
No período de 16 a 31 de agosto de 2021,

das 852 páginas da nossa amostra, 789

tiveram publicações na rede, as quais

alcançaram quase 15,5 milhões de

compartilhamentos e mais de 87 milhões de

engajamento (soma das interações).

O período foi marcado por embates políticos

na rede, alavancados, em parte, pelo

chamamento de manifestações, marcadas

para o dia 7 de setembro, em prol do

presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No tocante a quantidade de posts

publicados, observa-se uma maior atividade

na rede nos dias 25 e 26, sendo ‘Brasil’ e o

‘Bolsonaro’ os termos mais citados. Durante

os fins de semana o fluxo de conteúdo é

menor.

Em relação aos recursos, destaca-se a

predominância do uso de imagens - fotos e

álbuns. Este formato foi utilizado em mais da

metade dos posts, seguido, respectivamente,

por vídeos, links e status (somente texto).

Acerca das imagens, nota-se que, além do

uso de fotos originais, utilizam-se também

de
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De 16 a 31 de agosto de 2021

A coleta dos dados foi realizada no dia 12 de setembro

A cada quinzena
Dados e estatísticas das principais páginas de
personagens políticos, mídias informativas e
instituições do país.

852 Páginas da amostra

789 Páginas analisadas

39.418 Posts Publicados

87.043.641 Engajamentos

15.485.572 Compartilhamentos

9.699.299 Comentários

62.381.936 Reações

http://www.manchetometro.com.br/mfacebook

conteúdo da imprensa, geralmente

destacando o título e/ou uma personagem

de uma notícia, mas editadas com ‘frases de

efeito’.

Neste sentido, percebe-se ainda que a opção

por estes recursos imagéticos, nas redes

digitais, se mostra cada vez mais atrativa

aos usuários. Trata-se, pois, de uma forma

mais simples e objetiva de comunicação, ao

passo que, por exemplo, links e vídeos

exigem maior tempo de dedicação do

seguidor.

Ainda que haja uma predominância de fotos

e álbuns no total das publicações, os dez

posts mais compartilhados, nesta quinzena,

utilizaram-se de vídeos e lives. Trata-se, no

caso da nossa amostra, também do recurso

que promove maior repercussão na rede,

ainda que não seja o mais utilizado.

Recurso % Engajamento

vídeo 50%

foto 35%

link 10%

álbum 4%

status 1%
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A partir da nuvem de palavras é possível

perceber os assuntos que mais se

destacaram no período. Por exemplo, a

mobilização para as manifestações de apoio

ao presidente Jair Bolsonaro, marcadas para

7 de setembro, que tiveram como mote a

liberdade, a defesa do voto impresso e

críticas ao STF. Além disso, vê-se também

uma difusão de questões em torno da CPI da

Covid-19, do inquérito das Fake News pelo

Ministro Alexandre de Moraes e do ex-

presidente Lula, que citado tanto por sua

própria página (em torno de 11% das

publicações com o termo ‘LULA’), quanto por

outras de apoiadores e de opositores.

Entre as dez publicações mais

compartilhadas, André Janones (AVANTE

/MG) emplaca o 1ª e o 9ª lugares, com

ambas publicações acerca do Auxílio

Emergencial (pauta já conhecida do

Deputado) e dos programa Bolsa família e o

Auxílio Brasil, novo projeto do Governo

Federal em substituição ao Bolsa Família.

Nelas, o deputado ainda faz criticas ao

Presidente Bolsonaro e ao Ministro da

Economia, Paulo Guedes.

Neste mesmo ranking, a página do

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

obteve quatro posições - 2ª, 3ª, 5ª e 8ª. No

seu post mais compartilhado, ele reproduz

um vídeo, no qual culpa e critica os

governadores pelo alto preço da gasolina,

associando o problema ao ICMS - Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços

de Transporte Interestadual e Intermunicipal

e de Comunicação; no outro, Bolsonaro fala,

também em um vídeo, na sua crença em

Deus e no valor da família, diz respeitar as

leis e a Constituição, ataca o STF por

“atrapalhar seu governo” e comenta a sua

indicação para vaga no tribunal, um evange-

-lico, seu ex-Ministro da Justiça, André

Mendonça; em outra postagem, uma live, ele

traz memórias pessoais e mostra a casa em

que morou na juventude, em Eldorado/SP e

por último, na publicação de nono lugar,

destaca a apresentação de um grupo

evangélico, no qual ele próprio aparece

divulgando ações de seu governo.

Na 4ª posição encontra-se a Deputada Aline

Sleutjes (PSL/PR), presença inédita no

ranking. Em vídeo, ela relata a história de um

imigrante venezuelano, pede ajudar em nome

dele e aproveita para atacar a esquerda

brasileira associando-a à atual crise na

Venezuela. Além disso, Aline, diz que o

agronegócio manteve a economia nos

governos petistas, os quais os acusa de

dividir o país, e critica as recentes “prisões

arbitrárias”, se referindo ao caso do Deputado

Daniel Silveira (PSL/RJ) e do cantor Sérgio

Reis.

Já a 6ª colocação é ocupada por Carla

Zambelli (PSL/SP). A deputada postou um

vídeo no qual ela defende a liberdade

individual, o direito de expressar opiniões

contrárias, e divide a fala com um pastor que

defende a participação de membros da igreja

na política, aproveitando para fazer um

chamamento para as manifestações de 7 de

setembro.

Por fim, Bia Kicis (PSL/DF) leva a 7ª e a 10ª

posição. Primeiro, com um vídeo de Eduardo

Bolsonaro falando também sobre a liberdade

de expressão e censura, com críticas às

ações do Ministro Alexandre de Moraes

(STF), além de comparar a corrupção dos

governos passados com a gestão atual. Em

segundo, a deputada reproduz um vídeo

antigo do ex-presidente Lula em entrevista

falando sobre a regulação da imprensa, e

cobra atitude da imprensa.

N
u
v
e
m

 d
e
 p

a
la

v
ra

s
 d

o
s
 1

0
0

0
 p

o
s
ts

 m
a

is
 c

o
m

p
a

rtilh
a

d
o

s

http://www.manchetometro.com.br/mfacebook

http://www.manchetometro.com.br/mfacebook


Entre as Instituições e Organizações, que

destacaram-se no quesito taxa de

interação (TxI), em primeiro lugar, a

página da Polícia Federal, que produziu

apenas duas publicações no período –

uma sobre a Operação Kryptos, relativa a

fraudes com criptomoedas e, outra, em

que a página alterou a foto de perfil, que

lhe rendeu cerca de 11 mil engajamentos.

