
 
 

Chegamos à última semana de campanhas 
antes do primeiro turno das eleições muni-
cipais. Como já era esperado, na semana de 
9 a 15 de novembro, foram registrados os 
recordes nos números de publicações e de 
engajamento nas redes desde o início das 
campanhas.  

Nessa semana, os destaques ficaram com o 
alto número de notícias falsas contra 
candidatos por seus adversários e também 
com as concessões de direito de resposta 
por parte da Justiça Eleitoral, conforme as 
novas leis que entraram em vigor nas 
eleições municipais de 2020. Além da 
amostra geral, nessa semana observamos a 
disputa eleitoral em seis capitais: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, Porto 
Alegre e Recife. 

Nessa semana foram observadas 10.397 
publicações nas 319 páginas monitoradas, 
que geraram 824.399 compartilhamentos, 
850.599 comentários e 5.723.815 reações. 
Os recursos utilizados nos posts foram fo-

tos (51%), vídeos (46%), links (2%) e somen-
te texto (1%). 

Dentre os 20 posts mais compartilhado esta 
semana, Celso Russommano (Republica-
nos/SP) aparece com na liderança, com um 
post em que critica Bruno Covas (PSDB/SP) 
e João Dória (PSDB/SP) pelas medidas de 
restrição durante a pandemia. Em seguida, 
aparece Arthur do Val (PATRI/SP) que em-
placou quatro publicações em nosso 
ranking nesta semana. O candidato do 
Patriota utiliza-se de vídeos de debates 
para questionar os oponentes Guilherme 
Boulos (PSOL/SP) Joice Hasselmann 
(PSL/SP), Celso Russomanno (Republica-
nos/SP) e Jilmar Tatto (PT/SP). Arthur do Val 
também critica Guilherme Boulos por ter in-
tenção de voto entre camadas com maior 
renda e aproveita para divulgar a lista de 
quanto cada candidato recebeu do fundo 
partidário, sempre ressaltando que não uti-
lizou verbas públicas em sua campanha. 



 
 

Guilherme Boulos (PSOL/SP) aparece com 
cinco posts no ranking. Neles comemora 
pesquisa IBOPE em que passa Russoman-
no, divulga notícia da prisão do jornalista 
Oswaldo Eustáquio por fake news, compara 
sua vice, Luíza Erundina (PSOL/SP), com Ri-
cardo Nunes (MDB), vice de Covas, e com-
partilha uma foto de campanha e um vídeo 
de apoio do rapper Emicida. Manuela d’Ávi-
la (PC do B/RS) aparece com duas publica-
ções no ranking, uma criticando que o go-
verno federal havia ignorado a oferta de 
compra de vacinas da Pfizer e outra anun-
ciando a derrubada de mais de meio milhão 
de fake news sobre ela.  

Marcelo Crivella (Republicanos/RJ) também 
aparece com dois posts, um dizendo que 
enquanto Eduardo Paes (DEM/RJ) acredita 
no IBOPE, ele acredita em Jesus, o qual nun-
ca erra, e outra dizendo que teve um gover-
no difícil devido à dívida anterior e assim te-
ve que priorizar a saúde e a educação. 

 

David Almeida (AVANTE/AM) aparece na 
terceira posição com uma live falando so-
bre como entrou na política. Capitão Wag-
ner (PROS/CE) aparece com duas publica-
ções, ambas lives falando de uma suposta 
CPI que haveria investigado o oponente Jo-
sé Sarto (PDT/CE) por propina. Bruno En-
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gler (PRTB/MG) aparece com um vídeo jun-
to do presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) que apoia sua candidatura. Edmilson 
Rodrigues (PSOL/PA) aparece com uma fo-
to de campanha e, por fim, a Delegada Pa-

trícia Domingos (PODE/PE) aparece com u-
ma foto com Bolsonaro, ressaltando que o 
presidente apoia sua candidatura. 
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SÃO PAULO 

Na cidade de São Paulo foram observadas 
1.087 publicações, que geraram 238.332 
compartilhamentos, 261.302 comentários e 
2.060.024 reações. Os recursos utilizados 
nos posts foram fotos (47%), vídeos (47%), 
links (6%) e somente texto (1%). 

 

Dentre os 10 posts mais compartilhados, 
Celso Russomanno (Republicanos) aparece 

na liderança com imagem em que critica as 
medidas de restrição por parte do atual 
prefeito e oponente Bruno Covas (PSDB) e 
do governador do estado João Doria 
(PSDB). Arthur do Val (PATRI) aparece com 
quatro publicações. Em segundo lugar, um 
vídeo de debate na TV Cultura, em que 
questiona Guilherme Boulos (PSOL) sobre 
os pancadões na cidade, que responde que 
é preciso investir em espaços para cultura, 
e acusa Boulos de colocar fogo em prédio, 
ao qual responde que isso seria fake news. 
Em terceiro, apresenta uma compilação de 
vídeos do mesmo debate, criticando Joice 
Hasselmann (PSL) por utilizar recursos do 
Fundo Eleitoral, Celso Russomanno por 
gastos com dinheiro público para uso pes-
soal, e Jilmar Tatto (PT) pelo que alega ser 
sua relação com o PCC. Nas outras publica-
ções, divulga um vídeo em que a jornalista 
Daniela Lima, da CNN Brasil, questiona 
Boulos por se posicionar como um candida-
to da periferia e ter maior intenção de voto 
entre jovens com maior faixa de renda e, 
por fim, divulga a lista de quanto cada can-
didato à prefeitura de São Paulo recebeu do 
partido, afirmando que não utiliza dinheiro 
do povo para fazer campanha. Por fim, Bou-
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los ainda emplacou a maior quantidade de 
posts no ranking, com cinco publicações. O 
candidato do PSOL divulga a pesquisa IBO-
PE, em que alcança 13% de intenções de vo-
to e passa Russomanno e Márcio França 
(PSB), e a prisão do blogueiro bolsonarista, 
Oswaldo Eustáquio, que havia divulgado ví-
deo com acusações sobre Boulos, sendo es-
se divulgado por Russomanno, o qual foi re-
tirado do ar por ordem da Justiça Eleitoral 
que o julgou como notícias falsas . Nos ou-

tros posts, Boulos divulga sua campanha, 
com a mensagem já comum de que esta re-
presenta a esperança contra o ódio visto 
nas eleições de 2018, com um vídeo de a-
poio do rapper Emicida, e com a compara-
ção de sua vice, Luiza Erundina (PSOL), com 
o vice de Bruno Covas, Ricardo Nunes 
(MDB), dizendo que ele foi acusado de vio-
lência doméstica pela esposa e que foi cita-
do no caso da “máfia das creches”. 
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RIO DE JANEIRO 

 

Na capital fluminense foram observadas 
659 publicações, que geraram 98.739 com-
partilhamentos, 96.694 comentários e 
585.091 reações. Os recursos utilizados nos 
posts foram vídeos (51%), fotos (46%), links 
(2%) e somente texto (2%). 

