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Quantidade de seguidores: 100.000

Membro desde: Agosto de 2019

Total de postagens no período de 20 a 19 de maio: 181

Principais discursos presentes:
 Entra em assuntos diversos de perfil político
 Defesa ao governo e suas ações
 Trata de assuntos mais polêmicos
 Trata de assuntos e ministérios pouco tratados nos outros perfis durante a pandemia
 Defende-se da acusação de passar informações falsas
 Trata de infraestrutura, empregos e retomada das atividades
 Usa com mais frequência as hashtags #coronavírus e #ninguemficaparatrás
 Discurso desenvolvimentista e voltado para a defesa das organizações/ empresas
 Ênfase nos 500 dias de governo entre 16 e 18 de maio

Observações gerais: 
 Participa de uma intrincada teia de redes sociais e agentes
 É muito combativa e adota um discurso militante em todas as ocasiões
 Mais novo dos perfis, criado no segundo ano da gestão bolsonaro

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

MAIO

1. 19 1.218 municípios 
brasileiros já contam

Própria 10
33



com o reforço de 
mais 3.314 médicos 
no atendimento a 
pacientes com 
Covid-19. O 
aumento no número 
de profissionais é 
resultado de duas 
primeiras chamadas 
do Edital nº 5/20, 
lançado 
emergencialmente 
como medida de 
enfrentamento à 
pandemia. 

119

2. 19 Proteger vidas, 
assegurar empregos 
e preservar o futuro 
do Brasil. Confira as 
ações do Governo 
Federal de combate 
ao #coronavírus nos 
últimos dias. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Governo 
Federal 

Própria 13
63
223

3. 19 O Presidente 
@jairbolsonaro
determinou que 
todos os impostos 
sobre medicamentos 
em teste para Covid-
19 sejam 
ZERADOS. A 
isenção atinge mais 
de 100 fármacos, 
como antirretrovirais
e antivirais. A 
medida tem o 
objetivo de facilitar 
“leques de estudos 
no combate ao 
vírus". 

Própria 22
272
1k

4. 18 O número de leitos 
de UTI no Amazonas
quase dobrou. O 
estado, que tem uma 
das maiores taxas de 
incidência da Covid-

@minsaude 11
51
193
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19, conta com 319 
leitos de UTI; em 
janeiro eram 175. Ao
todo, o 
@minsaude
já enviou 194 
unidades de terapia 
intensiva ao estado. 
Fonte: Ministério da 
Saúde 

5. 18 Uma das prioridades 
nestes 500 Dias foi a
descentralização: 
maior poder 
financeiro e 
decisório para 
estados e 
municípios, para as 
populações locais. 
Em 2019, o Governo
do Brasil bateu 
recordes de 
descentralização de 
recursos. Agora, na 
pandemia, a lógica 
segue a mesma. 

Própria 10
71
273

6. 18 Mais de 94,1 mil 
brasileiros estão 
curados da Covid-
19. Até 19h deste 
domingo (17), foram
registrados 130.840 
casos em tratamento.
A batalha do 
Governo Federal 
para salvar vidas 
continua. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Ministério 
da Saúde 

@minsaude 14
105
296

7. 17 Ninguém fica para 
trás! A 
@caixa
começa o pagamento
da segunda parcela 
do 
#AuxílioEmergencia
l na próxima 
segunda-feira, 18 de 

Própria 14
41
183
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maio. 

8. 17 O Governo Federal 
segue atuando para 
cuidar de cada um 
dos brasileiros e 
proteger o país dos 
efeitos econômicos 
da pandemia de 
#coronavírus. 
Confira as ações da 
última semana. 
#NinguémFicaPraTr
ás. 

Própria 71
64
214

9. 17 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.

Própria 29
131
502

10. 17 As ações do 
Governo Federal 
para combater o 
#coronavírus e 
proteger vidas e 
empregos não 
param. Confira no 
vídeo parte do 
MUITO que tem 
sido feito desde que 
o Presidente 
@jairbolsonaro
decretou emergência 
em saúde, em 
fevereiro.

Própria 14
146
617
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11. 17 O Presidente 
@jairbolsonaro
determinou desde o 
início: “Ninguém 
fica pra trás!”. Assim
surgiu o Auxílio 
Emergencial de R$ 
600. Um total de R$ 
1.200 a R$ 3.600 
(divididos em 3 
parcelas) para ajudar
desempregados, 
informais, 
autônomos e MEIs a 
passarem por este 
momento.

Própria 93
222
853

12. 17 O Governo Federal 
segue ampliando os 
serviços digitais 
gratuitos oferecidos 
para a população e 
reforçando as ações 
de atenção aos 
brasileiros. Confira 
as medidas dos 
últimos dias. Fonte: 
Governo Federal 

Própria 10
62
192

13. 17 O Governo do Brasil
tem agido desde 
antes do 
alastramento da 
pandemia. Em 
janeiro, já tomava 
providências em 
portos e aeroportos. 
No começo de 
fevereiro, decretou 
Estado de 
Emergência em 
Saúde, indicando 
diversas 
providências. 

Própria 38
140
574

14. 17 A atenção do 
Governo Federal à 
população brasileira 

Governo Federal 5
45
155

https://twitter.com/jairbolsonaro


durante a pandemia 
de #coronavírus 
continua. Confira as 
ações realizadas nos 
últimos dias para que
a burocracia não 
atrapalhe a vida dos 
cidadãos e que todos
recebam o 
atendimento que 
precisam. Fonte: 
Governo Federal 

15. 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. 

Própria 144
232
1k

16. 16 Mais de 89,6 mil 
brasileiros estão 
curados da Covid-
19. Até 19h deste 
sábado (16), foram 
registrados 127.837 
casos em tratamento.
A batalha do 
Governo Federal 
para salvar vidas 
continua. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Ministério 
da Saúde 
@minsaude

@minsaude 9
73
217

17. 16 Quase 4 mil leitos de
UTI habilitados para 
atender pacientes 
com Covid-19, 
milhares de médicos 

@minsaude 11
66
237
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e profissionais de 
saúde atuando em 
todo o país e 
equipamentos de 
saúde chegando aos 
quatro cantos do 
Brasil. Confira as 
ações da semana do 
Governo Federal no 
combate ao 
#coronavírus. 

18. 16 As ações do 
Governo Federal 
para proteger as 
vidas brasileiras e 
salvar o maior 
número possível de 
pessoas resultaram 
em milhares de 
brasileiros curados 
da Covid-19 até 
agora. O combate à 
contaminação não 
para. Fonte: Governo
Federal

Governo federal 19
58
179

19. 16 Chegamos aos 500 
Dias de Governo em 
meio a desafios 
gigantescos. Se o 
Governo Federal tem
reagido à pandemia 
sem deixar ninguém 
pra trás, é graças ao 
trabalho destes 500 
dias, à retomada da 
confiança, às 
providências do 
passado que 
permitem as ações 
do presente.

172
527
1.7k

20. 16 Mais de 84,9 mil 
brasileiros estão 
curados da Covid-
19. Até 14h desta 
sexta-feira (15), 
foram registrados 
118.436 casos em 

@minsaude 18
90
261

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


tratamento. A batalha
do Governo Federal 
para salvar vidas 
continua. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Ministério 
da Saúde 

21. 15 Apesar da crise 
provocada pela 
pandemia do 
#coronavírus, a 
produção 
agropecuária 
brasileira deve 
fechar o ano com 
ótimos resultados. 
Segundo o 
@Mapa_Brasil
, o Valor Bruto da 
Produção 
Agropecuária (VBP)
deve atingir R$ 697 
bilhões em 2020. 

