
 
 

A reta final do primeiro turno das eleições 
municipais movimentou bastante as redes 
sociais, com um aumento de 27% da média 
diária de publicações desde a primeira se-
mana de campanha. Nesta semana de 2 a 8 
de novembro, as 319 páginas monitoradas, 
de candidatos e candidatas às prefeituras 
das 26 capitais brasileiras, publicaram 8.931 
posts que provocaram 794.699 comparti-
lhamentos, 535.128 comentários e 
4.875.432 reações (somatório das ações dos 
botões: curtir, adoro, coragem, riso, surpre-
sa, tristeza e ira). Em comparação ao início 
da campanha também cresceu a utilização 
de lives como recurso midiático. Na primei-
ra semana, este formato representava 32% 

dos posts monitorados e atualmente cor-
responde à 42%. Os demais recursos 
aplicados foram fotos (54%), links (3%) e 
somente texto (1%).  Nesta semana, 
trazemos os dados do ranking geral e de 
seis capitais: 1) São Paulo, 2) Rio de Janeiro, 
3) Teresina, 4) Aracajú, 5) Natal e 6) Boa 
Vista.  

Além de assuntos pertinentes à campanha 
eleitoral, o caso de Mariana Ferrer - em que 
um juiz sentenciou um crime como ‘estupro 
culposo’ - e as eleições presidenciais dos 
Estados Unidos, foram os temas abordados 
pelos candidatos que ganharam notorieda-
de na rede durante essa semana.



 
 

No ranking das 20 postagens mais compar-
tilhadas da semana, a página de Manuela 
D'Ávila (PC do B-PORTO ALEGRE/RS) ficou 
em primeiro lugar ao reproduzir uma ima-
gem com a expressão "não existe estupro 
culposo", mensagem em solidariedade à 
Mariana Ferrer, vítima de estupro. Além 
deste post, a candidata ocupou mais três 
posições no ranking com conteúdos rela-
cionados à vitória de Joe Biden nas eleições 
estadunidenses, evidenciando em um dos 
posts, a vice Kamala Harris, primeira mu-
lher negra a ocupar o cargo nos Estados 
Unidos. Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi 
outro destaque no ranking, responsável 
por cinco colocações, quatro utilizando 
foto/imagem e um link de notícia como 
recurso para construção da mensagem. No 
conteúdo postado, o candidato demons-
trou apoio à Mariana Ferrer; criticou seu 
adversário Celso Russomanno (REPUBLI-
CANOS-SP) por retirar verba da educação e 
por publicar fake news a seu respeito, e ain-
da comemorou uma decisão do TSE para 
realização de um show online com o 

propósito de arrecadar verba para a sua 
campanha.  

Juliana Brizola (PDT-PORTO ALEGRE/RS) 
ocupou três posições no ranking ao se 
denunciar que ‘estupro culposo’ não existe 
e observar que (referente às eleições nos 
EUA) "não é sobre a vitória de Biden, e sim 
sobre a importância da derrota do 
fascismo", e que o mundo siga o exemplo. 
Outra candidata de esquerda que compõe 
o ranking é Fernanda Melchionna (PSOL-
PORTO ALEGRE/RS). Em dois de seus posts, 
Melchionna também trata do caso Mariana 
Ferrer condenando a fala do jornalista Ro-
drigo Constantino, em que ele insinua ser 
culpa da vítima o estupro (o jornalista foi 
demitido de três veículos de comunicação 
por causa deste episódio) e divulgando  
imagens da audiência do caso de Mariana 
Ferrer para demonstrar como as vítimas de 
estupro sofrem também de violência insti-
tucional. Além disso, a candidata do PSOL-
RS ressalta a vitória de Biden sobre Donald 
Trump. 



 

 

 

Do outro lado, candidatos da direita e extre-
ma-direita ocupam cinco posições do nosso 
ranking. Arthur do Val (PATRIOTA-SP) se 
posicionou contra a violência e fez a 
promessa de fortalecer a Guarda Civil 
Municipal para proteger a população. Já 

Marcelo Crivella (REPUBLICANOS-RJ) 
divulgou um vídeo de campanha com a 
presença de Jair Bolsonaro (Sem Partido) 
em que reafirmou seu o perfil ideológico 
conservador, os valores pela família e a sua 
religiosidade. Além disso, atacou seus opo-
sitores que, segundo ele, querem pintar o 
país de "vermelho" e que são de uma "ideo-
logia nefasta". Em outro momento, Crivella 
agradece a Deus pelo STF ter retirado da 
pauta uma ação do PSOL que, em suas 
palavras, quer ‘ideologia de gênero nas 
escolas’ e reproduz o link de uma notícia do 
site Gazeta do Povo. Com narrativa 
semelhante compõe no ranking o can-
didato à prefeitura de Fortaleza Capitão 
Wagner (PROS-CE). O candidato promoveu 
uma live para atacar o seu adversário, Sarto 
(PDT- CE), dizendo que se trata de uma 
figura política aliada aos Ferreira Gomes 
(Cid Gomes e Ciro Gomes) e acusa-o de cor-
rupto. Pede para compartilharem a live e se 
lança como candidato da verdade contra a 
mentira, dizendo: "Deus está vendo". 

 

 



 
 

SÃO PAULO 

Na disputa pela cidade de São Paulo foram 
observados 796 posts produzidos pelas pá-
ginas de 14 candidatos1. Em média foram 
produzidos 113,71 posts por dia que no to-
tal geraram 221.073 compartilhamentos, 
164.420 comentários e 1.840.479 reações. 
Os principais recursos utilizados nos posts 
foram fotos (50%), vídeos (44%), links (5%) 
e somente texto (1%).  

 

 
1 Filipe Tomazelli Sabará do partido NOVO teve a sua candi-
datura indeferida pelo TSE, divulgada em 25/10/2020. Situ-
ação disponível em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/di-

No ranking dos 10 posts mais compartilha-
dos, a página do candidato Guilherme Bou-
los (PSOL) divide as posições apenas com 
Arthur do Val (PATRIOTA). Foram oito posts 
contra dois, respectivamente. As duas pá-
ginas são também as que incitam maior en-
gajamento do público, bem distantes do 
terceiro lugar, Joice Hasselmann (PSL-SP).  
Arthur do Val produziu o post com maior 
número de compartilhamentos da semana 
(39.665), no qual reproduz a cena de violên-
cia contra uma mulher em praça pública. O 
outro post do candidato ocupou o décimo 
lugar no ranking. Apenas com uma mani-
festação de ‘kkkkk’, o candidato publicou 
uma imagem manipulada com a foto de cin-
co figuras políticas: o atual líder da Coreia 
do Norte dizendo: "esses americanos... Elei-
ção com mais de um candidato sempre dá 
problema!" e logo abaixo a foto de Boulos, 
Putin, Maduro e Fidel Castro, todos sorrin-
do. 

Já o candidato com maior intenção de votos 
na capital paulista, Bruno Covas (PSDB), 
com uma propaganda eleitoral pautada em 
sua atual gestão, continua gerando pouca 
interação na rede, 1.674 por post, contra 
6.565 de Boulos e 33.476 engajamentos de 
Covas contra 938.843 de Boulos. A soma de 
seus posts representa 14% do total de 
Boulos, seu principal concorrente para o 
segundo turno. 

vulga/#/candi-
dato/2020/2030402020/71072/250000693062  

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/71072/250000693062
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/71072/250000693062
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/71072/250000693062


 

 

 
  



 
 

RIO DE JANEIRO 

No pleito carioca foram observados 573 
posts gerados pelas páginas de 13 candida-
tos. Em média foram produzidos 81,86 
posts por dia que no total geraram 78.104 
compartilhamentos, 71.098 comentários e 
429.829 reações. Os principais recursos uti-
lizados nos posts foram fotos (48%), vídeos 
(46%), links (3%) e somente texto (3%). 

Nesta semana, a página do candidato Mar-
celo Crivella (REPUBLICANOS) mais uma vez 
ocupou sozinha as 10 posições do nosso 
ranking. Apesar do seu partido ser conside-
rado pela grande mídia de centro, o candi-
dato alinha sua campanha aos posiciona-
mento e à imagem do presidente Jair Bolso-
naro, que opera como a extrema-direita. 
Como instrumento de propaganda, Crivella 
adota a narrativa polarizada do “nós” con-
tra “eles”, com a participação de Bolsonaro 
se referindo aos candidatos opositores de 
esquerda e condenando suas ações. O atual 
prefeito carioca também se apoia na crença 
religiosa para se comunicar com os eleito-
res sob o slogan “Com Deus, pela família, 
pelo Rio”. Em alguns dos seus posts, na 
maioria com vídeos, Crivella divulgou ações 
da agenda de campanha em que visita lu-
gares públicos, sempre acompanhado de 
uma pequena comitiva; e contou com o 
apoio do vice-presidente em vídeo com a 
candidata à vice de sua chapa, Andréa 
Firmo, que fez carreira no Exército. Além 
disso, assim como os candidatos de outras 
capitais, fez uma declaração de apoio à Ma-
riana Ferrer, no caso do ‘estupro culposo’. 



 

 

 

  



 

 

TERESINA 

Teresina, com pouco mais de meio mi-
lhão de votantes, se apresenta como uma 
capital com baixa interação na rede do 
Facebook em comparação às outras. Com 
relação às 12 páginas dos candidatos da 
capital piauiense, foram observados 220 
posts. Em média foram produzidos 31,43 
posts por dia, que no total geraram 4.481 
compartilhamentos, 3.791 comentários e 
25.541 reações. Os principais recursos 
utilizados nos posts foram fotos (54%), ví-
deos (46%), links (0%) e somente texto 
(0%).   

 

Nesta capital, apenas duas páginas de 
candidatos à prefeitura despontaram em 
nosso ranking da semana, Major Diego 
Melo 51 (PATRIOTA) e Kleber Montezuma 
(PSDB), com seis e quatro posts cada um, 
respectivamente. O candidato com maior 
intenção de votos neste momento,  

 

 

 

Dr. Pessoa (MDB), tem também a página 
com maior engajamento, porém consta 
entre os dez posts mais compartilhados. 