As demais páginas seguem as tendências

dos últimos relatórios, com alternancia

entre as posições, exceto pela saída do

ranking do Ministério da Defesa, que deu

lugar ao Ministério da Saúde.

Na categoria Mídias, a página Quebrando

o Tabu conseguiu o maior êxito, na

primeira posição, tem taxa de interação

7,5 vezes maior que a da categoria. Na

sequência, as páginas do Grupo Globo

mantém relevância ao ocupar novamente

três posições no ranking – 2ª G1, 3ª TV

Globo e 6ª Jornal Nacional. Espaço é

ainda composto por páginas, tanto da

mídia tradicional, quanto da alternativa,

que mantém-se em destaque, apenas

intercalando as posições entre elas.

Em relação aos personagens políticos, a

TxI da página do presidente Jair

Bolsonaro distingue-se das demais, com

um número quase 42 vezes maior que o

da categoria. Mantem-se, na 2ª posição,

André Janones, personagem que, desde

2020, apresenta bom desempenho na

plataforma. Já parte da rede bolsonarista

também permanecem no ranking,

trocando posições, porém, deixa de

aparecer neste período, Flávio Bolsonaro

e o Deputado Boca Aberta, que tinha

conquistado posto neste ranking na

quinzena anterior. Volta porém a ocupar

posição, o ex-presidente Lula, e estreia o

deputado Ricardo Silva (PSB/SP), que

obteve grande repercussão com uma live

de pouco mais de 18 minutos com

discurso em defesa dos direitos do idoso.

Taxa de Interação (TxI) = Ʃ engajamentos / nº de posts  (no período)
Engajamento = reações + compartilhamentos + comentários

A TxI é um indicador de que as publicações da página obtiveram sucesso ou não.

Categoria Nº de Páginas Posts Média de posts por pg no período

INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES 71 4.421 62,27

MÍDIAS 39 8.150 208,97

PERSONAGENS POLÍTICOS 679 26.847 39,54

Total 789 39.418 311



No gráfico das páginas com mais

compartilhamentos, percebe-se a

predominância de paginas da rede

bolsonarista, com o presidente em 1º lugar,

seguido por seis parlamentares do PSL. O

Deputado André Janones, o ex-presidente

Lula e o Senador Humberto Costa (PT/CE)

também ocupam lugar neste ranking, ainda

que com muito menos compartilhamentos

que os primeiros colocados. Neste caso,

Costa é titular na CPI da Covid-19, o que

parece ajudar na sua visibilidade. Suas

publicações faz críticas ao presidente por um

lado e demonstra apoio ao ex-presidente

Lula, de outro.

No ranking de maior engajamento entre os

partidos políticos, o PT mantem-se em

primeiro lugar. Na sequência, aparece outro

partido de esquerda, o PSOL, com metade de

engajamento do primeiro colocado. Nota-se

aqui, a nível partidário, que a esquerda obtém

melhor desempenho na rede, em

comparação aos demais partidos.

Desde a edição de 16 a 31/7/2021 o gráfico de ‘Páginas com maior engajamento’ foi substituído por ‘Páginas com mais compartilhamentos’

No ranking por subcategoria dos dois posts

com maior engajamento, o PSOL preenche

as duas posições, no tocante aos partidos

políticos. A primeira publicação consiste em

um vídeo em que a Deputada Talíria Petrone

(PSOL/RJ) faz duras crítica à ‘família

Bolsonaro’, defende o impeachment do

presidente e fala da crise agravada pelo

Governo Federal. A segunda, também em

vídeo, repercute um discurso de Fernanda

Melchionna (PSOL/RS) em uma audiência

pública da Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle, em que esta condena

as ameaças das Forças Armadas à

democracia, critica o deputado Daniel

Silveira, preso por ameaçar o STF e defender

o AI5, e a Roberto Jefferson. Além disso,

entre outros comentários, a deputada elogia

funcionários do Exército que estão contra o

governo.
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Entre as páginas com maior engajamento na

subcategoria parlamentares, observa-se,

novamente, o domínio de atores

bolsonaristas, especialmente do PSL, que

ocupa seis das dez posições. Para além

destes, destaca-se apenas dois

parlamentares da oposição, Humberto Costa

e Gleisi Hoffman, ambos do PT.

Em relação aos dois posts com maior

engajamento entre parlamentares, estes

correspondem aos mesmos já vistos no

ranking dos 10 posts mais compartilhados,

Sendo eles, publicados por André Janones

(AVANTE/MG) e pela Deputada Aline Sleutjes

(PSL/PR). Porém, cabe ressaltar que, além

do Auxílio Emergencial, o deputado toca em

pautas que afetam diretamente a população,

como o aumento da tarifa de energia elétrica

e do preço dos alimentos da cesta básica, e

convoca seus seguidores a cobrar respostas

do Governo Federal. Já na publicação de

Sleutjes (live), a parlamentar discorre sobre

seu encontro com um imigrante venezuelano,

conforme mencionado anteriormente.

http://www.manchetometro.com.br/mfacebook

Das páginas com maior engajamento entre

prefeitos, destacaram-se os prefeitos de

Curitiba, Rafael Greca (DEM/PR), de Manaus,

David Almeida (AVANTE/AM) e de Campo

Grande, Marquinhos Trad (PSD/MS).Os três

apresentam pouca diferença na quantidade

de engajamento entre si, mas significativa

em relação aos demais prefeitos. Em relação

aos primeiros colocados no gráfico, Greca

apresenta publicações com conteúdo

relacionado à Curitiba, incluindo questões

como vacinação, cultura e obras de

infraestrutura. Almeida segue a mesma linha,

porém, apresenta também publicações de

cunho pessoal, ao postar fotos com a família,

além de demostra apoio à Bolsonaro.

Dos posts com maior engajamento entre os

prefeitos das capitais, o de Marquinhos Trad

(PSD/MS) conquistou a liderança com um

vídeo em que comemora a medalha de ouro

do atleta da cidade, Yeltsin Jacques, nas

Paraolimpíadas. A segunda publicação foi de

João Campos (PSB/PE). O post reproduz um

momento privado, uma foto sua abraçado

com a mãe, a quem deseja feliz aniversário.

RELATÓRIO QUINZENAL

De 16 a 31 de agosto de 2021
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No que se refere às páginas com maior

engajamento entre governadores/as, o líder

foi, mais uma vez, João Doria (PSDB/SP)

com quase 2 vezes mais engajamentos que

o segundo colocado e quase 3,5 a mais que

o terceiro. O ranking manteve-se similar à

quinzena anterior, com exceção de Rui Costa

(PT/BA) que ultrapassou Romeu Zema

(NOVO/MG) e alcançou a terceira posição.