Própria 8
85
284

22. 15 15/05/2020 - 
Governo Federal 
atualiza números e 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. 

Própria 51
295
989

23. 15 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 23
141
497

24. 15 O Governo Federal 
segue atuando para 
proteger os cidadãos 
contra os efeitos 
econômicos 
causados pela 
pandemia. A segunda
parcela do Auxílio 
Emergencial estará 
disponível a partir de

Própria 23
46
227
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segunda-feira (18). 

25. 15 Dados do Boletim 
Macrofiscal, 
relatório bimestral 
do 
@MinEconomia
, revelam que a 
paralisação 
provocada pela 
pandemia do 
#coronavírus gera 
custos imediatos de 
R$ 20 bilhões por 
semana ao país. 

@mineconomia 67
71
246

26. 14 O Governo Federal 
continua 
combatendo o 
#coronavírus e 
salvando a vida de 
brasileiros. Até 14h 
desta quinta-feira 
(14), foram 
registrados mais de 
79,4 mil brasileiros 
curados da Covid-19
e 109,4 mil em 
acompanhamento. A 
batalha para salvar 
vidas continua. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

Própria 47
184
614

27. 14 O Governo Federal 
já resgatou milhares 
de brasileiros 
isolados ao redor do 
mundo durante a 
pandemia de 
#coronavírus. Para 
que nenhum 
brasileiro seja 
deixado para trás, as 
missões de 
repatriação 
continuam. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

Própria 21
62
222

28. 14 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 

Própria 13
61
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ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

228

29. 14 Mais de 78,4 mil 
brasileiros curados 
da Covid-19 e 97,4 
mil em 
acompanhamento. 
Até as 14h desta 
quarta-feira (13), 
foram registrados no 
Brasil 188.974 casos
da doença. O 
Governo Federal 
segue empenhado 
para que mais vidas 
possam ser salvas 
diariamente. 

@minsaude 22
72
270

30. 14 Dados da 
Worldometers, 
plataforma que 
agrega estatísticas 
mundiais sobre a 
pandemia, revelam 
que o Brasil continua
com um dos menores
índices de morte por 
milhão de habitantes.
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Plataforma 
Worldometers 

Própria 128
389
1k

31. 13 Garantindo a 
proteção de 
profissionais de 
saúde que estão na 
linha de frente do 
combate à Covid-19,
o 
@minsaude
já distribuiu 83 
milhões de 
equipamentos de 
proteção individual 
(EPIs) às Secretarias 
Estaduais de Saúde 
de todo o país. 

Própria 4
47
161

https://twitter.com/minsaude
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32. 13 Para garantir a 
segurança alimentar 
das comunidades 
indígenas durante a 
pandemia de 
#coronavírus, a 
@funaibrasil
vai distribuir 400 mil
cestas básicas até o 
final deste mês. 
Também serão 
enviadas às 
coordenações 
regionais 200 mil 
unidades de 
equipamentos de 
proteção individual. 

Própria 6
33
96

33. 13 De olho no aumento 
de casos de violência
doméstica em meio à
pandemia do 
#coronavírus, o 
@DHumanosBrasil
, em parceria com 
instituições da 
sociedade civil e do 
poder público, lança 
o programa Você 
Não Está Sozinha, 
uma rede de apoio a 
mulheres e meninas 
em situação de 
violência. 

Própria 2
49
194

34. 13 O enfrentamento ao 
#coronavírus ganhou
o reforço de 592 
novos leitos de UTI 
para o atendimento 
em 15 estados e o 
DF. O Amazonas, 
por exemplo, está 
recebendo mais 10 
novos leitos e um 
reforço de R$ 1,4 
milhão. O estado, 
agora, passa a contar
com 110 leitos 
habilitados. 

@minsaude 13
53
209

35. 13 O Governo Federal Própria 10
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segue organizando o 
planejamento para 
que o retorno das 
atividades seja feito 
com segurança. O 
@MEC_Comunicac
ao
, por exemplo, já 
liberou mais de R$ 
721 milhões para 
compra, por escolas 
públicas, de álcool 
em gel, sabonete 
líquido e outros 
produtos de higiene. 

65
265

36. 12 O trabalho do 
Governo Federal 
para continuar 
salvando brasileiros 
segue dando 
resultados. Até 14h 
desta terça-feira 
(12), foram 
registrados 72.597 
brasileiros curados 
da Covid-19 e mais 
de 92,5 mil em 
tratamento. 

Própria 96
179
562

37. 12 O investimento do 
Governo Federal 
engloba a 
distribuição de 
recursos para 
estruturação dos 
serviços de saúde, 
aquisição de 
insumos e 
equipamentos, 
contratação de 
profissionais de 
saúde e habilitação 
de leitos de UTI. 

Própria 7
51
214

38. 12 Ao contrário daquilo
que a imprensa 
publica, a Secom só 
divulga as 
informações após 
confirmadas e 
publicadas nos 

Própria 58
134
606

https://twitter.com/MEC_Comunicacao
https://twitter.com/MEC_Comunicacao


meios oficiais. Tudo 
fora disso não passa 
de ilação. Não nos 
atrasamos na 
comunicação; as 
ilações é que são 
precipitadas. 

39. #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

12
45
178

40. 12 Desde que o 
Presidente 
@jairbolsonaro
decretou estado de 
emergência em 
saúde, no começo de
fevereiro, o Governo
Federal trabalha no 
combate aos danos 
causados pela 
pandemia. O Auxílio
Emergencial é uma 
das ações. 

Própria 30
101
417

41. 12 Focado em salvar 
vidas, o Governo 
Federal lançou o 
programa 
Diagnosticar para 
Cuidar. A estratégia 
nacional para 
testagem da doença 
será dividida em 
duas frentes. A 
primeira, nomeada 
Confirma Covid-19, 
identificará o 
coronavírus por 
meio de testes de 
biologia molecular.

Própria 11
48
212

42. 12 Liberação de 
recursos, garantia 
dos empregos, 
cuidados com a 
saúde, brasileiros 

Própria 12
39
159

https://twitter.com/jairbolsonaro
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repatriados. Proteger
a saúde e a economia
é prioridade do 
Governo Federal. A 
luta para que 
nenhum brasileiro 
fique para trás 
durante a pandemia 
de #coronavírus 
continua. Confira. 
#NinguémFicaPraTr
ás

43. 12 A 
@fab_oficial
utilizou o imponente 
C-105 para 
transportar 70 
cilindros de oxigênio
para o tratamento de 
pacientes com 
Covid-19 no 
município de São 
Gabriel da 
Cachoeira, a mais de
800 km de Manaus. 

Própria 5
43
157

44. 12 O Governo Federal 
vai manter a agenda 
dos leilões de 
concessão, mesmo 
com a crise causada 
pela pandemia do 
#coronavírus, 
afirmou o 
@MInfraestrutura
, 
@tarcisiogdf
. Até 2022 serão 
repassados projetos 
trarão mais de R$ 
239 bilhões em 
investimentos 
privados para o 
Brasil. 

Própria 19
139
808

45. 11 SecomVc
@secomvc
·
May 11

Própria 9
80
313
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O Governo Federal 
autorizou a 
contratação por 
tempo determinado 
de 4.117 
profissionais para 
atuar em hospitais e 
institutos federais no
Rio de Janeiro. A 
medida, publicada 
nesta segunda (11) 
no Diário Oficial, 
vai atender à 
demanda 
excepcional criada 
pela pandemia do 
#coronavírus

46. 11 O número de 
brasileiros curados 
do #coronavírus 
chegou a 67.384 
nesta segunda-feira 
(11). Com os 
esforços de milhares 
de profissionais de 
saúde, mais de 89 
mil estão em 
recuperação. 
#NinguémFicaPraTr
ás. 