 

Os conteúdos que se destacaram na pá-
gina de Major Diego Melo são todos no 
formato de vídeos/lives. Neles, o candi-
dato reforça o seu posicionamento religi-
oso e conservador, adotando uma narra-
tiva polarizada para criticar seus adversá-
rios, além de fazer promessas de campa-
nha. Além disso, em um de seus posts pu-
blicou uma entrevista em que se explica 
diante de uma denúncia de atos irregula-
res cometidos por ele enquanto integran-
te da Polícia Militar. Já Kleber Montezuma, 
segundo colocado nas pesquisas de in-
tenção de voto, obteve mais compartilha-
mentos com mensagens sobre propostas 
de governo, marcadamente nas áreas da 
educação e transporte público. O candi-
dato do PSDB sustenta uma narrativa de 
afeto para com a cidade para angariar 
eleitores.

 



 

 

ARACAJU 

Em Aracaju, capital com pouco mais de 
404 mil eleitores, foram observados 187 
posts produzidos pelas páginas de seis 
candidatos à prefeitura. Em média foram 
produzidos 26,71 posts por dia que no to-
tal geraram 1.782 compartilhamentos, 
2.705 comentários e 27.397 reações. Os 
principais recursos utilizados nos posts 
foram fotos (45%), vídeos (52%), links 
(2%) e somente texto (1%).  

 

Nessa capital, das seis páginas monito-
radas, somente uma, a página do candi-
dato Rodrigo Valadares (PTB), ocupou as 
10 posições do ranking. Valadares está 
atualmente em terceiro lugar nas pesqui-
sas de intenção de voto. Com o slogan de 
campanha “direita, conservador, cristão”, 
o candidato desenvolve sua propaganda 
eleitoral pautado principalmente na ideia 
‘da velha’ política contra o ‘novo’. 
Sempre com as cores verde e amarelo em 
suas peças de campanha, é também um 
dos candidatos que reproduz a imagem 
simbólica da “arminha” feita com as 
mãos inspirada em Bolsonaro.  

Um dos posts de Valadares que obteve 
lugar no ranking foi retirado do ar pela 
plataforma por infringir as Políticas de 
Publicidade do Facebook e outro se trata 
de uma propaganda de seu adversário, 
Edvaldo Nogueira (PDT), postada em sua 
página como direito de resposta conce-
dido pela Justiça Eleitoral. 

  



 
 

NATAL 

Com relação à disputa da capital do Rio 
Grande do Norte, foram observados 346 
posts produzidos pelas páginas de 11 
candidatos. Em média foram produzidos 
49,43 posts por dia que no total geraram 
5.412 compartilhamentos, 4.638 comen-
tários e 35.453 reações. Os principais re-
cursos utilizados nos posts foram fotos 
(62%), vídeos (37%), links (1%) e somente 
texto (1%). 

 

Natal tem pouco mais 560 mil eleitores. 
Na capital potiguar, as páginas dos 
candidatos que apareceram no ranking 
dos dez posts mais compartilhados fo-
ram: Coronel Hélio Oliveira RN (PRTB); Se-
nador Jean (PT); Álvaro Dias (PSDB); Kelps 

Lima (SOLIDARIEDADE) e Delegado Sér-
gio Leocádio (PSL).  O post com mais com-
partilhamentos (447) foi um vídeo pro-
duzido pelo Coronel Hélio Oliveira, em 
que o candidato aparece com uma cami-
seta estampada com a frase "pátria livre, 
sem PT" levantando um boneco gigante 
inflável do ex-presidente Lula caracteriza-
do de presidiário, dizendo que o PT é o 
partido mais corrupto da nação. Na sua 
fala, o candidato, segue ainda condenan-
do seus adversários do PT e PSDB, Jean e 
Álvaro Dias, como ‘todos farinha do mes-
mo saco’ e se dirige aos eleitores cristãos 
como apoiador do Bolsonaro.  

O segundo lugar no ranking foi do Sena-
dor Jean (PT), com um vídeo de propa-
ganda eleitoral que traz o ex-presidente 
Lula apoiando sua candidatura e falando 
de suas propostas de governo. O can-
didato ainda obteve outra posição no ran-
king (10ª), em que ele propõe a mudança 
da sede da prefeitura e aparece numa 
imagem que traz sua foto e ao fundo uma 
ponte (Zona Norte)i. Álvaro Dias (PSDB), 
candidato preferido dos eleitores até 
então, destacou em seus dois posts no 
ranking sua agenda eleitoral, uma visita à 
Confecções Guararapes (vídeo), um gran-
de galpão com centenas de trabalhado-
res e uma visita às obras de pavimenta-
ção do bairro Planalto (foto). Kelps Lima 
(SOLIDARIEDADE) participa do ranking 
com dois posts, ambos com conteúdo 
contra o fundo eleitoral. No entanto, o 



 

 

candidato ainda se destaca com outros 
dois posts, primeiro um vídeo do can-
didato fazendo promessa de campanha 
com propostas para melhorar o trans-
porte público, e em outro com uma ima-
gem em se que comprara a seus adver-
sários nos quesitos: uso do fundo eleito-
ral, processo na justiça, formação em ges-
tão pública, natural da cidade e nepotis-
mo. Por fim, o candidato do PSL, Delega-

do Sérgio Leocádio, divulga uma peça de 
campanha que traz a informação de que 
a justiça "proíbe Álvaro Dias [seu adver-
sário e atual prefeito] de manter veicu-
lação de fake news" contra o candidato. 
Na peça, destacam-se as cores verde e a-
marelo e a foto do candidato fazendo "ar-
minha" com as mãos, imitando 
Bolsonaro. 

   



 
 

BOA VISTA 

Boa Vista é uma das capitais brasileiras 
com menor número de eleitores, 217.477, 
ficando na frente apenas de Palmas-TO. 
Com relação aos candidatos desta cidade, 
foram observados 268 posts produzidos 
pelas páginas de dez candidatos. Em 
média foram produzidos 38,29 posts por 
dia que no total geraram 11.592 
compartilhamentos, 6.857 comentários e 
54.314 reações. Os recursos utilizados 
nos posts foram fotos (54%), vídeos 
(45%), links (0%) e somente texto (0%). 

 
Nesta cidade, quatro páginas dividem as 
dez posições no ranking.  Arthur Henri-
que (MDB) aparece com 5 posts. O con-
teúdo foi desenvolvido com foco nas pro-
postas de governo e na divulgação do 

candidato em primeiro lugar nas pesqu-
isas de intenção de voto com o apoio da 
atual prefeita.  Já o Deputado Federal Ni-
coletti (PSL), com um post no ranking, re-
produziu uma live em que ele é entrevis-
tado na rádio local Damurida. Na ocasião 
foram colocados em pauta suas propos-
tas de governo e sua posição diante dos 
problemas da capital a partir de um viés 
conservador característico do seu parti-
do. Pastor Isamar (PODEMOS) se desta-
cou com três posts em formato de live. 
Um deles foi a transmissão de um comí-
cio feito em praça pública e outros dois, 
uma live dividida em dois momentos. 
Nela o candidato e seus convidados trata-
ram de diversos temas: acusavam seus 
adversários com ideia de ‘ideologia de 
gênero’ nas escolas; defenderam um 
modelo de 'família padrão'; e ainda 
criticaram os concorrentes por falta de 
posicionamento de espectro político. 
Além disso, discutiram questões e pro-
postas sobre cultura, economia, trabalho, 
segurança pública, educação etc. Em cer-
to momento, o candidato diz ainda ter ex-
periência de gestão de recursos e exem-
plifica dizendo que construíram, com dízi-
mos e ofertas, 443 templos em 22 anos no 
estado de Roraima. 
O outro candidato presente no ranking 
foi Ottaci (SOLIDARIEDADE), com post em 
que promete  aumentar a quantidade de 
Casas Mãe, instituição pública que acolhe 
crianças enquanto os pais estão no 
trabalho.



 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Na última semana antes de primeiro turno, a polarização entre esquerda e direita fica 
mais evidente na rede, com os candidatos marcando posição perante seus adversários 
eleitorais. Os políticos de esquerda aproveitaram o período para se diferenciar dos da 
direita com discussões importantes sobre violência contra a mulher, além de 
apresentarem propostas para as áreas de saúde e educação. Por sua vez, os candidatos 
de direita reforçaram suas posições conservadoras, como a defesa da moral, buscando 
apoiar-se sempre que possível na figura do presidente Bolsonaro. Com a aproximação 
das eleições, observamos também que as campanhas de reeleição aumentaram o 
número de postagens sobre realizações durante seu primeiro mandato, para fortalecer 
uma imagem positiva de gestores públicos. Por outro lado, os adversários destacavam 
os problemas destas gestões e apresentavam suas alternativas para áreas como 
transporte, transparência pública e assistência social. Com o final do primeiro turno e o 
início do segundo, seguiremos acompanhando as campanhas digitais e verificando quais 
estratégias se mostraram mais eficientes e como as campanhas se comportarão nessa 
nova etapa do processo eleitoral, em busca da vitória. 