 

No ranking dos 10 posts mais compartilha-
dos, todos foram de Marcelo Crivella (Repu-

blicanos). O candidato tem diversas publi-
cações de divulgação de sua campanha, in-
cluindo uma ressaltando que Bolsonaro 
apoia sua candidatura, e se apresentando 
como o candidato honesto, defensor da fa-
mília, missionário, humanitário e militante 
da saúde, emprego e educação. Como já é 
de costume em suas publicações, apre-
senta forte apelo e ligação com a religião. O 
candidato diz que enquanto seu oponente 
Eduardo Paes (DEM/RJ) acredita no IBOPE, 
ele confia em Jesus que não erra nunca, 
além de divulgar um vídeo de apoio à sua 
candidatura do Missionário RR Soares, 
apresentador do programa Show da Fé. Cri-
vella também posta um vídeo dizendo que 
teve um governo difícil devido à dívida her-
dada, que foi paga, e que teve que priorizar 
a saúde e educação, ao invés de outros as-
suntos como o carnaval, um vídeo mos-
trando a instalação de novas luminárias na 
cidade, que seriam mais modernas, trariam 
economia e ainda permitiriam a instalação 
de câmeras para identificar criminosos. Por 
fim, também posta um vídeo cantando com 
apoiadores na rua, no qual nenhuma pes-
soa utiliza máscara para proteção da Covid-
19. 
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FORTALEZA 

Na capital cearense foram observadas 
412 publicações, que geraram 44.467 
compartilhamentos, 66.078 comentários 
e 207.219 reações. Os recursos utilizados 
nos posts foram vídeos (55%) e fotos 
(45%). 

 

No ranking dos 10 posts mais comparti-
lhados, quem dominou foi Capitão Wag-
ner (PROS) com nove das publicações. 
Quase todas as postagens (8) do candi-
dato foram lives. Quatro dessas envol-
vem uma controvérsia com seu opo-
nente, José Sarto (PDT), visto que após ter 
sido acusado por Sarto de estar envolvido 
com o motim da Polícia Militar no início 
do ano, Capitão Wagner recebeu direito 

de resposta pela Justiça Eleitoral. Assim, 
publicou quatro vídeos, três lives e um re-
ferente ao direito de resposta oficial, ale-
gando uma acusação de propina de Sarto 
que teria resultado em uma CPI. Entre-
tanto, a Justiça Eleitoral determinou a re-
tirada do ar e proibição das propagandas 
por conter informações falsas sobre Sarto 
. Em outras lives, o candidato fala com 
seus seguidores sobre a ação da polícia, 
combate ao crime, sua atuação na polí-
tica, a obra inacabada de um aquário na 
cidade, idealizada e iniciada pelo, então 
governador, Cid Gomes (PDT) em 2008. 
Por fim, o candidato também divulga 
uma live em que conversa com líderes re-
ligiosos sobre o papel da igreja na cidade, 
uma em que debate com parlamentares 
(vereadores, deputados estaduais e fede-
rais) sobre a defesa da vida (posiciona-
mento contra o aborto) e da família (con-
tra outra composição que não seja pai e 
mãe), sempre com ênfase nos valores 
cristãos e, por fim, uma acompanhando o 
comparecimento do candidato às urnas 
para votação. Além disso, Luizianne Lins 
(PT) aparece com um post divulgando 
pesquisa Datafolha que apontava que 
31% dos eleitores da cidade ainda podiam 
mudar seu voto.
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MANAUS 

Em Manaus foram observadas 412 publi-
cações, que geraram 56.359 compartilha-
mentos, 62.346 comentários e 255.954 
reações. Os recursos utilizados nos posts 
foram vídeos (53%), fotos (43%), links 
(2%) e somente texto (1%). 

Dentre os 10 posts mais compartilhados, 
a primeira posição ficou com David Almei-
da (AVANTE), que emplacou quatro publi-
cações no ranking. Além de divulgar uma 
imagem de campanha, o candidato tam-
bém se utilizou de uma foto e duas lives, 
uma com a presença de sua filha mais ve-
lha, para falar sobre sua história e atua-

ção na política, todas com foco em sua 
defesa contra fake news divulgadas sobre 
ele por oponentes, nomeadamente Ama-
zonino Mendes (PODE) e Coronel Mene-
zes (PATRI), que diziam que o candidato 
tinha apoio e ligação com o governador 
do estado, Wilson Lima (PSC), e com o se-
nador e ex-governador, Omar Ozis (PSD). 
Devido às notícias falsas, a Justiça Eleito-
ral concedeu à Almeida mais de 120 direi-
tos de resposta. A seguir, Coronel Mene-
zes (PATRI) aparece com três publicações, 
uma participação na live de Jair Bolsona-
ro, na qual o presidente apoiou a candi-
datura do Coronel, além de uma foto da 
live e divulgação da mesma. O candidato 
Capitão Alberto Neto (Republicanos) apa-
rece com duas lives, uma com sua mulher 
e filha falando sobre suas propostas, e 
outra com o seu candidato à vice, Orsine 
Junior (PMN), e com o candidato a verea-
dor, Coronel Alysson (PMN), sobre educa-
ção e escolas cívico-militares da cidade. 
Por fim, José Ricardo (PT) aparece com 
um vídeo sobre sua proposta de passe li-
vre para estudantes no município, já tra-
balhada quando vereador e Deputado Fe-
deral.  
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PORTO ALEGRE 

Na capital porto-alegrense foram obser-
vadas 624 publicações, que geraram 
58.928 compartilhamentos, 53.999 co-
mentários e 875.934 reações. Os recursos 
utilizados nos posts foram fotos (61%), ví-
deos (37%), links (2%) e somente texto 
(1%). 

 

O ranking dos 10 posts mais compartilha-
dos é totalmente composto por candida-
tas mulheres. Manuela d’Ávila (PCdoB) 
emplacou seis das posições. Em suas pu-
blicações, divulga a notícia, da Mídia Nin-
ja, de que a Pfizer não enviará a primeira 

leva de vacinas contra a Covid-19 porque 
o governo federal ignorou a oferta, afir-
mando que a cidade terá que tomar a ini-
ciativa de fazer a gestão da vacina sem o 
governo federal, posta fotos de cam-
panha e agradece aos seguidores, além 
de mencionar a live de Caetano Veloso 
para arrecadar recursos para sua candi-
datura que havia sido suspensa por de-
cisão do TRE/RS , que acabou por autori-
zá-la e, por fim, faz um vídeo, em tom in-
formal e humorístico, em que fala sobre 
fake news enquanto se maquia, mencio-
nando que conseguiu derrubar mais de 
meio milhão de notícias falsas sobre ela 
durante a campanha.  

