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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a personalização da política por parte dos 

representantes ao longo do mandato. Analisa-se como a utilização de media digitais tem 

participação nesse fenômeno. Explora-se como agentes do campo acabam se apropriando 

dessas redes digitais para aumentar sua visibilidade, através da promoção da própria imagem, 

a fim de influenciar favoravelmente a opinião pública. Esses meios são frequentemente 

encarados com o potencial de aproximar a política dos cidadãos, aumentando o engajamento 

da esfera civil. Examinando os perfis pessoais de dois deputados federais no Twitter – Marco 

Feliciano (PSC-SP) e Jean Wyllys (PSOL-RJ) –, busca-se estudar o uso “personalizado” dos 

media digitais por estes agentes políticos. Para isso, foram coletados e estudados os tweets 

publicados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013, a fim de contemplar os 

perfis dos dois parlamentares de maneira mais contínua, sem se restringir a um acontecimento 

específico, enfatizando-se os perfis dos diálogos travados entre os parlamentares e os 

usuários. Para classificação dos tweets, utilizou-se análise de conteúdo das mensagens na 

tentativa de dimensionar a gestão de imagem dos deputados a partir do que foi publicado em 

seus perfis. A análise das mensagens revelou uma composição de uma imagem pública de 

dois deputados bastante integrados com as novas tecnologias e que, pelo menos na aparência, 

estão dispostos a manter um diálogo direto com os cidadãos. Ao gerenciarem suas imagens 

públicas, têm-se principalmente os deputados falando sobre as posições detidas e realizações 

pessoais, ligando, por vezes, a várias remodelações e compromissos que ocorrem no seu 

cotidiano. Portanto, trata-se de uma informação pessoal, mas de natureza profissional e não 

oferece a seus seguidores um senso do processo político interno para a tomada de certas 

decisões. Porém, é inegável que a utilização de ferramentas digitais aproxima representantes e 

representados e, por consequência, também aproxima o discurso político da sociedade, ainda 

que as trocas sejam limitadas. 

 

 

Palavras-chave: Internet; Marketing Político; Personalização da Política; Twitter 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to discuss the personalization of politics by representatives throughout 

the term. Is shown as the use of digital media has a stake in this phenomenon. Explores 

whether as field agents end up appropriating these digital networks to increase their visibility 

by promoting their own image in order to favorably influence public opinion. These means 

are often faced with the potential of bringing politics of citizens, increasing the engagement of 

the civil sphere. Examining the personal profiles of two federal MPs on Twitter - Marco 

Feliciano (PSC-SP) and Jean Wyllys (PSOL-RJ) - the aim is to study the use of "custom" of 

digital media by these politicians. For this, they collected and studied the tweets posted during 

September, October and November 2013 in order to consider the profiles of the two 

parliamentarians from more continuous way, without being restricted to a specific event, 

emphasizing the profiles of dialogues caught between parliamentarians and users. To classify 

tweets, we used content analysis of the messages in an attempt to scale the deputies of image 

management from what was posted on their profiles. The analysis of the messages revealed a 

composition of a public image of two very integrated deputies with new technologies and 

that, at least in appearance, they are willing to maintain a direct dialogue with citizens. To 

manage their public images, they have mainly MEPs talking about the positions held and 

personal achievements, calling sometimes several renovations and appointments that occur in 

their daily lives. So it's a personal information but professional in nature and does not offer its 

followers a sense of internal political process for making right decisions. However, it is 

undeniable that the use of digital tools and approaches representatives represented and 

consequently also brings the political discourse of society, although the exchanges are limited. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho, tem-se o intuito de refletir sobre alguns dos efeitos gerados pela 

internet no campo político, procurando compreender a relação existente entre a esfera política 

e os media digitais na atuação parlamentar. A época de campanhas eleitorais é quando essa 

aproximação torna-se mais perceptível, pois, a cada ano de eleições, tem-se novas pesquisas 

sendo desenvolvidas acerca da utilização dos media digitais e sobre como eles transformam a 

comunicação política. Um dos fenômenos que podemos destacar vem sendo o 

enfraquecimento contínuo dos partidos como mediadores políticos e de influência ideológica 

na sociedade (ALBUQUERQUE e DIAS, 2002; MANIN, 1995; SAMUELS, 1997; DALTON 

e WATTENBERG, 1993 e 2001; CLARKE e STEWART, 1998). 

Albuquerque e Dias (2002) vão explicar que, tradicionalmente, o partido político tem 

sido considerado um elemento frágil na explicação do voto no Brasil. Com base nisso, a 

escolha eleitoral do brasileiro apresenta traços acentuadamente personalistas, o que é 

verificável por meio das baixas taxas de votos de legenda (que são sempre bem inferiores à 

incidência de votos nominais), e da centralidade das campanhas eleitorais da maioria dos 

partidos políticos na imagem do candidato (ALBUQUERQUE e DIAS, 2002). Acredita-se 

que os media digitais oferecem outros meios de promover tal centralização no indivíduo 

político. A utilização de recursos digitais, a exemplo de sites pessoais, redes sociais e sites de 

compartilhamento de vídeo e imagens, traz novas configurações para a relação entre esfera 

política e sociedade (AGGIO, 2011). 

Leal (2002) dá a esse fenômeno o nome de “nova ambivalência eleitoral”, segundo o 

qual, a figura do candidato estaria sendo fator mais importante do que concordância com 

ideologias partidárias no momento de decisão do voto. De acordo com o autor, soma-se a este 

fato a prevalência de um eleitor médio pouco envolvido com o processo político e inclinado a 

recorrer a atalhos informacionais para facilitar a decisão – como programas de televisão, 

matérias em jornais, revistas e internet, além de conversas no círculo de relacionamentos 

(ROSSINI e LEAL, 2012). 