 



  

 

Ranking 
Geral 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Manuela 
D'Ávila 

Estupro culposo não existe. Minha 
solidariedade à Mariana Ferrer! 
#justiçapormariferrer 

foto 3/11/20 41.456 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.129464433768692/5
118695928178826/?type=
3 

2 Arthur do 
Val 

Cenas fortes: um sujeito foi agredir 
uma mulher no meio da rua, mas, 
para sorte dela, outros homens apa-
receram para salvar a mulher. Este 
cara tem que ir direto para a cadeia!  
Em São Paulo, VOTE 51! 

video 2/11/20 39.663 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/2833179193583084/ 

3 Juliana Bri-
zola Estupro culposo não existe!! foto 3/11/20 28.963 

https://www.face-
book.com/BrizolaJuli-
ana12/pho-
tos/a.1329326880536895/
2009670259169217/?type
=3 

4 Guilherme 
Boulos 50 Asquerosos! #justicapormariferrer foto 3/11/20 22.825 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
876710219146187/?type=
3 

5 Manuela 
D'Ávila 👊 foto 6/11/20 11.696 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.129464433768692/5
127482503966835/?type=
3 

6 Fernanda 
Melchionna 

Rodrigo Constantino disse que colo-
caria sua filha de castigo se fosse es-
tuprada e que não denunciaria o es-
tuprador. Passou de todos os limi-
tes! O esgoto da sociedade é bem 
representado por ele e precisa ser 
combatido. O que merece castigo é 
um pai que promove a cultura do 
estupro falando da própria filha. 
Verme! 

video 4/11/20 8.333 

https://www.face-
book.com/fernandap-
sol/vi-
deos/392264642115028/ 

7 Manuela 
D'Ávila 

Kamala Harris, uma mulher negra, 
se tornará a primeira mulher a ocu-
par o cargo de vice-presidente dos 

Estados Unidos. ✊🏼 

video 7/11/20 7.041 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/vi-
deos/648967249134595/ 

8 Fernanda 
Melchionna 

Vítimas de estupro no Brasil fre-
quentemente são vítimas de violên-
cia institucional, quando buscam 
acolhimento. As imagens da audi-
ência do caso de Mari Ferrer são ce-
nas dignas de tribunais inquisitó-
rios, um horror, uma violência. A 
tese do MP de estupro culposo en-
tão, é não só um absurdo - já que 
NÃO EXISTE - como uma tese peri-

video 3/11/20 5.077 

https://www.face-
book.com/fernandap-
sol/vi-
deos/657460728465811/ 



 

 

gosíssima para o combate à violên-
cia de gênero. #justiçapormarifer-
rer 

9 Guilherme 
Boulos 50 Hipócrita! foto 4/11/20 5.050 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
877919125691963/?type=
3 

10 Guilherme 
Boulos 50 

Carluxo e Eduardo Bananinha trou-
xeram o Gabinete do Ódio pra me 
atacar com Fake News e socorrer 
Russomanno. Saibam que São Paulo 
não é o Vivendas da Barra! Vamos 
virar! O Amor vai vencer o Ódio! 

❤✌ 

foto 2/11/20 4.511 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
875546742595868/?type=
3 

11 Manuela 
D'Ávila 

Os Estados Unidos elegeram Joe Bi-
den seu novo presidente. Bons ven-
tos que dizem não ao racismo, ao 
negacionismo e a violência política! 

foto 7/11/20 4.317 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.698789716836158/5
129927730388979/?type=
3 

12 Juliana Bri-
zola   foto 7/11/20 4.288 

https://www.face-
book.com/BrizolaJuli-
ana12/pho-
tos/a.665126046956985/2
013776065425303/?type=
3 

13 Marcelo 
Crivella 

O Presidente da República do Brasil, 
Jair Messias Bolsonaro, me chama 
ao dever, me dá uma missão e eu 
vou cumprir. A nossa campanha, 
com esse pedido, se enobrece, se 
engrandece e se dignifica. Por isso, 
no dia 15 de novembro, peço seu 
voto!  Com DEUS, pela família e pelo 
Rio.  Vote Crivella, vote 10!   #Fecha-
docomCrivella #Crivella10 #Marce-
loCrivella #Crivella #Eleicoes2020 
#Eleicoes #BolsoCriva10 #Juntospe-
loRio #ComDeusPelaFamíliaPeloRio  
#RiodeJaneiro #RJ #Errejota #Bolso-
naro #Conservadorismo #Direita 
#BolsonarocomCrivella10 

video 3/11/20 4.279 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/660139731365890/ 

14 Juliana Bri-
zola   foto 7/11/20 4.136 

https://www.face-
book.com/BrizolaJuli-
ana12/pho-
tos/a.1329326880536895/
2013811848755058/?type
=3 

15 Marcelo 
Crivella 

Graças a Deus, o STF retirou da 
pauta o pedido absurdo do PSOL 
para impor a ideologia de gênero 
nas escolas, que seria votado no 
próximo dia 11 de novembro. Uma 
vitória ainda que parcial para as fa-

link 5/11/20 4.061 

https://www.gazetado-
povo.com.br/vida-e-cida-
dania/breves/stf-retira-
pauta-acao-ideologia-ge-
nero-escolas/ 



  

 

 

mílias brasileiras!  https://www.ga-
zetadopovo.com.br/vida-e-cidada-
nia/breves/stf-retira-pauta-acao-
ideologia-genero-escolas/ 

16 Fernanda 
Melchionna 

Acabou! Imprensa internacional 
acaba de dar vitória de Biden sob 
Trump! Não é somente sobre 
eleições! É a derrota de um projeto 
da extrema-direita, racista, fascista, 
misógino pelas mãos das mulheres, 
negritude e dos imigrantes! Que 
este seja o início de um marco his-
tórico para uma mudança mundial! 
Um já foi! O próximo é Bolsonaro! 

foto 7/11/20 3.626 

https://www.face-
book.com/fernandap-
sol/pho-
tos/a.1502252729886505/
3210237389088022/?type
=3 

17 Guilherme 
Boulos 50 

Não é com mentiras que se ganha 
uma eleição. #ViraSP50 link 7/11/20 3.570 

https://g1.globo.com/sp/s
ao-paulo/elei-
coes/2020/noti-
cia/2020/11/06/justica-
eleitoral-multa-celso-rus-
somanno-por-pagamento-
de-impulsionamentos-nas-
redes-sociais-contra-gui-
lherme-boulos.ghtml 

18 Capitão 
Wagner 

O passado do candidato dos Fer-
reira Gomes! Vc quer saber? #com-
partilha 

video 5/11/20 3.566 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/277384350273480/ 

19 Guilherme 
Boulos 50 

Vitória da liberdade de expressão! 
Decisão do TSE confirma possibili-
dade da live de arrecadação do Ca-
etano Veloso.  #viraSP50 

foto 5/11/20 3.495 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
878809215602954/?type=
3 

20 Capitão 
Wagner 

>> Carreata de um carro só. Em 
busca dos R$17 milhões <<  Para 
quem não conhece a história, eu 
vou explicar. A Prefeitura pagou pe-
los respiradores, levou um cano de 
17 milhões e não recebeu os respi-
radores. Quando foram lá na em-
presa que supostamente fabricaria 
os respiradores, só encontraram 
uma moto e um Escort igual ao que 
eu dirigi.  Fui lá no Shopping do Au-
tomóvel ver se esse Escort vale 17 
milhões mesmo.  https://www.fa-
cebook.com/capitaowagner-
sousa/videos/2444513412510173/  
[Propaganda Eleitoral - CNPJ: 
38.521.568/0001 - 20] Coligação: 
Uma Fortaleza de todos. PROS - PO-
DEMOS - REPUBLICANOS - PSC - 
PMN - PMB - AVANTE - PTC - DC 

video 7/11/20 3.165 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/2444513412510173/ 



 

 

Ranking 
SP 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 

Arthur do 
Val (PATRI-
OTA) 

Cenas fortes: um sujeito foi agredir 
uma mulher no meio da rua, mas, 
para sorte dela, outros homens 
apareceram para salvar a mulher. 
Este cara tem que ir direto para a 
cadeia!  Em São Paulo, VOTE 51! 

video 2-nov 39.665 https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/2833179193583084/ 

2 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Asquerosos! #justicapormariferrer foto 3-nov 22.825 https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
876710219146187/?type=
3 

3 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Hipócrita! foto 4-nov 5.050 https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
877919125691963/?type=
3 

4 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Carluxo e Eduardo Bananinha trou-
xeram o Gabinete do Ódio pra me 
atacar com Fake News e socorrer 
Russomanno. Saibam que São 
Paulo não é o Vivendas da Barra! 
Vamos virar! O Amor vai vencer o 

Ódio!          

foto 2-nov 4.511 https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
875546742595868/?type=
3 

5 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Não é com mentiras que se ganha 
uma eleição. #ViraSP50 

link 7-nov 3.570 https://g1.globo.com/sp/s
ao-paulo/elei-
coes/2020/noti-
cia/2020/11/06/justica-
eleitoral-multa-celso-rus-
somanno-por-pagamento-
de-impulsionamentos-nas-
redes-sociais-contra-gui-
lherme-boulos.ghtml 

6 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Vitória da liberdade de expressão! 
Decisão do TSE confirma possibili-
dade da live de arrecadação do Ca-
etano Veloso.  #viraSP50 

foto 5-nov 3.495 https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
878809215602954/?type=
3 

7 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

#AoVivo Sobre o Datafolha de hoje video 5-nov 2.968 https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/vi-
deos/415612276492907/ 

8 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Russomanno vai ter que tirar suas 
mentiras do ar! #viraSP50 

link 4-nov 2.497 https://g1.globo.com/goo-
gle/amp/sp/sao-
paulo/eleicoes/2020/noti-
cia/2020/11/03/justica-
eleitoral-determina-di-
reito-de-resposta-de-bou-
los-contra-russomanno-
na-tv-e-nas-redes-soci-
ais.ghtml?__twitter_im-
pression=true 



  

 

 

 

 

9 

Guilherme 
Boulos 50 
(PSOL) 

Visitei hoje a Catland - adoção de 
gatinhos, organização para adoção 
de gatos. Assumi com a agência 
Anda Agência de Notícias o com-
promisso de criação da Secretaria 
de Direitos dos Animais na Prefei-
tura de São Paulo, para unificar as 
políticas, apoiar a adoção e ampliar 
a rede pública de atendimento ve-
terinário. Também estava presente 
o Coletivo Animais em Pauta. Para-
béns a quem faz esse trabalho in-
crível, nessa e em outras organiza-
ções!  *Com Toninho Vespoli 

foto 2-nov 2.398 https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
875644432586099/?type=
3 

10 

Arthur do 
Val (PATRI-
OTA) 

kkkkkkk foto 4-nov 2.233 https://www.face-
book.com/arthurdo-
val/pho-
tos/a.1739648136269534/
2835448126689524/?type
=3 



 

 

Ranking 
RJ 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Marcelo 
Crivella 

O Presidente da República do Brasil, 
Jair Messias Bolsonaro, me chama 
ao dever, me dá uma missão e eu 
vou cumprir. A nossa campanha, 
com esse pedido, se enobrece, se 
engrandece e se dignifica. Por isso, 
no dia 15 de novembro, peço seu 
voto!  Com DEUS, pela família e pelo 
Rio.  Vote Crivella, vote 10!   #Fecha-
docomCrivella #Crivella10 #Marce-
loCrivella #Crivella #Eleicoes2020 
#Eleicoes #BolsoCriva10 #Juntospe-
loRio #ComDeusPelaFamíliaPeloRio  
#RiodeJaneiro #RJ #Errejota #Bolso-
naro #Conservadorismo #Direita 
#BolsonarocomCrivella10 

video 3-nov 4.278 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/660139731365890/ 