Fernanda Melchionna (PSOL) aparece 
com três publicações. Em sexto lugar, 
aparece um vídeo de debate na Band em 
que é questionada pelo oponente Valter 
Nagelstein (PSD) sobre a sua defesa da 
legalização das drogas e a questão da 
segurança pública, ao que responde é 
preciso acabar com a guerra aos pobres, 
os quais compõem a maior parte do 
sistema carcerário, e fazendo alusões ao 
caso Flordelis (PSD) para dizer que se 
defendesse bandido estaria em seu 
partido. Os outros dois posts são críticas 
ao presidente Jair Bolsonaro. No 
primeiro, traz o vídeo em que o presiden-
te diz que o Brasil tem que “deixar de ser 
país de maricas” e enfrentar a pandemia, 
pois todos vão morrer um dia, para cri-
ticar a fala homofóbica e o negacionismo 



 

 

do governo em relação à pandemia e, no 
outro, divulga um post dizendo que a 
morte do voluntário da vacina chinesa, 
Coronavac, se deu por suicídio e não por 
complicações da vacina, criticando o 
presidente por ter comemorado a apa-
rente falha nos testes . Por fim, Juliana 

Brizola (PDT) aparece com uma publica-
ção sobre o apagão no estado do Amapá, 
em que se critica a ANEEL (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica), o Ministério de 
Minas e Energia e o descaso de seus ges-
tores.  
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RECIFE 

Na capital pernambucana foram observa-
das 264 publicações, que geraram 49.071 
compartilhamentos, 31.774 comentários 
e 260.559 reações. Os recursos utilizados 
nos posts foram fotos (66%), vídeos (33%) 
e links (1%).  

 
Entre os 10 posts mais compartilhados, 
oito foram da Delegada Patrícia Domin-
gos (PODE), sendo a maioria deles (6) re-
lacionados com Jair Bolsonaro. A candida-

ta posta uma foto e um vídeo com o pre-
sidente apoiando sua candidatura, dois 
vídeos com sua participação na live de 
Bolsonaro, uma foto de campanha em 
que se apresenta como “a candidata de 
Bolsonaro”, e um vídeo que diz todos di-
ziam não para Bolsonaro (a mídia, a es-
querda e as pesquisas de opinião públi-
ca), mas que o povo o escolheu e o mes-
mo aconteceria com ela. Suas outras pu-
blicações são de divulgação de sua parti-
cipação no debate da TV Jornal, em um 
deles citando sua fala de que conhece a 
cidade como Delegada que prendia polí-
tico corrupto.  

Entram no ranking também Marília 
Arraes (PT) com uma foto de campanha, 
e Mendonça Filho (DEM) com um post 
sobre o debate na TV Jornal em que acusa 
o oponente João Campos (PSB) de se 
atrapalhar com as contas, alegando que 
seria o estagiário e que deveria voltar pa-
ra a universidade, enquanto ele seria o 
prefeito de verdade.
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CONCLUSÕES 

Na última semana antes de primeiro turno, percebemos que o Facebook foi uma 
ferramenta utilizada por muitos candidatos na busca por votos na reta final para o 
segundo turno. Para atrair a maior atenção possível, a polarização entre esquerda e 
direita tornou-se mais forte, com os candidatos marcando cada vez mais sua posição 
perante seus adversários eleitorais. Os políticos de esquerda aproveitaram o período pa-
ra se diferenciar dos da direita com discussões importantes sobre Covid-19 e também 
desmentindo fake news,. Por sua vez, os candidatos de direita reforçaram suas posições 
conservadoras, sempre que possível utilizando da imagem do presidente Bolsonaro para 
angariar votos e conquistar simpatizantes. Com a aproximação das eleições, observamos 
também que o aumento dos ataques a adversários, o que também fez disparar o número 
de fake News divulgadas pelas campanhas. Com o primeiro turno chegando ao fim e o 
início do segundo turno em algumas capitais, verificaremos quais estratégias se 
mostraram mais eficientes e como as campanhas se comportarão nessa nova etapa do 
processo eleitoral, uma disputa de um contra um, em busca da vitória. 

 



  

 

Ranking 
Geral 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 
Celso Rus-
somanno 
(São Paulo) 

O Governo e a Prefeitura de São 
Paulo fecharam escolas, bares, res-
taurantes e o comércio em geral.  
Com isso, deixaram muitas famílias 
sem trabalho e sem sustento.   
Nesta eleição, você tem a chance de 
reagir.  Tire o emprego do Bruno 
Dória antes que ele tire o seu! 

foto 10-nov-20 10.664 

https://www.face-
book.com/celsorusso-
manno/pho-
tos/a.255657524528671/3
657063811054675/?type=
3 

2 
Arthur do 
Val (São 
Paulo) 

Guilherme Boulos veio me acusar 
de fake news durante o debate. 
Será que é falso mesmo? Olha aí o 
vídeo dele se orgulhando de ter 
destruído a fachada do prédio da FI-
ESP na Av. Paulista. 

video 13-nov-20 6.480 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/407212330446092/ 

3 
David Al-
meida (Ma-
naus) 

Sabia que entrei na política como 
pregador de cartaz? Nunca imaginei 
que um dia seria governador desse 
Estado, tão pouco que um dia esta-
ria concorrendo para ser prefeito da 
minha cidade. Deus é bom! 

                

video 9-nov-20 5.875 

https://www.face-
book.com/davidalmei-
daam/vi-
deos/361615341774048/ 

4 
Capitão 
Wagner 
(Fortaleza) 

[CPI DO SARTO] O passado que nin-
guém conhece do candidato dos 
Ferreira Gomes. 

video 10-nov-20 5.222 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/1037183853466233/ 

5 
Bruno En-
gler (Belo 
Horizonte) 

Obrigado Jair Messias Bolsonaro !  
Vamos de #BH28  . #BolsonaroRee-
leito #BolsonaroTemRazao #Brasi-
lAcimaDeTudo #belohorizonte #BH 
#ForaKalil 

video 9-nov-20 4.348 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/vi-
deos/373693940613461/ 

6 
Edmilson 
Rodrigues 
(Belém) 

Vamos à vitória, com a força e a fé 
do povo de Belém!  #Ed50 #Be-
lemdeNovasIdeias 

foto 15-nov-20 3.993 

https://www.face-
book.com/edmilsonp-
sol/pho-
tos/a.700191736687970/4
840870799286689/?type=
3 

