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O Projeto
Os sistemas do Monitor de WhatsApp e Monitor de Telegram fazem parte do projeto “Eleições
Sem Fake” realizado por pesquisadores da UFMG com objetivo de dar mais transparência às
plataformas de mensagens instantâneas que vem se popularizando cada vez mais no país. Mais
especificamente, monitoramos a rede do WhatsApp e do Telegram para poder compreender o
universo de informação e desinformação que circulam nestas redes, evidenciando os conteúdos
mais populares compartilhados nos grupos públicos monitorados pela pesquisa.

O monitoramento de grupos públicos de WhatsApp realizado neste trabalho já contempla
um total de mais de 1000 grupos públicos e, para o Telegram, mais de 200 grupos e canais de
conversa. Os grupos observados são relacionados ao tema de política brasileira e de um diversi-
ficado espectro político, abrangendo tanto grupos pro-governo como aqueles de oposição, com
outras visões políticas e ideológicas. O sistema propriamente dito pode ser acessado através
dos endereços
<http://whatsapp-monitor.dcc.ufmg.br> e <http://www.monitor-de-telegram.dcc.ufmg.br> .

Este arcabouço ferramental desenvolvido pela pesquisa são sistemas web nos quais pro-
cessamos todos os dados postados nos grupos e canais públicos monitorados, agrupando a
informação e sumarizamos diariamente o conteúdo ranqueando aqueles mais populares para
cada período. O processo de desenvolvimento e pesquisa envolvido na construção desta fer-
ramenta foi publicado em (MELO et al., 2019a; MELO et al., 2021) para o WhatsApp e em (JúNIOR et al.,
2022) para o Telegram.

Além disso, outros aspectos mais aprofundados relacionados à este ecossistema de mensa-
gens instantâneas foram explorados com resultados interessantes encontrados pela pesquisa.
(HOSEINI et al., 2020) explora como esse universo de grupos públicos opera em cima das redes
sociais. Também exploramos a capacidade de viralização do conteúdo dentro do WhatsApp (VI-
EIRA et al., 2019) e o impacto das limitações de encaminhamento na disseminação de informação
dentro da rede (MELO et al., 2019b). (RESENDE et al., 2019b) e (RESENDE et al., 2019a) fazem uma análise
mais aprofundada dos dados de imagens e texto focado nas eleições de 2018 e no conteúdo
de fake news compartilhado neste período. O trabalho de (REIS et al., 2020a) explora o benefício
do uso do sistema para agências de checagem no combate a desinformação e (REIS et al., 2020b)
disponibiliza uma parcela dos dados de imagem para análise. No Telegram, (JúNIOR et al., 2021)
investiga o avanço do cenário político no contexto do Telegram. Caso utilize este relatório ou
alguma destas pesquisas, cite o os trabalhos referenciados nesta bibliografia.

Metodologia de seleção das mensagens
Para esse relatório, foram consideradas apenas as mensagens enviadas entre 16 de Agosto de
2022 e 9 de Outubro de 2022 Para determinar a temática e o contexto das mensagens, procura-
mos pela ocorrência de alguns termos específicos que se relacionam de alguma forma ao tema
buscado. Neste processo, foram ignorados acentuação e a capitalização das palavras, de modo
a fazer com que a busca ficasse mais abrangente e ignorasse possíveis variações dos termos.
Assim, dentre todas as mensagens do período especificado, foram filtradas somente aquelas
que continham alguma dentre as seguintes palavras-chaves abaixo:
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Conjunto de Dados Analisados
Este relatório contempla os dados enviados nos grupos e canais públicos políticos no Telegram
durante o período entre 16 de Agosto de 2022 a 9 de Outubro de 2022. Neste período, um total
de 63 grupos ativos mandaram mensagens, somando um conjunto de 370 mensagens enviadas
por 159 usuários distintos.
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Figura 1: Mensagens por dia

Quem envia as mensagens?
Tanto os grupos/canais como os usuários possuem comportamento distinto dentro do Telegram.
Portanto, para detalhar melhor este relatório, primeiramente voltamos nossa atenção sobre os
grupos/canais e usuários mais ativos que compartilharam estas mensagens.

A Figura 2 explora a quantidade de mensagens enviadas por grupo ou canal. No histograma,
estes grupos são divididos pelo seu volume de mensagens, sendo possível observar quantos
grupos existem para cada parcela de volume. A barra mais a esquerda representa quantos gru-
pos enviaram poucas mensagens no período, enquanto a barra mais a direita representa os
grupos mais ativos.
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Figura 2: Mensagens por Grupo

De forma semelhante, a Figura 3 explora a quantidade de mensagens enviadas por usuário.
Note que a quantidade de usuários é expressivamente maior que a de grupos, por outro lado, a
quantidade de mensagens por usuários é geralmente menor que de grupos. O histograma tam-
bém mostra o volume enviado por cada usuário separadamente, com a quantidade de usuários
com poucas mensagens representado pela barra mais a esquerda e os mais ativos à direita. Nos
canais de conversa do Telegram, apenas o administrador tem permissão para enviar mensagem,
por esse motivo, nestes canais, apenas um usuário é o autor de todas as mensagens.
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Figura 3: Mensagens por Usuário

Conteúdo das Mensagens
Partindo para o conteúdo das mensagens, a primeira observação é sobre o tipo de mensagem
enviada. Como a plataforma do Telegram permite envio de mensagens multimídia, é comum
que este recurso seja explorado para envio das diversas formas de mensagens que o aplicativo
permite. Portanto, a Figura 4 apura os tipos de mensagens enviadas entre texto, imagem, vídeo
e áudio. Note, entretanto, que devido a filtragem pelos termos de busca, apenas mensagens que
contenham o termo são consideradas

O Monitor de Telegram processa e agrupa os conteúdos enviados nos grupos contabilizando
aqueles mais compartilhados para cada tipo demídia. Com isso, é possível adentrar naquilo que
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Figura 4: Tipo de Mensagem enviada.

se tornou mais popular no período de tempo analisado. A seguir, este relatório busca auxiliar
no entendimento dos tópicos e assuntos mais relevantes do período.

Texto
As mensagens selecionadas para gerar este relatório foram filtradas com base num conjunto
de palavra-chaves. Com intuito de enxergar melhor como essas keywords estão presentes e
distribuídos nas mensagens, a Tabela 1 resume a quantidade de ocorrências de cada keyword e
quantos usuários e grupos publicaram alguma mensagem contendo-as.

Tabela 1: Número de ocorrências das palavras-chaves utilizadas para filtragem de dados.
Keyword # Ocorrências # Grupos # Usuários
crime organizado 343 61 147

PCC 32 17 21
Primeiro Comando da Capital 17 10 9

A seguir é exibida a lista dasmensagens quemais circularamnos gruposmonitorados durante
o período observado. Nesta análise apenas mensagens com acima de 140 caracteres foram
consideradas. Para definir se duasmensagens são iguais, os textos foram comparados utilizando
a similaridade de Jaccard.

Top 1a Mensagem mais compartilhada A 1a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 14 vezes por 10 usuários distintos e apareceu em 10 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Agosto de 2022.