Das duas publicações com maior

engajamento da categoria governador(a), a

primeira foi de Doria (PSDB/SP), com uma

foto sua apontando para uma frase pintada

em um muro: “Deus vê tudo”, registrada

durante uma visita à Feira de Caruaru. Na

ocasião, ele agradece a receptividade

pernambucana. A segunda publicação foi de

Camilo Santana (PT/CE), com uma foto sua

abraçando o ex-presidente Lula, desejando-

lhe boas-vindas ao Ceará.

Em relação às páginas com maior

engajamento entre os movimentos sociais e

sindicatos, a do Somos todos Bolsonaro

continua como líder no ranking, com quase 5

vezes mais engajamentos que a segunda

colocada, MBL. Destaca-se nesta

classificação, a conquista de um lugar pela

página do Passe Livre São Paulo, e a saída

da página da Fiesp, em relação à quinzena

anterior.

As duas publicações com maior

engajamento da subcategoria movimentos

sociais e sindicatos foram da página Somos

todos Bolsonaro. A primeira consiste em

uma foto de Bolsonaro editada com a frase

“posso contar com seu voto em 2022”,

seguida da legenda “Pode?”. A segunda, foi

uma “pesquisa rápida”, utilizando uma

imagem de Bolsonaro de um lado e Lula de

outro, a página incentivava reações do tipo

‘like’ para o Bolsonaro e ‘amei’ para o Lula.

Até o momento da coleta destes dados, a

grande maioria das reações eram favoráveis

à Jair Bolsonaro.



Ao observar o gráfico das páginas com

maior engajamento das mídias tradicionais,

salienta-se, primeiramente, a diferença de

engajamento das páginas do Grupo Globo,

G1 e TV Globo, que se apresentam com

engajamento de 2 a 3,5 vezes a mais em

relação as demais páginas da categoria.

Além destas, destaca-se ainda presença das

páginas El País Brasil e, especialmente, Carta

Capital, que não estavam presentes na

quinzena anterior. A título de ilustração, o

post de maior engajamento da página do G1

tratava-se de uma notícia sobre o pedido de

impeachment do Ministro Alexandre de

Moraes (STF), feito ao Senado, pelo

presidente Bolsonaro.

A respeito das duas publicações com maior

engajamento, neste categoria, foram da TV

Globo, com conteúdo sobre o quadro ‘dança

dos famosos’.

Em relação às páginas das mídias

alternativas, observou-se uma quantidade de

engajamento menor que a da quinzena

anterior. Com exceção das páginas Ranking

dos Políticos e Pragmatismo Político, que

galgaram posições nesta quinzena, todas as

demais caíram significativamente em

número de engajamento. Embora tenha se

mantido à frente das demais, a página do

Quebrando Tabu, por exemplo, saiu de 2,4

para 1,8 milhões de interações.

Os posts de maior engajamento na categoria

Mídia Alternativa também foram do

Quebrando o Tabu. O post número um,

reproduziu um tweet de uma modelo que

celebrava a atitude do pai de tirar foto todos

os dias em frente à uma loja que continha

um cartaz publicitário com a imagem dela. A

segunda postagem, divulgava uma matéria

do canal Universa (UOL), com o relato de

uma infectologista falando da importância da

educação sexual para evitar a transmissão

do vírus do HIV, especialmente entre

mulheres, público alvo da página.

http://www.manchetometro.com.br/mfacebook
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Na segunda publicação da página Quebrando

o Tabu, as reações de ‘triste’ revela uma

certa comoção, por parte dos seguidores,

com as histórias, trazidas pela médica

infectologista, de casos frequentes de

mulheres que contraíram o HIV por meio dos

maridos que tiveram relações extraconjugais

sem proteção e de meninas que a contraíram

o vírus ao serem estupradas.

Por fim, pode-se ressaltar ainda as reações

majoritariamente dos tipos ‘curtir’ e ‘amei’

nas publicações da página Somos todos

Bolsonaro, que faz circular posts com

imagens editadas, com linguagem simples e

mais popular, de apoio ao presidente Jair

Bolsonaro.

O botão ‘curtir’ ou ‘like’ (na versão em inglês)

provoca uma das reações mais comuns na

plataforma. Ela foi criada para que os

usuários possam expressar um sentimento

positivo e é considerada a mais intuitiva,

como forma de mostrar atividade e opinião

na rede para amigos ou páginas as quais se

está conectado/a.

http://www.manchetometro.com.br/mfacebook

As reações dos usuários da rede, obtidas a

partir das publicações, expressam as

percepções e sentimentos em relação ao

conteúdo divulgado. Neste sentido, nota-se,

por exemplo, as reações ‘curtir’ e ‘amei’ nas

duas publicações de maior engajamento do

PSOL, que podem, a priori, serem vistas

como apoio dos seguidores da página à

oposição do partido frente às ações do

presidente, tema presente em ambos os

posts.

Já as reações de ‘triste’ e ‘raiva’ na

publicação de maior repercussão do

parlamentar, André Janones (AVANTE/MG),

podem ser indicativos de algum

descontentamento em relação ao fim do

Auxílio Emergencial, ainda que a maioria das

reações sejam ‘curtir’.

Seguindo nesta linha, o post de João Doria,

tem um percentual considerável da reação

de risos (‘haha’), podendo ser entendido

como chacota ou gozação com relação ao

conteúdo.
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Ranking dos posts mais compartilhados

Rank Página Post Recurso Data Link
Compartilh

amentos

1 André Janones

Fim do AUXÍLIO EMERGENCIAL, fim do aumento 
do BOLSA FAMÍLIA e CONTA DE ENERGIA mais 
cara a partir de amanhã!   PRECISO DE VOCÊS 
PRA IMPEDIR!

vídeo 31-ago

https://www.faceboo
k.com/AndreJanones
/videos/64976770600
4403/

283.699

2
Jair Messias 
Bolsonaro

- O PREÇO DA GASOLINA. . Mais informações 
diariamente nos stories e em nosso Telegram: 
https://t.me/jairbolsonarobrasil

vídeo 28-ago

https://www.faceboo
k.com/jairmessias.bol
sonaro/videos/54724
3563288986/

218.148

3
Jair Messias 
Bolsonaro

- Peço, humildemente, que assista e repasse. -
"Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a 
morte eterna." - Bom dia a todos.