Própria 105
393
1.3k

47. 11 #NinguémFicaPraTr
ás

Ernesto Araújo
@ernestofaraujo
· May 11
Participei hoje de 
videoconferência 
com os Chanceleres 
de um grupo de 
outras grandes 
democracias - EUA, 
Índia, Japão, Israel, 
Austrália e Coreia - 
para discutir os 
impactos da 
pandemia e refletir 
sobre o futuro do 
sistema 

Ernesto araújo 13
108
483

Q

u

o

t

e

 

T

w

e

e

t

https://twitter.com/hashtag/Ningu%C3%A9mFicaPraTr%C3%A1s?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ningu%C3%A9mFicaPraTr%C3%A1s?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ningu%C3%A9mFicaPraTr%C3%A1s?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ningu%C3%A9mFicaPraTr%C3%A1s?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click


internacional. 

48. 11 Atuando desde o 
começo, o Governo 
do Brasil segue 
protegendo vidas, 
empregos e o futuro 
dos brasileiros. 
Confira as ações dos 
últimos quatro dias. 
#NinguémFicaParaT
rás Fonte: Governo 
Federal 

Própria 16
77
247

49. 11 O Presidente 
@jairbolsonaro
voltou a reforçar sua 
preocupação com a 
destruição de 
empregos e a 
possível devastação 
da economia em 
meio à pandemia do 
#coronavírus. "A 
questão da vida, do 
vírus, tem que ser 
tratada 
paralelamente à 
questão do 
emprego”, afirmou 
Bolsonaro 

Própria 67
308
910

50. 11 Para atender 
questões de saúde e 
higiene, o Presidente
@jairbolsonaro
incluiu academias de
ginástica, salão de 
beleza e barbearia 
como serviços 
essenciais. 
Frequentar a 
academia, seguindo 
as recomendações do
@minsaude
, ajudará a melhorar 
a saúde da 
população, afirmou 
Bolsonaro. 

89
276
1

51. 11 A Plataforma Própria 64
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Worldometers 
compila uma série de
estatísticas do 
mundo todo e tem 
servido de fonte à 
imprensa de todo o 
mundo. Seus dados 
revelam que o Brasil
possui alguns dos 
melhores índices no 
combate ao 
coronavírus. Fonte: 
Plataforma 
Worldomete 

137
332

52. 11 #AoVivo: Equipe 
técnica do Ministério
da Saúde atualiza 
dados e ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil 

Própria 50
82
307

53. 11 Post reaproveitado 
em função de 
insistência em uma 
narrativa 
improcedente. Os 
números, os dados e 
os esforços não 
deixam dúvidas de 
que o Governo do 
Brasil está fazendo 
todo o possível para 
salvar vidas e 
garantir o emprego e
a dignidade de todos 
os brasileiros. 

Própria 47
174
583

54. 11 Para ampliar o 
acesso a crédito, 
garantindo o 
desenvolvimento de 
empresas e 
empreendedores 
individuais, o 
@bndes
destinará R$ 4 bi em 
até 10 fundos 
privados, que serão 
selecionados através 

Própria 14
48
157

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


de chamada pública. 
A ideia é atender 
empreendedores 
afetados pela crise 
do #coronavírus. 

55. 11 O Governo Federal 
segue atuando na 
defesa do emprego 
de todos os cidadãos 
e isso inclui a 
capacitação 
profissional. 
Pensando nisso, mais
de 100 mil vagas em 
cursos de 
qualificação a 
distância na rede 
federal de educação 
profissional, 
científica e 
tecnológica serão 
ofertados. 

Própria 15
57
269

56. 11 Parte da imprensa 
insiste em virar as 
costas aos fatos, ao 
Brasil e aos 
brasileiros. Mas o 
Governo Federal, 
por determinação de 
seu chefe, segue 
trabalhando para 
SALVAR VIDAS e 
preservar o emprego 
e a dignidade dos 
brasileiros. O 
trabalho, a união e a 
verdade libertarão o 
Brasil. 

Própria 76
128
631

57. 10 22 milhões de testes 
distribuídos nos 
estados, mais de 5 
mil médicos 
convocados, mais de
2 mil leitos de UTI 
habilitados e 
aumento na 
produção de 
respiradores. Essas 
são algumas das 

Própria 51
214
625

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


ações do Governo 
Federal para 
proteger a população
e combater o 
#coronavírus. 

58. 10 Ampliação da 
capacidade 
diagnóstica nos 
estados e de 
tratamento aos 
doentes nas UTIs 
foram algumas das 
ações do Governo 
Federal para 
continuar protegendo
a vida dos 
brasileiros. Confira 
como foi a semana 
de combate ao 
#coronavírus. 
#NinguémFicaParaT
rás Fonte: Governo 
Federal 

Governo Federal 16
75
244

59. 10 São inúmeras as 
ações do Governo 
Federal para 
continuar cuidando 
dos brasileiros. Mais
de 5,5 milhões de 
empregos 
preservados, auxílio 
emergencial 
chegando a quem 
mais precisa e 
doações de 
equipamentos e 
insumos aos mais 
vulneráveis. Confira 
as ações da semana. 

Própria 268
828
3.7

60. 9 Parte da imprensa 
insiste em virar as 
costas aos fatos, ao 
Brasil e aos 
brasileiros. Mas o 
@govbr
, por determinação 
de seu chefe, seguirá
trabalhando para 
SALVAR VIDAS e 

Própria 305
676
1.7
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preservar o emprego 
e a dignidade dos 
brasileiros. O 
trabalho, a união e a 
verdade libertarão o 
Brasil. 

61. 9 Mais de 3,2 mil 
leitos de UTI para 
tratamento exclusivo
de pacientes com 
Covid-19, milhares 
de brasileiros 
curados da doença e 
ampliação do 
combate à 
contaminação em 
todo o país. As ações
do Governo Federal 
para proteger e 
salvar vidas não 
param. 
#NinguémFicaPraTr
ás

Governo Federal 0
12
96

62. 9 Ninguém fica pra 
trás! A 
@funaioficial
já entregou 17.706 
cestas básicas a 
comunidades 
indígenas espalhadas
pelo Brasil. A 
iniciativa faz parte 
das medidas do 
órgão para prevenir 
o contágio da Covid-
19 entre as 
populações. 

Própria 1
4
14

63. 9 As ações do 
Governo Federal de 
atenção à população 
receberam reforços 
nos últimos dias. 
Serviços digitais, 
mais de 21 mil de 
brasileiros 
repatriados e 
distribuição de 

Própria 6
103
351

https://twitter.com/funaioficial
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alimentos e insumos 
contra o 
#coronavírus foram 
algumas das 
medidas. Confira. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

64. Toda vida tem valor 
infinito, mas nada 
justifica explorar o 
sofrimento alheio 
para desgastar a 
imagem de um 
governo.

92
463
1k

65. 9 Confira as ações 
mais recentes do 
Governo Federal 
para garantir 
serviços e 
atendimento aos 
cidadãos. A atenção 
à população 
brasileira durante a 
pandemia de 
#coronavírus 
continua. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Governo 
Federal 

Própria 10
51
161

66. 6 Listamos apenas 
alguns dos feitos do 
Governo Federal no 
combate direto à 
pandemia. Não estão
aí os bilhões 
enviados a estados e 
municípios, o 
Auxílio 
Emergencial, os 
pacotes e medidas 
em favor da 
manutenção de 
emprego etc. Neste 
Governo NINGUÉM
fica pra trás!