TOP 1a MENSAGEM
Thread 10: - PIB do agronegócio brasileiro tem crescimento de 8,3% em 2021. - Setor alcançou
participação de 27,4% no PIB brasileiro, o maior índice em quase 20 anos. - Plano Agro+
para desburocratizar o agronegócio. - Plano Safra disponibiliza R$ 340,8 bilhões para o setor
agropecuário. - R$ 53,61 bilhões destinados para financiamento de pequenos produtores pelo
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Pronaf. - Governo comprou R$ 500 milhões da agricultura familiar. - Medidas de flexibilização
do crédito rural. Thread 11: - Temos o menor número de assassinatos desde 2011. - Maior
redução no número de homicídios da história recente. - R$ 5,4 bilhões investidos em segurança
entre 2019 e 2021. - Prejuízo de R$ 30,7 bilhões ao crime organizado, incluindo tráfico de
drogas. - Intensificação do número de operações da Força Nacional de 46 (2018) para 96
(2021). - Criação do programa Vigia, desarticulando o tráfico nas fronteiras. - Porte de arma
para o produtor rural defender sua família e sua propriedade. Thread 12: - Reajuste histórico de
33% para professores da educação básica. - Mais de R$ 275,9 bilHões repassados para escolas
públicas. - Só em 2021, R$ 178 milhões foram destinados para a formação de professores, via
Capes. - R$ 2,2 bilhões repassados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar. -
Mais de 80 mil alunos matriculados em escolas cívico-militares. - R$ 24 bilhões investidos na
Educação Básica entre 2020 e 2022.

Top 2a Mensagem mais compartilhada A 2a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 13 vezes por 9 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 2a MENSAGEM
O Governo Federal, no mês de agosto, arrecadou mais de R$ 10 milhões com leilões realizados
pela Senad. Esse montante arrecadado com a descapitalização de criminosos volta para a soci-
edade. Já foram arrecadados mais de R$ 74 milhões, em 249 leilões, desde o início de 2022 até
agosto. A destinação desses recursos é voltada para a segurança pública e especialmente para
ações de redução da oferta, redução da demanda, campanhas, estudos e capacitações relacio-
nadas à temática drogas. Governo Federal tem trabalhado de forma integrada para combater o
crime organizado para que o Brasil tenha um futuro melhor! Ainda temos muitos desafios.

Top 3a Mensagem mais compartilhada A 3a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 12 vezes por 8 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 3 de Outubro de 2022.

TOP 3a MENSAGEM
AMIGOS *POR FAVOR REPLIQUEM* Vamos *formar opinião* e não, simplesmente, repassar
mensagens viralizadas ou requentadas. Assim: 1) Assistam a Bárbara, Te Atualizei (acima), é
*hora de levantar a cabeça e trabalhar*. 2) *Nada está perdido*. Ao contrário, os *resulta-
dos irreversíveis* (senadores, deputados federais e governadores), foram bem *favoráveis*. 3)
Os *comentários*: houve fraude, etc. sem dados nem fontes nem local, *não ajudam*. Ao
contrário, vão justificar: Redes bolsonaristas não sabem perder... Deixemos as Forças Armadas
e outros fazerem essas críticas ou aportemos dados concretos (somas de votos quantificadas,
detalhadas e com origem precisa, para governador e senador, que divergem dos votos para presi-
dente). 4) Uma das principais cartas que temos é a *Economia*. O Paulo Guedes é nossa arma
mais letal. Vamos *parar de falar em aborto* (muitas mulheres são a favor em todo o mundo;
está regulamentado) e *parar de falar de armas* (não é um tema simpático) e *falar mais em
Economia* (sem deixar de defender a família, a educação de nossas crianças sem sexualidade,
a liberdade plena, incluindo a religiosa e de expressão). 5) Vamos reconhecer *nossos erros*. O
nosso vice (excelente, por sinal), soma apenas os votos do seu círculo pessoal, família e caserna.
Vamos fazer *novas alianças*, criar novos ministérios, de forma clara (nada seria pior do que a
volta do PT). 6) Temos muitos *votos a ganhar* em São Paulo e Minas, com as nossas vitórias
(Zema, Tarcísio, Pontes). 7) Vamos investir mais em *publicidade* e *destacar as obras* (a

5



nova ponta com o Paraguai, quase não foi mencionada). 8) Vamos *isolar, dividir e enfraquecer
o nosso principal inimigo*: O Consórcio da Grande Mídia, dos Institutos de Pesquisa e dos
Órgãos Públicos (STF, STE, etc.). 9) Vamos *manter vivas as denúncias incontestáveis*: -
Mensalão, - Petrolão, - Triplex, - Sítio, - Investimentos do BNDS em Angola, Cuba, Venezuela,
Argentina, etc., - Caso Celso Daniel, (declaração de Mara Gabrili), - Vínculos com o crime
organizado (áudios do Marcola). 10) Vamos *desfazer as críticas da saúde* na pandemia (a
Teresa Cristina, teve 60% e Mandetta 15%). Vamos trazer médicos e *mostrar* que o trata-
mento precoce salvou vidas (Chapecó, Joinville, etc.). *Quem matou pessoas foi a esquerda*,
Carlos Gabas, etc. O Governo deu, e está dando, mais de 500 milhões de vacinas. Somos um
dos poucos países que produzimos vacina. Vamos *transformar o negativo em positivo*. 11)
Vamos *concentrar no importante*. O que queremos para nossos filhos e netos? Venezuela,
Cuba, Nicarágua? Vamos *manter vivas as situações* na Argentina, Chile, Colômbia. Vamos
mostrar os desastres na economia e na perda de liberdade nesses países. 12) Vamos, de forma
técnica e elegante, mostrar que as *pesquisas influenciaram* decisivamente na eleição - os votos
úteis , que migraram de Ciro para o Lula (e alguns da Tebet), visavam a vitória de Lula no
primeiro turno. Não conseguiram!! Vamos *desmoralizá-las*. 13) O *segundo turno é uma
nova eleição*. A evolução da economia deve continuar a ajudar. Lula deixa de ter mais tempo
na TV. Deixam de ser vários batendo contra o Presidente. Melhorou nossa base na Câmara e
no Senado. 14) *VAMOS TRABALHAR, A HORA É AGORA!!* *BRASIL ACIMA DE TODO
E DEUS ACIMA DE TODOS!!*

Top 4a Mensagem mais compartilhada A 4a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 11 vezes por 8 usuários distintos e apareceu em 9 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 31 de Agosto de 2022.

TOP 4a MENSAGEM
Ação conjunta da PRF no Piauí e no Maranhão apreende 46kg de cocaína em Timon/MA A
apreensão foi feita na BR 316. Os policiais rodoviários federais interceptaram veículo transpor-
tava substâncias ilícitas. Com apoio de um cão farejador, os policiais encontraram a droga na
parte interna do veículo. Foram apreendidos 18kg de pasta base de cocaína e 28kg de cloridrato
de cocaína. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas em mais esta operação é de mais de
R$ 7 milhões, vidas salvas, famílias preservadas e aplicação de recursos no aperfeiçoamento no
combate ao crime organizado. Graças a legislação do Governo Federal que agiliza o leilão de
bens do tráfico revertidos às Forças de Segurança Federais.