vídeo 19-ago

https://www.faceboo
k.com/jairmessias.bol
sonaro/videos/15971
9432890839/

173.608

4
Deputada 
Federal Aline 
Sleutjes

Precisamos olhar o Brasil com olhar patriótico,  
de amor e agirmos. Nosso País passa por um 
momento ímpar,  ele precisa da nossa união!

vídeo 16-ago

https://www.faceboo
k.com/alinesleutjes/vi
deos/3751723041886
21/

150.257

5
Jair Messias 
Bolsonaro

- Um pouco sobre nossa vida ( Eldorado/SP). vídeo 21-ago

https://www.faceboo
k.com/jairmessias.bol
sonaro/videos/58382
9646310702/

138.116

6 Carla Zambelli

A LIBERDADE no Brasil depende da nossa união 
e ação! Seremos lembrados pela coragem de 
lutar por ela, pastor.  Dia 7/9 EU VOU para a 
Paulista. E vocês?

vídeo 17-ago

https://www.faceboo
k.com/ZambelliOficial
/videos/69753023455
3611/

123.535

7 Bia Kicis
Excelente fala do deputado Eduardo Bolsonaro 
na audiência pública de 3 comissões com o 
ministro da defesa, Braga Netto. Assistam!

vídeo 17-ago

https://www.faceboo
k.com/biakicisoficial/
videos/20382845504
8277/

113.500

8
Jair Messias 
Bolsonaro

- Alvorada (24/08/2021). vídeo 24-ago

https://www.faceboo
k.com/jairmessias.bol
sonaro/videos/53367
4571199967/

104.054

9 André Janones
URGENTE: NOVO AUXÍLIO, BOLSA FAMÍLIA E 
CAD ÚNICO! Entenda:

vídeo 19-ago

https://www.faceboo
k.com/AndreJanones
/videos/39061292573
8267/

95.073

10 Bia Kicis
A associação brasileira de imprensa não vai se 

manifestar?
vídeo 27-ago

https://www.faceboo
k.com/biakicisoficial/
videos/23550620849

4310/

90.768

voltar

https://www.facebook.com/AndreJanones/videos/649767706004403/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/547243563288986/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/159719432890839/
https://www.facebook.com/alinesleutjes/videos/375172304188621/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/583829646310702/
https://www.facebook.com/ZambelliOficial/videos/697530234553611/
https://www.facebook.com/biakicisoficial/videos/203828455048277/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/533674571199967/
https://www.facebook.com/AndreJanones/videos/390612925738267/
https://www.facebook.com/biakicisoficial/videos/235506208494310/


Ranking por subcategoria dos posts maior engajamento

Rank Subcategoria Página Post Data
Recur-

so
Link

Engajamen-
to

1
PARTIDOS 
POLÍTICOS

PSOL

Eduardo Bolsonaro está desesperado. No plenário da 
Câmara, quis acusar a líder da nossa bancada Talíria 
Petrone de "queimar estátuas". É o desespero de quem 
sabe que sua família está levando o Brasil pro buraco. Veja 
a fala histórica de Talíria em resposta ao Bananinha.

vídeo 26-ago
https://www.facebook.com/psol
50/videos/353913656399823/

80.438

2
PARTIDOS 
POLÍTICOS

PSOL
O golpismo de Bolsonaro vai ser derrotado pelo povo 
brasileiro!

vídeo 17-ago
https://www.facebook.com/psol
50/videos/329857105546986/

11.329

1 PARLAMENTAR
André 

Janones

Fim do AUXÍLIO EMERGENCIAL, fim do aumento do BOLSA 
FAMÍLIA e CONTA DE ENERGIA mais cara a partir de 
amanhã!   PRECISO DE VOCÊS PRA IMPEDIR!

vídeo 31-ago
https://www.facebook.com/And
reJanones/videos/64976770600
4403/

606.137

2 PARLAMENTAR
Deputada 

Federal Aline 
Sleutjes

Precisamos olhar o Brasil com olhar patriótico,  de amor e 
agirmos. Nosso País passa por um momento ímpar,  ele 
precisa da nossa união!

vídeo 16-ago
https://www.facebook.com/alin
esleutjes/videos/375172304188
621/

521.903

1 PREFEITOS/AS
Marquinhos 

Trad
É ouro, Yeltsin! Tem talento campo-grandense nas 
Paralimpíadas de Tóquio.

vídeo 27-ago
https://www.facebook.com/mar
quinhostrad/videos/1020321855
420636/

25.097

2 PREFEITOS/AS
João 

Campos

Feliz aniversário, mãe! Eu te admiro muito. Você é 
inspiração não só para mim e para meus irmãos, mas para 
tantas outras pessoas que conhecem a sua história, o seu 
jeito generoso de fazer as coisas sempre pensando no bem 
comum. Que Deus te abençoe, dê muita saúde e paz. Você 
merece tudo isso e muito mais! Te amo, mãe! ❤ . 📸
@RodolfoLoepert

foto 18-ago

https://www.facebook.com/joao
campospsb/photos/a.427470887
689361/1235603106876131/?ty
pe=3

13.667

1
GOVERNADORES

/AS
João Doria

Visitando a Feira de Caruaru, me deparei com essa frase 
escrita em um muro. Ela me lembrou um dos grandes 
ensinamentos do meu pai: “Nada escapa aos olhos de 
Deus. O bem sempre vence o mal.” Obrigado Caruaru pelo 
carinho!🙏

foto 28-ago
https://www.facebook.com/jdori
ajr/photos/a.691391324251015/
4500753896648053/?type=3

131.101

2
GOVERNADORES

/AS
Camilo 

Santana
Bem-vindo ao Ceará, querido presidente Lula foto 20-ago

https://www.facebook.com/cam
ilosantana/photos/a.156474013
0425241/3090745954491310/?t
ype=3

50.505

1
MÍDIA 

TRADICIONAL
TV Globo

Tiago Leifert, entenda, você é tudo! Impossível não se 
emocionar com você e com toda a sua entrega. 🥺❤ Caiu 
um cisco aí também?  #SuperDançaDosFamosos

vídeo 29-ago
https://www.facebook.com/tvgl
obo/videos/1964084773767270/

156.769

2
MÍDIA 

TRADICIONAL
TV Globo

Ela chegou daquele jeito! Paolla Oliveira brilhou e sambou 
lindamente na última apresentação da 
#SuperDançaDosFamosos 😍✨

vídeo 29-ago
https://www.facebook.com/tvgl
obo/videos/415157996775868/

145.110

1
MÍDIA 

ALTERNATIVA
Quebrando o 

Tabu
O coração fica quentinho demais ❤ Viva os pais 
incentivadores!   Via @iamlarialmeida

foto 22-ago

https://www.facebook.com/que
brandootabu/photos/a.5759206
12464330/4828167523906263/?
type=3