Própria 23
111
541
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67. 6 Milhões de 
brasileiros com 
recursos 
emergenciais para 
enfrentar a pandemia
do #coronavírus, 
mais de 5,5 milhões 
de empregos 
preservados e 
cuidados com todos 
os cidadãos. No que 
depender do 
Governo Federal, 
#NinguémFicaPraTr
ás. Fonte: Governo 
Federal 

Própria 26
81
308

68. 8 á são mais de 59,2 
mil brasileiros 
curados da Covid-19
e 76 mil em 
recuperação. O 
trabalho do Governo 
Federal para salvar 
ainda mais vidas 
continua. 
#NinguémFicaPraTr
ás  Fonte: ⠀
Ministério da Saúde 

@minsaude 60
270
795

69. 8 O Governo Federal 
quer proteger o 
maior número 
possível de 
brasileiros do 
#coronavírus. 
Garantir insumos de 
saúde e condições de
tratamento para 
todos é o primeiro 
passo. Mas cada um 
pode fazer a sua 
parte para evitar a 
disseminação do 
vírus. 

Própria 43
105
448

70. 8 O Governo Federal 
segue trabalhando 
para fornecer os 
insumos necessários 
no combate à covid-
19. O primeiro lote 

Própria 29
113
576
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da carga de 240 
milhões de máscaras 
adquiridas pelo 
@minsaude
chegou ao Brasil na 
noite dessa quarta-
feira (6), em um 
boeing fretado pelo 
@minfraestrutura
. 

71. 8 A segunda turma de 
recrutas da Marinha 
já reforçam o 
combate à pandemia 
do #coronavírus. Por
meio da Portaria 
Normativa nº 
44/GM-MD de 5 de 
maio de 2020, o 
comando da 
organização 
antecipou a 
convocação dos 
novos militares, que 
estão sendo 
chamados desde 1º 
de maio. 

Própria 8
44
196

72. 8 #AoVivo: Ministério
da Saúde atualiza os 
dados sobre o 
#coronavírus no 
Brasil. 

Própria 10
45
154

73. 8 Nosso compromisso 
com a Residência 
Médica Brasileira é 
de resolver 100% 
dos casos de atraso 
no pagamento das 
bolsas aos 
residentes, até dia 15
de maio de 2020. 

@teichnelson 496
921
7.2

74. 8 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 7
38
183
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75. 8 Para auxiliar no 
combate à Covid-19,
a 
@petrobras
anunciou a doação 
de três milhões de 
litros de combustível
para abastecer 
ambulâncias, 
veículos de 
transporte de 
médicos e hospitais 
públicos e 
filantrópicos 
vinculados às 
secretarias estaduais 
de saúde. 

Própria 2
58
191

76. 8 Apenas alguns 
dados, alguns dos 
muitos feitos do 
Governo Federal no 
combate à pandemia,
na defesa da vida e 
pela manutenção dos
empregos e da 
dignidade dos 
brasileiros. 

Própria 6
84
255

77. 7 “Devemos nos 
preocupar com a 
vida, sim, mas 
também com 
empregos. Economia
é vida. [Sem 
economia, a] 
expectativa de vida 
vai lá pra baixo, IDH
também”, afirmou o 
Presidente 
@jairbolsonaro
, nesta quinta (7), 
durante reunião com 
o presidente do STF, 
Dias Toffoli. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

Própria 24
151
567

78. 7 O combate ao 
#coronavírus 
continua e todos 
podem ajudar na 

Própria 32
196
484
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prevenção da 
doença. Com o 
trabalho constante 
do Governo Federal 
e de milhares de 
profissionais de 
saúde, foram 
registrados mais de 
55,3 mil brasileiros 
curados da Covid-
19, até 14h desta 
quinta (7). 

79. 7 Cidadãos e empresas
já ajudaram o 
Governo Federal 
com o equivalente a 
R$ 20,3 milhões em 
doações para 
reforçar o combate à 
pandemia do 
#coronavírus. 

Própria 7
66
388

80. 7 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 17
101
370

81. 7 O Governo 
Brasileiro tem feito 
tudo que pode e mais
um pouco no 
combate ao 
coronavírus e suas 
consequências. Para 
que possamos sair 
dessa juntos, para 
que possamos sair 
dessa maiores, 
PARA QUE 
CONTINUEMOS 
FAZENDO DESTE 
GRANDE PAÍS 
UMA GRANDE 
NAÇÃO, 
NINGUÉM, 
#NINGUÉMFICAP
RATRÁS 

Própria 39
175
718
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82. 6 Listamos apenas 
alguns dos feitos do 
Governo Federal no 
combate direto à 
pandemia. Não estão
aí os bilhões 
enviados a estados e 
municípios, o 
Auxílio 
Emergencial, os 
pacotes e medidas 
em favor da 
manutenção de 
emprego etc. Neste 
Governo NINGUÉM
fica pra trás! 

Própria 1
14
96

83. 6 O número de 
brasileiros curados 
da Covid-19 segue 
em evolução. Até as 
14h desta quarta-
feira (6), foram 
registrados mais de 
51,3 mil brasileiros 
recuperados da 
doença e 65,3 mil 
em recuperação. O 
trabalho continua e o
Governo Federal 
está atento. 

Própria 138
496
1.4

84. 6 O número de 
brasileiros curados 
da Covid-19 segue 
em evolução. Até as 
14h desta quarta-
feira (6), foram 
registrados mais de 
51,3 mil brasileiros 
recuperados da 
doença e 65,3 mil 
em recuperação. O 
trabalho continua e o
Governo Federal 
está atento. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

@minsaude 8
12
92

85. 6 O número de 
brasileiros curados 
da Covid-19 segue 

@minsaude 22
53
263
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em evolução. Até as 
14h desta quarta-
feira (6), foram 
registrados mais de 
51,3 mil brasileiros 
recuperados da 
doença e 65,3 mil 
em recuperação. O 
trabalho continua e o
Governo Federal 
está atento. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

86. 6 O combate à 
disseminação do 
#coronavírus e as 
ações do Governo 
Federal para garantir
a proteção do 
cidadão brasileiros 
continuam. Confira 
as medidas dos 
últimos dias. 
#NinguémFicaParaT
rás Fonte: Governo 
Federal 

Própria 7
49
182

87. 6 Focado em 
minimizar os danos 
causados pelo 
#coronavírus no 
país, o governo 
brasileiro já 
habilitou 2.644 leitos
de UTI que estão 
sendo utilizados 
apenas para o 
tratamento de 
pacientes com 
Covid-19. 

Própria 9
53
222

88. 6 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 8
71
256

89. 6 Segundo o ministro 
@AbrahamWeint

Própria 75
235
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, a pandemia do 
#coronavírus e 
fechamento 
temporário das 
escolas não serão 
motivos para 
adiamento do 
#Enem2020!

1.9k

90. 6 Hoje vamos 
apresentar aos 
representantes dos 
secretários de saúde 
dos estados e 
municípios (
@ConassOficial
@conasemsoficial
) o novo programa 
de testagem do 
coronavírus. Mais 
precisão nas ações 
de enfrentamento a 
doença. 

@teichnelson 1k
3.5k
27.6k

91. 6 Mesmo com a crise 
provocada pela 
pandemia do 
#coronavírus, a 
agropecuária 
brasileira segue 
mostrando força! As 
vendas externas do 
setor tiveram um 
crescimento de 
17,5% pela média 
diária nos quatro 
primeiros meses de 
2020, comparado ao 
mesmo período de 
2019. 