A questão principal deste trabalho é explorar como tais ferramentas online contribuem 

para a comunicação política em períodos ditos “não-eleitorais” e perceber como agentes do 

campo político acabam se apropriando dessas redes para aumentar sua visibilidade, através da 

promoção da própria imagem, a fim de influenciar a opinião pública favoravelmente. Procura-



14 

 

se conferir como o conceito de “campanha permanente” (COOK, 2002) se aplica na 

comunicação de agentes políticos brasileiros. O contato entre líderes políticos e suas bases, a 

relação dos cidadãos com o universo das questões políticas e mesmo os processos do governo 

sentiram, e muito, o impacto da revolução tecnológica da mídia, desde a entrada da televisão e 

ganha novos contornos com as ferramentas digitais. Alguns autores chegam a apontar a 

emergência de um “sistema político virtual”, onde os atores das democracias contemporâneas 

estariam fazundo umso cada vez mais generalizado de ferramentas online (NORRIS, 2000, 

2001). 

Tem-se aqui o argumento de encarar a internet como um espaço de socialização, 

tornando-se não uma nova forma de esfera pública na definição de Habermas (2003), mas 

uma extensão desta, com o meio online proporcionando novas oportunidades devido a suas 

características específicas. E é por essas especificidades que o estudo procura explorar esse 

ambiente, trazendo temas já amplamente discutidos como política e eleições representativas, 

mas sob a ótica de transmissão da internet. 

No caso brasileiro, a partir das eleições de 2004, começa a haver modificações 

provocadas graças a uma maior adoção dos media digitais (MARQUES et al., 2013). Porém, é 

nas eleições de 2010 que a plataforma online tem seu uso intensificado na estratégia de 

comunicação política (MARQUES e SAMPAIO, 2011; MARQUES, AGGIO e SAMPAIO, 

2011). Nos últimos anos, as redes sociais digitais, em particular o Twitter, ganharam destaque 

na cena política, conquistando adesão de diversos candidatos e até mesmo de agentes que já 

estavam ocupando cargos. O microblog dá a oportunidade de contato com o eleitor 

continuamente. 

A partir dessa perspectiva, pretende-se entender como os agentes do campo político se 

apropriam de tais ferramentas como plataformas de comunicação com a sociedade a fim de 

apreender como se dá a relação entre representantes e representados através do Twitter. Como 

objeto de pesquisa, analisa-se como os deputados Marco Feliciano (PSC-SP) e Jean Wyllys 

(PSOL-RJ) se utilizam do Twitter como ferramenta de comunicação, a fim de perceber as 

formas como as estratégias de marketing político, em especial as atuações dos consultores 

políticos, estão relacionadas às mensagens ali publicadas e se há um teor personalista no 

discurso utilizado. A escolha dos deputados se deu pelo grande número de postagens de 

ambos, a quantidade de seguidores e pela grande visibilidade que eles possuem na rede de 

microblog. Outro fator importante para a seleção dos parlamentares foi a existência de uma 

carreira paralela à atuação política, pois, segundo Wattenberg (1991), a transferência de 
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capital social de outras áreas para o campo político é um traço personalista característico das 

democracias contemporâneas. 

Busca-se refletir sobre algumas das implicações geradas pelos media digitais no 

campo da política, procurando compreender a relação existente entre a esfera política e as 

novas tecnologias de informação, em particular o uso da Internet e da ferramenta Twitter para 

fins políticos. Como, em ambientes interativos como o Twitter, há uma real aproximação 

entre representantes e representados? 

 O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro deles vai abordar a 

comunicação política durante o mandato, destacando a discussão sobre marketing político e 

representação democrática. Neste primeiro capítulo, busca-se centrar o argumento em como a 

representação política contemporânea se dá em tempos de política mediática e em como os 

agentes se apropriam de mecanismos de comunicação, que foram tão empregados em 

períodos eleitorais, durante o mandato para manter contato com os cidadãos, dando destaque 

ao uso da internet. Para isso, faz-se necessária a discussão sobre comunicação política online. 

Analisa-se também em que medida o uso da internet incentiva inovações em termo de 

comunicação política, tendo em vista as tendências e as práticas comunicacionais já 

observadas (incorporação de técnicas de marketing, personalização da comunicação, 

contratação de profissionais) (GIBSON, 2003a; 2003b), em especial nas formas como as 

novas mídias colaboram para o diálogo entre agentes políticos e cidadãos. 

 A partir dessa discussão sobre marketing político, argumenta-se que as estratégias de 

comunicação que centralizam a visibilidade do agente político trazem à tona a questão do alto 

grau de personalização da política, não apenas durante as eleições, pois se trata de uma 

ocasião de grande cobertura midiática onde todas as atenções está voltada para as ações dos 

indivíduos políticos, mas também durante o mandato. Personalização essa que pode se 

concentrar tanto na figura política do agente, ao invés de uma ideologia ou agremiação 

partidária, como também em aspectos pessoais e da vida privada do agente político. Neste  

segundo capítulo, discute-se a hipótese das causas desse fenômeno, que costuma estar muito 

ligado à queda da figura partidária, mas que tem a participação de diferentes fatores. 

Em seguida, ainda no segundo capítulo, centraliza-se o argumento no uso das redes 

sociais digitais para fins políticos, dando ênfase ao Twitter. É feita uma revisão de literatura 

sobre redes sociais e comunicação digital, dando atenção especial à dimensão política das 

ferramentas online. Por fim, no terceiro capítulo, há a apresentação da metodologia utilizada 

para a análise dos perfis pessoais dos deputados na rede social digital e do estudo empírico, 
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com a exposição do objeto de pesquisa, descrição e contextualização política e tecnológica 

dos dois deputados. Depois há uma discussão dos achados, onde serão apresentadas as 

principais descobertas do estudo e o que se pode concluir a partir da análise. 
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CAPÍTULO 1 – COMUNICAÇÃO POLÍTICA AO LONGO DOS 

MANDATOS 

 

 

Os media noticiosos são um meio importante através do qual os agentes do campo da 

política procuram alcançar o público diariamente. Entre eleições, partidos e atores políticos 

envolvem-se numa luta quase permanente a fim de assegurar que seus pontos de vista, e não 

os de seus adversários, dominem a agenda noticiosa e sejam capazes de influenciar a opinião 

pública (GOMES, 2004). Esta disputa por visibilidade movimenta as diferentes equipes de 

comunicação dos agentes a fim de garantir uma imagem pública favorável para indivíduos 

que estão tanto dentro quanto fora da esfera de poder, isso tem levado os partidos a 

necessitarem de cada vez mais recursos, que são destinados principalmente para atividades de 

promoção, levando à adoção de técnicas de marketing, o que implica segmentação dos 

eleitores e utilização de diferentes combinações de ferramentas de comunicação (LILLEKER 

e LEES-MARSHMENT, 2005; NEWMAN, 1999; STANYER, 2007). 