7 
Arthur do 
Val (São 
Paulo) 

Quando comecei meu canal no you-
tube, eu coloquei como lema o "va-
mos questionar tudo". E era tudo 
mesmo. Quando entrei na política, 
não poderia mudar isso em mim: a 
vontade de questionar e trazer luz 
ao que há de errado. Nessa campa-
nha, não poderia trair tudo o que 
me trouxe até aqui. Eu questionei. 
Incomodei a velha política. Expus os 
privilégios. E eu tenho muito orgu-
lho disso. Domingo é 51! #Vaidar51 
#arrancada51 

video 11-nov-20 3.720 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/279787900073421/ 

8 

Manuela 
D'Ávila 
(Porto Ale-
gre) 

É por isso que eu acredito que Porto 
Alegre, assim como todos os muni-
cípios, devem fazer a gestão própria 
da vacina e não esperar, infeliz-
mente, que o governo federal faça. 

foto 9-nov-20 3.600 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.698789716836158/5



 

 

Eu vou trabalhar desde o primeiro 
dia para que nossa população seja 
imunizada assim que for possível, 
negociando com todos aqueles que 
estão produzindo a vacina. Tá na 
hora da capital gaúcha ter uma pre-
feita que se preocupe com as pes-
soas. #AgoraÉManuela65  Imagem: 
Mídia NINJA 

136023563112729/?type=
3 

9 

Marcelo 
Crivella 
(Rio de Ja-
neiro) 

Quando um homem faz seu traba-
lho orientado por princípios e valo-
res cristãos, no momento certo, o 
objetivo é alcançado.  O homem de 
fé desenvolve disciplina, perseve-
rança, compromisso e responsabili-
dade, com isso ele inspira respeito e 
confiança. É um círculo virtuoso que 
transforma tudo ao seu redor. Foi 
assim que conseguimos tirar o Rio 
de Janeiro do vermelho. A cidade 
estava atolada numa dívida de 5 bi-
lhões, que herdamos do Eduardo 
Paes. Além disso, tivemos uma 
queda de arrecadação de mais 10 
bilhões. Com fé, disciplina, organi-
zação e transparência, conseguimos 
pagar a dívida sem sacrificar nossos 
servidores, os pilares da administra-
ção pública. Fizemos também um 
grande investimento em saúde, 
transformando a rede pública de sa-
úde do Rio, na mais moderna do 
Brasil. Por isso, não nos deixamos 
abater por pesquisas encomenda-
das por institutos associados às 
mesmas redes de comunicação, 
que tanto nos perseguem e pressio-
nam, para ter de volta os milhões 
que Eduardo Paes gastava com eles 
todos os anos. Temos fé que o povo 
do Rio de Janeiro irá reconhecer o 
valor do trabalho que realizamos 
nesses 4 anos e renovará nas urnas 
o nosso mandato. Com a graça de 
Deus! 

foto 12-nov-20 3.519 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
699750450048178/?type=
3 

10 
Guilherme 
Boulos 50 
(São Paulo) 

Vamos para o 2° turno!!! ✌❤ #Vi-
raSP50 

foto 9-nov-20 3.470 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
883723008444908/?type=
3 

11 
Guilherme 
Boulos 50 
(São Paulo) 

Atenção!  #ViraSP50 foto 11-nov-20 3.403 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
885966048220604/?type=
3 



  

 

12 
Arthur do 
Val (São 
Paulo) 

Boulos tem 17% de intenção entre 
os ricos; na faixa mais pobre, só 2%. 
Esse é o retrato do PSOL, diz repre-
sentar os mais pobres, mas na ver-
dade só representa a lacrosfera da 
beautiful people. Parabéns por ex-
por essa hipocrisia, Daniela Lima. 

video 12-nov-20 3.334 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/369653337593190/ 

13 
Capitão 
Wagner 
(Fortaleza) 

CPI do Sarto sem censura! #compar-
tilha com força! video 11-nov-20 3.236 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/355908409007253/ 

14 
Guilherme 
Boulos 50 
(São Paulo) 

Vote com esperança. Vote 50! foto 15-nov-20 3.128 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
890354311115111/?type=
3 

15 

Marcelo 
Crivella 
(Rio de Ja-
neiro) 

Mensagem ao povo Carioca #Fecha-
docomCrivella video 14-nov-20 3.038 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/380042480084217/ 

16 

Manuela 
D'Ávila 
(Porto Ale-
gre) 

Eu escolhi a foto que achei mais bo-
nita da eleição para vocês chegarem 
até essa informação: hoje derruba-
mos mais de meio milhão de com-
partilhamentos de notícias falsas. 

MEIO MILHÃO 🌽  Vocês tem ideia 
do que é isso numa cidade com 1 
milhão e 500 mil habitantes? A jus-
tiça derruba uma a uma, mentiras 
sobre minha vida, sobre minha 
família, sobre meu corpo. Quem fi-
nancia? Quem distribui? Quem fo-
menta a baixaria? Que tanto ódio 
uma mulher como eu pode causar? 
Eu convido vocês para comparti-
lharmos a verdade, para cobrirmos 
a cidade com as nossas propostas, 
para semearmos esperança, para 
enterrarmos a política da violência 
e do ódio, para unirmos nossa ci-
dade pra vencermos a desigualdade 
e as injustiças. Essas sim, nossas ad-
versárias! Vamos vencer!!!! 

foto 9-nov-20 2.966 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.698789716836158/5
135927543122331/?type=
3 

17 

Delegada 
Patrícia Do-
mingos (Re-
cife) 

O apoio do Governo Federal para a 
nossa candidatura foi reforçado 
hoje, em encontro com o presi-
dente @jairmessiasbolsonaro . A 
abertura desse diálogo irá proporci-
onar a viabilização de projetos 
muito importantes para o Recife. 
Hoje, em Brasília, apresentei nossas 
propostas para habitação, sanea-
mento e segurança. Vamos em 
frente!  #MudançaJá #LibertaRecife 
#DP19 #ViraDelegada19 #Vira19 

foto 9-nov-20 2.878 

https://www.face-
book.com/delegadapatri-
cia19/pho-
tos/a.494196587735444/9
92958417859256/?type=3 



 

 

 

18 
Guilherme 
Boulos 50 
(São Paulo) 

É só comparar e votar 50! #viraSP50 foto 11-nov-20 2.724 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
886052518211957/?type=
3 

19 
Guilherme 
Boulos 50 
(São Paulo) 

Tamo junto Emicida! Vamos virar 
esse jogo! video 11-nov-20 2.676 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/vi-
deos/413456099854347/ 

20 
Arthur do 
Val (São 
Paulo) 

Bom dia só pra quem não usa di-
nheiro do povo pra fazer campanha  
#sp #saopaulo #mamaefalei #elei-
coes2020 #arrancada51 #vaidar51 
#domingoé51 #fundaoeleitoral 

foto 11-nov-20 2.638 

https://www.face-
book.com/arthurdo-
val/pho-
tos/a.1739648136269534/
2842309082670095/?type
=3 