Própria 9
100
427

92. 6 Desde o começo da 
pandemia de 
#coronavírus, os 
brasileiros podem 
contar com o 
atendimento de 
médicos e 
profissionais de 
saúde nos 40 

Própria 6
97
141

https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/conasemsoficial
https://twitter.com/ConassOficial
https://twitter.com/hashtag/Enem2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click


hospitais 
universitários do 
país, administrados 
Empresa Brasileira 
de Serviços 
Hospitalares, ligada 
ao 
@MEC_Comunicac
ao
. 

93. 6 De acordo com o 
último boletim do 
MEC, os hospitais 
universitários 
administrados pelo 
grupo oferecem 
1.513 leitos para 
tratar novos 
pacientes com 
Covid-19. Até agora,
as unidades têm 514 
diagnósticos 
positivos da doença 
e 4.148 suspeitos. 

Própria 2
14
84

94. 5 Como o senhor deve 
saber @LulaOficial ,
um dos pontos mais 
graves da Covid-19 é
a propagação da 
desinformação. 
Iniciei minha 
carreira há 39 anos 
no SUS. Meu foco 
sempre foi a vida e a
recuperação dos 
pacientes. Na 
#Covid-19, estou ao 
lado dos brasileiros 
https://twitter.com/lu
laoficial/status/1257
787162432602113…
Show this thread

Própria 68
360
1.7

95. 6 Mais de 48 mil 
brasileiros já estão 
curados da Covid-
19. As ações do 
Governo Federal 
para combater o 

Própria 239
821
1.6k
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#coronavírus e o 
trabalho excepcional
dos médicos e 
profissionais de 
saúde em todo o 
Brasil seguem 
garantindo a 
evolução do número 
de recuperados. 
#NinguémFicaPraTr
ás 

96. 6 O Governo Federal 
segue trabalhando 
para auxiliar os 
brasileiros retidos no
exterior em meio à 
pandemia do 
#coronavírus. De 
acordo com balanço 
do 
@ItamaratyGovBr
, até o dia 2 de maio,
19.311 brasileiros já 
tinham sido 
repatriados. 

Própria 2
46
205

97. 6 Mais R$ 2,5 bilhões 
no combate aos 
efeitos da Covid-19! 
O 
@MinCidadania
, por meio da 
Secretaria Nacional 
de Assistência 
Social, autorizou o 
repasse emergencial 
de recursos federais 
para a execução de 
ações 
socioassistenciais 
durante a pandemia 
do #coronavírus. 

Própria 6
74
244

98. 6 #AoVivo: Equipe 
técnica do Ministério
da Saúde atualiza 
dados e ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavirus no 
Brasil 

Própria 18
99
360
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99. 6 O Governo Federal 
vai investir, até o 
final do ano, R$ 3,96
bilhões em apoio à 
população idosa. A 
iniciativa faz parte 
da nova etapa do 
plano de 
contingência para 
pessoas vulneráveis 
durante a pandemia 
da Covid-19 e será 
dividida em dois 
eixos: Saúde e 
Assistência Social. 

Própria 9
99
196

100. 6 Este ano, em meio à 
pandemia, o Brasil 
ajudou a Itália a 
combater o 
#coronavírus 
enviando 
respiradores e 
máscaras. Mas há 75
anos, 25,4 mil 
brasileiros fizeram 
ainda mais: 
atravessaram o 
oceano para 
defender os italianos 
do fascismo de 
Mussolini e do 
nazismo de Hitler. 

Própria 30
139
271

101. 238
2

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. 

Própria 12
102
265
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102. 5 O Governo Federal 
reforçou o 
atendimento a 
pacientes com 
coronavírus nos 
estados do 
Amazonas, Alagoas, 
Pernambuco e Santa 
Catarina. Eles 
receberam novos 
leitos de UTI. São 
599 unidades para 
atendimento adulto e
33 para suporte 
pediátrico. Confira: 
https://bit.ly/3dhTcr
G 

Própria 4
42
155

103. 5 Para enfrentar o 
impacto econômico 
da pandemia do 
#coronavírus, o 
@MinEconomia
reorganizou a 
Secretaria Especial 
de Produtividade, 
Emprego e 
Competitividade em 
12 forças-tarefa 
estratégicas. As 
equipes buscam 
soluções para 
problemas 
apresentados por 
entidades do setor 
produtivo. 

@mineconomia 6
29
98

104. 5 Como parte das 
ações para 
minimizar os danos 
causados pelo 
#coronavírus no 
Brasil, o Governo 
Federal tem 
priorizado o 
transporte de 
insumos às regiões 
mais afetadas.

@mindefesa 4
42
159

105. 5 As ações do 
Governo Federal 
para conter a 

Própria 13
79
307
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disseminação da 
Covid-19 e reduzir 
os impactos da 
pandemia na vida do
cidadão brasileiros 
continuam. Confira 
realizações dos 
últimos quatro dias. 
#NinguémFicaParaT
rás Fonte: Governo 
Federal 

106. 5 O Governo 
Brasileiro é exemplo
no combate ao 
#coronavírus em 
diversos aspectos, 
das taxas de cura à 
intensidade de 
investimentos. 
Somos um dos 
países que mais 
investe contra a 
pandemia. Do total 
de R$ 253 bilhões de
recursos autorizados 
até agora, já foram 
pagos R$ 59,9 
bilhões. 

Própria 35
118
471

107. 5 Temos 1.573 leitos 
disponíveis para 
apoio a pacientes 
com Covid-19 nos 
40 hospitais da 
@ebserh
. Em toda a rede, 514
pessoas tiveram 
confirmação do vírus
e 4.148 estão com 
suspeita. 
Contratamos 527 
profissionais 
temporários para 
linha de frente. 

@abrahamweintraub 134
1.3k
7.7k

108. 5 A primeira segunda-
feira de maio marca 
a chegada de 
reforços no combate 
à Covid-19 no 
Amazonas. O 

Própria 6
87
322
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@minsaude
contratou 267 novos 
profissionais de 
saúde para atuar no 
enfrentamento à 
pandemia do 
#coronavírus no 
estado. 

109. 3 MS contrata 267 
profissionais da 
saúde para atuar no 
Amazonas. 
@minsaude
@govbr
estados e 
municípios, juntos 
na luta contra o 
covid19. Hoje chega 
ao Amazonas o 
reforço de 37 
médicos, 118 
enfermeiros, 57 
técnicos em 
enfermagem, 26 
fisioterapeutas, 12 
farmacêuticos e 17 
biomédicos. 

Própria 1.3
3.9
24

110. 3 Os números do 
combate ao 
coronavírus no 
Brasil seguem 
amplamente 
positivos. O 
Governo Federal 
segue lutando para 
salvar o maior 
número de vidas 
possível. 

Própria 963
268
841

111. 3 NINGUÉM FICA 
PRA TRÁS! Todos 
os esforços possíveis
e um pouco mais 
estão sendo feitos 
para que ninguém 
fique sem o essencial
neste momento. A 
garantia da 
alimentação dos 
estudantes da 

Ministério da 
Educação

16
103
518
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Educação Básica, 
mesmo sem aulas, é 
exemplo disso. 

112. 3 Investimentos em 
leitos de UTI, 
aquisição e 
distribuição de kits 
de proteção e 
alternativas digitais 
para que a população
receba atendimento 
nos postos de saúde 
foram algumas das 
ações da semana na 
área da saúde. 

Própria 7
64
294

113. 3 Investimentos em 
leitos de UTI, 
aquisição e 
distribuição de kits 
de proteção e 
alternativas digitais 
para que a população
receba atendimento 
nos postos de saúde 
foram algumas das 
ações da semana na 
área da saúde. 

