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Total de postagens sobre coronavírus no período de 3 de março a 11 de maio: 28

Principais discursos presentes

 Repatriação de brasileiros

 Apoio aos EUA

 Uso da cloroquina

 Investimentos feitos no combate à doença

 Críticas à mídia de massas e a opositores políticos

 Críticas ao isolamento social

 Chamamento à retomada das atividades econômicas

 Postagens sobre auxílio financeiro

 Postagens sobre entrega de materiais e alimentos

Observações gerais:

 Caráter pessoal e opinativo

 Atendimento à base de eleitores e estabelecimento de uma “câmara de eco”

 Pouca preocupação com a verificação das informações



 Críticas a opositores

 Ajusta o tom/ discurso de acordo com o contexto

 Diversos tweets com opiniões ou imprecisões

QUANTIDADE DATA POSTAGEM LINK CONTEÚD
O

FONTE ALCANCE
Comentários

Likes
Retweets
(abaixo

nessa ordem)

1. 03/04 O Governo 
Federal pagará 
por seis meses 
uma bonificação
de R$ 667 a 
profissionais de 
saúde 
residentes, 
como parte da 
ação O Brasil 
Conta Comigo -
Residentes na 
Área de Saúde. 
O intuito é 
ampliar a 
cobertura do 
Sistema Único 
de Saúde e 
reduzir o tempo 
de espera por 
atendimento.

https://
twitter.co
m/
jairbolsona
ro/status/
12460182
96153083
904

Por conta 
da 
pandemia 
do 
coronavíru
s, a pasta 
anunciou 
em 30 de 
março uma
bonificaçã
o de 20% 
nas bolsas 
de todos os
residentes 
da área de 
saúde do 
país ,no 
dia 
11/05 ,em 
Brasília 
houve um 
protestos 
de 
residentes 
por falta 
de 
pagamento
há mais de
dois 
meses.

https://
g1.globo.c
om/df/
distrito-
federal/
noticia/
2020/05/1
1/
profissiona
is-de-
saude-
protestam-
em-
brasilia-
contra-
atraso-em-
pagamento
-de-bolsas-
de-
residencia.
ghtml

2.9 
comentári
os
7.6k 
retweets
44.1 likes

2. 04/04 - O 
@ItamaratyGov
Br 

https://
twitter.co
m/

No vídeo, 
brasileiros 
agradecem

https://
noticias.uo
l.com.br/

1.9k 
comentári
os 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/11/profissionais-de-saude-protestam-em-brasilia-contra-atraso-em-pagamento-de-bolsas-de-residencia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/11/profissionais-de-saude-protestam-em-brasilia-contra-atraso-em-pagamento-de-bolsas-de-residencia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/11/profissionais-de-saude-protestam-em-brasilia-contra-atraso-em-pagamento-de-bolsas-de-residencia.ghtml


@ernestofaraujo
tem agido para 
trazer milhares 
de brasileiros 
que ficaram 
isolados em 
outros países.
- Nossos 
cumprimentos a 
todos os 
profissionais do 
Ministério das 
Relações 
Exteriores.

jairbolsona
ro/status/
12463914
25652142
080

ao governo
,porém 
vários 
integrantes
alegaram 
que não 
permitiram
o uso e 
que a 
mensagem
do twitter 
insinua 
que o 
governo 
custeou 
passagens 
ou 
hospedage
m, eles 
afirmam 
que todos 
os gastos 
foram 
pagos por 
eles,mais 
tarde o 
presidente 
alega em 
entrevista 
que 
utilizou o 
cartão 
corporativ
o para as 
repatriaçõe
s.

colunas/
rubens-
valente/
2020/04/0
8/
coronaviru
s-video-
bolsonaro-
exterior.ht
m

5.5 k 
retweets
29.4k likes

3. 04/04 - Medicamentos
(entre outros) 
que tiveram 
todos seus 
impostos 
zerados pelo 

https://
twitter.co
m/
jairbolsona
ro/status/
12464327

O post 
insinua 
que o 
zinco e a 
vitamina D
são usados

https://
noticias.uo
l.com.br/
saude/
ultimas-
noticias/

4.8k 
comentári
os
11.2k 
retweets
56.1 likes



Governo 
Federal: 
Hidroxicloroqui
na e 
Azitromicina.