80.160

2
MÍDIA 

ALTERNATIVA
Quebrando o 

Tabu

A Eduarda Prestes tem 30 anos e é médica infectologista. 
Prestem atenção nesse relato pesado, doloroso, mas 
extremamente necessário:   "Me formei há seis anos na 
Universidade Estadual do Pará (UEPA) e, desde que me 
formei, tenho oportunidade de trabalhar com pessoas que 
vivem com HIV, antes como generalista, e há quase dois 
anos como especialista. Durante esse tempo histórias 
assim se repetem e me revoltam.  Infelizmente, é um tipo 
de diagnóstico que ainda acontece muito: o da mulher que 
está há muito tempo com o homem que tem relações 
extraconjugais desprotegidas. Há padrões de descoberta 
da infecção. O das que descobrem quando o marido já está 
muito doente, em fase de Aids, e que muitas vezes vai a 
óbito. E as que testam positivo no pré-natal da gestação[...]  
Estamos falhando como seres humanos ao não combater 
isso, estamos falhando como profissionais da saúde ao 
não diagnosticarmos e orientarmos sobre isso, estamos 
falhando ao não lutarmos por educação sexual obrigatória 
nas escolas, que nos seria tão mais válida do que 
perseverar na cultura de manter sexo como um tabu na 
sociedade.  É impossível não se colocar no lugar dessas 
mulheres diagnosticadas. Já vi uma menina de 17 anos 
morrer depois de três meses de internação por meningite 
fúngica e complicações da Aids. Como ela foi infectada? 
Sendo estuprada pelo próprio vizinho desde os 10 anos ...

link 27-ago

https://l.facebook.com/l.php?u=
https%3A%2F%2Fwww.uol.com.
br%2Funiversa%2Fnoticias%2Fre
dacao%2F2021%2F08%2F26%2F
canso-de-diagnosticar-hiv-em-
mulheres-fieis-ao-marido-diz-
infectologista.htm%3Futm_sourc
e%3Dtwitter%26utm_medium%
3Dsocial-
media%26utm_content%3Dgeral
%26utm_campaign%3Dnoticias&
h=AT1Iq5k89a07miL-
mOEs2NFfxkoME_g2k0v-
NuVYodeKqWJabpqOrCz4qSpXh
WwiIu7WFVd8tXhiPvW95M-
K6hG_XArMOkKtfJ_w1n4yjSO9e
34FFEcfMWRjrYYJUikT4FY6Y5_5
nKKu2Rz-SaL3&s=1

70.341

1
MOV. SOCIAIS/ 

SINDICATOS
Somos todos 

Bolsonaro
Pode? foto 29-ago

https://www.facebook.com/Som
ostodosJairMessiasBolsonaro/ph
otos/a.433920920272866/18983
23110499299/?type=3

52.613

2
MOV. SOCIAIS/ 

SINDICATOS
Somos todos 

Bolsonaro
Pesquisa rápida! Vamos ver quem tá na frente mesmo! foto 22-ago

https://www.facebook.com/Som
ostodosJairMessiasBolsonaro/ph
otos/a.433920920272866/18929
08011040809/?type=3

51.504
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PÁGINAS MONITORADAS

Abou Anni (PSL) André Figueiredo (PDT) Câmara dos deputados Ciro Nogueira (PP)

Acácio Favacho (PROS) Andre Fufuca (PP) Camilo Capiberibe (PSB) Clarissa Garontinho (PROS)

Adilson Barroso (PATRIOTA) Andre Janones (AVANTE) Canal da Direita Claudio Cajado (PP)

Adolfo Viana (PSDB) Angela Amin (PP) Capitão Alberto Neto (PRB) Claudio Castro (PSC)

Adriana Ventura (NOVO) Angelo Coronel (PSD) Capitão Augusto (PR) Cleber Verde (PRB)

Adriano Do Baldy (PP) Antonio Brito (PSD) Capitão Fábio Abreu (PR) Comte Bittencourt (PPS)

Aécio Neves (PSDB) Arlindo Chinaglia (PT) Capitão Styvenson (REDE) Confucio Moura (MDB)

Afonso Florence (PT) Arnaldo Jardim (PPS) Capitão Wagner (PROS) Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Afonso Hamm (PP) Arolde De Oliveira (PSD) Carla Zambelli (PSL) Brasil sem ideologia de gênero

Afonso Motta (PDT) Aroldo Martins (PRB) Carlos Bolsonaro (Republicanos) Conversa Afiada Oficial

Aguinaldo Ribeiro (PP) Arthur Lira (PP) Carlos Bezerra (MDB) Coronel Armando (PSL)

Airton Faleiro (PT) Arthur Maia (DEM) Carlos Chiodini (MDB) Coronel Chrisóstomo (PSL)

Aj Albuquerque (PP) Assis Carvalho (PT) Carlos Gomes (PRB) Coronel Tadeu (PSL)

Alan Rick (DEM) Atila Lins (PP) Carlos Henrique Gaguim (DEM) Covatti Filho (PP)

Alceu Moreira (MDB) Átila Lira (PSB) Carlos Jordy (PSL) Cristiano Vale (PR)

Alcides Rodrigues (PRP)
Augusto Coutinho 

(SOLIDARIEDADE)
Carlos Sampaio (PSDB) CUT

Aldo Rebelo (SD) Aurea Carolina (PSOL) Carlos Veras (PT) Da Vitoria (PPS)

Alê Silva (PSL) Aureo (SOLIDARIEDADE) Carlos Zarattini (PT) Dagoberto (PDT)

Alencar Santana (PT) AVANTE Carmen Zanotto (PPS) Daniel Almeida (PC do B)

Alessandro Molon (PSB) Bacelar (PODE) Caroline De Toni (PSL) Daniel Coelho (PPS)

Alex Manente (PPS) Baleia Rossi (MDB) Cássio Andrade (PSB) Daniel Da Tv (PSDB)

Alex Santana (PDT) Band Catraca Livre Daniel Freitas (PSL)

Alexandre Frota (PSDB) Benedita Da Silva (PT) Celina Leão (PP) Daniel Silveira (PSL)

Alexandre Leite (DEM) Benes Leocadio (PTC) Celio Moura (PT) Daniela Do Waguinho (MDB)