Própria 12
111
427

114. 2 Já são quase 41 mil 
brasileiros curados 
da Covid-19 e 
48.872 em 
tratamento. As ações
do Governo Federal 
para salvar vidas e 
diminuir os impactos
da doença na 
economia não 
param. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Ministério 
da Saúde 

Própria 25
225
708

115. 2 Prefeitos, 
empresários e 
entidades do setor do
turismo estão 
trabalhando em 
ações para definir 
um plano estratégico

2
64
303
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focado na retomada 
das atividades de 
lazer e eventos 
quando o país voltar 
à normalidade. 

116. Na última semana, o 
Governo aumentou 
investimentos para o 
tratamento aos 
doentes com Covid-
19 e combate à 
pandemia de 
#coronavírus. Já são 
R$ 327,1 milhões 
investidos para 
habilitação de 2.258 
leitos de UTI, 
milhares de 
brasileiros curados e 
hospitais de 
campanha ficando 
prontos. 

10
88
355

117. 2 A atenção à 
população brasileira 
durante a pandemia 
de #coronavírus 
continua. Confira as 
ações mais recentes 
do Governo Federal 
para garantir 
serviços e 
atendimento aos 
cidadãos. 
#NinguémFicaParaT
rás Fonte: Governo 
Federal 

Própria 8
83
271

118. 1 Mais de 85 mil dos 
91 mil casos casos 
de Covid-19 no 
Brasil ou estão 
curados ou estão em 
recuperação. O 
Governo Federal não
mede esforços para 
salvar vidas e 
garantir uma vida 
digna para todos, 
com emprego, 
alimento e 

Própria 25
147
445
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esperança. Fonte: 
Ministério da Saúde.

119. 1 Já são mais de 50 
milhões de 
brasileiros com o 
Auxílio Emergencial
em mãos, milhões de
empregos 
preservados e mais 
de 300 medidas 
econômicas para 
reduzir os impactos 
do #coronavírus. O 
trabalho do Governo 
Federal não para. 
Confira as ações da 
semana. 

Própria 573
137
613

120. 1 O Governo Federal 
já capacitou e 
selecionou 500 mil 
profissionais de 
saúde dispostos a 
compor a linha de 
frente na batalha 
contra o 
#coronavírus. 

Própria 5
87
336

121. 1 O Governo Federal 
trabalha para 
enfrentar o 
coronavírus e 
garantir o retorno 
dos brasileiros que 
estão no exterior. 
Veja mais ações em 
http://gov.br/proteger
vidaseempregos…. 

Própria 508
2.7
19.7

ABRIL

122. 31 Até as 14h desta 
quinta-feira (30), 
quase 80 mil dos 85 
mil casos casos de 
Covid-19 no Brasil 
ou estavam curados 
ou estão em 
recuperação. O 
Governo Federal 
segue empenhado 

Própria 33
192
582
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nas ações para que 
um maior número de
vidas possa ser salvo
diariamente. 

123. 31 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 14
98
396

124. 30 Em meio à pandemia
do #coronavírus, o 
Governo Federal 
vem adotando 
medidas para 
assegurar que não 
falte comida nas 
mesas dos brasileiros
e que a logística de 
transporte dos 
alimentos continue a 
funcionar. 

Própria 7
66
329

125. 30 A luta não pode 
parar! Alagoas, 
Pernambuco e Goiás 
ganharam novos 497
leitos de UTI - 5 
deles de UTI 
pediátrica -, 
habilitados pelo 
@MinSaude
para atender 
pacientes graves ou 
críticos da Covid-19.

Própria 6
42
178

126. 30 Mais de 34 mil 
brasileiros curados 
da Covid-19. Até as 
14h desta quarta-
feira (29), foram 
registrados no Brasil 
78.162 casos da 
doença e 38.564 
seguem em 
acompanhamento. O 
Governo Federal 
segue empenhado 
nas ações para que 

Própria 31
144
444
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um maior número de
vidas possam ser 
salvas diariamente. 

127. 29 Desde 20 de março, 
milhares de homens 
e mulheres das 
Forças Armadas 
trabalham na 
Operação COVID-
19. A ação do 
Ministério da Defesa
atua com inúmeras 
atividades de apoio a
órgãos públicos e à 
sociedade para 
combater a 
pandemia do 
Coronavírus. Própria

Própria 16
46
326

128. 29 Mais de 32,5 mil 
brasileiros curados 
da Covid-19. Até as 
14h desta terça-feira 
(28) foram 
registrados no Brasil 
71.886 diagnósticos 
confirmados da 
doença e 34.325 
(48%) casos seguem 
em 
acompanhamento. 

Própria 62
387
1.2K

129. 29 Agora será possível 
fazer testes rápidos 
de #coronavírus em 
farmácias. A 
autorização foi 
garantida pela 
Anvisa e ajuda a 
reduzir as 
aglomerações em 
ambientes 
hospitalares e 
clínicas das redes 
públicas e privadas. 

Própria 7
76
121

130. 29 Os desafios do 
Governo Federal no 
enfrentamento à 
pandemia do 
#coronavírus 

Própria 11
67
320
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continuam, focados 
nos números 
amplamente 
positivos deste 
combate. O trabalho 
integrado salva 
vidas. Confira mais 
informações: 
http://covid.saude.go
v.br Fonte: 
Ministério da Saúde 
#NinguémFicaPraTr
ás 

131. 29 BRASIL ESTÁ 
MANTENDO 
EMPREGOS! 
Mesmo com a crise 
provocada pela 
pandemia do 
#coronavírus, os 
pedidos de seguro-
desemprego no mês 
de março (536.846) 
tiveram pouca 
variação em 
comparação com o 
mesmo período em 
2019 (556.226), 
informou, nesta 
segunda (28), o 
@MinEconomia
. 

Própria 27
135
561

132. 28 O Brasil registrou, 
até as 14h desta 
segunda-feira (27), 
66.501 casos de 
#coronavírus. Desse 
total, 31.142 estão 
recuperados (47%) e 
30.816 (46%) estão 
em 
acompanhamento. 

Própria 19
126
423

133. 28 A Operação 
Acolhida é uma 
força-tarefa 
humanitária do 
@govbr
, dedicada a receber 
e atender migrantes e

Própria 3
29
180
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refugiados que 
entram no Brasil, 
vindos da Venezuela.
No contexto do 
coronavírus, a 
Operação publicou o
Plano Emergencial 
de 
Contingenciamento 
para a #Covid19. 

134. 28 O Governo Federal 
concluiu dentro do 
prazo estipulado a 
construção do 
primeiro hospital de 
campanha para 
atendimento a 
pacientes com 
#Covid19. A obra, 
realizada em 15 dias 
no município de 
Águas Lindas (GO), 
atenderá a população
de Goiás e do 
Distrito Federal.

Própria 5
61
207

135. 28 Quando o Presidente
@jairbolsonaro
determinou que 
"NINGUÉM FICA 
PRA TRÁS", falava 
da atenção à vida das
pessoas, da saúde, 
mas também da vida 
digna, com emprego,
alimentação e 
liberdade. O 
resultado disso é um 
total estimado em 
mais de 4 MILHÕES
de empregos 
preservados. 

Própria 17
124
248

136. 28 O Governo Federal 
segue trabalhando 
para garantir toda a 
infraestrutura 
necessária para o 
tratamento da Covid-

Própria 6
57
380
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19. Até o fim deste 
mês 272 respiradores
produzidos no país 
serão entregues a 
estados e 
municípios, 
garantindo uma 
solução nacional 
para a aquisição do 
equipamento. 