- Outros que 
serão "zerados" 
nos próximos 
dias: Zinco e 
vitamina "D".

- Todos usados 
no tratamento 
de pacientes 
portadores da 
COVID-19.

26460305
414

no 
tratamento
.

redacao/
2020/04/0
5/zinco-e-
vitamina-
d-tem-
papel-na-
imunidade
-mas-nao-
protegem-
do-
coronaviru
s.htm

4. 04/04 Neste sábado, 
em contato com 
o Primeiro-
Ministro da 
Índia, 
@narendramodi
, solicitei apoio 
na continuidade 
do fornecimento
de insumos 
farmacêuticos 
para a produção 
da 
hidroxicloroqui
na. Não 
mediremos 
esforços para 
salvar vidas.

https://
twitter.co
m/
jairbolsona
ro/status/
12464547
25316411
393

5k 
comentári
os
8.9k 
retweets
47.4 likes

5. 05/04 - 
@RudyGiuliani 
entrevistou o 
médico DR. 
ZELENKO que 
já tratou cerca 

https://
twitter.co
m/
jairbolsona
ro/status/
12467826

vídeo do 
Youtube 
retirado 
por 
violação 
das 

1.7k 
comentári
os
5.7 
retweets
23.3 likes



de 500 pacientes
com covid-19.

- Assista: 
https://youtu.be/
xSKcnejJmVw

@emb_resistenc
ia

93972590
592

diretrizes 
da 
comunidad
e.

6. 06/04 Jair M. 
Bolsonaro 
Retweeted

@ArthurWeint
Pesquisa com 
6.227 médicos 
de 30 países 
indicou que a 
hidroxicloroqui
na é o 
tratamento mais 
efetivo contra 
COVID-19. 
Havia uma lista 
de 15 outras 
opções de 
tratamento. Não
houve cunho 
ideológico na 
pesquisa.

https://
twitter.co
m/
ArthurWei
nt/status/
12471686
37246541
824

2.8k 
comentári
os
7.7k 
retweets 
29.6 likes

7. 07/04 - O médico 
David Uip 
tomou, ou não, 
HIDROXICLO
ROQUINA para
se curar?

https://
twitter.co
m/
jairbolsona
ro/status/
12474552
51013214
209

vídeo do 
Datena 

12.1 
comentári
os 
14.5 
retweets
64.3 likes

8. 08/04 1- Há 40 dias 
venho falando 

https://
twitter.co

9k 
comentári



do uso da 
Hidroxicloroqui
na no 
tratamento do 
COVID-19. 
Sempre busquei 
tratar da vida 
das pessoas em 
1° lugar, mas 
também se 
preocupando em
preservar 
empregos. Fiz, 
ao longo desse 
tempo, contato 
com dezenas 
médicos e 
chefes de 
estados de 
outros países.

m/
jairbolsona
ro/status/
12478416
84584640
512

os
15.5 
retweets
75.4k likes

9. 08/04 2- Cada vez 
mais o uso da 
Cloroquina se 
apresenta como 
algo eficaz. 
Dois renomados
médicos no 
Brasil se 
recusaram a 
divulgar o que 
os curou da 
COVID-19. 
Seriam questões
políticas, já que 
um pertence a 
equipe do 
Governador de 
SP?

https://
twitter.co
m/
jairbolsona
ro/status/
12478418
86917791
745

2k 
comentári
os
7.2 
retweets
44.5 likes



9. 08/04 - Dr. Kalil 
Filho: "Eu 
usei ... vale a 
pena o uso da 
HIDROXICLO
ROQUINA em 
pacientes 
infectados pelo 
coronavirus."