Top 5a Mensagem mais compartilhada A 5a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 11 vezes por 7 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.

TOP 5a MENSAGEM
Mais um recorde! Maior prejuízo do ano para o crime organizado. Nesta segunda-feira (19),
em São José de Mipibu (RN), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a maior quantidade de
cocaína do ano, foram mais de 1.2 tonelada da droga. Estima-se um prejuízo superior a R$ 220
milhões ao crime organizado. A droga havia saído da Bolívia e seria levada para a Europa pelo
porto de Natal (RN). Muitas vidas preservadas e famílias salvas deste mal que destrói a muitos.
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Top 6a Mensagem mais compartilhada A 6a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 10 vezes por 9 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 5 de Outubro de 2022.

TOP 6a MENSAGEM
APREENSÃO / nova rodada / legislação criada no Governo Bolsonaro: Um avião bimotor será
leiloado na próxima terça-feira (4) pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão
de Ativos (Senad) do MJSP. A aeronave foi apreendida por ser utilizada para o tráfico de drogas
e está localizada no Mato Grosso do Sul. Todo o valor arrecadado nos leilões é revertido em
políticas públicas de combate ao tráfico de drogas e crime organizado. Saiba mais detalhes deste
e de outros bens do tráfico apreendidos e que serão leiloados graças a legislação aprovada em
nosso Governo que garante agilidade na reversão dos valores destes ilícitos para a sociedade:
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/aeronave-vai-a-leilao-na-proxima-semana

Top 7a Mensagem mais compartilhada A 7a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 8 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 22 de Agosto de 2022.

TOP 7a MENSAGEM
O símbolo da queda da Constituição A data de 31 de agosto de 2.016, foi para o Brasil, o
símbolo autêntico da queda da Constituição brasileira e da subserviência do senado à vontade
de indivíduos autoproclamados “soberanos”. A “presidanta” à época, cassada por maioria de
votos (61 x 20), não teve seus direitos políticos suspensos, conforme determina o Art. 52
da Constituição Federal. Numa manobra revolucionária, antecipadamente pensada, o então
“ministro” do nosso STF, Ricardo Lewandowski, sugere, ao arrepio da lei maior, que poderia o
senado votar pela suspensão dos direitos políticos da condenada, e que valeria, acima da Carta
Magna, uma decisão expressa às pressas por uma porção de senadores, ora ordenada “constituinte
de plantão”. Por 42 votos a favor da manutenção dos direitos políticos da condenada, 36 votos
contra e 3 abstenções, o senado federal abre uma fresta na Porta que garantia o poder inviolável
das Leis Maiores do Brasil – firma-se aí um pacto com o diabo, e a partir desse ato a grandeza da
Carta Máxima é rebaixada à pequenez de um objeto comum inservível para conduzir as decisões.
A vontade e os interesses revolucionários se põem acima da lei com a conivência da maioria dos
senadores. A partir daí o Brasil nunca mais foi o mesmo – perdeu a garantia do respeito às
leis, perdeu a confiança nas instituições e passou a ser governado por seguidos rompantes da
“autoridade judiciária” – uma autoridade mercenária à serviço de um processo revolucionário
internacional comunoglobalista, bem instalado, bem acomodado e protegido pelas forças do
mal, nacionais e supranacionais. Quando em uma porta do Castelo, se abre uma fresta, o diabo
entra com toda fúria e toda a sua ira - e toma posse do patrimônio e de seus habitantes.
Para 02/10/2.022 o povo do Brasil tem uma missão: substituir em todos os cargos eletivos os
discípulos de satanás por discípulos de Deus – reeleger o Presidente Bolsonaro, eleger senadores
honestos, corajosos e probos, deputados federais e estaduais comprometidos com os valores do
conservadorismo cristão, e eleger governadores fiéis aos interesses mais fundamentais da nação.
A honestidade, a moral, os valores tradicionais cristãos, a probidade nas ações, a liberdade,
o direito natural inviolável, a família, as crianças, as armas, o combate ao crime organizado,
o combate ao comunismo, à ditadura globalista, ao narcotráfico, ao desconstrucionismo das
ideologias satânicas, são deveres inseparáveis da essência humana. 22/08/2.022 Por Walmir C.
Koppe ������

7



Top 8a Mensagem mais compartilhada A 8a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 8 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 23 de Setembro de 2022.

TOP 8a MENSAGEM
�GRAVÍSSIMO!� A metralhadora Ciro Gomes!! Toda cúpula do PT sem exceção, está envolvida
em roubalheira,e Lula é o chefe da quadrilha .Ciro Gomes acusa petistas graúdos de São Paulo
de estarem envolvidos com o crime organizado. Ele diz saber quem são. Conta tudo Ciro! Ele
também afirma CATEGORICAMENTE que TODA A CÚPULA DO PT, SEM EXCEÇÃO, está
ENVOLVIDA com ROUBALHEIRA.

Top 9a Mensagem mais compartilhada A 9a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 7 vezes por 6 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 28 de Agosto de 2022.

TOP 9a MENSAGEM
Sábado de atividade no combate ao tráfico de drogas! Policiais rodoviários federais localizaram
250 kg de cocaína em Piraju (SP). A PRF segue firme nas suas ações! Apenas nessa, R$ 44
milhões de perda para o crime organizado. Mais um golpe ao crime organizado, vida salvas e
famílias preservadas.

Top 10a Mensagem mais compartilhada A 10a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 6 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 26 de Agosto de 2022.

TOP 10a MENSAGEM
Muitas pautas .. resultado é nenhuma sendo atendida! Como que o povo não compreende
que o maior problema do Brasil “o câncer “ está no STF derrubando a Ditadura que vem
deles.. teremos o voto impresso com contagem publica! Teremos eleições limpas, sem o risco de
fraude que é no momento o maior dos problemas.. pq eles irão tirar Bolsonaro na fraude sim!!!
Como não compreendem que destituindo os ministros do STF teremos o desengavetamento de
todos os processos contra senadores, deputados, juizes, etc O povo inteligente dá uma tacada
só e derrubando o pilar principal do comunismo e do crime organizado desmontamos todo o
esquema! A pauta única precisa ser� O POVO SOBERANO EXIGE IMEDIATA DESTITUIÇÃO
DOS MINISTROS DITADORES DO STF� pq não devemos tutelar nosso poder a ninguém! Não
adianta pedir ao presidente pq ele não tem esse poder.. O povo é quem demite e já sabemos
que nosso representante Bolsonaro ira fazer tudo que o povo pedir! Em 64 o povo foi as ruas
por 12 dias a fio com pauta unica contra o comunismo, não pediu pra um ou pra outro.. e foi
feito o acionamento das FA na época pelo CN. Pq agora precisamos pedir para o Presidente?
Ele já disse façam uma intervenção civil em outros lugares! É após a instabilidade entre dos
poderes que nossas Forças Moderadoras são acionadas e nesse caso obedecerão a vontade do
povo nação!