137. 28 Na crise do 
#coronavírus, o 
Governo Federal 
agiu rápido e se 
tornou um exemplo 
para o mundo. O 
dinheiro chegou aos 
mais pobres, as 
medidas de 
preservação de 
empregos e 
empresas foram 
rápidas e o mercado 
de crédito foi 
irrigado e 
incentivado. Com 
trabalho duro, 
#NinguémFicaPraTr
ás 

Própria 57
380
1.3k

138. 28 O Governo Federal 
segue firme no 
combate à pandemia 
de #coronavírus, sem
se descuidar de todas
as outras áreas. 
Confira algumas das 
realizações dos 
últimos quatro dias. 
#NinguémFicaParaT
rás Fonte: Governo 
Federal 

Própria 6
90
322

139. 28 O Governo Federal 
encerra o mês com a 
entrega de 272 novos
respiradores ao 
Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Produzidos no 
Brasil, os 

Própria 7
66
274
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equipamentos 
ajudam nos casos 
graves da Covid-19. 

140. 28 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 5
61
524

141. 27 O Brasil é exemplo 
para o mundo no 
combate ao 
coronavírus. Ao 
mesmo tempo, o 
Governo Federal 
trata das 
consequências 
sociais e econômicas
da pandemia. O 
caminho da 
prosperidade, 
iniciado em 2019, 
seguirá sendo 
trilhado. 
#NadaVaiNosDerrub
ar! Fonte: 
Presidência da 
República. 

Própria 42
139
552

142. 27 A crise em função da
pandemia é grave, 
mas NÃO VAI NOS 
DERRUBAR. - 
Vamos seguir 
surpreendendo o 
mundo. - O Governo
seguirá entregando 
recursos a estados e 
municípios. - É 
importante que todos
colaborem. - Direitos
serão preservados. - 
A atenção à saúde 
segue como 
prioridade. 

Video de Guedes 29
186
759

143. 27 A ministra do 
@Mapa_Brasil
, 

Própria 12
98
509
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@TerezaCrisMS
, lembra da 
importância do 
agronegócio e afirma
que o alimento tem 
chegado na mesa dos
brasileiros graças 
aos esforços bem-
sucedidos do 
Governo Federal 
para minimizar os 
efeitos da crise do 
#coronavírus. 

144. 27 Mesmo com a grave 
crise causada pelo 
#coronavírus, o 
calendário do 
programa de 
concessões do 
@MInfraestrutura
segue firme e 
conforme o 
planejado. A 
informação foi dada 
pelo ministro 
@tarcisiogdf
em conversa por 
videoconferência 
com representantes 
do 
@BankofAmerica
. 

Própria 9
110
743

145. 26 investir R$ 40 
milhões para 
minimizar os dados 
causados a esses 
povos. A distribuição
será feita pelas 
coordenações 
regionais da 
@funaioficial
, que serão 
responsáveis por 
entregar as cestas às 
aldeias indígenas. 

Própria 2
29
132

146. 26 Com uma das 
menores taxas de 
letalidade por milhão
de habitantes, o 

Própria 35
111
454
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Brasil segue se 
destacando 
positivamente entre 
as nações afetadas 
pela pandemia do 
#coronavírus. Na 
última semana, o 
Governo Federal 
aumentou 
investimentos e 
fortaleceu o 
tratamento aos 
doentes com Covid-
19. Própria

147. 26 Militares das Forças 
Armadas trabalham 
incansavelmente na 
Operação Covid-19 
dando suporte às 
ações do Governo 
Federal e levando 
proteção a todos os 
brasileiros. 

Própria 26
141
736

148. 26 Com uma das 
menores taxas de 
letalidade por milhão
de habitantes, o 
Brasil segue se 
destacando 
positivamente entre 
as nações afetadas 
pela pandemia do 
#coronavírus. Na 
última semana, o 
Governo Federal 
aumentou 
investimentos e 
fortaleceu o 
tratamento aos 
doentes com Covid-
19. 

Própria 23
108
455

149. 26 Mesmo com a crise 
do #coronavírus, o 
@MInfraestrutura
entregou, nas últimas
semanas, 12 obras. O
ministro 
@tarcisiogdf
segue firme na 

Própria 15
155
826
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missão de garantir 
transporte e 
mobilidade em todas
as regiões do país. 
#NinguémFicaPraTr
ás Fonte: Ministério 
da Infraestrutura 

150. 25 Está PERMITIDO o 
uso da cloroquina e 
hidroxicloroquina 
em pacientes com 
Covid-19. O 
@Medicina_CFM
libera os 
medicamentos em 3 
situações: casos 
leves; pacientes com 
sintomas 
importantes, mas 
sem necessidade de 
cuidados intensivos; 
e quadros graves, 
com uso de 
ventilação mecânica.

Própria 29
250
762

151. 25 O Governo Federal 
segue cuidando dos 
brasileiros e lutando 
para reduzir os 
impactos da 
pandemia do 
#coronavírus na 
economia, nos 
empregos e no 
desenvolvimento do 
Brasil.

Própria 18
90
357

152. 25 Um dos setores mais
impactados pela 
crise provocada pelo 
#Coronavírus, o 
Turismo vai receber 
do Governo Federal 
R$ 5 bilhões em 
créditos 
emergenciais que 
serão destinados 
principalmente a 
micro e pequenos 

Própria 20
76
230
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negócios. 

153. 24 Já chegou ao Brasil 
o 1º lote dos 10 
milhões de testes 
comprados pelo 
Governo Federal 
junto à 
@OPASOMSBrasil
. Ao todo, 500 mil 
materiais para 
diagnóstico de 
Covid-19 
desembarcaram em 
solo nacional e 
começarão a ser 
enviados para 
estados e 
municípios, 
informou o 
@minsaude
. 

Própria 15
114
474

154. 24 O Governo Federal 
segue trabalhando 
para trazer mais 
brasileiros retidos no
exterior por conta da
pandemia do 
#coronavírus. Com o
apoio de consulados 
e embaixadas, o 
@ItamaratyGovBr
já auxiliou no 
repatriamento de 
mais de 16 mil 
brasileiros 
espalhados por 
diversos países. 

Própria 13
66
494

155. 24 Ao contrário daquilo
que a imprensa 
publica, a Secom só 
divulga as 
informações após 
confirmadas e 
publicadas nos 
meios oficiais. Tudo 
fora disso não 
passam de ilações. 
Não nos atrasamos 
na comunicação; as 

Própria 274
504
2.2k
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ilações é que são 
precipitadas. 

156. 23 Ao contrário daquilo
que a imprensa 
publica, a Secom só 
divulga as 
informações após 
confirmadas e 
publicadas nos 
meios oficiais. Tudo 
fora disso não 
passam de ilações. 
Não nos atrasamos 
na comunicação; as 
ilações é que são 
precipitadas. 

Própria 26
107
394

157. 23 Conversei hoje por 
telefone com o 
Chanceler da Índia, 
Subrahmanyam 
Jaishankar. Brasil e 
Índia juntos podem 
contribuir para a 
construção de uma 
ordem internacional 
pós-Covid19 
fundada nos nossos 
valores comuns de 
democracia, 
soberania nacional e 
economia de 
mercado. 