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
124791492
466543820
9

o médico 
alega que 
também 
usou 
outros 
medicame
ntos e que 
teve uma 
boa 
estrutura e 
diz não ser
“garoto 
propagand
a “ do 
medicame
nto.

https://
www1.fol
ha.uol.co
m.br/
equilibrioe
saude/
2020/04/
nao-sou-
garoto-
propagand
a-de-nada-
diz-kalil-
que-usou-
outros-
remedios-
alem-de-
cloroquina
.shtml

3.6 
comentário
s
9.3 
retweets
42.8 likes 

10. 10/04 - Retornando 
do Hospital das
Forças 
Armadas parei 
para comprar 
medicamento 
na Drogaria 
Rosário. 

- Contrariando 
normas da 
Saúde os 
repórteres se 
aglomerararam.

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
124871471
452544614
4

Vídeo de 
aglomeraç
ão causada
pelo 
presidente 
contrariand
o as 
normas da 
OMS E do 
próprio 
ministério 
da Saúde .

https://
politica.est
adao.com.
br/
noticias/
geral,bols
onaro-
volta-a-
contrariar-
ministerio
-da-saude-
e-causa-
aglomerac
ao-em-
padaria,70
00326658
8

9.7 
comentário
s
13.k 
retweets
63.2 likes

11. 11/04 Hoje, estivemos
em Águas 
Lindas/GO 
onde o Governo
Federal investe 
com auxílio do 
governo de 

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
124901044
082014208

O 
presidente 
causou 
aglomeraç
ão ao ir ao 
encontro 
de 

https://
exame.abr
il.com.br/
brasil/
bolsonaro-
causa-
aglomerac

4.8 
comentário
s
5.7 
retweets
40.1 likes



Goiás em 200 
leitos para o 
atendimento da 
covid-19.

0 apoiadores
.

ao-ao-ir-
ao-
encontro-
de-
apoiadores
-em-goias/

12. 12/04 - Além do 
vírus, agora 
também temos 
o desemprego, 
fruto do "fecha 
tudo" e "fica 
em casa", ou 
ainda o "TE 
PRENDO".
- Para toda ação
desproporcional
a reação 
também é forte.
O Governo 
Federal busca o
diálogo e 
solução para 
todos os 
problemas, e 
não apenas um.

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
124940401
984554189
4

Sem citar 
nomes 
e/ou 
apresentar 
provas que
corrobora
m a sua 
tese, o 
mandatário
voltou a 
mandar 
recados 
para os 
governador
es que 
adotam 
medidas de
restrição 
social.

https://
noticias.uo
l.com.br/
politica/
ultimas-
noticias/
2020/04/1
2/pais-
nao-
atingiu-
pico-mas-
bolsonaro-
ve-covid-
19-
comecand
o-a-ir-
embora.ht
m?
cmpid=co
piaecola

10.3 
comentário
s
13.6 
retweets
61.4 likes

13. 12/04 Jair M. 
Bolsonaro  
retweet ·Se 
Bolsonaro ou 
Trump dissesse 
que a 
Cloroquina faz 
mal, a mídia 
apoiaria a 
Cloroquina. Se 
dissessem que o
oxigênio faz 
bem, 
mandariam 
prender a 

https://
twitter.com
/
jeffs_arauj
o35/status/
124950319
871867289
6

1.1k 
comentário
s
3.1 
retweets
20.1 likes



respiração. 
Paporra.

14. 15/04 imagem https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
125051956
878888140
8/photo/1

foto com 
testes por 
km 
quadrado 
desproporc
ional em 
comparaçã
o com os 
países 
apresentad
os Os 
dados 
apresentad
os pelo 
chefe do 
Executivo 
estão 
certos, mas
as nações 
elencadas 
enfrentam 
diferentes 
períodos 
de 
evolução 
do novo 
coronavíru
s 

https://
www.pode
r360.com.
br/
coronaviru
s/covid-
19-
compare-
a-curva-
de-mortes-
por-
milhao-
de-
habitantes
-nos-
paises/

22.3 
comentário
s
13.6 
retweets
67.2 likes

15. 16/04 - Minha 
solidariedade 
ao cantor 
@gusttavo_lim
a, que vem 
sendo injusta e 
covardemente 
atacado após a 
grande live que 
fez dentro de 

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
125094974
777245696
2

17k 
comentário
s
19k 
retweets
158.7k 
likes



sua própria 
casa. Ele e 
outros artistas 
sertanejos e de 
demais gêneros,
têm sido 
grandes heróis 
nessa luta 
contra a 
COVID19 e 
merecem 
aplausos!