  

 

Ranking 
SP 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Celso Rus-
somanno 

O Governo e a Prefeitura de São 
Paulo fecharam escolas, bares, res-
taurantes e o comércio em geral.  
Com isso, deixaram muitas famílias 
sem trabalho e sem sustento.   
Nesta eleição, você tem a chance 
de reagir.  Tire o emprego do 
Bruno Dória antes que ele tire o 
seu! 

foto 10-nov-20 10.666 

https://www.face-
book.com/celsorusso-
manno/pho-
tos/a.255657524528671/3
657063811054675/?type=
3 

2 Arthur do 
Val 

Guilherme Boulos veio me acusar 
de fake news durante o debate. 
Será que é falso mesmo? Olha aí o 
vídeo dele se orgulhando de ter 
destruído a fachada do prédio da 
FIESP na Av. Paulista. 

video 13-nov-20 6.500 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/407212330446092/ 

3 Arthur do 
Val 

Quando comecei meu canal no 
youtube, eu coloquei como lema o 
"vamos questionar tudo". E era 
tudo mesmo. Quando entrei na po-
lítica, não poderia mudar isso em 
mim: a vontade de questionar e 
trazer luz ao que há de errado. 
Nessa campanha, não poderia trair 
tudo o que me trouxe até aqui. Eu 
questionei. Incomodei a velha polí-
tica. Expus os privilégios. E eu te-
nho muito orgulho disso. Domingo 
é 51! #Vaidar51 #arrancada51 

video 11-nov-20 3.720 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/279787900073421/ 

4 Guilherme 
Boulos 50 

Vamos para o 2° turno!!! ✌❤ #Vi-
raSP50 

foto 9-nov-20 3.470 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
883723008444908/?type=
3 

5 Guilherme 
Boulos 50 Atenção!  #ViraSP50 foto 11-nov-20 3.403 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
885966048220604/?type=
3 

6 Arthur do 
Val 

Boulos tem 17% de intenção entre 
os ricos; na faixa mais pobre, só 
2%. Esse é o retrato do PSOL, diz 
representar os mais pobres, mas 
na verdade só representa a lacros-
fera da beautiful people. Parabéns 
por expor essa hipocrisia, Daniela 
Lima. 

video 12-nov-20 3.336 
https://www.face-
book.com/arthurdoval/vi-
deos/369653337593190/ 

7 Guilherme 
Boulos 50 Vote com esperança. Vote 50! foto 15-nov-20 3.142 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
890354311115111/?type=
3 

https://www.facebook.com/arthurdoval/videos/407212330446092/
https://www.facebook.com/arthurdoval/videos/407212330446092/
https://www.facebook.com/arthurdoval/videos/407212330446092/


 

 

 

 

 

8 Guilherme 
Boulos 50 

É só comparar e votar 50! #vi-
raSP50 foto 11-nov-20 2.725 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
886052518211957/?type=
3 

9 Guilherme 
Boulos 50 

Tamo junto Emicida! Vamos virar 
esse jogo! video 11-nov-20 2.676 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/vi-
deos/413456099854347/ 

10 Arthur do 
Val 

Bom dia só pra quem não usa di-
nheiro do povo pra fazer campa-
nha  #sp #saopaulo #mamaefalei 
#eleicoes2020 #arrancada51 #vai-
dar51 #domingoé51 #fundaoeleito-
ral 

foto 11-nov-20 2.637 

https://www.face-
book.com/arthurdo-
val/pho-
tos/a.1739648136269534/
2842309082670095/?type
=3 



  

 

Ranking 
RJ 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Marcelo 
Crivella 

Quando um homem faz seu traba-
lho orientado por princípios e valo-
res cristãos, no momento certo, o 
objetivo é alcançado.  O homem de 
fé desenvolve disciplina, perseve-
rança, compromisso e responsabili-
dade, com isso ele inspira respeito e 
confiança. É um círculo virtuoso que 
transforma tudo ao seu redor. Foi 
assim que conseguimos tirar o Rio 
de Janeiro do vermelho. A cidade 
estava atolada numa dívida de 5 bi-
lhões, que herdamos do Eduardo 
Paes. Além disso, tivemos uma 
queda de arrecadação de mais 10 
bilhões. Com fé, disciplina, organi-
zação e transparência, conseguimos 
pagar a dívida sem sacrificar nossos 
servidores, os pilares da administra-
ção pública. Fizemos também um 
grande investimento em saúde, 
transformando a rede pública de sa-
úde do Rio, na mais moderna do 
Brasil. Por isso, não nos deixamos 
abater por pesquisas encomenda-
das por institutos associados às 
mesmas redes de comunicação, 
que tanto nos perseguem e pressio-
nam, para ter de volta os milhões 
que Eduardo Paes gastava com eles 
todos os anos. Temos fé que o povo 
do Rio de Janeiro irá reconhecer o 
valor do trabalho que realizamos 
nesses 4 anos e renovará nas urnas 
o nosso mandato. Com a graça de 
Deus! 

foto 12-nov-20 3.519 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
699750450048178/?type=
3 

2 Marcelo 
Crivella 

Mensagem ao povo Carioca #Fecha-
docomCrivella video 14-nov-20 3.063 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/380042480084217/ 

3 Marcelo 
Crivella  video 13-nov-20 2.507 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/707014259932369/ 

4 Marcelo 
Crivella 

Não erra, dia 15 de novembro vota 
10 no Crivella. video 11-nov-20 2.074 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/364275584667828/ 

5 Marcelo 
Crivella 

Vamos unir força e fazer a diferença 
nas urnas amanhã. É o Rio de Ja-
neiro em boas mãos. Vamos juntos 
votar Crivella 10!  #FechadocomCri-
vella #Crivella10 #MarceloCrivella 
#Crivella #Eleicoes2020 #Eleicoes 
#BolsoCriva10 #JuntospeloRio 

foto 14-nov-20 1.942 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
705153852841171/?type=
3 



 

 

 

#ComDeusPelaFamíliaPeloRio  
#RiodeJaneiro #RJ #Errejota #Bolso-
naro #Conservadorismo #Direita 
#BolsonarocomCrivella10 

6 Marcelo 
Crivella 

#FechadocomCrivella #Crivella10 
#MarceloCrivella #Crivella #Elei-
coes2020 #Eleicoes #BolsoCriva10 
#JuntospeloRio #ComDeusPela-
FamíliaPeloRio  #RiodeJaneiro #RJ 
#Errejota #Bolsonaro #Conservado-
rismo #Direita #BolsonarocomCri-
vella10 

foto 14-nov-20 1.939 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
703917939631429/?type=
3 