2 Marcelo 
Crivella 

Graças a Deus, o STF retirou da 
pauta o pedido absurdo do PSOL 
para impor a ideologia de gênero 
nas escolas, que seria votado no 
próximo dia 11 de novembro. Uma 
vitória ainda que parcial para as fa-
mílias brasileiras!  https://www.ga-
zetadopovo.com.br/vida-e-cidada-
nia/breves/stf-retira-pauta-acao-
ideologia-genero-escolas/ 

link 5-nov 4.062 https://www.gazetado-
povo.com.br/vida-e-cida-
dania/breves/stf-retira-
pauta-acao-ideologia-ge-
nero-escolas/ 

3 Marcelo 
Crivella 

 video 2-nov 2.668 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/292762578511273/ 

4 Marcelo 
Crivella 

Bom dia, meus amigos   Acesse o 
site e fique por dentro da nossa 
campanha: www.crivella10.com.br   
#Crivella10 #MarceloCrivella #Cri-
vella #Eleicoes2020 #Eleicoes 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 #RiodeJaneiro #RJ #Erre-
jota #Bolsonaro #Conservadorismo 
#Direita #BolsonarocomCrivella10 

foto 2-nov 1.866 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
670284286328128/?type=
3 

5 Marcelo 
Crivella 

 video 7-nov 1.732 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/845835706163443/ 

6 Marcelo 
Crivella 

Como filho, marido e pai de duas fi-
lhas, eu repudio qualquer tipo de 
humilhação, desprezo, desrespeito 
ou ofensas às mulheres. Presto aqui 
minha solidariedade a blogueira 
Mariana Ferrer! 

video 4-nov 1.595 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/270870471030564/ 

7 Marcelo 
Crivella 

Faltam 10 dias para votar Crivella 
10.   Com Deus, pela família e pelo 
Rio.  #Crivella #Crivella10 #Bolso-
Criva #Criva10 #FechadocomCri-

foto 5-nov 1.544 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3



  

 

 

 

 

 

vella #Bolsonaro #Eleições2020 #Vi-
ceAndreaFirmo 

678656118824278/?type=
3 

8 Marcelo 
Crivella 

Ah, não erra... Dia 15 de novembro, 
vote 10, é no Crivella!   #Crivella10 
#MarceloCrivella #Crivella #Elei-
coes2020 #Eleicoes #ComDeusPela-
FamíliaPeloRio #BolsoCriva10 #Rio-
deJaneiro #RJ #Errejota #Bolsonaro 
#Conservadorismo #Direita #Bolso-
narocomCrivella10 

video 2-nov 1.349 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/509623850011247/ 

9 Marcelo 
Crivella 

#Repost Andréa Firmo  Missão dada 
é missão cumprida! Verás que um 
filho teu não foge à luta! Agradeço 
o apoio do Vice-presidente Antonio 
Hamilton Martins Mourão, a nossa 
campanha.   Dia 15 de novembro, 
vote certo. Vote Crivella 10!  #Cri-
vella #Crivella10 #BolsoCriva 
#Criva10 #FechadocomCrivella 
#Bolsonaro #Eleições2020 #ViceAn-
dreaFirmo 

video 4-nov 1.187 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/879241869485546/ 

10 Marcelo 
Crivella 

Visita à rua Cambaúba no Jardim 
Guanabara 

video 6-nov 1.161 https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/362419528167063/ 



 

 

Ranking 
Teresina 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 

Major Di-
ego Melo 
51 

[ASSISTA ATÉ O FINAL DO VÍDEO] 
. . . Nossa missão é devolver a 
paz e a liberdade ao povo de Te-
resina.  Contamos com a sua 
ajuda para viabilizar esse pro-
jeto.  Dia 15 de novembro vote 
51 e seja um herói patriota de 
Teresina você também!  Vamos 
Juntos Devolver Teresina aos Te-
resinenses!  Conheça nossas 
propostas no site: majordiego-
melo.com.br/  Não faremos uso 
do Fundo Eleitoral. Contamos 
com sua doaçao: majordiego-
melo.com.br/apoio  #Deus 
#Pátria #Família #Fé #Coragem 
#MudançaDeVerdade #Patriota 
#MajorDiego2020 #MajorDi-
ego51 #TeresinaAcimadeTudo 

#DeusAcimadeTodos 5️ ⃣1️ ⃣ 

video 4/11/20 76 https://www.face-
book.com/majordiego-
melo/vi-
deos/447325682917928/ 

2 

Major Di-
ego Melo 
51 

 video 6/11/20 112 https://www.face-
book.com/majordiego-
melo/vi-
deos/1794246507409700/ 

3 

Major Di-
ego Melo 
51 

Mensagem de esperança para os 
Empreendedores e, principal-
mente, para os mais de 135 Mil 
desempregados em Teresina! 
Propomos um pacto pela Econo-
mia e pelos Empregos, para ge-
rar 100 Mil empregos, atrair Em-
presas, insentivar os Empreen-
dedores, desonerar os que tra-
balham e querem trabalhar!  Co-
nheça nossas propostas no site: 
majordiegomelo.com.br/  Nossa 
missão é devolver a paz e a liber-
dade ao povo de Teresina.  Con-
tamos com a sua ajuda para via-
bilizar esse projeto.  Dia 15 de 
novembro vote 51 e seja um 
herói patriota de Teresina você 
também!  Vamos Juntos Devol-
ver Teresina aos Teresinenses!  
Não faremos uso do Fundo Elei-
toral. Contamos com sua 
doaçao: majordiego-
melo.com.br/apoio  #Deus 
#Pátria #Família #Fé #Coragem 
#MudançaDeVerdade #Patriota 
#MajorDiego2020 #MajorDi-
ego51 #TeresinaAcimadeTudo 

#DeusAcimadeTodos 5️ ⃣1️ ⃣ 

video 2/11/20 24 https://www.face-
book.com/majordiego-
melo/vi-
deos/388485452560483/ 



  

 

4 

Major Di-
ego Melo 
51 

Primeira Parte do Debate Fogo 
Cruzado na TV Antena 10. Preci-
samos definitivamente afastar 
essa velha, mofada e corrupta 
política que se instalou em Tere-
sina.  . Vamos Devolver Teresina 
aos Teresinenses! . Continue 
acompanhando!  . www.major-
diegomelo.com.br  @tvan-
tena10 . #Deus #Pátria #Família 
#Fé #Coragem #MudançaDeVer-
dade #Patriota #MajorDi-
ego2020 #MajorDiego51 #Tere-
sinaAcimadeTudo #DeusAcima-

deTodos VOTE ✅5️ ⃣1️ ⃣ 

video 7/11/20 33 https://www.face-
book.com/majordiego-
melo/vi-
deos/372625747507037/ 

5 

Kleber 
Mon-
tezuma 

Na pesquisa espontânea já esta-
mos na frente e na estimulada 
estamos virando!!!! Quem tem 
capacidade de resolver nossos 
problemas é quem vai fazer a ci-
dade avançar muito mais! Valeu 

Teresina          #kleber45 

foto 2/11/20 68 https://www.face-
book.com/klebermon-
tezuma/pho-
tos/a.101430918322013/1
66510308480740/?type=3 

6 

Kleber 
Mon-
tezuma 

Uma escola que acolhe, cuida e 
ajuda a criança a desenvolver o 
melhor de si. Assim é a nossa 
Educação pública municipal, elo-
giada por Priscila Cruz, presi-
dente do Movimento Todos pela 
Educação.  Com a mesma com-
petência que construímos a me-
lhor Educação do país, vamos 
melhorar o que precisa ser me-
lhorado para toda a cidade, sem 
ignorar os problemas. Vem pro 
time que tem soluções e faz 
#omelhorpraTeresina ! #Kle-
ber45 

video 2/11/20 15 https://www.face-
book.com/klebermon-
tezuma/vi-
deos/395169855200706/ 

7 

Kleber 
Mon-
tezuma 

Um dos meus maiores compro-
missos como prefeito será resol-
ver de vez os problemas do 
transporte público de Teresina e 
de mobilidade urbana em toda 
cidade, inclusive na zona rural. 
Confira nossas propostas! #Kle-
ber45 

foto 4/11/20 35 https://www.face-
book.com/klebermon-
tezuma/pho-
tos/a.101430918322013/1
66943228437448/?type=3 

8 

Major Di-
ego Melo 
51 

A má gestão do PSDB em déca-
das transformou Teresina na 4ª 
cidade com maior índice de de-
semprego do Brasil. O enfrenta-
mento criminoso e desorgani-
zado da pandemia através de 
lockdown teve como saldo mi-
lhares de pessoas perdendo em-
pregos, muitas pessoas viram 
seus empreendimentos, aos 
quais dedicaram suas vidas, fe-

video 2/11/20 15 https://www.face-
book.com/majordiego-
melo/vi-
deos/3534148496669609/ 



 

 

 

 

 

charem as portas.  Nossa missão 
é resgatar o emprego e a digni-
dade dessas pessoas. Vamos fo-
mentar e desburocratizar o co-
mércio, facilitar o acesso a finan-
ciamentos pelo Banco Popular, 
incentivar o empreendedorismo 
e a geração de emprego e renda.  
Contamos com a sua ajuda para 
viabilizar esse projeto.  Dia 15 de 
novembro vote 51 e seja um 
herói patriota de Teresina você 
também!  Vamos Juntos Devol-
ver Teresina aos Teresinenses!  
Conheça nossas propostas no 
site: majordiegomelo.com.br/  
Não faremos uso do Fundo Elei-
toral. Contamos com sua 
doaçao: majordiego-
melo.com.br/apoio  #Deus 
#Pátria #Família #Fé #Coragem 
#MudançaDeVerdade #Patriota 
#MajorDiego2020 #MajorDi-
ego51 #TeresinaAcimadeTudo 