16. 19 /04  - Segundo o 
CEO Fernando 
Parrillo, a 
Prevent Senior 
reduziu de 14 
para 7 dias, o 
tempo de uso 
de respiradores 
e divulgou 
hoje, às 1:40 da
manhã, o 
complemento 
de um 
levantamento 
clínico feito: 
De um grupo 
de 636 
pacientes 
acompanhados 
pelos médicos, 
224 NÃO 
fizeram uso da 
HIDROXICLO
ROQUINA. 
Destes, 12 
foram 
hospitalizados e
5 faleceram. Já 
dos 412 que 
optaram pelo 

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
125171105
127777484
9/photo/1

Não há 
estudos 
conclusivo
s sobre o 
uso do 
remédio e 
a fala do 
ceo da 
Prevent 
Senior não 
foi 
publicada 
e o estudo 
não foi 
divulgado ,
o 
presidente 
retirou as 
falas de 
uma live 
de 
Fernando 
Parillo ao 
Itaú .

https://
www.pode
r360.com.
br/
coronaviru
s/prevent-
senior-
reduziu-
de-14-
para-7-
dias-
tempo-de-
uso-de-
respirador
es/

3.9 
comentário
s
10.9 
retweets
49.2 likes



medicamento, 
somente 8 
foram 
internados e, 
além de não 
serem 
entubados,  o 
número de 
óbitos foi 
ZERO.O estudo
completo será 
publicado em 
breve!

17. 22/04 Retweet de  
@LeandroRusc
helArtigo de 
Dirceu, com a 
visão 
estratégica do 
PT. Percebam 
como ele conta 
com o apoio da 
Nova Esquerda 
para derrubar 
Bolsonaro, 
além de 
demonstrar a 
instrumentaliza
ção política da 
epidemia pela 
esquerda, na 
forma da 
quarentena sem
fim para 
quebrar o país.

https://
twitter.com
/
leandrorus
chel/status/
125276409
120840089
7

1.4 
comentário
s
3.2 
retweets
10.6 
comentário
s 

18. 23/04 O Conselho 
Federal de 
Medicina 
autorizou a 
utilização de 
cloroquina e 

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
125336966

Até o dia 
14/05/2020
o Min da 
saúde não 
havia 
liberado o 

https://
agenciabra
sil.ebc.co
m.br/
saude/
noticia/

4.1 
comentário
s 
7.k 
retweets
13k likes 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/cfm-estabelece-criterios-e-condicoes-para-uso-da-cloroquina
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/cfm-estabelece-criterios-e-condicoes-para-uso-da-cloroquina
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253369669181980673
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253369669181980673


hidroxicloroqui
na em pacientes
com sintomas 
leves a partir da
confirmação do
diagnóstico de 
Covid-19

918198067
3

uso para 
pacientes 
com 
sintomas 
leves. O 
conselho 
federal de 
medicina 
autorizou o
uso em 
casos 
específicos
,mas não 
recomendo
u em casos
leves.

2020-04/
cfm-
estabelece
-criterios-
e-
condicoes-
para-uso-
da-
cloroquina

https://
agenciabra
sil.ebc.co
m.br/
saude/
noticia/
2020-05/
covid-19-
bolsonaro-
quer-
cloroquina
-para-
pacientes-
com-
sintomas-
leves

19. 23/04 a 
28/04

O presidente 
não emite 
opiniões 
pessoais sobre a
covid 19 e 
reduz até as 
divulgações de 
ações de outros 
órgãos. Neste 
cenário  havia 
mais de 50 mil 
contaminados e
mais de 3 mil 
mortes. O pr 
usou o twitter 
para se 

https://
g1.globo.c
om/
bemestar/
coronaviru
s/noticia/
2020/04/2
3/casos-
de-
coronaviru
s-e-
numero-
de-mortes-
no-brasil-
em-23-de-
abril.ghtm