Top 11a Mensagem mais compartilhada A 11a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu pela
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primeira vez nos dados em 24 de Agosto de 2022.

TOP 11a MENSAGEM
- É simples: não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra enxergar o PT como
aliado ao reclamar do meu governo, que tem quebrado recordes de apreensão de drogas e
prejuízos às facções, e admitir ter saudades dos diálogos cabulosos com os petistas. Resolvam
com o PCC! Via: Jair Bolsonaro no Facebook

Top 12a Mensagem mais compartilhada A 12a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 25 de Agosto de 2022.

TOP 12a MENSAGEM
COM DECISÃO DO TSE EM MÃOS, BOLSONARO VOLTA A ASSOCIAR LULA AO
PCC https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/41686/com-decisao-do-tse-em-maos-
bolsonaro-volta-a-associar-lula-ao-pcc “É simples: não sou eu, mas o próprio crime organizado
que demonstra enxergar o PT como aliado ao reclamar do meu governo (...)”

Top 13a Mensagem mais compartilhada A 13a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 25 de Setembro de 2022.

TOP 13a MENSAGEM
Armas, xingamentos, apologia ao crime organizado e ameaças. Nunca foi tão fácil perceber
quem os bandidos querem para presidente e quem apóia a polícia.

Top 14a Mensagem mais compartilhada A 14a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 23 de Setembro de 2022.

TOP 14a MENSAGEM
Olá me chamo luiz Inácio Lula da Silva Veja meus planos macabros de governar o Brasil #
Ideologia de gênero Kit gay nas escolas, banheiro compartilhado Aborto # Liberação desse tipo
de Drogras # De volta a cena do crime pra roubar #Apoio as milícias Crime organizado # A
volta da violência # Invasão do mst as propriedades privadas Mais impostos # Impostos sobre
veículos # Volta dos impostos CNH # Volta das obras inacabas com lavagem de dinheiro #
Censura a liberdades de expressão # Perseguição aos cristãos # liberar o casamento gay #
taxar o pix # acabar com o agronegócio # fortalecer o desmatamento e destruir a Amazônia #
implantar o chip da besta fera # prender jornalistas e proibir as redes sociais # conversar com
o capeta e pedir mais dicas sobre meu governo.

Top 15a Mensagem mais compartilhada A 15a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
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primeira vez nos dados em 17 de Agosto de 2022.

TOP 15a MENSAGEM
BOLSONARO EXEMPLOS DE DIRETRIZES DA AGENDA DO GOVERNO Economia Promo-
ver uma reforma tributária que favoreça o desenvolvimento econômico do país Construir um
modelo econômico de livre mercado e incentivar o investimento de capital privado nacional ou
estrangeiro Ampliar a segurança jurídica e diminuir a interferência do Estado nas relações pri-
vadas Reduzir a dívida pública por meio da responsabilidade fiscal Eficiência do Estado Reduzir
o tamanho e o custo do Estado Minimizar a intervenção do Estado decorrente de regulações
ineficientes Aperfeiçoar continuamente a transparência e a integridade das instituições públicas
  Meio Ambiente Eliminar o desmatamento ilegal e outros crimes ambientais Estimular a mone-
tização do patrimônio ambiental brasileiro, fomentando a bioeconomia, a floresta em pé e a
compensação por serviços ambientais Aumentar a capacidade de monitoramento nos diversos
biomas Consolidar a sustentabilidade como um eixo fundamental do desenvolvimento Incentivar
iniciativas de sustentabilidade nos diversos setores produtivos, como o agronegócio, a mineração,
o turismo e o setor energético Infraestrutura Estimular a implementação de fontes renováveis
e sustentáveis e modernizar logística Ampliar a integração da Amazônia Legal ao restante do
Brasil Incentivar a descarbonização progressiva dos transportes Desenvolvimento Social Zelar
pela dignidade da pessoa humana, proteger os direitos e garantias fundamentais dos brasileiros e
combater todas as formas de discriminação Erradicar a pobreza extrema Garantir a liberdade de
religião Promover o papel central da família no desenvolvimento da sociedade Estimular a gera-
ção de emprego e renda para os idosos Apoiar e assegurar a proteção de comunidades indígenas
e tradicionais Saúde Melhorar o acesso ao SUS e a qualidade oferecida Aumentar a capacidade
de enfrentamento a epidemias, incrementando a preparação e a resposta diante de situações de
emergência Desenvolver a indústria nacional de fármacos e insumos laboratoriais, com instala-
ções distribuídas por distintas regiões Educação e Cultura Erradicar o analfabetismo Garantir
a proteção e a salvaguarda do patrimônio histórico e cultural Justiça e Segurança Ampliar a
presença do Estado nos locais mais afetados pela pobreza Intensificar a prevenção e repressão
à corrupção, à oferta de drogas ilícitas, ao crime organizado, aos crimes violentos, e à lavagem
de dinheiro Aumentar a cooperação do governo com os órgãos de controle e fiscalização Defesa
Nacional Dotar o país de Forças Armadas modernas, bem equipadas, balanceadas, adestradas
e em estado de permanente prontidão Aumentar as capacidades da infraestrutura nacional de
segurança e defesa cibernética Ciência, Tecnologia e Inovação Desenvolver, atrair e reter capital
humano para atividades de pesquisa Fortalecer a pesquisa em áreas estratégicas, com ênfase
nos setores nuclear, cibernético, espacial, biossegurança, saúde e defesa Relações Internacionais
Estreitar o alinhamento do Brasil à OCDE Instituir uma política nacional de imigração, voltada
à inserção integral do migrante na sociedade brasileira Consolidar uma política comum entre os
países amazônicos para o fortalecimento da soberania

Top 16a Mensagem mais compartilhada A 16a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 8 de Setembro de 2022.

TOP 16a MENSAGEM
Em algumas comunidades, o crime organizado exige o apoio a certo partido alinhado aos seus
interesses. Seria o caso? PS: Daniela Mercury dentro do ônibus? �

Top 17a Mensagem mais compartilhada A 17a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
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primeira vez nos dados em 14 de Setembro de 2022.

TOP 17a MENSAGEM
Bondade demais Bolsonaro é demasiadamente bondoso com a velha mídia nazicomunofascista da
nova ordem mundial. Em nome da liberdade de expressão ele admite mentiras e desinformações
– e isso não é liberdade de expressão, é crime organizado revolucionário. Essa porca mídia deve
ser punida por crimes contra a humanidade, pois mentir e desinformar é ato revolucionário e
antipatriótico.

Top 18a Mensagem mais compartilhada A 18a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 16 de Agosto de 2022.

TOP 18a MENSAGEM
Apreensão de 4 toneladas de maconha nas últimas 24 horas. O combate ao tráfico de drogas é
diuturno e equipes PRF apreenderam quase 4 toneladas de maconha em ações pelo país: . Na
cidade Campo Grande (MS), em conjunto com a Polícia Civil, policiais fecharam uma oficina
que armazenava 2,6 t da droga. . Em Bataguassu (MS), policiais encontraram 620 kg de
maconha em um veículo abordado em trecho da BR-267. . Outros 343,7 kg do entorpecente
foram apreendidos em Cornélio Procópio (PR) após condutor desobedecer ordem de parada. .
Fechando a sequência, PRFs localizaram mais 397,5 kg de maconha no interior de um automóvel
que trafegava na BR-060, em Rio Verde (GO). Mais um Prejuízo milionário ao crime organizado,
vidas e famílias preservadas!

