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Principais discursos presentes:
 Nos dias 16, 17 e 18 de maio houve um enfoque na celebração dos 500 dias de governo 

Bolsonaro
 Mais ponderado e informativo, menos panfletário

Observações gerais: 
 Ainda há o perfll @govbr, criado em 2017, com cerca de 290 mil seguidores, algo que percebemos 

apenas em 05/05. Parece haver sobreposição e redundância entre os perfis, assim como destes com 
@secomvc

 É comum que não haja postagens aos fins de semana neste perfil

QUANTIDADE DATA POSTAGEM FONTE ALCANCE
Comentários
Likes
Retweets
(abaixo nessa
ordem)

MAIO

1. 19 Além dos canais 
oferecidos pela 
@Caixa
, o 
@MinCidadania
também lançou um 
site onde é possível 

Própria 9
40
217

https://twitter.com/Caixa
https://twitter.com/MinCidadania


esclarecer uma série 
de dúvidas sobre o 
Auxílio 
Emergencial. Formas
de acesso, datas de 
pagamento, 
documentação 
necessária, etc. 

2. 19 O Governo Federal 
zerou os impostos 
sobre medicamentos 
em teste para Covid-
19. A isenção, 
anunciada pelo 
presidente 
@jairbolsonaro
, ocorre em mais de 
cem medicamentos, 
incluindo antivirais e
antirretrovirais. A 
medida vai facilitar 
leques de estudos no 
combate ao vírus. 

Própria 29
191
997

3. 18 Nada menos que R$ 
350 bilhões já foram 
empenhados no 
combate ao 
coronavírus e às suas
consequências 
sociais e 
econômicas, com 
ações de saúde 
(prevenção, 
tratamento e 
combate à 
pandemia), 
preservação do 
emprego e da 
dignidade, socorro a 
estados e municípios
e outras.

@secomvc 29
131
501

4. 17 O Governo do Brasil
tem agido desde 
antes do 
alastramento da 
pandemia. Em 
janeiro, já tomava 
providências em 
portos e aeroportos. 

@secomvc 38
139
546

https://twitter.com/jairbolsonaro


No começo de 
fevereiro, decretou 
Estado de 
Emergência em 
Saúde, indicando 
diversas 
providências. 

5. 16 No combate à 
pandemia, o Brasil já
contou com a 
colaboração de 
países como Índia e 
EUA, graças ao 
realinhamento 
internacional 
ocorrido nesses 500 
Dias. O país passou 
a ser visto com 
outros olhos pelo 
mundo, ao ponto de 
ser um dos maiores 
destinos de 
investimentos 
estrangeiros. 

@secomvc 114
232
1k

6. 16 O Governo Federal 
garante a 
normalidade do 
abastecimento no 
país, para que 
alimentos, materiais 
de saúde e 
equipamentos de 
proteção cheguem a 
todos os brasileiros. 
Acesse o portal 
http://gov.br e 
conheça todas as 
ações para combater 
o #coronavírus. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

@secomvc 27
159
546

7. 15 A pandemia de 
#coronavírus tem 
ampliado os casos de
violência doméstica, 
mas o Governo 
Federal está atento e 
lançou, no Palácio 
do Planalto, a 

Própria 16
71
409
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Campanha de 
Conscientização e 
Enfrentamento à 
Violência 
Doméstica. 

8. 15 #AoVivo: Coletiva 
no Palácio do 
Planalto detalha 
dados e ações do 
Governo Federal no 
combate à pandemia.
Acompanhe! 

@secomvc 31
128
484

9. 14 Acompanhe coletiva 
no Palácio do 
Planalto sobre ações 
do Governo Federal 
contra os danos do 
#coronavírus. 

@secomvc 21
28
187

10. 14 Reunião virtual com 
os maiores 
empregadores do 
Brasil. O cenário é 
preocupante. Uma 
economia devastada 
afetará diretamente 
na saúde. Se 
verdadeiramente 
prezamos pela vida e
bem estar, devemos 
evitar um desastre 
ainda maior que o 
vírus. Saúde e 
comida na mesa 
andam juntos! 