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/casos-de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-23-de-abril.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/casos-de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-23-de-abril.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-bolsonaro-quer-cloroquina-para-pacientes-com-sintomas-leves
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-bolsonaro-quer-cloroquina-para-pacientes-com-sintomas-leves
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-bolsonaro-quer-cloroquina-para-pacientes-com-sintomas-leves
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/cfm-estabelece-criterios-e-condicoes-para-uso-da-cloroquina
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/cfm-estabelece-criterios-e-condicoes-para-uso-da-cloroquina
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253369669181980673
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1253369669181980673


defender das 
acusações feitas
pelo ex 
ministro Sérgio 
Moro .

l

20. 28/04
Imagem

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
125519292
855471309
0

Em post de
obras 
realizadas 
pelo  
@gov o 
presidente 
usa 
imagem 
com 
slogan “ O 
Brasil não 
para! “. O 
tema 
lembra o 
slogan 
proibido 
pela 
Justiça 
Federal do 
Rio com “ 
O brasil 
não pode 
parar 
“ ,que 
proíbe a 
presidência
e seus 
órgãos de 
comunicaç
ão de 
divulgar . 
Mas foi 
verificado 
que o 
slogan foi 
usado no 
Twitter 

https://
epoca.glob
o.com/
guilherme
-amado/
site-de-
bolsonaro-
ainda-
afirma-
que-brasil-
nao-pode-
parar-
24424716

https://
www.conj
ur.com.br/
2020-mar-
31/
liminar-
barroso-
proibe-
campanha
-brasil-
nao-parar

1k 
comentário
s
2.7k 
retweets
15.8 likes

https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/liminar-barroso-proibe-campanha-brasil-nao-parar
https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/liminar-barroso-proibe-campanha-brasil-nao-parar
https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/liminar-barroso-proibe-campanha-brasil-nao-parar
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/site-de-bolsonaro-ainda-afirma-que-brasil-nao-pode-parar-24424716
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/site-de-bolsonaro-ainda-afirma-que-brasil-nao-pode-parar-24424716
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/site-de-bolsonaro-ainda-afirma-que-brasil-nao-pode-parar-24424716
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1255192928554713090
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1255192928554713090
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1255192928554713090
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/casos-de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-23-de-abril.ghtml
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1255192928554713090/photo/1


novamente
no dia 9 de
maio e 
continua 
ativo no 
site do 
presidente 
o slogan 
proibido.

21. 29/04 Mais de 17,7 
mil brasileiros 
repatriados; 14-
Liberação do 
uso da 
hidroxicloroqui
na nos casos 
LEVES e 
INICIAIS de 
covid-19;

https://
twitter.com
/
jairbolsona
ro/status/
125543939
893144371
3

Até o dia 
14/05 o 
min saúde 
não 
recomenda
va.
Em 
matéria da 
Folha de 
São Paulo 
no mesmo 
dia o 
presidente 
informa 
que vai 
liberar e 
que 
“enquadra 
Teich e 
muda 
protocolo.”

https://
www1.fol
ha.uol.co
m.br/
equilibrioe
saude/
2020/05/
bolsonaro-
enquadra-
teich-e-
diz-que-
ministerio
-da-saude-
mudara-
protocolo-
sobre-
cloroquina
.shtml

https://
g1.globo.c
om/
bemestar/
coronaviru
s/noticia/
2020/05/1
4/
hidroxiclo
roquina-
nao-e-
eficiente-
em-
pacientes-

1.5 
comentário
s
3.3 k 
retweets
21.6 likes

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/14/hidroxicloroquina-nao-e-eficiente-em-pacientes-leves-a-moderados-mostra-estudo-chines.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/14/hidroxicloroquina-nao-e-eficiente-em-pacientes-leves-a-moderados-mostra-estudo-chines.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/bolsonaro-enquadra-teich-e-diz-que-ministerio-da-saude-mudara-protocolo-sobre-cloroquina.shtml
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leves-a-
moderado
s-mostra-
estudo-
chines.ght
ml

23. 9/05/202
0

https://
twitter.com/
jairbolsonar
o/status/
1259241424
236744706/
photo/2

Tweet com
a 
campanha 
proibida 
pela 
Justiça “ o 
Brasil não 
pode 
parar .”