#DeusAcimadeTodos 5️ ⃣1️ ⃣ 

9 

Major Di-
ego Melo 
51 

Finalizando Debate Fogo Cru-
zado na TV Antena 10. Precisa-
mos definitivamente afastar 
essa velha, mofada e corrupta 
política que se instalou em Tere-
sina.  . Vamos Devolver Teresina 
aos Teresinenses! . www.major-
diegomelo.com.br  @tvan-
tena10 . #Deus #Pátria #Família 
#Fé #Coragem #MudançaDeVer-
dade #Patriota #MajorDi-
ego2020 #MajorDiego51 #Tere-
sinaAcimadeTudo #DeusAcima-

deTodos VOTE ✅5️ ⃣1️ ⃣ 

video 7/11/20 34 https://www.face-
book.com/majordiego-
melo/vi-
deos/702390867343369/ 

10 

Kleber 
Mon-
tezuma 

O amor pela cidade nasce silen-
cioso em cada detalhe e cresce 
como música. Está em acordar 
cedinho e ir ao parque com os fi-
lhos. Ver o sol nascer da Estaiada 
e depois se pôr da Ponte Metá-
lica. Sentir os cheiros do mer-
cado, das delícias que se produz 
aqui. Nos laços, abraços e sorri-
sos que vivemos em Teresina. É 
amor cultivado com carinho e 
responsabilidade por quem mais 
importa: você. 

foto 7/11/20 23 https://www.face-
book.com/klebermon-
tezuma/pho-
tos/a.101430918322013/1
67991958332575/?type=3 



  

 

 



 

 

Ranking 
Aracaju 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 

Rodrigo 
Valada-
res 

JUNTOS, SEREMOS A MUDANÇA 

DE ARACAJU       Acredite, é 
possível mudarmos nossa ci-
dade!   Chega de mesmice. 
Chega de comodismo.   Aracaju 
será gigante! De um povo prós-
pero e que terá orgulho de sua 
terra.   MUDA ARACAJU, MUDA 
DE VERDADE!  RODRIGO PRE-

FEITO 1️ ⃣4️ ⃣✅ 

foto 7/11/20 89 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/pho-
tos/a.1751121391850247/
2430093180619728/?type
=3 

2 

Rodrigo 
Valada-
res 

BORA MUDAR ARACAJU?  VOTE 

RODRIGO PREFEITO 1️ ⃣4️ ⃣✅ 
foto 2/11/20 88 https://www.face-

book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/pho-
tos/a.1751121391850247/
2426082834354096/?type
=3 

3 

Rodrigo 
Valada-
res 

Sempre irei lhe honrar, Pai      video 7/11/20 86 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/vi-
deos/299545124412986/ 

4 

Rodrigo 
Valada-
res 

VEM QUE O PAI TÁ ON! 

                        Bom feriado, turma! 
Deus abençoe vocês !   E já sa-

bem: É NO 1️ ⃣4️ ⃣✅ 

foto 2/11/20 74 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/pho-
tos/a.1750402638588789/
2425386831090363/?type
=3 

5 

Rodrigo 
Valada-
res 

QUEM AÍ JÁ DECIDIU O VOTO NO 

1️ ⃣4️ ⃣✅?!  COLOCA AQUI 

                     

foto 6/11/20 71 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/pho-
tos/a.1751121391850247/
2429402907355422/?type
=3 

6 

Rodrigo 
Valada-
res 

ELES SÃO TODOS IGUAIS!   A ver-
dadeira mudança está aqui!   So-
mos nós!   MUDA ARACAJU, 
MUDA DE VERDADE!  MUDA 

COM RODRIGO 1️ ⃣4️ ⃣✅ 

video 7/11/20 64 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/vi-
deos/403037274412384/ 

7 

Rodrigo 
Valada-
res 

SEUS COMENTÁRIOS - QUAL A 
BRONCA EM SEU BAIRRO?  As-
sista a mais uma Rodrigo Reage 
aos seus Comentários, dessa vez 
do vídeo onde vocês mandaram 
quais são as maiores broncas do 
seu bairro! 

video 4/11/20 47 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/vi-
deos/2757994747808516/ 

8 

Rodrigo 
Valada-
res 

DIGA NÃO AOS DITADORES   Se 
com Edvaldo a gestão durante a 
pandemia foi PÉSSIMA, imagina 
só como seria com a Delegada.   
Aracaju não merece isso!   Ara-
caju quer MUDAR!   Muda Ara-
caju, Muda de Verdade!  Rodrigo 

Valadares 1️ ⃣4️ ⃣✅           

foto 6/11/20 46 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/pho-
tos/a.1751121391850247/
2429218457373867/?type
=3 



  

 

 

9 

Rodrigo 
Valada-
res 

ESTUPRO CULPOSO NÃO EXISTE!  
Exigimos justiça! 

foto 3/11/20 44 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/pho-
tos/a.1750402638588789/
2426776407618072/?type
=3 

10 

Rodrigo 
Valada-
res 

REPOSTANDO Direito de Res-
posta, que já está já dois dias em 
nosso IGTV 

video 6/11/20 34 https://www.face-
book.com/DeputadoRo-
drigo.SE/vi-
deos/1307155159635804/ 



 

 

Ranking 
Natal 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 

Coronel 
Helio Oli-
veira RN 

NUNCA SAÍMOS DAS RUAS, NÓS ES-

TAMOS NAS RUAS! 🇧🇷 Desde 2014 
estamos na linha de frente contra a 
corrupção e defendendo os valores 
cristãos junto ao povo. Não permiti-
remos que caroneiros e corruptos 
estejam no poder! LUTAREMOS! 
Pelo povo, por nossos ideais, por 
nossa cidade, Estado e Pátria! Pela 
família! Por Deus! Queremos uma 
Natal mais justa, honesta e de di-
reita, uma direita bolsonarista. TÁ 

DADO O RECADO!       Coronel Hélio 

É 2️ ⃣8️ ⃣! Bolsonaro É 2️ ⃣8️ ⃣! Todo mundo 

É 2️ ⃣8️ ⃣! CORAGEM PRA MUDAR!   
#ptnuncamais #vote28 #bolso-
naro28 #coronelhelio28 #corone-
lheliooliveira 

video 6/11/20 447 https://www.face-
book.com/coronelheliooli-
veirarn/vi-
deos/1007684603042365/ 

2 

Senador 
Jean 

Não viu o nosso programa com Lula 
hoje na TV? Assista agora! O presi-
dente Lula fez nosso país crescer e 
está com Jean para Natal ser do 
povo. Vote #JeanPrefeito13! 

video 2/11/20 376 https://www.face-
book.com/senadorjean/vi-
deos/413494273149844/ 

3 

Álvaro 
Dias 

Visitando agora as Confecções Gua-
rarapes, saudando os amigos traba-
lhadores e recebendo apoio e cari-
nho 

video 5/11/20 175 https://www.face-
book.com/PrefeitoAl-
varo45/vi-
deos/806978573470449/ 

4 

Kelps 
Lima 

#COMPARTILHE  Para comparar e 
pensar. O Brasil já sabe o resultado 
das campanhas milionárias. 

foto 8/11/20 138 https://www.face-
book.com/kelpslima/pho-
tos/a.2209387955867125/
3723735707765668/?type
=3 

5 

Kelps 
Lima 

PROPOSTA PARA O TRANSPORTE! 
Fazer a licitação do transporte no 
primeiro ano de gestão, para assim 
ter frota nova, tarifa justa e menos 
tempo nas paradas de ônibus. 

video 3/11/20 89 https://www.face-
book.com/kelpslima/vi-
deos/433698874689983/ 

6 

Kelps 
Lima 

Vamos comparar os candidatos? foto 5/11/20 85 https://www.face-
book.com/kelpslima/pho-
tos/a.2135355393270382/
3720669691405603/?type
=3 

7 
Kelps 
Lima 

VOCÊ QUER PAGAR A CONTA DAS 
CAMPANHAS DOS CANDIDATOS A 
PREFEITO DE NATAL? 

video 7/11/20 73 https://www.face-
book.com/kelpslima/vi-
deos/1023466268171606/ 

8 

Álvaro 
Dias 

Planalto, vamos avançar! ↗  Hoje 
visitei o andamento das Obras de 
Pavimentação do Bairro Planalto. 
Uma obra muito importante e que 
vai fazer a diferença pra toda popu-
lação. Ao todo, serão investidos 
16.3 milhões, sendo 1.047 milhão 
como contrapartida da gestão mu-
nicipal e o restante são recursos fe-

foto 3/11/20 67 https://www.face-
book.com/PrefeitoAl-
varo45/pho-
tos/a.399389250177075/3
441101106005859/?type=
3 



  

 

 

derais.   Essa é uma obra emblemá-
tica, pois é uma área onde a popu-
lação sofre com a lama nos períodos 
chuvosos e a poeira nos tempos de 
estiagem. Vamos dar mais segu-
rança, conforto e gerar progresso a 
essa região que é uma das que mais 
cresce em Natal.  A previsão de con-
clusão é de 12 meses. Vamos em 
frente! 

9 

Delegado 
Sérgio Le-
ocádio 

Quem responde processo não sou 
eu, prefeito.  #Leocadio17 #NatalRN 
#FakeNews #Eleicoes2020 

foto 4/11/20 66 https://www.face-
book.com/leocadiopre-
feito17/pho-
tos/a.1398821126976067/
1451403538384492/?type
=3 

10 

Senador 
Jean 

SEDE NATAL NORTE. Natal é uma ci-
dade dividida em que a atual prefei-
tura não olha para uma das maiores 
zonas da cidade: a zona Norte. Para 
começar a mudar esse quadro, va-
mos levar uma sede da prefeitura 
para a região. Não estamos falando 
de subprefeitura, é prefeitura 
mesmo.  A Sede Administrativa da 
Zona Norte terá representação di-
reta e transversal e cada uma das 
secretarias, autarquias e o gabinete 
do Prefeito. A população vai contar 
com uma central de atendimento 
dedicada à região, que pela pri-
meira vez terá a prefeitura real-
mente integrada com os bairros da 
Zona Norte.  Além disso, a Sede Na-
tal Norte funcionará com a pre-
sença majoritária de trabalhadores 
(servidores e terceirizados) que mo-
ram na Zona Norte, ajudando a re-
duzir o trânsito com o fluxo dessas 
pessoas que não vão mais precisar 
se deslocar longas distâncias para 
chegar ao trabalho.  Com Jean Pre-
feito, a Sede Natal Norte vai ser re-
alidade. #Vote13 

foto 2/11/20 65 https://www.face-
book.com/senador-
jean/pho-
tos/a.2159957050925748/
2648530375401744/?type
=3 



 

 

Ranking 
Boa Vista 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 

Arthur 
Henrique 

Somos o primeiro colocado nas 

pesquisas.              A segunda 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Padrão mostra que a população 
quer a continuidade e o avanço 
do nosso trabalho por Boa Vista! 
Estamos com 35.6% enquanto o 
segundo colocado está com 
14.3%. Isso mostra o reconheci-
mento das pessoas pelo nosso 
trabalho.  Peço que converse 
com a sua família e seus amigos, 
peça o voto no 15 e traga mais 
um coração para a nossa #onda-

verde!             Juntos, podemos 
definir a eleição já no primeiro 
turno e garantir que, no dia 1º 
de janeiro, o trabalho feito por 
mim e por Teresa continue.  Seu 
apoio neste momento é muito 
importante! Vamos juntos por 
Boa Vista. Conto com o seu voto!   