Pensando especificamente no campo político, pode-se afirmar que, em tempos de 

política mediática, “a comunicação de massa é decisiva para o ingresso no círculo da 

representação política (ou, como se diz popularmente, “para se chegar ao poder”) e muito 

importante para se continuar nele.” (GOMES, 2004, p.20). A importância da visibilidade 

pública, segundo Gomes (2004), está no fato de que é através dela que algo se torna 

publicamente conhecido, que, assim, se torna parte da esfera de visibilidade pública. É 

necessário entender a comunicação como um processo que penetra a política enquanto 

atividade (ROSETTO et al., 2013). 

Uma vasta literatura ressalta uma série de fenômenos que históricos e sociais que 

teriam modificado as formas como a representação política atua nas democracias 

contemporâneas (MANSBRIDGE, 2003, 2004; CASTIGLIONE e WARREN, 2006; 

SHAPIRO et. al., 2009; NÄSTRÖM, 2011). Os autores defendem que a existência de disputas 

políticas eleitorais transnacionais proliferam o aparecimento de atores e temas de cunho “não-

territorial”, isso significa que a representação escaparia da relação territorial (CASTIGLIONE 

e WARREN, 2006). 

Os autores Clastiglione e Warren (2006) situam a representação política 

contemporânea como um processo que envolve uma gama de relações “mediadas”, isto é, 

intermediada por partidos, organizações civis ou não-governamentais, empresas, movimentos 
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sociais, organizações mediáticas e aparatos tecnológicos de comunicação. Dessa forma, torna-

se necessário considerar as diferentes instâncias nas quais o discurso político toma lugar para 

entender como se configura a representação política nas democracias contemporâneas 

(ITUASSU, 2014). Nesse momento, segundo Näström (2011), dá-se o encontro entre 

representação e práticas de comunicação. 

 A aproximação entre representação política e práticas discursivas embutidas nesse 

processo de representativo, estabelece uma ligação entre representação e comunicação 

(ITUASSU, 2014). Isso acontece no mesmo momento em que se coloca a mídia como 

elemento fundamental na representação mais formal das democracias representativas 

(MANIN, 1997). 

Fritz Plasser (2001) indica cinco grandes mudanças na relação entre comunicação e 

política: 

 

- o advento de uma cultura política centrada na televisão, tanto no que diz respeito à 

eleição quanto no que tange ao jogo político regular; 

- a emergência da publicidade política paga e o crescimento de sua importância; 

- crescimento da importância do debate televisivo para as campanhas eleitorais; 

- a adoção crescente do modelo de campanha focada no candidato – 

“presidencialização das campanhas” (MUGHAN, 2000); 

- profissionalização das campanhas e da comunicação política em geral. 

 

Embora grande parte da discussão sobre marketing político perpasse a lógica do 

período eleitoral e da busca do voto, tem-se aqui a ideia de que, em períodos de mandato ou 

períodos ditos “não-eleitorais”, a busca por visibilidade e aceitação perante aos cidadãos 

respeita a mesma lógica da corrida eleitoral, ainda que alguns autores façam a distinção entre 

marketing eleitoral e marketing político (PACHECO, 2004), como será visto mais a frente. 

A literatura de Comunicação e Democracia destaca que os agentes políticos valorizam, 

cada vez mais, a construção de suas imagens públicas, por meio de investimentos financeiros 

e obtenção de instruções sobre como se relacionar com os agentes da comunicação de massa, 

o chamado “media training” (SCHWARTZENBERGER, 1977; EDELMAN, 1980; BURKE, 

1994; RUBIM, 2004). Isto é, tais agentes se esforçam continuamente não somente para que 

seja estabelecido um bom relacionamento com a imprensa, mas, também para garantir cotas 
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de visibilidade positiva às suas atuações como representantes eleitos (MARQUES et al., 

2013). 

Alguns estudos mostram que essa lógica segue até mesmo para o período entre 

mandatos, confirmando o que Corey Cook (2002) chama de “campanha interminável” ou 

“campanha permanente”, que, até mesmo quando o político não está exercendo um cargo 

político, ele de alguma forma planeja continuar na mídia, visando à possíveis futuras 

candidaturas (COOK, 2002). 

Cook (2002) enumera diversas causas para o desenvolvimento dessa mentalidade de 

campanha permanente, incluindo o declínio da influência dos partidos políticos sobre os 

eleitores, a ascensão do candidato centrado em eleições, importância da captação de recursos, 

avanço das tecnologias da informação e comunicação, o tamanho e o escopo do governo 

federal, e a maturação do marketing político e as relações públicas como campos 

especializados, que ocorreram esporadicamente ao longo do século passado. 

 A utilização da expressão “campanha permanente” tornou-se popular na obra de 

Sidney Blumenthal (1980) – “The Permanent Campaign: Inside the World of Elite Political 

Operatives”. Porém, sua origem é atribuída a Patt Caddell, que teria proferido essa expressão 

em 1976 para se referir à necessidade de fazer campanha permanentemente de modo a 

governar com a aprovação pública (DOHERTY, 2007, p.751). 

 A expressão se refere, portanto, ao fato de que os políticos continuam praticando 

estratégias de comunicação eleitoral continuamente. Conforme afirma Blumenthal, a 

campanha partidária não se não termina ao fim do período eleitoral e que “governar tornou-se 

uma campanha perpétua (…) o governo converte-se num instrumento concebido para manter 

a popularidade de um determinado eleito” (BLUMENTHAL, 1980 apud ORNSTEIN e 

MANN, 2000) através de uma conjunto de ações que incluem: aparições públicas, apelos 

simbólicos, formulação da imagem, sondagens e viagens frequentes pelo país (COOK, 2002). 