133 
comentário
s
3.3 k 
retweets
3.7k likes 

24. 09/05/20
20

A Verdade -
Covid 19

Link de vídeo.
https://
www.youtube.
com/watch?
v=R2kjKLbH
Ot8&feature=
youtu.be

https://
twitter.com/
jairbolsonar
o/status/
1259301707
873497091

Campanha 
do governo
com ações 
da 
presidência
,dentre elas
consta “ 
Comparad
o às 
maiores 
economias 
, Brasil 
tem uma 
das 
menores 
taxas de 
letalidade 
do mundo.

Meia 
verdade ,v
isto que 
estamos 
em fases 
diferentes 
da 
pandemia 
e que há 
subnotific
ação e 
falta de 
testes no 
Brasil.

6.k 
comentário
s
6.7 retweets
26.9k likes

25. 10/05 “Documento e
declaração de 
que vai 
trabalhar"... Se
não tem desce.
Assim o povo 
está sendo 

https://
twitter.com/
jairbolsonar
o/status/
1259457190
773088257

Em crítica 
ao 
lockdown 
em São 
Luís ,MA, 
o 
presidente 

14.4 
comentário
s
14.1k 
retweets
52.9 likes
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tratado e 
governado 
pelo PCdoB/
MA e 
situações 
semelhantes 
em mais 
estados. O 
chefe de 
família deve 
ficar em casa 
passando fome
com sua 
família. 
Milhões já 
sentem como é
viver na 
Venezuela.

compara a 
situação do
estado a da
Venezuela.

26. 11/05 Hidroxicloroq
uina e, mais 
uma vez, 
grande parte 
da mídia é 
desmascarada 
sobre o uso do 
cartão 
corporativo. 
Lixo! Mentem 
24 horas ao 
dia!

Vídeo:

https://
twitter.com/
jairbolsonar
o/status/
125930170
787349709
1

O 
presidente 
alega que 
gastou 
mais do 
que os 
antecessore
s no cartão 
corporativo
pois pagou 
os custos 
de três 
viagens da 
repatriação
dos 
brasileiros 
que 
estavam 
em 
Wuham.

https://
www1.folh
a.uol.com.
br/poder/
2020/05/
bolsonaro-
gasta-
mais-que-
dilma-e-
temer-no-
cartao-
corporativ
o-da-
presidencia
.shtml

7.6k 
comentário
s
11.2k  
retweets
49.4 likes
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27. 11/05 3 aviões da 
@fab_oficial, 
vinculados à 
Presidência, 
foram à China 
buscar 
brasileiros em 
Wuhan. Na 
operação 
foram gastos 
R$ 739.598,00
com cartão 
corporativo. 
Ao contrário 
do noticiado, 
retirando 
despesas 
extraordinárias
, nossos gastos
seguem abaixo
da média de 
anos 
anteriores"

As 
informaçõe
s estão sob 
sigilo, não 
tem como 
verificar. 
Porém, a 
Folha 
aponta que 
mesmo 
com os 
gastos da 
viagem 
pagos no 
cartão ( o 
que é 
inusual ) ,o
s valores 
ainda são 
mais altos 
do que 
Dilma e 
Temer ,e 
chega a 
quase 4 
milhões.

https://
noticias.uo
l.com.br/
ultimas-
noticias/
agencia-
estado/
2020/05/12
/mesmo-
sem-china-
gasto-de-
bolsonaro-
aumenta.ht
m

7.8k 
comentário
s
12.2 
retweets
56.5 likes

28. 11/05 Atividades 
essenciais: - 
Academias de 
esporte, salões 
de beleza e 
barbearias.

https://
twitter.com
/
jairbolsonar
o/status/
125997412
631755981
5

A 
liberação 
das 
atividades 
essenciais 
não 
passou 
pelo crivo 
do 
Ministério
da Saúde.

https://
g1.globo.co
m/politica/
noticia/
2020/05/11
/
coronavirus
-bolsonaro-
inclui-
salao-
barbearia-
e-
academia-
como-
atividades-

19.2 k 
comentário
s
9.6   
retweets
53.1 likes
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