@jairbolsonaro 7.7
11.1
53

11. 14 SecomVc
@secomvc
·
May 14
Desemprego, 
redução de salários e
dinheiro apenas para 
comprar comida. O 
país caminha para o 
colapso econômico e
o Presidente 
@jairbolsonaro
lembrou que o 
fechamento 

@secomvc 159
640
2.1k

https://twitter.com/jairbolsonaro
https://twitter.com/secomvc/status/1260943209720659968
https://twitter.com/secomvc
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
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completo das 
atividades 
econômicas não é a 
melhor opção.

12. 12 O Pátria Voluntária e
a 
@FundacaoBB
já começaram a 
distribuir os recursos
doados na campanha 
Arrecadação 
Solidária. 
Instituições de 
acolhimento a idosos
são as primeiras a 
receber a ajuda, com 
cartões de 
alimentação da 
Alelo, parceira do 
projeto. 

@patriavoluntaria 4
17
65

13. 12 Acompanhe 
entrevista coletiva 
no Palácio do 
Planalto sobre a 
ações para combater 
a pandemia de 
#coronavírus no 
Brasil. 

@secomvc 10
27
167

14. 12 A luta não pode 
parar! O Governo 
Federal aprovou a 
contratação 
temporária de 4.117 
profissionais de 
saúde para reforçar o
combate à Covid-19 
em hospitais federais
do Rio de Janeiro. 

Própria 16
36
234

15. 11 Desde 9 de abril, 
quando começou o 
pagamento do 
Auxílio 
Emergencial, o 
Governo Federal 
creditou R$ 35,5 
bilhões para 50,5 

Própria 205
131
581

https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/FundacaoBB


milhões de 
brasileiros. Foram 
mais de 20 milhões 
de transações, 
consolidando a ajuda
do governo, como a 
maior operação de 
pagamento da 
história do Brasil. 

16. 11 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. 

@jairbolsonaro 7.7
12k
55.6k

17. 11 Governo Federal 
atualiza dados de 
combate à pandemia 
de #coronavírus. 
Acompanhe 
#AoVivo: 

@secomvc 17
43
178

18. 11 “A 
#OperaçãoVerdeBras
il2 é diferente da 
primeira operação 
porque temos mais 
um componente do 
#coronavírus. O 
custo inicial dessa 
primeira fase é de 
R$ 60 milhões”, 
disse o ministro 
Fernando Azevedo. 

2
9
86

19. 8 #NinguémFicaPraTr
ás | Secretaria 
Especial de Saúde 

@casacivilbr 14
53
231
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Indígena do 
@minsaude
(SESAI), 
disponibilizou 
relatório de ações do
@govbr
p/ combate à 
pandemia de 
#Covid19 junto aos 
povos #indígenas, 
visando o 
atendimento de 
quase 800 mil 
aldeados pelo Brasil.
Leia: 
http://bit.ly/2YKu2x
K 

20. 8 Ministros estão no 
Palácio do Planalto 
para divulgar dados 
e ações atualizadas 
de combate à 
pandemia no Brasil. 
Acompanhe: 

@secomvc 16
46
233

21. 7 Acompanhe 
entrevista coletiva 
no Palácio do 
Planalto sobre ações 
de combate ao 
#coronavírus. 
#AoVivo 

@secomvc 7
45
223

22. 7 1- Pequenos 
negócios de todo o 
país enfrentam 
problemas com as 
restrições 
comerciais. Para 
ajudar neste 
momento, o Governo
Federal promove a 
interação desses 
empresários com 
startups. Iniciativa 
conjunta do 
@mctic
com o 
@MinEconomia
. Entenda como 
funciona o 

@jairbolsonaro 1.3
4.7k
22.8k

https://twitter.com/MinEconomia
https://twitter.com/mctic
https://twitter.com/hashtag/AoVivo?src=hashtag_click
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programa: 