Retweet de Ernesto 
Araújo

348
1.7
9.2

158. 23 O setor da 
infraestrutura será 
um dos alicerces do 
Programa Pró-Brasil,
dedicado à retomada 
do desenvolvimento 
do país após a 
pandemia do 
#coronavírus. 
“Vamos dar 
continuidade a 
coisas que já 
estavam andando. 
Por exemplo, o 
vigoroso programa 
de concessões", 
afirmou 

Própria 22
148
750
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@tarcisiogdf

159. 23 Pacientes com 
doenças não Covid e
que deixaram de 
procurar os hospitais
por medo do 
#coronavírus devem 
ser atendidos para 
que seus quadros de 
saúde não sejam 
agravados. 

Própria 21
141
456

160. 23 O 
@minsaude
, 
@TeichNelson
, defendeu, nesta 
quarta (22), que o 
afastamento social 
na pandemia do 
coronavírus é natural
e lógico na largada, 
mas a medida não 
pode ser 
desacompanhada de 
um programa de 
saída, uma vez que 
"é impossível um 
país sobreviver um 
ano parado". 

Ministério da Saúde 14
128
478

161. 23 24.325 pessoas já 
foram curadas do 
coronavírus no 
Brasil (56,5% dos 
43.079 
diagnosticados). Os 
dados foram 
divulgados pelo 
@minsaude
nesta terça (21). E 
mais de 37% dos 
pacientes (16.013) 
estão em 
recuperação. Nossos 
índices estão entre os
melhores do mundo. 

Ministério da Saúde 3
9
82

162. 23 O Brasil tem se 
destacado 

Ministério da Saúde 2
3
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positivamente entre 
as nações afetadas 
pela pandemia do 
#coronavírus. Nosso 
país aparece com 
taxas de mortalidade 
por milhão de 
habitantes muito 
inferiores às 
apresentadas por 
EUA, Espanha, 
Itália, França e 
Alemanha, por 
exemplo. 

68

163. 22 O Governo Federal 
avança "com 
planejamento e 
criatividade”, 
afirmou o ministro 
@tarcisiogdf
, da 
@MInfraestrutura
, ao anunciar a ação. 
Levando em conta a 
pandemia do 
#coronavírus, a 
concessão será um 
mecanismo 
importante para a 
geração de empregos
no Ceará. 

Ministério da 
Infraestrutura

12
69
372

164. 22 Acompanhe as ações
diárias do Governo 
Federal no combate 
ao #coronavírus. 
Acesse: 
https://gov.br/planalt
o/pt-br/acompanhe-
o-planalto/notas-
comunicados/
ultimos-boletins… 
#NinguémFicaPraTr
ás 

Própria 7
24
95

165. 22 As ações do 
Governo Federal 
para o tratamento 
dos pacientes de 
#coronavírus não 
param. São Paulo, 

Própria 7
59
18
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estado com o maior 
número de 
infectados, receberá 
mais dois mil leitos 
nos hospitais de 
campanha instalados
no estádio do 
Pacaembu e no 
complexo Anhembi. 

166. 22 O financiamento de 
R$ 50 milhões para a
instalação será via 
@bndes
, por meio do 
Programa BNDES 
de Apoio 
Emergencial ao 
Combate da 
Pandemia do 
Coronavírus. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/2XUgrn
a Fonte: Banco 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
#NinguémFicaPraTr
ás 

Própria 6
30
94

167. 22 O Governo Federal 
firmou parcerias 
importantes para 
intensificar a 
produção de 
máscaras de 
proteção no Brasil. 
Objetivo é ter um 
maior número desse 
material disponível 
para os profissionais 
de saúde que atuam 
na linha de frente no 
combate à #Covid19.

Ministério da 
Infraestrutura

5
61
255

168. 22 CEOs das três 
maiores companhias 
aéreas brasileiras se 
reuniram com o 
ministro da 
Infraestrutura, 
@tarcisiogdf

Própria 5
38
692
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, via 
videoconferência, 
para discutir 
medidas de 
enfrentamento à 
crise provocada pela 
pandemia do 
#coronavírus.

169. 22 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

Própria 26
220
520

170. 22 Reunião com 
ministros de 
Agricultura das 
Américas. Na pauta, 
os esforços para 
assegurar a 
normalidade do 
abastecimento 
durante a pandemia 
da #Covid_19. 
Ressaltei as ações do
@govbr
do presidente 
@jairbolsonaro
de apoio ao #agro do
Brasil. 

Própria 87
598
3.3

171. 22 O 
@minsaude
ampliou de 23,9 
milhões para 46,2 
milhões a previsão 
de aquisição de 
testes para 
diagnosticar a 
Covid-19. Deste 
total, 24,2 milhões 
são testes RT-PCR 
(biologia molecular) 
e 22 milhões são 
testes rápidos 
(sorologia). 

Própria 8
51
202

https://twitter.com/minsaude
https://twitter.com/hashtag/agro?src=hashtag_click
https://twitter.com/jairbolsonaro
https://twitter.com/govbr
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
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


172. 22 O Governo Federal 
dá mais um passo 
para ajudar os 
empreendedores 
brasileiros de micro 
e pequenas empresas
e 
microempreendedore
s individuais durante
a pandemia do 
#coronavírus: R$ 7,5
bilhões em linhas de 
crédito facilitado.

Própria 15
52
219

173. 21 No combate ao 
coronavírus e a suas 
consequências 
sociais e 
econômicas, o 
Governo Federal já 
disponibilizou 
dezenas de bilhões 
de reais para estados 
e municípios. 

Própria 11
110
444

174. 21 O combate à Covid-
19 não pode parar! 
Para oferecer mais 
proteção aos 
profissionais da 
segurança pública, o 
@minsaude
doou ao 
@JusticaGovBR
265 mil máscaras, 
2,5 mil frascos de 
álcool gel, 78 mil 
luvas, óculos, 
aventais e toucas. 

Própria 5
73
377

175. 21 O ministro da 
@JusticaGovBR
, 
@SF_Moro
, afirmou, nesta 
segunda (20), que 
determinou a 
@policiafederal
a abertura de 
investigação 

Própria 55
250
277
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“implacável” contra 
qualquer desvio de 
verba federal 
indicada ao combate 
da Covid-19, “em 
qualquer lugar que 
isso ocorra”. 

176. 21 O Governo Federal 
trabalha para manter 
a normalidade no 
abastecimento de 
hortifrútis durante a 
pandemia de 
#coronavírus. 

Própria 6
68
318

177. 20 Médicos, 
enfermeiros e 
demais profissionais 
de saúde de todo o 
país que trabalham 
no tratamento de 
doentes de 
#coronavírus 
receberam do 
Governo Federal 
novos equipamentos 
de proteção. 

Própria 7
74
334

178. 20 O 
@TesouroNacional
lançou um painel de 
monitoramento dos 
gastos da União com
ações de combate à 
pandemia do 
#coronavírus. A 
ferramenta permite o
acompanhamento 
das despesas 
previstas nos 
programas 
anunciados para 
enfrentar a 
#Covid19. Confira: 
https://bit.ly/3cwwE
TC 

Própria 5
56
221

179. 20 Acompanhe as ações
diárias do Governo 
Federal no combate 
ao #coronavírus. 

Própria 3
31
125
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180. 20 Sete hospitais 
cadastrados e 
autorizados pela 
Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa
já iniciaram os testes
clínicos em 
pacientes com 
#Covid19. Própria

Própria 18
86
429

181. 20 #AoVivo: Governo 
Federal atualiza as 
ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe:

Própria 18
65
246

182. 20 A medida tem efeito 
enquanto durar o 
período de 
suspensão das aulas 
em razão de situação
de emergência ou 
calamidade pública 
causada pela 
pandemia do 
#coronavírus. Fonte: 
Ministério da 
Educação 

Ministério Educação 4
21
106
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