Top 19a Mensagem mais compartilhada A 19a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Agosto de 2022.

TOP 19a MENSAGEM
@DerrubandoDEMOcracia ELEIÇÕES SÃO TODAS FRAUDADAS TODOS OS GOVERNOS
SÃO MALIGNOS. O ESTADO É O MAIOR CRIME ORGANIZADO QUE EXISTE. NÃO DE
LEGITIMIDADE AO SISTEMA DA BESTA E SUAS FALSAS DEMONIOCRACIA, JUSTIÇA
E LIBERDADE. SAIA DA HIPNOSE COLETIVA E MOVIMENTOS DE MANADA... ESTA-
MOS DERRUBANDO AS PEDRAS GUIAS DA GEÓRGIA!!! @DerrubandoDEMOcracia Rede
@derrubandoaspedrasguiasdageorgiam

Top 20a Mensagem mais compartilhada A 20a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 28 de Agosto de 2022.

TOP 20a MENSAGEM
Povo do bem. Pensem e lembrem o que os Governos Estaduais e Municipais fizeram durante a
Crise da pandemia. Fecharam Empresas, comércios, indústrias, pequeno comerciante e comércio
Ambulante também foram proibidos de ganhar o pão de cada dia, para sustentar suas famílias,
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fazendo com isso muita gente perder o emprego. Desviaram o dinheiro que o Governo Federal
mandou para o Combate do vírus e outras maldades com a intenção de lucrar com o sofrimento
das pessoas que perderam seus entes queridos ceifados pelo Covid19. Quem sofreu pode dar a
resposta agora nas eleições. Sabemos que não traremos nossos entes de volta, porém podemos
tirar da Política estes avarentos gananciosos. O Mundo girou e deu volta. Só depende de nós
nesta Eleição. Brasileiros do bem, o Brasil depende de todos nesta eleição para ter e dar um
futuro melhor para os nossos descendentes, para que fique na história deste maravilhoso País,
que fomos heróis e não entregamos de mão beijada o Brasil para os vermes: Comunistas, Crime
Organizado e nunca mais para os Esquerdistas. Deus no comando sempre. Amém �

Top 21a Mensagem mais compartilhada A 21a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 31 de Agosto de 2022.

TOP 21a MENSAGEM
A Casa de papel ( filme), onde um grupo de Criminosos invadiram e saquearam um Banco,
utilizando todo tipo de tecnologia, inteligência e organização. Vindo do filme para a realidade
o que ocorreu no Brasil, onde a esquerda Comunista, o Crime Organizado e seus aliados de
Outros Países de Esquerda, fizeram neste país foi a mesma coisa, porém se utilizando da Política.
Saquearam os Cofres do Brasil, mandando dinheiro e a riqueza que puderam sugar para os Países
aliados Comunistas, sem precisar fazer ataques a Bancos, Prédios Públicos, invadir Quartéis ,
assassinar pessoas inocentes ( só quem ficar atrapalhando os seus planos) e etc. Inclusive
montaram seus Exércitos com Líderes em vários cargos importantes, na Política, na Educação e
em todos os setores da Sociedade para continuar sua dominação se alguma coisa no seu plano
desse errado. O Plano maligno foi descoberto aqui no Brasil um pouco tarde, porém nem tudo
está perdido, podemos reverter esta situação agora nas Eleições retirando por meio dos votos
estes Criminosos que se aproveitaram do descuido de um Povo sofrido e enganado. Pensem e
meditem. Os Criminosos só mudaram de modalidade para roubar o maior Banco do Mundo que
é o Brasil e inclusive manter os brasileiros como reféns. �

Top 22a Mensagem mais compartilhada A 22a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 2 de Setembro de 2022.

TOP 22a MENSAGEM
BOM DIA POVO BRASILEIRO. PATRIOTAS E COMPANHEIROS. É MEUS AMIGOS. CADA
DIA QUE PASSA ESTAMOS CADA VEZ MAIS PERTO DA HORA DA VERDADE E DA HORA
DAQUELA FAMOSA DR. UM MÊS PARA AS ELEIÇÕES. EU SEI QUE A MAIORIA DE VOCÊS
ESTÃO NESSA DESDE 2013, PELEJANDO POR UM PAÍS LIVRE DE VERDADE. SEM COR-
RUPÇÃO, IDEOLOGIA DE GÊNERO, MILITÂNCIA E CADA VEZ MAIS O ESTADO SENDO
DOMINADO PELO CRIME ORGANIZADO, MILÍCIA E COMANDO. EU SÓ FUI PERCEBER
AO LONGO DESSES TRÊS ANOS E OITO MESES QUE O ATUAL PRESIDENTE REMA
CONTRA A MARÉ COM A AJUDA DO POVO QUE CLAMOU A DEUS POR TRANSFOR-
MAÇÃO E LIBERTAÇÃO DO NOSSO PAÍS DO SOCIALISMO E DO COMUNISMO. DEPOIS
QUE O POVO DE DEUS TEVE SUA BENÇÃO ATENDIDA, O MALIGNO (DEMÔNIO, SATA-
NÁS, DIABO) MANIFESTOU-SE. AI ELE COMEÇOU A UTILIZAR SUAS FERRAMENTAS
DE DESTRUIÇÃO PRA CIMA DO POVO DE DEUS QUE TEM FÉ E QUE ESTÁ REVESTIDA
DE TODA ARMADURA ESPIRITUAL DE DEUS. E AGORA NOSSO EXERCITO DIVINO
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TAMBÉM RESOLVEU IR PRA CIMA DO MALIGNO. FORAM REUNIDOS OS SOLDADOS.
ALGUNS DELES, TRAIU A CORPORAÇÃO, FORAM RAPADOS. VOCÊ SOLDADO QUE
VIU SEUS AMIGOS PELEJANDO, ESTIVER PENSANDO EM FAZER O QUE FEZ SEUS
OUTROS AMIGOS TRAIDORES DA CORPORAÇÃO, SE REVELE DESDE JÁ PRA GENTE
SABER QUEM VOCÊ É PRA GENTE MANDAR VOCÊ PRO MESMO LUGAR ONDE FOI
PARAR OS OUTROS. E A VOCÊ POVO DE DEUS, NÃO VIRE AS COSTAS PARA O NOSSO
SENHOR. ELE TÁ AQUI E INTERCEDE POR TI. PEÇA O QUE QUISER PRA ELE, QUE NA
HORA CERTA ELE VAI TE ENTREGAR. O DESEJO DO MEU CORAÇÃO É QUE ANTES DO
NOIVO VIR BUSCAR SUA NOIVA NA TERRA, O NOSSO PAÍS TENHA SÓ DOIS PARTI-
DOS POLÍTICOS COMO É NOS ESTADOS UNIDOS, POR QUE AQUI SE EU ME LEMBRO
BEM, A QUANTIDADE DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE TEM NO BRASIL, É O MESMO
NÚMERO DE SELEÇÕES PRA DISPUTA DE UMA COPA DO MUNDO (32). RAPAZ, É
MUITO PARTIDO. EM FIM, COM O TEMPO ISSO PODERÁ SER RESOLVIDO. MAS COMO
EU FALEI: PEÇA. DEUS ESTÁ PRONTO PARA NOS ATENDER . AINDA ESTÁ EM NOS-
SOS DEDOS O PODER DE DECISÃO. NÃO SEJA NEGLIGENTE, NÃO FAÇA ABSTENÇÃO.
QUEM LHE DISSER FIQUE EM CASA, OU, FIQUE EM CASA, SE PUDER, NÃO ATENDA ,
PORQUE NESSE MOMENTO, O SISTEMA DE MANEIRA DESESPERADA, VAI COMETER
MAIS MALDADES PRA CIMA DO PRESIDENTE, CONSEQUENTEMENTE PRA CIMA DE
TODOS NÓS QUE APÓIA ELE. ENTÃO AGORA, PREPAREM -SE PARA MAIS. PORQUE
ELES NÃO VÃO DESCANSAR ATÉ COLOCAR SEU CANDIDATO LÁ. UM ABRAÇO PARA
TODOS. *BRASIL, ACIMA DE TUDO, DEUS, ACIMA DE TODOS*.