 Vale ressaltar, a campanha eleitoral é voltada para um objetivo específico, ou seja, está 

necessariamente focada em afetar uma única decisão, que é em si mesma o próprio resultado, 

o evento que determina quem ganha e quem perde a disputa. O ato de governar, por outro 

lado, compõe várias questões de resultados interligados durante todo o mandato. 

Logo, se a campanha é permanente, há melhor forma de fazê-la do que usando meios 

que estão disponíveis 24 horas por dia, como os meios alojados na Internet? Serão altos os 

níveis de atividades por parte dos agentes políticos? 
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1.1 Comunicação política estratégica 

 

A comunicação estratégica na política está intrinsecamente relacionada à evolução dos 

mecanismos de comunicação, Torquato (2004) argumenta que o exercício do poder político 

sempre esteve atrelado ao uso de técnicas de comunicação e ao promoção de cerimônias e 

aparições públicas, destinadas a dar visibilidade a esse poder. 

A comunicação política era anteriormente limitada à propaganda básica, utilizando os 

meios de comunicação de forma unidirecional e unilateral, sem seguir qualquer estratégia de 

comunicação real (MAAREK, 2011). A introdução do marketing político surgiu com a 

elaboração de uma “política de comunicação política” (MAAREK, 2011), por assim dizer: 

uma estratégia global de design, racionalização e aprimoramento da comunicação política 

moderna. Para conceber e implementar tal estratégia de marketing político é necessariamente 

um processo complexo, o resultado de um esforço mais global, envolvendo todos os fatores 

de comunicação política do campo, de modo a evitar quaisquer conflitos entre os diversos 

modos de ação empregados. 

Para Gaudêncio Torquato, “o marketing político pode ser definido como um conjunto 

de atividades técnicas e planejadas para facilitar a comunicação do político com o eleitorado” 

(TORQUATO,2004, p. 171).  

Mesmo que o marketing político muitas vezes reproduza os métodos e técnicas de 

marketing comercial, ele possui métodos específicos para os seu campo de atuação, devido à 

sua esfera de ação. Porém, como o marketing comercial, marketing político não é neutro, uma 

vez que não funciona como um método de promoção simples, mas afeta todos os 

componentes da comunicação política. Esta intrusão de marketing político em essência da 

política, sob o pretexto de melhorar a comunicação, é muito novo (MAAREK, 2011). Dá ao 

marketing político outra dimensão que é estratégica, ao invés de meramente instrumental. 

Não há dúvida de que a gênese do marketing político moderno está enraizada na 

história da comunicação política nos Estados Unidos (KAVANAGH, 1995; LILLEKER e 

LEES-MARSHMENT, 2005). Os EUA foram o primeiro país a experimentar técnicas de 

comunicação política moderna, e, em seguida, aplicá-las sistematicamente. Como será visto 

posteriormente, há autores que vão chamar de “americanização” a adoção de certos elementos 

de marketing no campo político. Na década de 1950, os norte-americanos iniciaram o 

processo de modernização da política através da comunicação, com os chamados “persuasores 

profissionais”, assim denominados na época pelos círculos publicitários. Partidos e governos 
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começaram a utilizar rádio e TV com frases planejadas e slogans, ou seja, tanto gestores 

quanto candidatos a cargos passaram a apresentar-se diante das câmeras de televisão com 

aparência sincera, agradável, boa dicção e com um estilo de comunicação estratégico visando 

atingir objetivos específicos (MAAREK, 2011). 

No Brasil, o marketing que começou a ser empregado com essa terminologia no 

período do governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo (1937–1945). Ganhou 

força nessa época e começou a ser posteriormente acionado pela política. Porém, durante o 

Regime Militar, por conta da Lei Falcão1 (1976), o uso dessa comunicação foi proibida, sendo 

retomada abertamente por candidatos e partidos com a redemocratização. A utilização dessas 

técnicas só foi intensificada em 1984, com a campanha das Diretas-já, e tem crescido desde 

então, com o retorno das eleições diretas para governador e, especialmente, a partir da 

campanha para presidente, em 1989 (CHASCI et al., 2010). 

Apesar do aparecimento dessas estratégias estarem bastante ligadas a períodos 

eleitorais, percebe-se que elas não se limitam a esses momentos. A contratação de de 

assessores de comunicação e consultores políticos, bem como a permanência desses 

profissionais em períodos de mandato só reforça esse fato. A preocupação com o modo como 

a sociedade civil vê o agente político permanece presente também fora das eleições, até 

mesmo se o indivíduo não ocupe nenhum cargo de gestão. 

 

1.1.1 Consultores de Marketing Político 

 

O consultor de marketing político ou “marqueteiro”, como é popularmente conhecido, 

é um profissional especializado em comunicação pública, política e eleitoral. Realiza o 

planejamento estratégico e a coordenação de campanhas eleitorais e mandatos de governos. 

 Verifica-se, no Brasil, que a grande maioria desses profissionais trabalha com a mídia 

(jornalistas, publicitários e relações públicas), institutos de pesquisa ou agências de 

publicidade. 

Karlsen (2010) cria uma tipologia para caracterizar os tipos de profissionais que 

integram essa equipe. O primeiro tipo é o profissional “da casa”. Ele é um membro da equipe 

e, como tal, também da organização partidária, e trabalha a partir do escritório central ou de 

                                            
1 Lei criada pelo então ministro da justiça, Armando Falcão, que determinava que os partidos se limitassem a 

mencionar a legenda, o currículo e o número do registro do candidato, podendo, no máximo, divulgar o horário e 

o local dos comícios durante o horário eleitoral. Isso limitava os recursos de comunicação que poderiam ser 

utilizados em um momento onde o agente político adquiria bastante visibilidade. O intuito da lei era barrar 

qualquer forma de crítica ao Regime. 
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dentro do grupo parlamentar. Depois, há o profissional “externo”. Incluem-se aqui, segundo o 

autor, os consultores políticos independentes, bem como as agências de publicidade, 

proporcionando diferentes tipos de serviços que as partes possam ter necessidade de uma 

campanha. 