7 Marcelo 
Crivella 

Com Deus, pela família e pelo Rio.   
Dia 15 de novembro, vote certo, 
vote Crivella 10! 

foto 10-nov-20 1.804 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
693080064048550/?type=
3 

8 Marcelo 
Crivella 

Domingo vamos de 10!  #Fecha-
docomCrivella #Crivella10 #Marce-
loCrivella #Crivella #Eleicoes2020 
#Eleicoes #BolsoCriva10 #Juntospe-
loRio #ComDeusPelaFamíliaPeloRio  
#RiodeJaneiro #RJ #Errejota #Bolso-
naro #Conservadorismo #Direita 
#BolsonarocomCrivella10 

foto 13-nov-20 1.601 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
701994769823746/?type=
3 

9 Marcelo 
Crivella 

A principal demanda da sociedade é 
a integridade moral. É a partir dela, 
que devemos construir qualquer 
projeto político. Faltam poucos dias 
para as eleições e muitos candida-
tos só falam de obras e projetos, 
nada sobre princípios e valores. 
Quem só fala em obras e projetos, 
só enxerga cargos e contratos, o 
que dá origem ao aparelhamento 
do estado e ao superfaturamento 
dos contratos. É hora de exigir mais 
de nossos representantes e saber 
de cada um qual é o real propósito 
do seu projeto político.   O meu vo-
cês já sabem: “Com Deus, pela Fa-
mília e pelo Rio”.   Dia 15 vote Cri-
vella 10.  #FechadocomCrivella #Cri-
vella10 #MarceloCrivella #Crivella 
#Eleicoes2020 #Eleicoes #Bolso-
Criva10 #JuntospeloRio #ComDeus-
PelaFamíliaPeloRio  #RiodeJaneiro 
#RJ #Errejota #Bolsonaro #Conser-
vadorismo #Direita #Bolsonaro-
comCrivella10 

foto 11-nov-20 1.520 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
697060636983826/?type=
3 

10 Marcelo 
Crivella 

Grande líder, nossa campanha de 
engrandece e se dignifica com o seu 
apoio. Que Deus te abençoe, Missi-
onário Soares! 

video 11-nov-20 1.490 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/vi-
deos/283678039624027/ 



  

 

 

 

Ranking 
Fortaleza 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Capitão 
Wagner 

[CPI DO SARTO] O passado que 
ninguém conhece do candidato 
dos Ferreira Gomes. 

video 10-nov-20 5.219 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/1037183853466233/ 

2 Capitão 
Wagner 

CPI do Sarto sem censura! #com-
partilha com força! video 11-nov-20 3.236 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/355908409007253/ 

3 Capitão 
Wagner A família cristã é 90! video 14-nov-20 2.281 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/3816529415032996/ 

4 Capitão 
Wagner Capitão Wagner e líderes cristãos. video 13-nov-20 2.007 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/785103638706404/ 

5 Capitão 
Wagner 

A Polícia Federal tá preparada pra 
amanhã! #compartilha video 14-nov-20 1.978 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/638026383531805/ 

6 Capitão 
Wagner 

E agora Deputado Sarto? Qual a 
desculpa?! #compartilha video 12-nov-20 1.793 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/597625504318530/ 

7 Luizianne 
Lins 

Segundo a Pesquisa O POVO/Da-
tafolha, 31% dos eleitores ainda 
podem mudar seus votos. Se você 
conhece alguém que se encaixa 
nessa porcentagem, separe um 
tempo para conversar sobre a im-
portância de uma gestão que olha 
para quem mais precisa. Uma ges-
tão com experiência e amor pelo 
povo. Uma gestão cheia de afeto. 

Uma gestão de Luizianne Lins. ❤ 

foto 13-nov-20 1.023 

https://www.face-
book.com/luizianne-
linsPT/pho-
tos/a.336388933105634/3
521723444572151/?type=
3 

8 Capitão 
Wagner 

Eu trouxe o peixe, mas cadê o 
Aquário? video 9-nov-20 981 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/428693961465695/ 

9 Capitão 
Wagner  video 15-nov-20 643 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/2461530064154860/ 

10 Capitão 
Wagner 

#DireitodeRespostaNaTV • A jus-
tiça já proibiu o candidato dos Fer-
reira Gomes de atribuir a mim 
qualquer responsabilidade sobre 
a paralisação da Polícia Militar 
deste ano. O bem triunfou.     #Pra-
CegoVer   No vídeo, Capitão Wag-
ner está vestido com camisa azul 
clara. O vídeo apresenta um tre-
cho do depoimento do ex-minis-
tro Sérgio Moro. 

video 9-nov-20 631 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/vi-
deos/3420707444691773/ 



 

 

Ranking 
Manaus 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 David 
Almeida 

Sabia que entrei na política 
como pregador de cartaz? 
Nunca imaginei que um dia seria 
governador desse Estado, tão 
pouco que um dia estaria con-
correndo para ser prefeito da 
minha cidade. Deus é bom! 

🖐️🙏😍 

video 9-nov-20 5.870 

https://www.face-
book.com/davidalmei-
daam/vi-
deos/361615341774048/ 

2 
Coronel 
Mene-
zes 

 video 10-nov-20 2.392 

https://www.face-
book.com/CoronelMene-
zes/vi-
deos/375045370591025/ 

3 
Capitão 
Alberto 
Neto 

Gratidão, 10 vezes gratidão! video 15-nov-20 1.229 

https://www.face-
book.com/capitaoalberto-
neto/vi-
deos/285426876133135/ 

4 David 
Almeida 

Estou com o povo. Minhas dis-
cussões são sempre no campo 
das novas idéias e das boas pro-
postas. É por isso que sou tão 
atacado. Mas, peço a Deus que 
nos dê sabedoria e discerni-
mento para seguirmos resilien-
tes e com FÉ inabalável. Vamos 
em frente! Conto com o seu 

voto! 👊🏼 

video 11-nov-20 1.082 

https://www.face-
book.com/davidalmei-
daam/vi-
deos/838404376894694/ 

5 David 
Almeida 

Infelizmente, a velha história de 
sempre se repete. Foi só as pes-
quisas confirmarem o cresci-
mento da minha candidatura 
que começaram as fake news e 
as baixarias. Será que esses que 
me atacam acham que o eleitor 
ainda cai nessa? Será que eles 
não veem que esse tempo já 
passou? A verdade é uma só: 
eles estão desesperados. Não 
aceitam a ideia de que podem 
perder essa eleição para alguém 
como eu, que não tem o apoio 
de grandes grupos empresariais 
e políticos nem de prefeito ou 
governador. Essa gente é capaz 
de tudo e mais um pouco para se 
manter no poder. Mas nada vai 
me abalar. Ao contrário deles, 
não respondo a nenhum pro-
cesso na Justiça. Sou 100% ficha 
limpa. Quem diz o contrário, 
está mentindo. Vamos seguir em 
frente, minha gente. A verdade 
está do nosso lado e é isso o que 
importa. Avante e obrigado a to-

dos pelo apoio. 👊🏼🤓🧡  #boa-

foto 10-nov-20 1.035 

https://www.face-
book.com/davidalmei-
daam/pho-
tos/a.1564299090520180/
2784104605206283/?type
=3 