Top 23a Mensagem mais compartilhada A 23a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 22 de Setembro de 2022.

TOP 23a MENSAGEM
Nosso país é um narcoestado. Traficantes e bandidos são quem ditam as re-
gras. É o crime organizado que manda. __ SIGA-NOS NA REDE Blogue:
https://pensadorlivre-bill.blogspot.com/2021/03/porque-esquerda-teme-meritocracia.html Ins-
tagram: https://www.instagram.com/pensador_livre_/ Telegram: https://t.me/PensadorLivre
Nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/PensadorLivreBill Nosso grupo no Fa-
cebook: https://www.facebook.com/groups/PensadorLivre/?ref=share

Top 24a Mensagem mais compartilhada A 24a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.

TOP 24a MENSAGEM
O Brasil precisa de: - Eleger Bolsonaro em primeiro turno - Eleger senadores armamentistas,
cristãos e conservadores, que tenham coragem de demitir os nossos funcionários públicos da
alta corte judiciária aos quais confiamos uma missão que está sendo descumprida. - Eleger
deputados federais armamentistas, cristãos e conservadores alinhados com Bolsonaro. - Eleger
deputados estaduais conservadores cristãos com coragem de se opor a quaisquer atitudes dita-
toriais por parte de governadores, evitando desastres como os que ocorreram na fraudemia. -
Eleger governadores com espírito de luta pela liberdade, pela democracia e pelo estado de direito
inalienável das famílias e dos indivíduos. E com determinação de não roubar, e de combater
o roubo e o crime organizado. Votar maciçamente em candidatos comprovadamente honestos,
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cristãos, armamentistas e conservadores é o mínimo que podemos fazer pela contrarrevolução.
Já sofremos o golpe da ditadura morceguista – agora é a hora de reagir. #Bolsonaro22 – em
primeiro turno com 75% dos votos válidos, para que não reste dúvidas sobre o desejo do povo
brasileiro.

Top 25a Mensagem mais compartilhada A 25a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 16 de Agosto de 2022.

TOP 25a MENSAGEM
VAMOS RACIOCINAR E SEPARAR O JOIO DO TRIGO PARA VOTAR EM BOLSONARO:
Destruir as bases da família e da igreja, para facilitar o controle da massa. Inversão de valores
é o ideal da esquerda e dos Globalistas. O Lula é a favor do Aborto. O lula defende a descrimi-
nalização das drogas. O PT adotou ideologia de gênero nas escolas. O Lula defende ditaduras
como Cuba, Venezuela, China e repúblicas socialistas africanas que atacam igrejas e cristãos. O
PT quer soltar presos que cometeram pequenos delitos. O PT colocou negros contra brancos.
Homossexuais contra heterossexuais. Homem contra mulher. Pobres contra ricos. Ensinou o
trabalhador a odiar os empresários que na verdade é quem gera empregos. Criou o feminismo e
incentiva as pessoas a trocar de sexo. O PT quer o desarmamento para deixar você à mercê dos
bandidos. O PT está envolvido com o crime organizado. As mortes do prefeito de campinas e do
Celso Daniel estão ligadas ao PT. A PF constatou que o ex contador do Lula está envolvido com
o PCC. O Lula foi julgado e condenado por 32 juízes, 6 desembargadores em 2 inquéritos dos 9
que ele foi réu. O lula foi delatado por 45 pessoas e entre elas estava seu ministro da fazenda.
Hoje o Lula quer censurar as redes sociais. O George Soros investiu 300 milhões de dólares entre
2015 e 2019, financiando instituições a favor da descriminalização das drogas, do aborto, do
desarmamento, e de ideologia de gênero. Dentre os institutos financiados está a fundação FHC
. O George Soros hoje financia ONGs como a inglesa WWF, que usam territórios indígenas para
roubar nossas riquezas minerais. O Soros apoia o PSDB que sempre andou de mãos dadas com
o PT. NÃO é atoa que Alckmin é o vice do lula. Em 1996 quem autorizou a atuação dessas
ONGs na Amazônia foi o FHC que dividiu a Amazônia em 247 regiões indígenas. Não só o
Soros financia instituições que atacam a base da família e da igreja. Os Rothschilds, os ford, e
os Rockfeller, também financiam essas instituições no Brasil. A Globo, Estadão, CNN, Band e a
folha de São Paulo, são financiados pelo globalismo que quer um Jovem desinformado sem base
familiar e sem religião. Observem que a doutrina está presente nas escolas. O jovem é ensinado
a odiar a bandeira nacional, o hino nacional e a igreja. Não é atoa que as pessoas hoje estão
alienadas e fáceis de serem enganadas por falta de discernimento. Eles odeiam os conservadores
e querem censurar as redes sociais que é a única forma que o povo tem hoje se informar. Os
alienados repetem narrativas criadas pela esquerda. Quem Bolsonaro mandou prender ? Quem
Bolsonaro oprimiu ? Que gay e negro foi atacado pelo Bolsonaro ? Quem Bolsonaro mandou
matar ? Quem é apoiado pelos bancos ? Quem quer acabar com o PIX que tirou bilhões dos
bancos ? A cartinha dos bancos Contra Bolsonaro ? Quem mandou matar Bolsonaro ? Quem
deixou o jornalista Oswaldo Eustáquio paraplégico só porque ele investigava a esposa de um
ministro foi Bolsonaro ? Quem mandou prender Roberto Jeferson, Daniel Silveira e Alan dos
Santos, por crime de opinião foi Bolsonaro ? Quem mandou prender Sara Winter por crime de
opinião e manda prender pessoas por dar opinião na internet foi Bolsonaro ? Quem mandou
matar Celso Daniel e Toninho do PT foi Bolsonaro ? O brasileiro precisa enxergar e deixar se
ser alienado principalmente pela Globo. Bolsonaro é a última barreira em defesa da censura, da
família e da igreja. ����

Também foi feita uma análise geral de todas mensagens enviadas. Embora seja difícil verifi-
car manualmente o grande volume de mensagens enviadas no Telegram, algumas ferramentas
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facilitam o processo de identificar tópicos de maior interesse, como a nuvem de termos. Esta
visualização permite enxergar os principais termos presentes nas mensagens enviadas, assim
como sua popularidade, representada pelo tamanho de cada termo dentro da nuvem. A Figura 5
mostra a nuvem de termos gerada com todas as mensagens enviadas nos grupos e canais polí-
ticos de Telegram.