23. 6 Mais ajuda no 
combate à Covid-19!
O Governo Federal 
garantiu, por meio 
da lei nº 13.995 de 5 
de maio de 2020, 
prestação de auxílio 
financeiro às santas 
casas e hospitais 
filantrópicos que 
participam de forma 
complementar do 
Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Própria 35
58
315

24. 6 1- Devido ao 
comércio fechado 
em muitos estados e 
municípios, a 
@fab_oficial
organiza pontos 
estratégicos de 
distribuição de 
refeição a 
caminhoneiros. Meta
é evitar 
desabastecimento 
para a população e 
garantir o mínimo 
conforto aos 
profissionais deste 
primordial serviço 
no país: 

Própria 2k
6.6
28.9k

25. Acompanhe 
#AoVivo dados e 
ações do Governo 
Federal no combate 
ao #coronavírus no 
país:

@secomvc 13
30
202

26. 6 Insumos para a 
produção de 
ventiladores 
pulmonares e 
materiais e 
equipamentos de uso

Própria 15
93
560
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médico-hospitalar 
estão entre os 81 
novos produtos 
utilizados no 
combate à pandemia 
do #coronavírus que 
tiveram taxa de 
importação zerada 
pelo Governo 
Federal. 

27. 5 #AoVivo: Equipe do 
@minsaude
está no Palácio do 
Planalto para 
divulgar novos 
números e ações de 
combate ao 
#coronavírus. 
Acompanhe: 

Própria 9
32
221

28. 5 O Governo retirou o 
sigilo bancário das 
operações 
envolvendo recursos 
públicos federais, 
inclusive em 
transações com 
estados, municípios 
e instâncias da 
administração 
federal. A medida 
vale desde abril de 
2019, e pode ajudar 
muito neste 
momento de 
combate ao 
#coronavírus. 

@secomvc 2.5
5.5
19k

29. 4 Acompanhe coletiva 
de imprensa no 
Palácio do Planalto 
sobre as atualizações
dos dados e números
sobre o #coronavírus
no Brasil: 

Própria 21
70
385

30. 1 Basta olhar os 
números. Basta ver 
as ações. Com um 
mínimo de boa 
vontade, a conclusão

Própria 112
420
1.3k
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é uma só: o Governo
Federal está fazendo 
TUDO que pode por 
TODOS os 
brasileiros. A ordem 
do Presidente 
@jairbolsonaro
de que 
#NinguémFicaPraTr
ás está sendo 
cumprida por todo o 
time do Governo. 

ABRIL

31. 31 Acompanhe coletiva 
de imprensa com a 
atualização de dados 
e ações de combate 
ao #coronavírus: 

@secomvc 8
58
221

32. 31 Desde 24/04, 1.761 
leitos de UTI 
recebem recursos 
exclusivos para a 
assistência. R$ 255,6
milhões repassados 
em três meses em 19
estados: AC/10, BA/
90, CE/180, DF/80, 
ES/68, MA/100, 
MG/50, MS/60, PA/
52, PE/10, PI/40, 
PR/30, RJ/40, 
RN/10, RO/51, 
RS/30, SC/72, SE/44
e SP/744. 

@jairbolsonaro 100
297
2K

33. 30 Antes do evento, que
acontece na sede do 
comando na cidade 
de Porto Alegre 
(RS), o presidente 
visitou o Centro de 
Operação de 
Combate ao 
COVID-19 do 
Comando Militar do 
Sul. 

Própria 55
78
539

34. 29 Casa Civil e 
Ministério da 

@secomvc 6
64
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Economia detalham 
ações contra o 
#coronavírus no 
país. Acompanhe 
#AoVivo: 

242

35. 29 O Governo Federal 
repassou ao 
@MinCidadania
mais R$ 25,7 bilhões
para o pagamento do
auxílio emergencial 
a pessoas em 
situação de 
vulnerabilidade 
devido à pandemia 
da Covid-19. A 
decisão foi publicada
por meio da medida 
provisória nº 956, 
assinada pelo 
Presidente 
@jairbolsonaro
. 