  

 

 

noite #amigos #david70 #avante 
#manaus #70 

6 David 
Almeida 

Agradeço o apoio, o carinho e as 
orações de todos vocês. Vamos à 
luta! Vamos à vitória! Amanhã é 

#David70! 👊🏼🧡🙏🏼 

foto 14-nov-20 782 

https://www.face-
book.com/davidalmei-
daam/pho-
tos/a.1564299090520180/
2788474404769303/?type
=3 

7 
Coronel 
Mene-
zes 

Está chegando a hora de todos 
os BOLSONARISTAS de MANAUS 
se unirem em torno de um 
nome: CORONEL MENEZES - 51 !  
Manaus tem a chance de eleger 
um prefeito que tem e terá linha 
direta, acesso livre com o go-
verno federal.  Vamos refletir, 
deixar as diferenças de lado e 
pensar que temos a chance de 
ser mais e muito melhor !  HORA 
DE FAZER A DIFERENÇA !  VOTE 
51 ! 

foto 12-nov-20 756 

https://www.face-
book.com/CoronelMene-
zes/pho-
tos/a.2172021356223751/
3535455359880337/?type
=3 

8 
Coronel 
Mene-
zes 

CONFIE EM MIM! VOTE 51 !  Ma-
naus merece MAIS! Manaus me-
rece ser MELHOR! Manaus 
acima de TUDO!  Selva!  #Coro-
nelMenezes #Vote51 #Reno-
vaçãoComQualidade #Fecha-
doComMenezes #Fechadocom-
Bolsonaro #CoronelEsperança 
#CorrentedoCoronel #Tropa-
deElitedoCoronel #Solda-
dodoCoronel  Partido: Patriota  
“MANAUS ACIMA DE TUDO” 
CNPJ do candidato: 
38.696.668/0001-98 

video 11-nov-20 693 

https://www.face-
book.com/CoronelMene-
zes/vi-
deos/357719408857409/ 

9 José Ri-
cardo 

Os estudantes sabem da nossa 
luta e compromisso pelo passe 
livre estudantil. Não vamos brin-
car com a pauta. Vamos baixar o 
passe estudantil para R$ 1 real e 
viabilizar aos poucos o passe li-
vre para estudantes, começando 
pelos mais necessitados e ex-
pandindo gradativamente.  
VOTE 13 - Zé Ricardo e Marklize 
e vamos concretizar esse direito. 
Deixe seu comentário e compar-
tilhe. 

video 10-nov-20 604 

https://www.face-
book.com/ZeRicar-
doAM/vi-
deos/447750636204279/ 

10 
Capitão 
Alberto 
Neto 

Vamos falar de Educação e esco-
las Cívico-Militares?1 video 11-nov-20 541 

https://www.face-
book.com/capitaoalberto-
neto/vi-
deos/2745579922375234/ 



 

 

Ranking 
Porto 
Alegre 

Página Post Recurso Data Compar-
tilhamen-

tos 

Link 

1 Manuela 
D'Ávila 

É por isso que eu acredito que Porto 
Alegre, assim como todos os muni-
cípios, devem fazer a gestão própria 
da vacina e não esperar, infeliz-
mente, que o governo federal faça. 
Eu vou trabalhar desde o primeiro 
dia para que nossa população seja 
imunizada assim que for possível, 
negociando com todos aqueles que 
estão produzindo a vacina. Tá na 
hora da capital gaúcha ter uma pre-
feita que se preocupe com as pes-
soas. #AgoraÉManuela65  Imagem: 
Mídia NINJA 

foto 9-nov-20 3.598 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.698789716836158/51
36023563112729/?type=3 

2 Manuela 
D'Ávila 

Eu escolhi a foto que achei mais bo-
nita da eleição para vocês chegarem 
até essa informação: hoje derruba-
mos mais de meio milhão de com-
partilhamentos de notícias falsas. 

MEIO MILHÃO 🌽  Vocês tem ideia 
do que é isso numa cidade com 1 
milhão e 500 mil habitantes? A jus-
tiça derruba uma a uma, mentiras 
sobre minha vida, sobre minha 
família, sobre meu corpo. Quem fi-
nancia? Quem distribui? Quem fo-
menta a baixaria? Que tanto ódio 
uma mulher como eu pode causar? 
Eu convido vocês para comparti-
lharmos a verdade, para cobrirmos 
a cidade com as nossas propostas, 
para semearmos esperança, para 
enterrarmos a política da violência 
e do ódio, para unirmos nossa ci-
dade pra vencermos a desigualdade 
e as injustiças. Essas sim, nossas ad-
versárias! Vamos vencer!!!! 

foto 9-nov-20 2.967 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.698789716836158/51
35927543122331/?type=3 

3 Juliana 
Brizola 

O que aconteceu no Amapá não foi 
um acidente, foi um crime! E os res-
ponsáveis são a Aneel, Ministério 
de Minas e Energia e toda a negli-
gência dos seus gestores. Em qual-
quer país civilizado estariam presos. 
Aqui, seguem confortavelmente em 
seus cargos. Via @randolferodri-
gues 

video 14-nov-20 1.510 

https://www.face-
book.com/BrizolaJuli-
ana12/vi-
deos/2020363351433241/ 

4 Manuela 
D'Ávila 

Amanhã é dia de fazer história em 
Porto Alegre e eleger a primeira 
mulher prefeita da nossa cidade. 