A colaboração entre esses profissionais, entretanto, não se limita ao campo publicitário 

(produção de materiais gráficos, slogans, identidade visual, jingles, etc.), mas também em 

outras funções como as sondagens de opinião, análise dos concorrentes e definição de 

estratégias da campanha como um todo (PIRES, 2011). Indo desde assistências técnicas – 

produção de material publicitário e criação de identidades visuais para a campanha, por 

exemplo – até assistências estratégicas – participação nas decisões do rumo da campanha. A 

diferença decisiva entre estes dois tipos de serviços diz respeito ao impacto sobre a estratégia 

de campanha do partido. Se combinarmos o tipo de profissional envolvido na campanha e ao 

tipo de trabalho realizado campanha, vamos acabar com quatro tipos de profissionais, 

conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tipologia dos profissionais de campanha: a conexão com os partidos e o tipo 

de serviço prestado 

 

 Conexão com os partidos 

Tipo de serviço Interna Externa 

Assistência estratégica Assistente estratégico “da casa” Assistente estratégico externo 

Assistência técnica Assistente técnico “da casa” Assistente técnico externo 

Fonte: Karlsen (2010) 

O assistente estratégico “da casa” é caracterizado por Karlsen (2010) como um 

profissional que trabalha dentro organização do partido com laços estreitos com a liderança. 

Eles são frequentemente chamados de conselheiros políticos ou gestores de campanha. O 

assistente estratégico externo é o profissional fora da organização do partido, mas com 

influência sobre a estratégia de campanha – exemplificado pelo consultor político 

independente atuando como gerente de campanha. O assistente técnico “da casa” é, por 

exemplo, um funcionário do partido que realiza trabalhos relacionados com a campanha, mas 

não está conectado ao planejamento estratégico. O assistente técnico externo é um 

profissional fora da organização do partido que realiza serviços relacionados à campanha para 

as partes, mas não está conectado ao planejamento estratégico. 
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Na prática, essas divisões não são bem claras. A distinção ilustra como a presença de 

assistência técnica externa (por exemplo, de agências de publicidade), não significa 

necessariamente a presença de assistência estratégia externa (por exemplo, consultores 

políticos independentes). Enquanto o último é especializado em campanhas e comunicação 

política, o primeiro é normalmente composto por profissionais dentro da sua área de 

especialidade. 

Os profissionais de comunicação são hoje essenciais nas sedes dos partidos e nos 

gabinetes dos representantes. Esses profissionais se utilizam de ferramentas de marketing e 

das relações públicas como mecanismos para alcançar os objetivos de exposição pública dos 

agentes políticos em sua atuação diária do cargo que ocupam. E são muito trabalhadas as 

estratégias para garantir o domínio da agenda e impedir as tentativas rivais de assalto à agenda 

noticiosa (BLUMLER, 1990; BLUMLER e GUREVITCH, 1995; JONES, 1995, 1997).  

Pacheco (1994) vai defender a distinção entre marketing político e marketing eleitoral. 

O eleitoral, segundo o autor, aconteceria apenas em época de eleições. Já o marketing político 

seria considerado a apropriação de princípios mercadológicos na atividade política dos 

governos, dos partidos ou dos indivíduos políticos. 

Segundo Gomes (2007), tanto o marketing político como marketing eleitoral são 

atuações estrategicamente esquematizadas para aproximar o cidadão/eleitor com os 

representantes políticos, os partidos e as instituições governamentais, seguindo interesses 

específicos que podem ser desde criar afinidade para uma determinada causa ou a aprovação 

de uma ação a ser realizada, até a barganha pelo voto em momentos de alternância do poder.  

A comunicação política no mandato continua com o acompanhamento dos consultores 

políticos. Ainda que tenha uma finalidade diferente do período eleitoral, existe uma 

preocupação constante com a forma como representante é visto pelo eleitorado durante o 

mandato. A fim de dar visibilidade ao trabalho do agente político, o marketing político se 

utiliza de ferramentas para chamar a atenção para a atuação política no cotidiano da função 

pública. A internet torna-se um ambiente propício para manter o representante em foco 

evitando a mediação dos veículos de imprensa. Com páginas na Web e perfis em redes 

sociais, agentes do campo político têm o potencial de estabelecer um contato com a sociedade 

civil com baixos custos e sem os limites de tempo ou de espaço físico estabelecidos em outros 

meios como TV e rádio. E como qualquer comunicação política, também há  preocupação em 

como se aporpiar da internet estrategicamente. 
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1.2 Comunicação política online 

 

O uso dos media digitais está cada mais aliado à organização da informação política na 

esfera pública e, ao contrário de meios como a TV e o rádio, as TICs (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) – têm o potencial de oferecer maior interatividade entre quem 

pública e quem acessa conteúdos online, procedendo-se a uma descentralização da 

informação (HOWARD, 2005). Essas tecnologias também afetam as relações sociais quando 

se trata das questões do offline/online e da escolha do indivíduo, pois este, é importante frisar, 

tem o poder de selecionar as redes em que quer fazer parte e em que grau essa participação 

vai acontecer (MACINTOSH, 2004). 

A aceleração dos processos de globalização e o avanço tecnológico dos media digitais  

produzem profundas mudanças nos modos da sociedade contemporânea se comunicar – como 

as formas de publicar, consumir e compartilhar informação –, levam a ponderar sobre o 

surgimento de novos espaços públicos participativos e discursivos na esfera pública, como a 

internet, por exemplo, que apresenta uma gama de potencialidades para a solidificação dos 

ideais democráticos. 

Em tempos atuais, verifica-se uma transferência de algumas estratégias já utilizadas no 

campo dos meios comunicação de massa tradicionais para as plataformas de comunicação 

digital, como a criação de sites de partidos para recrutamento de militância e arrecadação de 

recursos, publicação de informativos do partido e planos de governo, por exemplo. Nota-se 

que a utilização de plataformas digitais para a comunicação política com o eleitorado se 

destaca como uma alternativa à intermediação que acontece em meios como jornais, revistas e 

noticiários de TV – os quais possuem critérios próprios de noticiabilidade já estabelecidos. 