Vote Arthur, vote 1️ ⃣5️ ⃣✅  #ar-
thur15 #boavista 

video 

4/11/20 

416 

https://www.face-
book.com/arthurboavis-

tarr/vi-
deos/360328651923881/ 

2 

Pastor Isa-
mar 

 

video 

7/11/20 

369 

https://www.face-
book.com/PastorIsa-

mar/vi-
deos/793844081394713/ 

3 

Arthur 
Henrique 

Hoje estive reunido com mais de 
300 professores da rede munici-
pal de ensino. Conversamos so-
bre as demandas da categoria e 
reafirmei meu compromisso de 
seguir valorizando e respeitando 
os professores e de melhorar 
ainda mais a qualidade do en-
sino em Boa Vista.   Eu venho 
com compromissos reais, que 
podem ser atendidos e que vão 
ser atendidos. Evoluímos muito 
na nossa educação. Muito disso 
passa pelas mãos dos professo-
res  e do nosso compromisso de 
gerir uma cidade com responsa-
bilidade. Queremos continuar 
esse trabalho.   Reafirmo o meu 
compromisso de continuar me-
lhorando a qualidade de ensino 
de Boa Vista e as condições de 
trabalho dos profissionais da 
Educação.  Vamos zerar a fila por 
vagas em creches, construir  
mais 10 escolas, manter o farda-
mento das crianças, realizar 

foto 

3/11/20 

185 

https://www.face-
book.com/arthurboavis-

tarr/pho-
tos/a.197056567383165/1
083681118720701/?type=

3 



  

 

mais concursos para profissio-
nais da Educação, manter as gra-
tificações e o salário em dia e 
ampliar o programa Família que 
Acolhe.  A prefeita Teresa tam-
bém participou do encontro e 
lembrou que, em virtude da le-
gislação aprovada pelos parla-
mentares, infelizmente a GID 
não pode ser incorporada ao sa-
lário. Questionada sobre o rateio 
do Fundeb, a prefeita explicou 
que o abono remanescente, 
analisado em dezembro, é con-
dicionado a existência de re-
curso residual do percentual de 
60% reservadas as despesas que 
são direcionadas exclusiva-
mente à remuneração dos pro-
fissionais na educação básica.  E 
afirmou que se houver condi-
ções de pagar o abono, os pro-
fessores receberão o rateio. 

4 

Deputado 
Federal Ni-
coletti 

Acompanhe minha participação 
na Rádio Web Damurida.  #Boa-
VistaBoaParaTodos #Vote17Vo-
teNicoletti 

video 

3/11/20 

180 

https://www.face-
book.com/DeputadoNico-

letti/vi-
deos/2755902414689466/ 

5 

Pastor Isa-
mar 

 

video 

4/11/20 

156 

https://www.face-
book.com/PastorIsa-

mar/vi-
deos/482453536013471/ 

6 

Arthur 
Henrique 

Seguimos em primeiro lugar e 

crescendo!           Nossa onda 
verde está crescendo e temos 
condições de definir a eleição no 
primeiro turno, garantindo a 
continuidade do trabalho e o 
avanço nas melhorias para Boa 
Vista. As pesquisas estão mos-
trando o reconhecimento da po-
pulação pelo nosso trabalho e 
queremos fazer ainda mais.  Es-
tamos a 12 dias da eleição, de 
definir o futuro que queremos 
para a nossa cidade. O seu voto 
e seu apoio são muito  importan-
tes. Peço o seu voto e conto com 
você para irmos ainda mais 
longe. Converse com seus ami-
gos e familiares e conquiste mais 
um coração para essa onda 

verde!              No dia 15 de no-

vembro vamos de Arthur 1️ ⃣5️ ⃣✅ 
para o trabalho continuar e 

avançar.     Conto com você!        
Confira os dados da última pes-

foto 

3/11/20 

155 

https://www.face-
book.com/arthurboavis-

tarr/pho-
tos/a.197056567383165/1
083667228722090/?type=

3 



 

 

quisa do Instituto Padrão:   Esta-
mos com 35,6% das intenções de 
voto enquanto o segundo colo-
cado aparece com apenas 
14,3%. A pesquisa foi realizada 
entre os dias 23 e 26 de outubro 
e ouviu 800 pessoas, em 56 bair-
ros da cidade. A coleta de dados 
foi realizada com abordagens 
presenciais, diferente de outras 
pesquisas feitas por telefone.  
Ela foi encomendada pela TV Im-
perial/Record e está registrada 
na Justiça Eleitoral sob o número 
RR – 09856/2020. O nível de 
confiança é de 95% e a margem 
de erro é de 3,32% para mais ou 
para menos.  #arthur15 #onda-
verde #boavista 

7 

Arthur 
Henrique 

Estamos na reta final da campa-
nha e a poucos dias para a elei-
ção e, por isso, hoje eu vim aqui 
dar um recado importante para 
vocês: cuidado com as falsas 
promessas, com aqueles que 
prometem muito e pouco fazem. 
Nós não prometemos o impossí-
vel, mas aquilo que sabemos que 
temos condições de cumprir.  A 
Prefeitura já sofreu muito com 
falta de compromisso e respon-
sabilidade, mas com muito pla-
nejamento e trabalho, nós con-
seguimos colocar tudo em or-
dem e fazer Boa Vista avançar. 
Não podemos retroceder e per-
der tudo aquilo que conquista-
mos.   No dia 15 de novembro, o 
seu voto irá decidir o futuro da 
nossa cidade. Compare e esco-
lha o lado de que tem compro-
misso com o trabalho e com a 
verdade. Conto com o seu apoio 
para continuar trabalhando por 
você e por Boa Vista. Vote Ar-
thur 15!  #arthur15 #ondaverde 
#boavista 

video 

6/11/20 

149 

https://www.face-
book.com/arthurboavis-

tarr/vi-
deos/396375888408856/ 

8 

Arthur 
Henrique 

Meu compromisso é trabalhar 
com propostas reais, que eu sei 
que posso realizar. A transfor-
mação de Boa Vista só foi possí-
vel porque, nos últimos oito 
anos, Teresa e eu trabalhamos 
com muito planejamento, com-

promisso e verdade.      Mas o 
trabalho ainda não acabou e, 
com o seu voto no dia 15 de no-

foto 

4/11/20 

138 

https://www.face-
book.com/arthurboavis-

tarr/pho-
tos/a.197056567383165/1
084410815314398/?type=

3 



  

 

vembro, ele vai continuar.       
Mais 25 pontos críticos de alaga-
mento serão resolvidos, melho-
rando a vida de muitas famílias. 
Iremos asfaltar as 285 ruas que 
faltam e construir mais oito pra-
ças, no mesmo padrão da Praça 
do Nova Cidade. Ah, e toda a ci-
dade será iluminada com lâmpa-

das 100% LED!       ✔  Se você 
ama Boa Vista e quer vê-la cada 
vez melhor, me dê o seu voto, 

vote Arthur 1️ ⃣5️ ⃣✅  #arthur15 
#ondaverde #boavista 

9 

Ottaci Em 2019 nasceram mais de 11 
mil crianças em Boa Vista, mas 
as Casas Mãe só atendem cerca 
de 2.500, e somente as que tem 
mais de 2 anos. Por isso, vou 
criar o programa Nossa Creche, 
para acolher estes bebês de 0 a 
2 anos e possibilitar que essas 
mães possam trabalhar, com a 
tranquilidade de saber que seus 
filhos estão em segurança. Tam-
bém vamos aumentar de 34 para 
56 a quantidade de Casas Mãe. É 
com ensino de qualidade, valori-
zação dos professores, mais cre-
ches, mais vagas e mais oportu-
nidades que vamos garantir o fu-
turo da nossa cidade e dos nos-

sos pequenos.           #SouOttaci 
#Ottaci77 #NossaCreche #Boa-
Vista #ÉAVezDoPovoDeBoaVista 

foto 

3/11/20 

134 

https://www.face-
book.com/ottacinasci-

mento/pho-
tos/a.117266496591559/1
97017388616469/?type=3 

10 

Pastor Isa-
mar 

Somos o primeiro colocado nas 

pesquisas.              A segunda 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Padrão mostra que a população 
quer a continuidade e o avanço 
do nosso trabalho por Boa Vista! 
Estamos com 35.6% enquanto o 
segundo colocado está com 
14.3%. Isso mostra o reconheci-
mento das pessoas pelo nosso 
trabalho.  Peço que converse 
com a sua família e seus amigos, 
peça o voto no 15 e traga mais 
um coração para a nossa #onda-

verde!             Juntos, podemos 
definir a eleição já no primeiro 
turno e garantir que, no dia 1º 
de janeiro, o trabalho feito por 
mim e por Teresa continue.  Seu 
apoio neste momento é muito 
importante! Vamos juntos por 

video 

4/11/20 

128 

https://www.face-
book.com/PastorIsa-

mar/vi-
deos/642172309719953/ 



 

 

  

Boa Vista. Conto com o seu voto!   