Figura 5: Nuvem de termos das mensagens.

Mesmo sendo um aplicativo de mensagens de conversa, muitos usuários utilizam o esquema
de hashtags para definiremos tópicos de algumasmensagens e divulgar seu conteúdo. A Figura 6
foi gerada utilizando apenas as hashtags(#) extraída das mensagens.
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Figura 6: Nuvem de hashtags mais populares.

URLs e Domínios
Os domínios web de maior circulação podem ser vistos de forma resumida na Tabela 2,

Tabela 2: Número de ocorrências do top 20 domínios presentes nas mensagens.
Dominio # Total # Distintas # Usuários

t.me 22 7 7
facebook.com 14 2 4
instagram.com 10 4 7

www.gov.br 10 1 9
youtube.com 9 4 5
blogspot.com 7 1 4

fogocruzadodf.com.br 7 7 1
jornaldacidadeonline.com.br 6 2 5

newsatual.com 5 1 3
terrabrasilnoticias.com 4 3 2

whatsapp.com 3 3 2
reddit.com 2 1 2

novaiguacu24h.com.br 2 1 2
cbsnews.com 2 1 2
reuters.com 2 1 2

urdupoint.com 2 1 2
NIH.gov 2 1 2

abril.com.br 2 1 2
contrafatos.com.br 2 1 2
apostagem.com.br 2 2 1
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De forma mais detalhada, observamos como alguns dos domínios das plataformas online e
redes sociaismais tradicionais foram compartilhados no Telegram ao longo do tempo na Figura 7.
Assim, podemos enxergar um pouco da relação entre o Telegram e as demais plataformas.
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Figura 7: Compartilhamento de plataformas tradicionais no Telegram ao longo do tempo.

Já os endereços web mais compartilhados estão apresentados a seguir com as top 5 URLs
mais compartilhadas.

Top 1a URL mais compartilhada A 1a URL mais compartilhada foi enviada um total de
10 vezes por 9 usuários distintos e apareceu em 8 grupos.
<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/aeronave-vai-a-leilao-na-proxima-semana>

Top 2a URL mais compartilhada A 2a URL mais compartilhada foi enviada um total de
9 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos.
<https://t.me/+9v60svo4Wi0wNzUx>

Top 3a URL mais compartilhada A 3a URL mais compartilhada foi enviada um total de
7 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://pensadorlivre-bill.blogspot.com/2021/03/porque-esquerda-teme-meritocracia.
html>

Top 4a URL mais compartilhada A 4a URL mais compartilhada foi enviada um total de
7 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://www.instagram.com/pensador_livre_/>

Top 5a URL mais compartilhada A 5a URL mais compartilhada foi enviada um total de
7 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://t.me/PensadorLivre>

Videos do Youtube
Além das páginas mais populares, também observamos quais links de vídeos do Youtube foram
mais compartilhados no período analisado. Como Youtube é uma plataforma muito popular,
pode ser de grande importãncia levantar quais os conteúdos do Youtube são mais compartilha-
dos no Telegram para entender a relação entre as duas redes. A seguir listamos os 4 top videos
de Youtube.

Top1a Youtubevideomais compartilhado O 1o video de Youtubemais compartilhado
foi enviada um total de 5 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 5 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=-Ur4zhf3Pkc&feature=youtu.be>
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Top 2a Youtube video mais compartilhado O 2o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=_yL1KkF-B28&feature=youtu.be>

Top 3a Youtube video mais compartilhado O 3o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 1 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=XW70g...>

Top 4a Youtube video mais compartilhado O 4o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 1 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=RvSXDm9LCHY&feature=youtu.be>

Imagens
Aqui, exploramos as imagens de maior circulação na rede do Telegram que foram enviadas se-
guindo o tema buscado durante o período analisado. Além da imagem propriamente dita, tam-
bém temos os números de compartilhamentos correspondentes a cada uma.

Observe que essas imagens foram filtradas pois foram enviadas junto de algum termo pes-
quisado

Top 1a Imagemmais compartilhada
A 1a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 12 vezes por 8 usuários distintos

em 7 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15 de
Setembro de 2022 e 8 de Outubro de 2022

Figura 8: 1a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
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• “O Governo Federal, no mês de agosto, arrecadou mais de R$ 10 milhões com leilões reali-
zados pela Senad. Esse montante arrecadado com a descapitalização de criminosos volta
para a sociedade. Já foram arrecadados mais de R$ 74 milhões, em 249 leilões, desde o
início de 2022 até agosto. A destinação desses recursos é voltada para a segurança pú-
blica e especialmente para ações de redução da oferta, redução da demanda, campanhas,
estudos e capacitações relacionadas à temática drogas. Governo Federal tem trabalhado
de forma integrada para combater o crime organizado para que o Brasil tenha um futuro
melhor! Ainda temos muitos desafios.”

Top 2a Imagemmais compartilhada
A 2a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 10 vezes por 9 usuários distintos

em 8 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 5 de
Outubro de 2022 e 8 de Outubro de 2022

Figura 9: 2a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “APREENSÃO / nova rodada / legislação criada no Governo Bolsonaro: Um avião bimotor
será leiloado na próxima terça-feira (4) pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e
Gestão de Ativos (Senad) do MJSP. A aeronave foi apreendida por ser utilizada para o tráfico
de drogas e está localizada no Mato Grosso do Sul. Todo o valor arrecadado nos leilões é
revertido em políticas públicas de combate ao tráfico de drogas e crime organizado. Saiba
mais detalhes deste e de outros bens do tráfico apreendidos e que serão leiloados graças a
legislação aprovada em nosso Governo que garante agilidade na reversão dos valores des-
tes ilícitos para a sociedade: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/aeronave-
vai-a-leilao-na-proxima-semana”

• “ Por: Jair Bolsonaro APREENSÃO / nova rodada / legislação
criada no Governo Bolsonaro: Um avião bimotor será leiloado na próxima terça-feira (4)
pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) do MJSP.
A aeronave foi apreendida por ser utilizada para o tráfico de drogas e está localizada no
Mato Grosso do Sul. Todo o valor arrecadado nos leilões é revertido em políticas públicas
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de combate ao tráfico de drogas e crime organizado. Saiba mais detalhes deste e de ou-
tros bens do tráfico apreendidos e que serão leiloados graças a legislação aprovada em
nosso Governo que garante agilidade na reversão dos valores destes ilícitos para a socie-
dade: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/aeronave-vai-a-leilao-na-proxima-
semana”

Top 3a Imagemmais compartilhada
A 3a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 8 vezes por 7 usuários distintos em

7 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 28 de
Agosto de 2022 e 11 de Setembro de 2022

Figura 10: 3a imagemmais compartilhada.
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Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Sábado de atividade no combate ao tráfico de drogas! Policiais rodoviários federais loca-
lizaram 250 kg de cocaína em Piraju (SP). A PRF segue firme nas suas ações! Apenas nessa,
R$ 44 milhões de perda para o crime organizado. Mais um golpe ao crime organizado, vida
salvas e famílias preservadas.”