A televisão ainda recebe maior atenção dos agentes políticos2, mas a exploração de 

media digitais como a Internet tem crescido e mostrado que seu potencial comunicacional 

merece ser considerado. Tais plataformas aparecem como uma alternativa barata, de alto grau 

de difusão e que não teriam o tempo limitado da televisão. Ou seja, a esfera política pode, 

enfim, comunicar-se diretamente com a esfera civil, dispensando a mediação pelo campo do 

jornalismo. Com isso, a informação política chegaria diretamente ao público e sua origem 

seria de um fornecedor que é, ao mesmo tempo, um agente do campo político. 

                                            
2 Segundo estudo da Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF), os gastos com programas de TV, por 

candidatos a governador e prefeito nas eleições e 2010 e 2012 em todo o país, chegam a R$ 84 milhões. Ficando 

atrás apenas das despesas com pessoal ou serviço de terceiros. Fonte: 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/ 
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A internet, em princípio, funciona como uma rede que permite aos 

seus usuários o contato e a difusão de informações sem 

necessariamente pedirem permissão aos grupos mediáticos já 

consolidados. Ela se apresenta como um espaço apto a atender 

demandas individuais, onde cada um busca a informação que deseja, 

podendo modificá-la ou adicionar suas considerações para uma 

posterior publicação, sem grandes dificuldades ou custos 

(MARQUES, 2006). 

 

Como afirma Rousiley Maia (2008; 2011), a rede tem o potencial de ser um meio pelo 

qual os cidadãos e os políticos podem comunicar-se, interagir, tocar informações e debater, de 

maneira direta, rápida e sem obstáculos democráticos. 

A ação de ouvir, comunicar, persuadir e se manter em visibilidade tem feito os agentes 

do campo político se apropriarem de tecnologias, como as atuais ferramentas de comunicação 

na internet, para entreter e convencer o eleitor. Os diferentes ambientes online têm 

possibilitado o envolvimento de usuários distintos, levando em conta os diversos gostos dos 

internautas, através de materiais informativos, entretenimento, participações em grupos de 

interesse comuns, compartilhamentos de conteúdos, entre outros. A comunicação política não 

só usa as mídias tradicionais, mas também inventa novas formas de utilizá-las graças ao 

progresso técnico, seguindo o exemplo de marketing comercial. Da mesma forma, os políticos 

já trouxeram a internet para o seu serviço. 

É claro que, por se tratar de um ambiente com uma grande pluralidade de conteúdos, 

significa que ninguém pode assumir a atenção universal, ou mesmo generalizada aos 

acontecimentos políticos ou conteúdo político por parte dos cidadãos, há muita concorrência. 

Porém, ao mesmo tempo, isso significa que as pessoas com um interesse intrínseco na política 

estão consumindo mais conteúdo político do que nunca. 

 

Lançar mão da internet como ferramenta para agregar visibilidade às opiniões 

e aos projetos de seus candidatos tornou-se imprescindível aos partidos, cujo 

intuito é abranger, naturalmente, a maior parcela possível do eleitorado. Para 

agremiações políticas e candidatos, existe a possibilidade de se formarem 

novas redes de contato, de alcançar audiências particulares, de padronizar 

mensagens e, logicamente, de adotar estratégias organizacionais internas mais 

eficazes. A depender da cultura política de cada sociedade democrática, os 

new media se mostram eficientes, inclusive, no que se refere à arrecadação de 

fundos de campanha (MARQUES et al., 2011). 

 



26 

 

De acordo com Fernandez (2005, p. 16), “a comunicação mediada por computadores 

(CMC) permite a melhoria da comunicação política e da construção de uma nova esfera 

pública”. Para isso, o autor aponta oito itens:  

1. Eficiência e facilidade para o acesso às informações;  

2. Sondagens sobre as preferências dos cidadãos;  

3. Transformação na condição política;  

4. A internet como precursora de uma nova comunidade política anárquica e novas 

formas de política emergem livremente do estado de coerção;  

5. Declínio da recepção passiva, em que a informação pode ser respondida; 

6. Declínio dos mediadores;  

7. Eficiência dos serviços; 

8. Possível melhora nos problemas da democracia representativa. 

A utilização de sites pessoais e perfis em redes sociais dá uma maior diferenciação aos 

discursos dos agentes. Antes, os cidadãos estavam habituados aos breves pronunciamentos 

através do rádio e da televisão ou em palanques durante os comícios em período eleitoral. 

Agora, é possível um meio conversacional que não possui um tempo nem espaço pré-

determinado para a transmissão de discursos, além da possibilidade de receber um feedback 

mais rápido e eficiente, tudo através da internet. 

Assim, ao promover condições técnicas diferenciadas daquelas das plataformas 

tradicionais, alguns estudiosos argumentam que, a partir do emprego dos recursos digitais de 

comunicação, as expectativas para o incremento das práticas democráticas foram renovadas 

(NEGROPONTE, 1995; NORRIS, 2000; GROSSMAN, 1996; TOFFLER e TOFFLER, 1996; 

DYSON et al., 1994; FROOMKIM, 2004; STANLEY e WEARE, 2004; KLEIN, 1999; 

MARCHE e McNIVEN, 2003). 

É claro que, conforme afirma Pippa Norris (2001), o fato de os media digitais  estarem 

disponíveis tecnicamente não garante a sua real utilização, pois isso é apenas parte do que 

explica os modos através dos quais a internet vem sendo utilizada na política. Para a autora, 

há diversos outros fatores que influenciam o modo como se relacionam cidadãos e atores 

políticos com os media digitais, como: gênero, escolaridade e renda, etc. Não é por ser um 

potencial desse tipo de ferramenta que esse fenômeno vai ser assegurado. Além disso, o 

potencial de uma tecnologia não será necessariamente apropriado pelos usuários da maneira 

prevista pelos seus criadores. Para Römmele (2003), as formas uso dessas ferramentas vão 
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depender dos agentes e do momento político, o que nos dá diferentes graus de interação 

promovidos por diferentes indivíduos. 