#AgoraÉManuela65 🎨 @_mrczz 

foto 14-nov-20 1.480 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.698789716836158/51
49056798476072/?type=3 

5 Manuela 
D'Ávila 

Depois do debate ouvi @caetano-
veloso cantando leãozinho na live 

foto 13-nov-20 1.348 https://www.face-
book.com/manuelada-



  

 

 

que conquistamos com tanta luta e 
me senti feliz. Durante toda a 
infância eu achei que minha mãe ti-
nha composto a música para mim e 
agora, finalmente, era pra mim.  
Cheguei em casa e ganhei o abraço 
do meu marido @ducaleindeckero-
ficial . Vi minha filha dormindo, bei-
jei meu enteado. Minhas amigas me 
esperavam escondidinhas no carro 
escuro parado no meio da rua. Sim, 
minhas amigas tinham um presente 
e um cartão.   Abri a internet e fui 
abraçada por uma enorme onda de 
solidariedade e afeto. Vocês sem-
pre me  dizem que eu sou forte. Na 

verdade, eu tenho vocês ❤ obri-

gada 😍 

vila/pho-
tos/a.698789716836158/51
45194055529013/?type=3 

6 
Fernanda 
Melchi-
onna 50 

Várias pessoas pediram pra ver o ví-
deo completo da minha resposta a 
um candidato no debate da Band 
que viralizou ontem e já teve mais 
de 2 milhões de visualizações. Aí 
está na íntegra. Se eu defendesse 
bandido, estava no partido de quem 
fez a pergunta. #POApedeCORA-
GEM #Fernanda50 

video 13-nov-20 1.309 
https://www.face-
book.com/fernandapsol/vi-
deos/731967187703746/ 

7 Manuela 
D'Ávila 

Falta pouco pra completar essa lista 

❤ #AgoraÉManuela65 
foto 14-nov-20 1.224 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/pho-
tos/a.129464433768692/51
49495781765507/?type=3 

8 
Fernanda 
Melchi-
onna 50 

Mais uma fala homofóbica do presi-
dente da república no país que mais 
mata LGBTI+ no mundo e que acu-
mula mais de 160 mil mortes por 
Covid-19 amplificadas gravemente 
pelo negacionismo do governo. O 
pior presidente que já tivemos. 
#bolsonarogenocida #impeach-
mentDeBolsonaro 

video 10-nov-20 1.202 
https://www.face-
book.com/fernandapsol/vi-
deos/363278278086826/ 

9 
Fernanda 
Melchi-
onna 50 

Sem palavras. Bolsonaro é um ge-
nocida. Tirá-lo do poder é uma 
questão de Justiça com o povo. #Fo-
raBolsonaro 

foto 10-nov-20 1.189 

https://www.face-
book.com/fernandap-
sol/pho-
tos/a.538983912880063/32
18188914959536/?type=3 

10 Manuela 
D'Ávila 

O tutorial de make tá dife-

rente💄Hoje vamos falar sobre as 
mentiras que eles inventam para 
me atacar! A verdade é uma só: va-
mos ganhar as eleições jogando 
com a verdade! #AgoraÉManuela65 

video 9-nov-20 1.118 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/vi-
deos/3747046508640327/ 



 

 

Ranking 
Recife 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

O apoio do Governo Federal para 
a nossa candidatura foi reforçado 
hoje, em encontro com o presi-
dente @jairmessiasbolsonaro . A 
abertura desse diálogo irá propor-
cionar a viabilização de projetos 
muito importantes para o Recife. 
Hoje, em Brasília, apresentei nos-
sas propostas para habitação, sa-
neamento e segurança. Vamos em 
frente!  #MudançaJá #LibertaRe-
cife #DP19 #ViraDelegada19 
#Vira19 

foto 2020-11-09 2.866 

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

cia19/pho-
tos/a.494196587735444/9
92958417859256/?type=3 

2 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

O apoio que estou recebendo nos 
últimos dias e o crescimento da 
nossa campanha é muito maior 
que qualquer pesquisa. O povo 
quer mudança e a resposta virá 
nas urnas no dia 15!  Com a pala-
vra, o Presidente Jair Messias Bol-
sonaro!  #DelegadaPatrícia 
#Vira19 #ViraDelegada19 

video 2020-11-09 2.321 

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

cia19/vi-
deos/836894527115841/ 

3 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

Debatemos os problemas da ci-
dade com firmeza e sem medo da 
verdade. É assim que vamos fazer 
a #MudançaJá.  #DelegadaPatrícia 
#DebateTVJornal #Vira19 

foto 2020-11-10 1.207 

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

cia19/pho-
tos/a.494196587735444/9
93889547766143/?type=3 

4 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

Tive a coragem de fazer o que nin-
guém fez pela cidade e essa luta 
vai continuar.  #DelegadaPatrícia 
#MudançaJá #EuVoto19 #Vira19 

foto 2020-11-10 1.166 

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

cia19/pho-
tos/a.494196587735444/9
94082501080181/?type=3 

5 Marília 
Arraes 

Sorte de quem tem uma estrela 

pra chamar de sua! ✨✨.   Bom 
dia!  #vote13 #mariliaprefeita #to-
commarilia 

foto 2020-11-13 1.156 

https://www.face-
book.com/arraes/pho-

tos/a.2373376316009630/
5128522107161690/?type

=3 

6 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

Quando o povo quer, não há 
quem segure a mudança. Do-
mingo vamos fazer história e dizer 
sim ao fim ao ciclo do PT/PSB em 
Recife.  #DelegadaPatrícia #Mu-
dançaJá #Vra19 #ViraDelegada19 

video 2020-11-12 1.136 

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

cia19/vi-
deos/681570676119499/ 

7 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

Um recado do Presidente Jair 
Messias Bolsonaro para os eleito-
res de Recife. Se você acredita na 
mudança, vem de 19 no domingo.   
#DelegadaPatrícia #MudançaJá 
#Vira19 #ViraDelegada19 

video 2020-11-10 1.031 

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

cia19/vi-
deos/414203236407768/ 

8 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

Envie esse post para um amigo se 
você também tá fechado com a 

Delegada 19. 💚👊  #Delegada-
Patrícia #MudançaJá #Vira19 #Vi-
raDelegada19 

foto 2020-11-11 975 

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

cia19/pho-
tos/a.494196587735444/9
94952044326560/?type=3 



  

 

  

9 
Men-
donça Fi-
lho 

O debate deixou claro quem é o 
estagiário e quem é o #prefeitode-
verdade! João Campos quis fugir 
da responsabilidade e se enrolou 
nas contas, mas a gente repete e 
até ensina: o Recife é sim a capital 
do Norte e Nordeste que mais co-
bra impostos municipais dos seus 
cidadãos - R$ 1.250,00/hab. Em 
Salvador, cobrança é de R$ 
928,00/hab. Herança de 20 anos 
de gestão socialista, muito com-
petente quando  o assunto é sufo-
car o orçamento das nossas 
famílias. Anotou, João?  #Debate-
TVJornal #Mendonça25 
#Eleições2020 #PrefeitoDeVer-
dade 

foto 2020-11-10 820 

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

lhoPE/pho-
tos/a.1954147157958290/
3654855177887471/?type

=3 

10 
Delegada 
Patrícia 
Domingos 

Um dos compromissos da nossa 
gestão será nomear secretários 
pela sua experiência técnica, não 
por interesses políticos. Entrare-
mos na Prefeitura sem acordos es-
cusos, como eu disse ao Presi-
dente Jair Messias Bolsonaro.  
#DelegadaPatrícia #MudançaJá 
#LibertaRecife #Vira19 

video 2020-11-12 786 

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

cia19/vi-
deos/362722471463665/ 
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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 

 