Alexandre Padilha (PT) Beto Faro (PT) Célio Silveira (PSDB) Daniella Ribeiro (PP)

Alexandre Serfiotis (PSD) Beto Pereira (PSDB) Celio Studart (PV) Danilo Cabral (PSB)

Alexis (NOVO) Bia Kicis (PRP) Celso Maldaner (MDB) Danrlei De Deus Goleiro (PSD)

Alice Portugal (PC do B) Bibo Nunes (PSL) Celso Russomanno (PRB) Darci De Matos (PSD)

Aliel Machado (PSB) Bilac Pinto (DEM) Celso Sabino (PSDB) David Soares (DEM)

Aline Gurgel (PRB) Bira Do Pindaré (PSB) Cezinha De Madureira (PSD) Deboas na Revolução

Aline Sleutjes (PSL) Bispo Ossesio (PRB) Charlles Evangelista (PSL) Delegado Alessandro Vieira (REDE)

Altineu Cortes (PR) Boca Aberta (PROS) Chhristian Louhbauer Delegado Antônio Furtado (PSL)

Aluisio Mendes (PODE) Bohn Gass (PT) Chico D'angelo (PDT) Delegado Éder Mauro (PSD)

Alvaro Dias (PODE) Bosco Costa (PR) Chico Rodrigues (DEM) Delegado Marcelo Freitas (PSL)

Amaro Neto (PRB) Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE) Chiquinho Brazão (AVANTE) Delegado Pablo (PSL)

Ana Amelia (PP) Bruna Furlan (PSDB) Chris Tonietto (PSL) Delegado Waldir (PSL)

Ana Bock (PT) Cabo Daciolo Christiane Yared (PR) DEM

Andre Abdon (PP) Cabo Junio Amaral (PSL) Christino Aureo (PP) Denis Bezerra (PSB)

Andre De Paula (PSD) Cacá Leão (PP) Cid Gomes (PDT) Diego Andrade (PSD)

Andre Ferreira (PSC) Caetano (PT) Ciro Gomes (PDT) Diego Garcia (PODE)



PÁGINAS MONITORADAS

Dilma Rousseff (PT) Eliane Nikoluk (PR) FIESP Greyce Elias (AVANTE)

Dimas Fabiano (PP) Elias Vaz (PSB) Filipe Barros (PSL) Guiga Peixoto (PSL)

Domingos Neto (PSD) Eliziane Gama (PPS) Flavia Arruda (PR) Guilherme Boulos (PSOL)

Domingos Sávio (PSDB) Elmar (DEM) Flavia Morais (PDT) Guilherme Mussi (PP)

Doutor Frederico (PATRI) Emanuelzinho (PTB) Flaviano Melo (MDB) Guimaraes (PT)

Dr Damião (PDT) Emidinho Madeira (PSB) Flavio Arns (REDE) Gustavo Fruet (PDT)

Dr Leonardo (SOLIDARIEDADE) Enio Verri (PT) Flávio Bolsonaro (PATRIOTA)
Gustinho Ribeiro 

(SOLIDARIEDADE)

Dr. Hiran Gonçalves (PP) Enrico Misasi (PV) Flavio Nogueira (PDT) Gutemberg Reis (MDB)

Dr. Julianelli (PSB) Época Flordelis (PSD) Haroldo Cathedral (PSD)

Dr. Luiz Ovando (PSL) Erika Kokay (PT) Foletto (PSB) Heitor Freire (PSL)

Dr. Luizinho (PP) Eros Biondini (PROS) Fora temer Heitor Schuch (PSB)

Dr. Mário Heringer (PDT) Escola sem partido Francisco Jr (PSD) Helder Salomão (PT)

Dr. Mauro Nazif (PSB) Esperidião Amin (PP) Franco Cartafina (PHS) Hélio Costa (PRB)

Dr. Zacarias Calil (DEM) Estadão Fred Costa (PATRI)
Helio Fernando Barbosa Lopes 

(PSL)

Dr.Jaziel (PR) Euclydes Pettersen (PSC) Frei Anastacio (PT) Hélio Leite (DEM)

Drª Zenaide Maia (PHS) Evair De Melo (PP) G1 - O Portal de Notícias da Globo Henrique Fontana (PT)

Dra. Marina (PTC) Exame Garotinho (PRP) Henrique Meirelles (MDB)

Dra. Soraya Manato (PSL) Exército Brasileiro Gelson Azevedo (PHS) Hercílio Coelho Diniz (MDB)

Dra. Vanda Milani 

(SOLIDARIEDADE)
Expedito Netto (PSD)

Genecias Noronha 

(SOLIDARIEDADE)
Herculano Passos (MDB)

Dulce Miranda (MDB) Eymael (DC) General Girao (PSL) Hermes Frangão Parcianello (MDB)

Edilazio (PSD) Fabiano Contarato (REDE) general Hamilton Mourão (PRTB) Hildo Rocha (MDB)

Edio Lopes (PR) Fábio Faria (PSD) General Peternelli (PSL) Hugo (PRB)

Edmilson Rodrigues (PSOL) Fábio Henrique (PDT) Geninho Zuliani (DEM) Hugo Leal (PSD)

Edna Henrique (PSDB) Fábio Mitidieri (PSD) Geovania De Sa (PSDB) Humans of Protesto

Eduardo Barbosa (PSDB) Fabio Ramalho (MDB) Geraldo Alckmin (PSDB) Humberto Costa (PT)

Eduardo Bismarck (PDT) Fabio Reis (MDB) Germano Rigotto (MDB) Idilvan (PDT)

Eduardo Bolsonaro (PSL) Fabio Schiochet (PSL) Gervásio Maia (PSB) Igor Kannario (PHS)

Eduardo Braga (MDB) Fabio Trad (PSD) Giacobo (PR) Igor Timo (PODE)

Eduardo Braide (PMN) Falando Verdades Gil Cutrim (PDT) Indio da Costa (DEM)

Eduardo Costa (PTB) Fausto Pinato (PP) Gilberto Abramo (PRB) Intervozes

Eduardo Cury (PSDB) Felício Laterça (PSL) Gilberto Nascimento (PSC) Iracema Portella (PP)

Eduardo Da Fonte (PP) Felipe Carreras (PSB) Gilson Marques (NOVO) Irajá (PSD)

Eduardo Girão (PROS) Felipe Francischini (PSL) Giovani Cherini (PR) Isnaldo Bulhões (MDB)