A noção de interatividade é amplamente utilizada em várias disciplinas, incluindo a 

Comunicação Política. Ela sofre, no entanto, de uma confusão conceitual e contradições 

(KRUIKEMEIER, et al, 2012). Os diferentes entendimentos do conceito têm em comum que 

se trata de uma comunicação bidirecional, que é também a forma como será encarada a 

interatividade neste estudo. A investigação sobre as consequências de interatividade 

encontram principalmente efeitos positivos sobre as variáveis políticas nível individual, tais 

como avaliações mais positivas de candidatos e governos (SUNDAR et al., 2003) e um 

elevado senso de eficácia política (TEDESCO, 2007). Em consonância com estes argumentos, 

que a hipótese de que a comunicação política online altamente interativa tem um efeito 

positivo sobre a participação política dos cidadãos (KRUIKEMEIER et al., 2012). Porém, 

vale ressaltar que parte dos autores sobre cyberdemocracia (ou democracia digital) costuma 

enfatizar em excesso as dimensões tecnológicas e estabelecer uma associação automática 

entre o potencial das chamadas tecnologias digitais de comunicação e a revitalização de 

instituições e práticas democráticas. Ora, em primeiro lugar, vai depender muito do tipo de 

uso que está sendo atribuído para a internet, que pode oferecer tanto novas possibilidades para 

a participação descentralizada como também pode sustentar formas para maior centralização 

do poder. Segundo, é preciso perceber que não basta possuir estruturas comunicacionais 

eficientes ou instituições favoráveis à participação para que se fortaleça a democracia, mas 

também devem estar presentes a motivação correta, o interesse e a disponibilidade dos 

próprios cidadãos para engajar-se em debates (GOMES e MAIA, 2008). 

 

1.3 Representação democrática e visibilidade pública 

 

Para a manutenção dessa campanha permanente, o agente político precisa de 

visibilidade e se manter presente na memória dos cidadãos. A utilização dos meios de massa 

como instrumento de comunicação reforça esse vínculo entre representante e representado, 

não é a toa que o Estado está sempre entre os maiores investidores em publicidade, no caso 

brasileiro, por exemplo. 

Tornou-se corriqueira a instrumentalização de ferramentas de comunicação por parte 

de agentes políticos e determinadas agremiações políticas com o intuito de expor suas 

perspectivas de mundo e programas de governo. Os partidos políticos investem em anúncios e 



28 

 

propagandas em certos veículos atentando para uma expectativa de lucro não necessariamente 

financeira e imediata, mas político-ideológica. 

A comunicação política moderna não pode mais continuar, como no passado, 

contando apenas com a qualidade do discurso político e a competência retórica dos seus 

oradores. Dentro da discussão sobre a prática política contemporânea, é cada vez maior o 

consenso a respeito de parte considerável da disputa política ter sido transformada em luta 

pela imposição da imagem pública dos atores políticos, bem como em competição pela 

produção da opinião social predominante que se apresentam da cena pública (GOMES, 2004).  

Na democracia de audiência, segundo a tipologia de Bernard Manin (1997), o 

elemento da confiança pessoal entre representante e representado torna-se decisivo como 

elemento de escolha eleitoral. Segundo o autor, ao invés de uma escolha partidária 

previamente determinada, o eleitor passa a ter seu voto “flutuante”, onde a figura central da 

política passa a ser a do perito em comunicação política estratégica: o marqueteiro, o 

consultor político, o especialista em pesquisas de opinião, o candidato com talento midiático.  

A imposição da imagem situa-se em condições de disputa constante. Uma 

concorrência pela audiência, atenção, interesse, predileção do público, tempo livre, memória e 

apoio da opinião pública (GOMES, 2004). Há uma preocupação constante com a manutenção 

de uma imagem pública favorável para os agentes políticos. 

Quando se fala aqui em “imagem pública”, usa-se a definição de Gomes (2004), 

referindo-se não a um fato plástico ou visual, mas a um fato cognitivo, conceitual. Porém, isso 

não quer dizer que propriedades visuais e estéticas não sirvam para caracterizar um ator 

político, eles continuam a constituir sua imagem pública. Além desse descompasso entre 

imagem visual e imagem pública, a inexistência de uma não impede a existência da outra, por 

exemplo: mesmo quando se fala de indivíduos que não se possuem imagem visual, eles 

podem perfeitamente possuir uma imagem pública. 

Vale ressaltar que a imagem pública não deve ser percebida como uma entidade fixa e 

definida, sempre idêntica a si mesma e assegurada para todos os seres reais (WEBER, 2004). 

Ao contrário, a simples existência real, segundo Weber (2004), não garante de existência de 

imagem pública, pois elas podem deixar de existir sem que os atores ou objetos que a qual 

pertençam também o façam, e tais imagens podem alterar-se para uma imagem pública mais 

ou menos favorável com relação àqueles a quem pertencem ou até mesmo sem absolotamente 

depender das ações destes. Sabe-se que, embora certos aspectos possam ser mais 

pronunciados num indivíduo, é importante perceber as pessoas não como unidimensionais. 
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Nas imagens públicas “não se lida propriamente com  os indivíduos que elas representam, 

mas com a persona e ou as máscaras teatrais, se lida com a formação de ideias a partir do 

processo psicológico e social da caracterização” (GOMES, 1999, pp. 152-153). 

Além disso, Gomes ainda vai tratar do problema da não fixação das propriedades que 

definem uma imagem pública, já que está se falando de atores sociais que estão 

constantemente produzindo atos e expressões que sempre podem ser interpretados de formas 

diversas gerando, portanto, outras imagens públicas (GOMES, 2004). Assim, por falta de 

controle, as imagens públicas são inquietas e provisórias. 