• “- Os recordes não param de ser batidos: a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 250 kg de
cocaína em Piraju (SP). - Apenas nessa, R$ 44 milhões de perda para o crime organizado.
- Mais um golpe ao crime organizado, vida salvas e famílias preservadas. Jair Messias
Bolsonaro.”

Top 4a Imagemmais compartilhada
A 4a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 1 usuários distintos em

5 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 24 de
Agosto de 2022 e 24 de Agosto de 2022

Figura 11: 4a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “- É simples: não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra enxergar o PT
como aliado ao reclamar do meu governo, que tem quebrado recordes de apreensão de
drogas e prejuízos às facções, e admitir ter saudades dos diálogos cabulosos com os pe-
tistas. Resolvam com o PCC! Via: Jair Bolsonaro no Facebook”

Top 5a Imagemmais compartilhada
A 5a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 3 usuários distintos em

4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 24 de
Agosto de 2022 e 24 de Agosto de 2022
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Figura 12: 5a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Bolsonaro afirma que o próprio crime organizado enxerga o PT como aliado
https://www.newsatual.com/bolsonaro-pt-tse-lula-pcc/”

• “Bolsonaro afirma que o próprio crime organizado enxerga o PT como aliado
https://www.newsatual.com/bolsonaro-pt-tse-lula-pcc/ Grupo @direitainteligente
Canal @direitainteligenteoficial”

Top 6a Imagemmais compartilhada
A 6a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 4 usuários distintos em

4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 25 de
Agosto de 2022 e 25 de Agosto de 2022

Figura 13: 6a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “COM DECISÃO DO TSE EM MÃOS, BOLSONARO VOLTA A ASSOCIAR LULA AO PCC
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/41686/com-decisao-do-tse-em-
maos-bolsonaro-volta-a-associar-lula-ao-pcc “É simples: não sou eu, mas o próprio crime
organizado que demonstra enxergar o PT como aliado ao reclamar do meu governo (...)””

Top 7a Imagemmais compartilhada
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A 7a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 3 usuários distintos
em 4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 1 de
Outubro de 2022 e 2 de Outubro de 2022

Figura 14: 7a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “É Bolsonaro ou o crime organizado.”

Top 8a Imagemmais compartilhada
A 8a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 4 usuários distintos

em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 8 de
Setembro de 2022 e 9 de Setembro de 2022
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Figura 15: 8a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Em algumas comunidades, o crime organizado exige o apoio a certo partido alinhado aos
seus interesses. Seria o caso? PS: Daniela Mercury dentro do ônibus? ”

Top 9a Imagemmais compartilhada
A 9a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos em

4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 18 de
Setembro de 2022 e 18 de Setembro de 2022
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Figura 16: 9a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “https://youtu.be/-Ur4zhf3Pkc FAÇA COMO O PICOLÉ DE CHUCHU, NÃO VOTE NO PARTIDO
DOS TRAFICANTES DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PTCC.”

Top 10a Imagemmais compartilhada
A 10a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos

em 2 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 16 de
Agosto de 2022 e 17 de Agosto de 2022

Figura 17: 10a imagemmais compartilhada.
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Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Apreensão de 4 toneladas de maconha nas últimas 24 horas. O combate ao tráfico de dro-
gas é diuturno e equipes PRF apreenderam quase 4 toneladas de maconha em ações pelo
país: . Na cidade Campo Grande (MS), em conjunto com a Polícia Civil, policiais fecharam
uma oficina que armazenava 2,6 t da droga. . Em Bataguassu (MS), policiais encontraram
620 kg de maconha em um veículo abordado em trecho da BR-267. . Outros 343,7 kg do
entorpecente foram apreendidos em Cornélio Procópio (PR) após condutor desobedecer
ordem de parada. . Fechando a sequência, PRFs localizaram mais 397,5 kg de maconha no
interior de um automóvel que trafegava na BR-060, em Rio Verde (GO). Mais um Prejuízo
milionário ao crime organizado, vidas e famílias preservadas!”

Top 11a Imagemmais compartilhada
A 11a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos

em 2 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 16 de
Agosto de 2022 e 1 de Outubro de 2022

Figura 18: 11a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “@DerrubandoDEMOcracia MESMO QUE TODOS OS PARASITAS DO CRIME ORGANIZADO ES-
TATAL 7 JUIZES, POLÍTICOS, POLICIAIS, GUARDAS E FUNCIONÁRIOS DO CRIME ORGANIZADO
ESTATAL VOTEM... ESTA ELEIÇÃO NÃO TERIA LEGITIMIDADE. E O ESTADO DESMORONARIA. NÃO
VOTE!!!! OS VERDADEIROS ADORADORES DO PAI NÃO PARTICIPAM DAS COISAS DOMUNDO... O
SISTEMA DEMONIOCRATICO É UMA FARSA, ASSIM COMO A JUSTIÇA... SÃO APENAS PALAVRAS
PARA TE MANTEREM ESCRAVO... @DerrubandoDEMOcracia”

• “@DerrubandoDEMOcracia MESMO QUE TODOS OS PARASITAS DO CRIME ORGANIZADO ES-
TATAL JUIZES, POLÍTICOS, POLICIAIS, GUARDAS E FUNCIONÁRIOS DO CRIME ORGANIZADO ES-
TATAL VOTEM... ESTA ELEIÇÃO NÃO TERIA LEGITIMIDADE. E O ESTADO DESMORONARIA. NÃO
VOTE!!!! OS VERDADEIROS ADORADORES DO PAI NÃO PARTICIPAM DAS COISAS DOMUNDO... O
SISTEMA DEMONIOCRATICO É UMA FARSA, ASSIM COMO A JUSTIÇA... SÃO APENAS PALAVRAS
PARA TE MANTEREM ESCRAVO... NOVO CANAL DERRUBANDO AS PEDRAS GUIAS DA GEÓRGIA
https://t.me/+9v60svo4Wi0wNzUx Somente pelo link”

Top 12a Imagemmais compartilhada
A 12a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos

em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 19: 12a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Nosso país é um narcoestado. Traficantes e bandidos são quem ditam as regras. É o
crime organizado que manda. __ SIGA-NOS NA REDE Blogue: https://pensadorlivre-
bill.blogspot.com/2021/03/porque-esquerda-teme-meritocracia.html Instagram:
https://www.instagram.com/pensador_livre_/ Telegram: https://t.me/PensadorLivre
Nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/PensadorLivreBill Nosso grupo no
Facebook: https://www.facebook.com/groups/PensadorLivre/?ref=share”
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