Própria 87
304
1.8k

36. 29 #NinguémFicaPraTr
ás 
| Os ministros Braga 
Netto, da 
@casacivilbr
, Luiz Ramos, da 
@sgovpr
, e Nelson Teich, do 
@minsaude
, reuniram-se hoje 
(28) com 
governadores dos 
estados brasileiros 
para discutir as ações
para o enfrentamento
ao #coronavírus
. Leia: 
https://bit.ly/2ScMJp
K @casacivilbr

@casacivilbr 16
56
331

37. 28 #NinguémFicaPraTr
ás 
| Os ministros Braga 
Netto, da 
@casacivilbr
, Luiz Ramos, da 
@sgovpr

@casacivilbr 3
13
60

https://twitter.com/sgovpr
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, e Nelson Teich, do 
@minsaude
, reuniram-se hoje 
(28) com 
governadores dos 
estados brasileiros 
para discutir as ações
para o enfrentamento
ao #coronavírus
. Leia: 
https://bit.ly/2ScMJp
K 

38. 28 O presidente 
@jairbolsonaro
disse, nesta segunda 
(27), que o Brasil 
está preparando para 
retomar o "caminho 
da prosperidade", 
após a pandemia do 
#coronavírus. O 
crescimento 
econômico voltará 
em breve, uma vez 
que "o país tem uma 
pauta de reformas 
pela frente", 
afirmou.

Própria 171
455
1.2k

39. 28 Acompanhe a 
atualização dos 
números e ações do 
@minsaude
para minimizar os 
dados causados pelo 
#coronavírus no 
país. #AoVivo: 

@secomvc 11
33
244

40. Equipe do 
@MinEconomia
está no Palácio do 
Planalto para 
detalhar ações de 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe 
#AoVivo: 

@secomvc 7
27
289

41. 23 Governo Federal @secomvc 10
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divulga ações de 
combate aos efeitos 
do #coronavírus no 
país. Acompanhe 
coletiva de imprensa 
#AoVivo: 

55
580

42. 23 Combate ao 
#coronavírus
| respiradores 
danificados são 
recuperados pela 
indústria brasileira: 
https://bit.ly/3eJ2de
M 

@casacivilbr 9
67
387

43. 23 Brasileiros que 
estavam retidos no 
exterior e 
conseguiram retornar
ao Brasil já passa de 
16 mil. Dia 21, 
foram repatriados 
120 brasileiros dos 
Emirados Árabes e 
14 da França e 7 
ônibus provenientes 
da Bolívia. Hoje 
chegarão mais 10 
ônibus com 
brasileiros da 
Bolívia. 
@govbr

@jairbolsonaro 1.9
5.8
39.9

44. 22 O ministro-chefe da 
@casacivilbr
, Walter Braga Netto,
apresentou, nesta 
quarta-feira (22), o 
programa Pró-Brasil.
A iniciativa vai 
integrar e aprimorar 
as ações estratégicas 
para a retomada do 
crescimento, em 
resposta aos efeitos 
da pandemia do 
#coronavírus. 

Própria 3
11
506

45. 22 O Presidente da 
República, 

Própria 18
82

https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/casacivilbr
https://twitter.com/govbr
https://t.co/jSa9Wb5eqx?amp=1
https://t.co/jSa9Wb5eqx?amp=1
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AoVivo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click


@jairbolsonaro
, destacou a atuação 
do Governo Federal 
no incentivo a 
parcerias entre 
diversos setores da 
sociedade para 
produção de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs) contra o 
coronavírus. 

485

46. 22 Acompanhe coletiva 
no Palácio do 
Planalto sobre as 
ações do Governo 
Federal sobre o 
combate à pandemia 
do #coronavírus. 
#AoVivo: 

@sececomvc 14
65
306

47. 20 De acordo com o 
presidente da 
República, a nova 
Medida Provisória 
para tratar do 
contrato Verde 
Amarelo levará em 
conta o período de 
enfrentamento à 
pandemia do 
#coronavírus. 

Própria 20
98
494

48. 20 Acompanhe 
entrevista coletiva 
com ministros sobre 
a atualização dos 
dados e ações contra 
o #coronavírus no 
país. #Aovivo: 

Própria 8
34
208
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