
Monitoramento 24-08

Em nosso segundo dia de acompanhamento, o Monitor do Debate Político no Meio
Digital verificou que a participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional continuou
em pauta. Por outro lado, a sabatina com Ciro Gomes, terceiro colocado nas
pesquisas eleitorais, com 8%, também gerou engajamento.

Facebook

A postagem do vídeo “Como Foi Depois Que Acabou o Jornal!”, feita na página do
escritor Frederico Rodrigues, apoiador de Bolsonaro, ficou em primeiro lugar, com
mais de 45 mil reações, 37.490 compartilhamentos e 2876 comentários. O conteúdo
critica o Jornal Nacional/Rede Globo pela condução da entrevista com o atual
presidente.

O segundo post mais engajado foi um vídeo de campanha de Jair Bolsonaro em
Belo Horizonte, Minas Gerais, no qual aparece rodeado de simpatizantes. Foram
42.248 reações, 10.903 compartilhamentos e 23.205 comentários.

O terceiro principal post também é de Bolsonaro. Nele, mostra que o TSE negou um
pedido de Lula para que ele apagasse tweets em que associa o PT ao PCC. O post
recebeu 40.920 reações, 8.611 compartilhamentos e 2.778 comentários.

Esquerda

Não houve um tema central da esquerda no Facebook. No entanto, o post que mais
mobilizou foi produzido por André Janones, em que exalta o Auxílio para Todos
(repetindo o meme de divulgação do hit “Girl From Rio”, de Anitta). Recebeu 21.748
reações, 468 compartilhamentos e 8.132 comentários.

Em segundo lugar, ficou um trecho da sabatina de Ciro Gomes no Jornal Nacional,
centrado em sua proposta de renda mínima. O vídeo foi divulgado em sua página
oficial e teve 14.601 reações, 2.500 compartilhamentos e 3.318 comentários.

Na terceira posição, observamos um post de Lula em defesa de seu retorno, em prol
do crescimento do país e de melhorias sociais. O post contou com 12.991 reações,
913 compartilhamentos e 2.656 comentários

Mais

A partir de amanhã, incluiremos o monitoramento do YouTube e Twitter.
Acompanhe.



Facebook

Página Reações Comentários Compart. Tema Link

Frederico
Rodrigues 45.151 2.876 37.490

Crítica ao
Jornal
Nacional/Re
de Globo bit.ly/3R7orcJ

Jair
Bolsonaro 42.248 23.205 10.903 Campanha

bit.ly/3wuC6T
g

Jair
Bolsonaro 40.920 40.920 8.611

PT e
associação
com PCC

bit.ly/3R9TrJ
m

Esquerda

Página Reações Comentários Compart. Tema Link

André
Janones 21.748 8.132 468

Auxílio para
Todos

bit.ly/3wrYZX
w

Ciro Gomes 14.601 3.318 2.500

Programa
Renda
Mínima - JN

bit.ly/3TgRn4
4

Lula 12.991 2.656 913
Retorno à
presidência

bit.ly/3CLzVP
t