Vote Arthur, vote 1️ ⃣5️ ⃣✅  #ar-
thur15 #boavista 
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ESTADO CIDADE CANDIDATO PARTIDO 
AC RIO BRANCO JAMYL ASFURY PSC 
AC RIO BRANCO SOCORRO NERI PSB 
AC RIO BRANCO JARBAS SOSTER AVANTE 
AC RIO BRANCO TIÃO BOCALOM PP 
AC RIO BRANCO DANIEL ZEN PT 
AC RIO BRANCO ROBERTO DUARTE MDB 
AC RIO BRANCO MINORU KINPARA PSDB 
AL MACEIÓ CORINTHO CAMPELO PMN 
AL MACEIÓ VALERIA CORREIA PSOL 
AL MACEIÓ CICERO FILHO PC do B 
AL MACEIÓ LENILDA LUNA UP 
AL MACEIÓ JOSAN LEITE PATRIOTA 
AL MACEIÓ JHC PSB 
AL MACEIÓ ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA MDB 
AL MACEIÓ CÍCERO ALMEIDA DC 
AL MACEIÓ DAVI FILHO PP 
AL MACEIÓ RICARDO BARBOSA PT 
AM MANAUS CHICO PRETO DC 
AM MANAUS GILBERTO VASCONCELOS PSTU 
AM MANAUS MARCELO AMIL PC do B 
AM MANAUS RICARDO NICOLAU PSD 
AM MANAUS ZE RICARDO PT 
AM MANAUS ALFREDO NASCIMENTO PL 
AM MANAUS ROMERO REIS NOVO 
AM MANAUS AMAZONINO MENDES PODE 
AM MANAUS CAPITÃO ALBERTO NETO REPUBLICANOS 
AM MANAUS DAVID ALMEIDA AVANTE 
AM MANAUS CORONEL MENEZES PATRIOTA 
AP MACAPÁ HAROLDO IRAM PTC 
AP MACAPÁ JOSIEL DEM 
AP MACAPÁ PAULO LEMOS PSOL 
AP MACAPÁ GIANFRANCO PSTU 
AP MACAPÁ PROFESSOR MARCOS PT 
AP MACAPÁ CIRILO FERNANDES PRTB 
AP MACAPÁ CAPI PSB 
AP MACAPÁ PATRÍCIA FERRAZ PODE 
AP MACAPÁ GUARACY PSL 
AP MACAPÁ DR FURLAN CIDADANIA 
BA SALVADOR MAJOR DENICE PT 
BA SALVADOR BACELAR PODE 
BA SALVADOR CEZAR LEITE PRTB 
BA SALVADOR OLIVIA PC do B 
BA SALVADOR BRUNO REIS DEM 
BA SALVADOR CELSINHO COTRIM PROS 
BA SALVADOR HILTON COELHO PSOL 
BA SALVADOR PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO AVANTE 



 

 

BA SALVADOR RODRIGO PEREIRA PCO 
CE FORTALEZA SAMUEL BRAGA PATRIOTA 
CE FORTALEZA PAULA COLARES UP 
CE FORTALEZA CELIO STUDART PV 
CE FORTALEZA RENATO ROSENO PSOL 
CE FORTALEZA ANIZIO PC do B 
CE FORTALEZA LUIZIANNE LINS PT 
CE FORTALEZA CAPITÃO WAGNER PROS 
CE FORTALEZA HEITOR FÉRRER SOLIDARIEDADE 
CE FORTALEZA SARTO PDT 
CE FORTALEZA HEITOR FREIRE PSL 
CE FORTALEZA JOSÉ LOURETO PCO 
ES VITÓRIA GILBERTINHO CAMPOS PSOL 
ES VITÓRIA RAPHAEL FURTADO PSTU 
ES VITÓRIA HALPHER LUIGGI PL 
ES VITÓRIA CAPITÃO ASSUMÇÃO PATRIOTA 
ES VITÓRIA NAMY CHEQUER PC do B 
ES VITÓRIA JOAO COSER PT 
ES VITÓRIA MAZINHO PSD 
ES VITÓRIA GANDINI CIDADANIA 
ES VITÓRIA SERGIO SÁ PSB 
ES VITÓRIA NEUZINHA PSDB 
ES VITÓRIA DELEGADO PAZOLINI REPUBLICANOS 
ES VITÓRIA CORONEL NYLTON NOVO 
ES VITÓRIA ERON DOMINGOS PRTB 
ES VITÓRIA FABIO LOUZADA MDB 
GO GOIÂNIA FÁBIO JUNIOR UP 
GO GOIÂNIA MANU JACOB PSOL 
GO GOIÂNIA VANDERLAN CARDOSO PSD 
GO GOIÂNIA CRISTIANO CUNHA PV 
GO GOIÂNIA VIRMONDES CRUVINEL CIDADANIA 
GO GOIÂNIA DELEGADA ADRIANA ACCORSI PT 
GO GOIÂNIA MAJOR ARAÚJO PSL 
GO GOIÂNIA MAGUITO VILELA MDB 
GO GOIÂNIA GUSTAVO GAYER DC 
GO GOIÂNIA SAMUEL ALMEIDA PROS 
GO GOIÂNIA ALYSSON LIMA SOLIDARIEDADE 
GO GOIÂNIA TALLES BARRETO PSDB 
GO GOIÂNIA ELIAS VAZ PSB 
GO GOIÂNIA DRA. CRISTINA PL 
GO GOIÂNIA ANTÔNIO VIEIRA NETO PCB 
GO GOIÂNIA VINÍCIUS GOMES PCO 
MA SÃO LUÍS MADEIRA SOLIDARIEDADE 
MA SÃO LUÍS HERTZ DIAS PSTU 
MA SÃO LUÍS PROFESSOR FRANKLIN PSOL 
MA SÃO LUÍS SILVIO ANTONIO PRTB 
MA SÃO LUÍS DUARTE REPUBLICANOS 



  

 

MA SÃO LUÍS BIRA  PSB 
MA SÃO LUÍS RUBENS JUNIOR PC do B 
MA SÃO LUÍS ADRIANO SARNEY PV 
MA SÃO LUÍS NETO EVANGELISTA DEM 
MA SÃO LUÍS JEISAEL REDE 
MA SÃO LUÍS YGLÉSIO MOYSES PROS 
MA SÃO LUÍS EDUARDO BRAIDE PODE 
MG BELO HORIZONTE MARILIA DOMINGUES PCO 
MG BELO HORIZONTE LUISA BARRETO PSDB 
MG BELO HORIZONTE MARCELO SOUZA E SILVA PATRIOTA 
MG BELO HORIZONTE LAFAYETTE ANDRADA REPUBLICANOS 
MG BELO HORIZONTE JOÃO VITOR XAVIER CIDADANIA 
MG BELO HORIZONTE WADSON RIBEIRO PC do B 
MG BELO HORIZONTE RODRIGO PAIVA NOVO 
MG BELO HORIZONTE NILMÁRIO MIRANDA PT 
MG BELO HORIZONTE PROFESSOR WENDEL MESQUITA SOLIDARIEDADE 
MG BELO HORIZONTE WANDERSON ROCHA PSTU 
MG BELO HORIZONTE KALIL PSD 
MG BELO HORIZONTE FABIANO CAZECA PROS 
MG BELO HORIZONTE BRUNO ENGLER PRTB 
MG BELO HORIZONTE CABO XAVIER PMB 
MG BELO HORIZONTE ÁUREA CAROLINA PSOL 
MS CAMPO GRANDE CRIS DUARTE PSOL 
MS CAMPO GRANDE PEDRO KEMP PT 
MS CAMPO GRANDE MARCELO MIGLIOLI SOLIDARIEDADE 
MS CAMPO GRANDE PAULO MATOS PSC 
MS CAMPO GRANDE MARQUINHOS TRAD PSD 
MS CAMPO GRANDE ESACHEU NASCIMENTO PP 
MS CAMPO GRANDE MARCIO FERNANDES MDB 
MS CAMPO GRANDE JOÃO HENRIQUE PL 
MS CAMPO GRANDE PROMOTOR HARFOUCHE AVANTE 
MS CAMPO GRANDE MARCELO BLUMA PV 
MS CAMPO GRANDE DAGOBERTO PDT 
MS CAMPO GRANDE TRUTIS PSL 
MS CAMPO GRANDE DELEGADA SIDNÉIA TOBIAS PODE 
MS CAMPO GRANDE GUTO SCARPANTI NOVO 
MS CAMPO GRANDE THIAGO DE CARVALHO ASSAD PCO 
MT CUIABÁ ROBERTO FRANÇA PATRIOTA 
MT CUIABÁ AÉCIO RODRIGUES PSL 
MT CUIABÁ JULIER PT 
MT CUIABÁ EMANUEL PINHEIRO MDB 
MT CUIABÁ GISELA SIMONA PROS 
MT CUIABÁ PAULO HENRIQUE GRANDO NOVO 
MT CUIABÁ ABILIO PODE 
MT CUIABÁ GILBERTO LOPES FILHO PSOL 
PA BELÉM DELEGADO FEDERAL EGUCHI PATRIOTA 
PA BELÉM GUILHERME LESSA PTC 



 

 