Eduardo Gomes (SOLIDARIEDADE) Felipe Rigoni (PSB) Giovani Feltes (MDB) Isto É

Eduardo Jorge (PV) Felix Mendonça (PDT) Glauber Braga (PSOL) Ivan Valente (PSOL)

Eduardo Paes (PSD) Fernanda Melchionna (PSOL) Glaustin Da Fokus (PSC) Ivanete Silva (PSOL)

Efraim Filho (DEM) Fernando Filho (DEM) Gleisi Lula (PT) Izalci (PSDB)

Elcione (MDB) Fernando Haddad Gonzaga Patriota (PSB) Jader Barbalho (MDB)

Eli Borges (SOLIDARIEDADE) Fernando Monteiro (PP) Governo RJ Jair Bolsonaro (sem partido)

Eli Corrêa Filho (DEM) Fernando Rodolfo (PHS) Governo SP Jandira Feghali (PC do B)



PÁGINAS MONITORADAS

Jaqueline Cassol (PP) Julian Lemos (PSL) Luis Carlos Heinze (PP) Marcio Marinho (PRB)

Jaques Wagner (PT) Julio Cesar (PRB) Luis Miranda (DEM) Marco Bertaiolli (PSD)

Jarbas (MDB) Júlio Cesar (PSD) Luis Tibe (AVANTE) Marcon (PT)

Jayme Campos (DEM) Julio Delgado (PSB) Luisa Canziani (PTB) Marcos Aurelio Sampaio (MDB)

Jean Wyllys (PSOL) Juninho Do Pneu (DEM) Luiz Antônio (DC) Marcos Do Val (PPS)

Jefferson Campos (PSB) Junior Bozzella (PSL) Luiz Carlos (PSDB) Marcos Pereira (PRB)

Jerônimo Goergen (PP) Júnior Ferrari (PSD) Luiz Carlos Motta (PR) Marcos Rogério (DEM)

Jéssica Sales (MDB) Junior Lourenço (PR) Luiz Lima (PSL) Margarete Coelho (PP)

Jesus Sérgio (PDT) Júnior Mano (PATRI) Luiz Marinho (PT) Margarida Salomão (PT)

Jhc (PSB) Junior Marreca Filho (PATRI) Luiz Nishimori (PR) Maria Do Rosário (PT)

Jhonatan De Jesus (PRB) Jusbrasil Luiz Philippe O. Bragança (PSL) Maria Rosas (PRB)

João Amoedo (NOVO) Juscelino Filho (DEM) Luiza Erundina (PSOL) Mariana Carvalho (PSDB)

João Bacelar (PR) Juventude Contra Corrupção Luizão Goulart (PRB) Marília Arraes (PT)

João Campos (PRB) Katia Abreu (PDT) Luizianne (PT) Marina Silva (REDE)

João Campos (PSB) Kim Kataguiri (DEM) Lula (PT) Marinha do Brasil

Joao Daniel (PT) Laercio Oliveira (PP) Magda Mofatto (PR) Mário Negromonte Jr (PP)

João Doria (PSDB) Lafayette Andrada (PRB) Major Fabiana (PSL) Marlon Santos (PDT)

João Goulart Filho (PC do B) Lauriete (PR) Major Olimpio (PSL) Marx Beltrão (PSD)

João Maia (PR) Leandre (PV) Major Vitor Hugo (PSL) Maurício Costa (PSOL)

João Marcelo (MDB) Leda Sadala (AVANTE) Manuela D’Avila (PC do B) Maurício Dziedricki (PTB)

João Roma (PRB) Leila Do Vôlei (PSB) Mara Gabrilli (PSDB) Mauro Filho (PDT)

Joaquim Passarinho (PSD) Léo Moraes (PODE) Mara Rocha (PSDB) Mauro Lopes (MDB)

Joenia Wapichana (REDE) Léo Motta (PSL) Marcel Van Hattem (NOVO) MBL - Movimento Brasil Livre

Joice Hasselmann (PSL) Leonardo Giordano (PC do B) Marcelo Alvaro Antonio (PSL) MCC - Movimento Contra Corrupção

Jorge Kajuru (PRP) Leonardo Monteiro (PT) Marcelo Aro (PHS) Mecias De Jesus (PRB)

Jorge Solla (PT) Leonidas Cristino (PDT) Marcelo Calero (PPS) Mídia Ninja

Jorginho Mello (PR) Leur Lomanto Jr (DEM) Marcelo Castro (MDB) Miguel Lombardi (PR)

Jornalista Carlos Viana (PHS) Levy Fidelix (PRTB) Marcelo Delaroli (PL) Milton Vieira (PRB)

Jose Airton (PT) Lídice Da Mata (PSB) Marcelo Freixo (PSOL) Mineiro (PT)

Jose Medeiros (PODE) Lincoln Portela (PR) Marcelo Moraes (PTB) Ministério da Educação - MEC

José Nelto (PODE) Lisete Arelaro (PSOL) Marcelo Nilo (PSB)
Ministério da Justiça e Segurança 

Pública

José Nunes (PSD) Liziane Bayer (PSB) Marcelo Ramos (PR) Ministério da Saúde

José Ricardo (PT) Lourival Gomes (PSL) Marcha Mundial das Mulheres Miro Teixeira (REDE)

Jose Rocha (PR) Lucas Barreto (PTB) Marcia Tiburi Misael Varella (PSD)

Josias Gomes (PT) Lucas Gonzalez (NOVO) Marcio Alvino (PR) Moses Rodrigues (MDB)

Josimar Maranhãozinho (PR) Lucas Redecker (PSDB) Márcio Biolchi (MDB) MST

Juarez Costa (MDB) Lucas Vergílio (SOLIDARIEDADE) Márcio Bittar (MDB) MTST

Juiz Sergio Moro - O Brasil está com 

você
Luciano Bivar (PSL) Marcio França Natalia Bonavides (PT)

juiz Wilson Witzel (PSC) Luciano Ducci (PSB) Márcio Jerry (PC do B) Nelsinho Trad (PTB)

Juiza Selma Arruda (PSL) Lucio Mosquini (MDB) Márcio Labre (PSL) Nelson Barbudo (PSL)



PÁGINAS MONITORADAS

Nereu Crispin (PSL) Paulo Martins (PSC) PR Reginaldo Lopes (PT)

Neri Geller (PP) Paulo Paim (PT) Pragmatismo Político Rejane Dias (PT)

Newton Cardoso Jr (MDB) Paulo Pimenta (PT) PRB Renan (MDB)

Ney Leprevost (PSD) Paulo Rabello de Castro Prefeitura de SP Renata Abreu (PODE)