PA BELÉM MARIO COUTO PRTB 
PA BELÉM EDMILSON RODRIGUES PSOL 
PA BELÉM THIAGO ARAUJO CIDADANIA 
PA BELÉM PRIANTE MDB 
PA BELÉM CLEBER RABELO PSTU 
PA BELÉM CASSIO ANDRADE PSB 
PA BELÉM VAVÁ MARTINS REPUBLICANOS 
PA BELÉM DR JERONIMO PMB 
PA BELÉM GUSTAVO SEFER PSD 
PA BELÉM JAIR LOPES PCO 
PB JOÃO PESSOA RAFAEL FREIRE UP 
PB JOÃO PESSOA PABLO HONORATO NASCIMENTO PSOL 
PB JOÃO PESSOA EDILMA FREIRE PV 
PB JOÃO PESSOA RICARDO COUTINHO PSB 
PB JOÃO PESSOA RAMA DANTAS PSTU 
PB JOÃO PESSOA CICERO LUCENA PP 
PB JOÃO PESSOA RUY CARNEIRO PSDB 
PB JOÃO PESSOA NILVAN FERREIRA MDB 
PB JOÃO PESSOA ANÍSIO MAIA PT 
PB JOÃO PESSOA RAONI DEM 
PB JOÃO PESSOA CAMILO DUARTE PCO 
PB JOÃO PESSOA WALLBER VIRGOLINO PATRIOTA 
PB JOÃO PESSOA JOÃO ALMEIDA SOLIDARIEDADE 
PB JOÃO PESSOA CARLOS MONTEIRO REDE 
PE RECIFE THIAGO SANTOS UP 
PE RECIFE CARLOS PSL 
PE RECIFE MARILIA ARRAES PT 
PE RECIFE MARCO AURELIO MEU AMIGO PRTB 
PE RECIFE JOÃO CAMPOS PSB 
PE RECIFE MENDONÇA FILHO DEM 
PE RECIFE DELEGADA PATRICIA PODE 
PE RECIFE CORONEL FEITOSA PSC 
PE RECIFE CHARBEL NOVO 
PE RECIFE CLAUDIA RIBEIRO PSTU 
PE RECIFE VICTOR ASSIS PCO 
PI TERESINA KLEBER MONTEZUMA PSDB 
PI TERESINA PEDRO LAURENTINO UP 
PI TERESINA GESSY FONSECA PSC 
PI TERESINA GERVÁSIO SANTOS PSTU 
PI TERESINA FABIO NOVO PT 
PI TERESINA SIMONE PEREIRA PSD 
PI TERESINA LUCINEIDE BARROS PSOL 
PI TERESINA FÁBIO SÉRVIO PROS 
PI TERESINA LOURDES MELO PCO 
PI TERESINA FABIO ABREU PL 
PI TERESINA MAJOR DIEGO MELO PATRIOTA 
PI TERESINA DR PESSOA MDB 



  

 

PI TERESINA MARIO ROGERIO CIDADANIA 
PR CURITIBA ELOY CASAGRANDE REDE 
PR CURITIBA LETÍCIA LANZ PSOL 
PR CURITIBA PAULO OPUSZKA PT 
PR CURITIBA CAROL ARNS PODE 
PR CURITIBA PROFESSORA SAMARA PSTU 
PR CURITIBA FERNANDO FRANCISCHINI PSL 
PR CURITIBA CAMILA LANES PC do B 
PR CURITIBA PROFESSOR MOCELLIN PV 
PR CURITIBA JOÃO ARRUDA MDB 
PR CURITIBA RAFAEL GRECA DEM 
PR CURITIBA MARISA LOBO AVANTE 
PR CURITIBA ZÉ BONI PTC 
PR CURITIBA DR JOÃO GUILHERME DO NOVO NOVO 
PR CURITIBA GOURA PDT 
PR CURITIBA CHRISTIANE YARED PL 
PR CURITIBA DIOGO FURTADO PCO 
RJ RIO DE JANEIRO HENRIQUE SIMONARD PCO 
RJ RIO DE JANEIRO GLÓRIA HELOIZA PSC 
RJ RIO DE JANEIRO PAULO MESSINA MDB 
RJ RIO DE JANEIRO EDUARDO PAES DEM 
RJ RIO DE JANEIRO CRIVELLA REPUBLICANOS 
RJ RIO DE JANEIRO BENEDITA DA SILVA PT 
RJ RIO DE JANEIRO CYRO GARCIA PSTU 
RJ RIO DE JANEIRO FRED LUZ NOVO 
RJ RIO DE JANEIRO CLARISSA GAROTINHO PROS 
RJ RIO DE JANEIRO BANDEIRA DE MELLO REDE 
RJ RIO DE JANEIRO DELEGADA MARTHA ROCHA PDT 
RJ RIO DE JANEIRO SUÊD PMB 
RJ RIO DE JANEIRO RENATA SOUZA PSOL 
RJ RIO DE JANEIRO LUIZ LIMA PSL 
RN NATAL NEVINHA VALENTIM PSOL 
RN NATAL FERNANDO FREITAS PC do B 
RN NATAL DELEGADO SERGIO LEOCÁDIO PSL 
RN NATAL CORONEL HELIO OLIVEIRA PRTB 
RN NATAL CORONEL AZEVEDO PSC 
RN NATAL HERMANO MORAIS PSB 
RN NATAL AFRÂNIO MIRANDA PODE 
RN NATAL ALVARO PSDB 
RN NATAL ROSÁLIA FERNANDES PSTU 
RN NATAL CARLOS ALBERTO (BETO) PV 
RN NATAL FERNANDO PINTO NOVO 
RN NATAL KELPS LIMA SOLIDARIEDADE 
RN NATAL SENADOR JEAN PT 
RN NATAL JAIDY OLIVEIRA DE SOUSA DC 
RO PORTO VELHO EDVALDO SOARES PSC 
RO PORTO VELHO CORONEL RONALDO FLORES SOLIDARIEDADE 



 

 

RO PORTO VELHO TED WILSON PRTB 
RO PORTO VELHO LINDOMAR GARÇON REPUBLICANOS 
RO PORTO VELHO VINICIUS MIGUEL CIDADANIA 
RO PORTO VELHO PIMENTA DE RONDÔNIA PSOL 
RO PORTO VELHO WILLIAMES PIMENTEL  MDB 
RO PORTO VELHO HILDON CHAVES PSDB 
RO PORTO VELHO GENECI GONÇALVES PSTU 
RO PORTO VELHO CRISTIANE LOPES PP 
RO PORTO VELHO SARGENTO EYDER BRASIL PSL 
RO PORTO VELHO DR. BRENO MENDES AVANTE 
RO PORTO VELHO LEONEL BERTOLIN PTB 
RO PORTO VELHO RAMON CUJUI PT 
RO PORTO VELHO SAMUEL COSTA PC do B 
RR BOA VISTA WILSON PRÉCOMA PCO 
RR BOA VISTA OTTACI SOLIDARIEDADE 
RR BOA VISTA ARTHUR HENRIQUE MDB 
RR BOA VISTA PR ISAMAR PODE 
RR BOA VISTA NICOLETTI PSL 
RR BOA VISTA SHÉRIDAN PSDB 
RR BOA VISTA LUCIANO CASTRO PL 
RR BOA VISTA LINOBERG REDE 
RR BOA VISTA GERLANE PP 
RR BOA VISTA SHAOLYN GOMES PMN 
RR BOA VISTA FABIO ALMEIDA PSOL 
RS PORTO ALEGRE RODRIGO MARONI PROS 
RS PORTO ALEGRE SEBASTIÃO MELO MDB 
RS PORTO ALEGRE MONTSERRAT MARTINS PV 
RS PORTO ALEGRE MANUELA PC do B 
RS PORTO ALEGRE NELSON MARCHEZAN JÚNIOR PSDB 
RS PORTO ALEGRE VALTER PSD 
RS PORTO ALEGRE FERNANDA MELCHIONNA PSOL 
RS PORTO ALEGRE FORTUNATI PTB 
RS PORTO ALEGRE JULIO FLORES PSTU 
RS PORTO ALEGRE JOÃO DERLY REPUBLICANOS 
RS PORTO ALEGRE GUSTAVO PAIM PP 
RS PORTO ALEGRE JULIANA BRIZOLA PDT 
RS PORTO ALEGRE LUIZ DELVAIR PCO 
SC FLORIANÓPOLIS HELIO BAIRROS PATRIOTA 
SC FLORIANÓPOLIS GEAN DEM 
SC FLORIANÓPOLIS DR RICARDO SOLIDARIEDADE 
SC FLORIANÓPOLIS PEDRÃO PL 
SC FLORIANÓPOLIS ALEXANDER BRASIL PRTB 
SC FLORIANÓPOLIS ANGELA AMIN PP 
SC FLORIANÓPOLIS GABRIELA SANTETTI PSTU 
SC FLORIANÓPOLIS PROFESSOR ELSON PSOL 
SC FLORIANÓPOLIS ORLANDO NOVO 
SC FLORIANÓPOLIS JAIR FERNANDES PCO 



  

 

SE ARACAJU DELEGADO PAULO MARCIO DC 
SE ARACAJU ALMEIDA LIMA PRTB 
SE ARACAJU GILVANI SANTOS PSTU 
SE ARACAJU LÚCIO FLÁVIO AVANTE 
SE ARACAJU ALEXIS PEDRÃO PSOL 
SE ARACAJU DELEGADA DANIELLE CIDADANIA 
SE ARACAJU EDVALDO PDT 
SE ARACAJU GEORLIZE DEM 
SE ARACAJU MÁRCIO MACEDO PT 
SE ARACAJU RODRIGO VALADARES PTB 
SE ARACAJU JURACI NUNES PMB 
SP SÃO PAULO LEVY FIDELIX PRTB 
SP SÃO PAULO BRUNO COVAS PSDB 
SP SÃO PAULO MÁRCIO FRANÇA PSB 
SP SÃO PAULO ANDREA MATARAZZO PSD 
SP SÃO PAULO VERA PSTU 
SP SÃO PAULO JOICE HASSELMANN PSL 
SP SÃO PAULO CELSO RUSSOMANNO REPUBLICANOS 
SP SÃO PAULO ANTÔNIO CARLOS PCO 
SP SÃO PAULO ORLANDO SILVA PC do B 
SP SÃO PAULO GUILHERME BOULOS PSOL 
SP SÃO PAULO MARINA HELOU REDE 
SP SÃO PAULO ARTHUR DO VAL PATRIOTA 
SP SÃO PAULO SABARÁ NOVO 
SP SÃO PAULO JILMAR TATTO PT 
TO PALMAS VILELA DO PT PT 
TO PALMAS BARISON REPUBLICANOS 
TO PALMAS MAX DORNELLYS PTC 
TO PALMAS DR JOAQUIM ROCHA PMB 
TO PALMAS MARCELO LELIS PV 
TO PALMAS ELI BORGES SOLIDARIEDADE 
TO PALMAS CINTHIA RIBEIRO PSDB 
TO PALMAS PROFESSOR JÚNIOR GEO PROS 
TO PALMAS PROFESSOR BAZZOLI PSOL 
TO PALMAS VANDA MONTEIRO PSL 
TO PALMAS TIAGO AMASTHA ANDRINO PSB 
TO PALMAS ALAN BARBIERO PODE 

 
 

i Informação sobre o impulsionamento disponível em https://www.facebook.com/ads/library/?active_sta-
tus=all&ad_type=all&country=BR&view_all_page_id=2159897224265064 Acesso em 16.11.20. 
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