Nicoletti (PSL) Paulo Ramos (PDT) Prefeitura do RJ Renildo Calheiros (PC do B)

Nilson Pinto (PSDB) Paulo Skaf (MDB) Priante (MDB) Ricardo Barros (PP)

Nilto Tatto (PT) Paulo Teixeira (PT) Prof. Dayane Pimentel (PSL) Ricardo Guidi (PSD)

Nivaldo Albuquerque (PTB) PCB Professor Alcides (PP) Ricardo Izar (PP)

Norma Ayub (DEM) PCdoB Professor Israel (PV) Ricardo Teobaldo (PODE)

NOVO PCO Professor Joziel (PSL) Robério Monteiro (PDT)

O Globo PDT Professor Luiz Flavio Gomes (PSB) Roberto Alves (PRB)

Odair Cunha (PT) Pedro Bezerra (PTB)
Professor Oriovisto Guimaraes 

(PODE)
Roberto De Lucena (PODE)

Olival Marques (DEM) Pedro Cunha Lima (PSDB) Professor Pedro Uczai (PT) Roberto Pessoa (PSDB)

Onyx Lorenzoni (DEM) Pedro Fernandes (PTB) Professora Dorinha (DEM) Rodrigo Agostinho (PSB)

Orlando Silva (PC do B) Pedro Lucas Fernandes (PTB) Professora Marcivania (PC do B) Rodrigo Coelho (PSB)

Osires Damaso (PSC) Pedro Lupion (DEM) Professora Rosa Neide (PT) Rodrigo Cunha (PSDB)

Osmar Terra (MDB) Pedro Paulo (DEM) PROS Rodrigo De Castro (PSDB)

Otaci (SOLIDARIEDADE) Pedro Westphalen (PP) PRP Rodrigo Garcia (DEM)

Otoni De Paula (PSC) Pelegrino (PT) PRTB Rodrigo Maia (DEM)

Otto Alencar Filho (PSD) PEN/ Patriota PSB Rodrigo Pacheco (DEM)

Padre João (PT) Peninha (MDB) PSC Rodrigo Tavares (PRTB)

Parada pela Vida Perpetua Almeida (PC do B) PSD Rogerio Carvalho Santos (PT)

Partido Anti-PT Petecão (PSD) PSDB Rogério Chequer (NOVO)

Passe Livre São Paulo PHS PSDC Rogério Correia (PT)

Pastor Abilio Santana (PHS) Pinheirinho (PP) PSL Romário (PODE)

Pastor Eurico (PATRI) Planalto PSOL Ronaldo Carletto (PP)

Pastor Gildenemyr (PMN) Plinio Valerio (PSDB) PSTU Rosana Valle (PSB)

Pastor Manuel Marcos (PRB) PMB PT Rosangela Gomes (PRB)

Pastor Marco Feliciano (PODE) PMDB PTB Rose Modesto (PSDB)

Pastor Sargento Isidório (AVANTE) PMN PTC Rubem Cesar Fernandes (PPS)

Patrus Ananias (PT) PODE PV Rubens Bueno (PPS)

Paula Belmonte (PPS) Polícia Federal - PF Rafael Motta (PSB) Rubens Junior (PC do B)

Paulão (PT) Policial Katia Sastre (PR) Raimundo Costa (PRP) Rubens Otoni (PT)

Paulinho Da Força 

(SOLIDARIEDADE)
Política na Rede Randolfe (REDE) Rui Falcão (PT)

Paulo Abi Ackel (PSDB) Política no Face II Ranking dos Políticos Ruy Carneiro (PSDB)

Paulo Azi (DEM) Pompeo De Mattos (PDT) Raul Henry (MDB) Sâmia Bomfim (PSOL)

Paulo Bengtson (PTB) Portal R7 Record TV Samuel Moreira (PSDB)

Paulo Freire Costa (PR) PP REDE Sanderson Federal (PSL)

Paulo Ganime (NOVO) PPL Rede Globo Sandro Alex (PSD)

Paulo Guedes (PT) PPS RedeTV! Sargento Fahur (PSD)



PÁGINAS MONITORADAS

Sargento Gurgel (PSL) UOL

SBT Vaidon Oliveira (PROS)

Schiavinato (PP) Valdevan Noventa (PSC)

SD Valmir Assunção (PT)

Sebastião Oliveira (PR) Vander Loubet (PT)

Senado Federal Vanderlan (PP)

Sérgio Brito (PSD) Vanderlei Macris (PSDB)

Sérgio Souza (MDB) Vavá Martins (PRB)

Sérgio Toledo (PR) VEJA

Sergio Vidigal (PDT) Vem Pra Rua Brasil

Severino Pessôa (PRB) Veneziano (PSB)

Shéridan (PSDB) Vera Lúcia (PSTU)

Sidney Leite (PSD) Vermelho (PSD)

Silas Câmara (PRB) Vicentinho (PT)

Silvia Cristina (PDT) Vicentinho Junior (PR)

Silvio Costa Filho (PRB) Vilson Da Fetaemg (PSB)

Sonia Guajajara (PSOL) Vinícius (PR)

Soraya Santos (PR) Vinicius Carvalho (PRB)

Soraya Thronicke (PSL) Vinícius Farah (MDB)

Sóstenes (DEM) Vinicius Poit (NOVO)

Stefano Aguiar (PSD) Vitor Lippi (PSDB)

Subtenente Gonzaga (PDT) Votenaweb

Superior Tribunal de Justiça (STJ) Wagner Montes (PRB)

Tabata Amaral (PDT) Waldenor Pereira (PT)

Tadeu Alencar (PSB) Walter Alves (MDB)

Talíria Petrone (PSOL) Weliton Prado (PROS)

Tarcísio Motta (PSOL) Wellington Roberto (PR)

Tenente Derrite (PP) Weverton (PDT)

Tereza Cristina (DEM) Wilson Santiago (PTB)

Tereza Nelma (PSDB) Wladimir Garotinho (PRP)

Terra Wolney Queiroz (PDT)

Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE) Zaqueu Teixeira (PSD)

Tiago Mitraud (NOVO) Ze Carlos (PT)

Tio Trutis (PSL) Zé Mario (DEM)

Tiririca (PR) Zé Neto (PT)

Tito (AVANTE) Zé Silva (SOLIDARIEDADE)

Toninho Wandscheer (PROS) Zé Vitor (PMN)

Túlio Gadêlha (PDT) Zeca Dirceu (PT)

Uldúrico Júnior (PPL) Zequinha Marinho (PSC)

UNE