Segundo  Albino Rubim (2000), a imagem pública se caracteriza como um passe que 

possibilita a existência reconhecida do ator político na esfera pública. O autor ainda ressalta 

que caso o agente não participem de espaços de visibilidade como o televisivo e o dos media 

digitais, por exemplo, fica impossível posicionar-se bem como um ator na cena política 

contemporânea, é preciso participar da esfera de visibilidade pública (GOMES, 2004). 

Também é importante assinalar que a construção da imagem pública no campo político 

funciona em uma arena de disputa, na qual o agente, seus aliados e seus concorrentes 

disputam continuamente a construção e a desconstrução das imagens públicas dos atores 

envolvidos no jogo político e em outros campos sociais3 que os cercam. 

Essa esfera de visibilidade pública é definida por Gomes (2004) como: 

 
A esfera política no seu modo de existir para o cidadão e no modo 

como pode ser por ele experimentada (...) é nela e por ela que a esfera 

civil forma a sua opinião e organiza a sua disposição sobre os sujeitos 

políticos, sobre o estado da coisa pública, sobre agendas e prioridades 

do congresso, do governo e da sociedade. Do ponto de vista da esfera 

política, a esfera de visibilidade pública é a forma com que um agente 

político ou uma matéria de pauta política, por exemplo, podem 

assegurar o reconhecimento público da sua existência. Para um agente 

profissional da política, existir para o público de massa é 

principalmente existir nessa esfera e a imagem que se fizer dele a 

partir da cena política será tomada pelo público como a constituição 

de sua natureza e do seu caráter (GOMES, 2004, p.115). 

 

Assim, obter visibilidade é fundamental para quem quer ocupar cargos políticos. É 

essencial não só fazer ações eficientes, mas também que suas ações apareçam de forma 

                                            
3 “Campo” é empregado, aqui, no sentido que a Sociologia de Pierre Bourdieu dá à palavra: um sistema de 

relações sociais que estabelece como legítimos certos objetivos, que assim se impõem “naturalmente” aos 

agentes que dele participam. Esses agentes, por sua vez, interiorizam o próprio campo, incorporando suas regras, 

também de maneira “natural”, em suas práticas (o que Bourdieu chama de habitus). Cada campo “é um campo 

de forças dotado de uma estrutura, e também um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de 

forças” (BOURDIEU, 2001, p. 69). A comunicação de massa situa-se entre essas forças e ela própria tem o seu 

próprio poder, a visibilidade pública.
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favorável aos olhos dos que estão dentro e fora do processo, é a forma mais eficaz de dar 

conhecimento ao público do que se faz e das razões para fazê-lo. 

A ampla divulgação da imagem pública, porém, nem sempre será favorável, pois a 

exposição pode levar a diferentes tipos interpretações que nem sempre são positivas. O que se 

vê na prática política é a tentativa de aliar às imagens pessoais dos agentes atributos como 

competência e honestidade para se legitimar na prática política e, assim, ser visto com bons 

olhos pelo eleitorado. 

Pesquisas de gerenciamento de imagem tenham sido aplicadas a políticos que buscam 

a atenção dos eleitores em dois aspectos. Primeiro, os eleitores formam impressões intuitivas 

de políticos com base no estilo, aparência e personalidade (DE LANDSTEER et al., 2008). 

Em segundo lugar, os atores políticos procuram controlar a impressão que eles dão para 

maximizar o impacto sobre os eleitores (DE LANDSTEER, 2004). Embora o foco para a 

pesquisa de gerenciamento de imagem política tem sido em como os políticos tentam 

controlar as percepções através dos meios de comunicação, não há evidência de que a Internet 

possa ter um potencial significativo como um canal de persuasão para moldar as percepções 

(STANYER, 2008). Especificamente considerando sites, Stanyer (2008) argumenta que eles 

fornecem representantes eleitos, com espaço para se apresentar aos eleitores. A internet, 

portanto, oferece a oportunidade de políticos terem influência nas percepções do público 

através do contato direto e regular com os cidadãos. 

A imagem dos políticos pode, em parte, ser criada e gerenciada através de divulgações 

seletivas sobre suas vidas privadas (STANYER e WRING, 2004). Os políticos também têm 

usado a internet como um meio de mostrá-los como seres humanos simpáticos, representando 

assim um tipo de gerenciamento de imagem (JACKSON e LILLEKER, 2011). Isso pode 

incluir o fornecimento de informações sobre os seus interesses pessoais na música, esportes 

ou filmes, mostrando um senso de humor ou exibindo qualquer outra de uma gama de 

características pessoais que pretendem assim divulgar. Há estudos que evidenciam que os 

políticos têm procurado incentivar este desenvolvimento com sites (STANYER, 2008), 

weblogs (AUTY, 2005; JACKSON, 2008) e sites de redes sociais (JACKSON e LILLEKER, 

2009). A lógica inerente é que, através da autopromoção (JACKSON e LILLEKER, 2009), os 

deputados incentivam os eleitores a desenvolverem uma empatia com o político como um ser 

humano comum. 

Políticos interessados em reeleição querem que as pessoas saibam que eles estão 

fazendo um bom trabalho (JACKSON e LILLEKER, 2004), daí a importância de vincular 
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suas ações para a função de comunicação de gerenciamento de impagem que o mostrem como 

um agente ativo na sua atuação política. 

Presumivelmente, esses agentes que agora complementam essa publicidade, querem 

que seu trabalho esteja sendo visto pelo eleitorado e, para isso, tentam divulgar ao máximo 

seus feitos na política junto aos grandes meios de comunicação. O que se vê mais 

recentemente é a utilização da internet como aliada nesse processo de conquista de 

visbilidade, onde os agentes e suas equipes postam notícias de seu site, promovem as suas 

atividades através de sites de redes sociais e microblogs, aproveitando a praticidade e 

comodidade oferecidas por esses meios (MARQUES et al., 2014). Isso levanta a questão de 

porque os políticos promoveriam sua rotina de trabalho junto ao eleitorado. Uma possível 

explicação é que essa atividade pode ter um impacto eleitoral favorável (JACKSON e 

LILLEKER, 2009). 

Desse modo, conhecer a gramática da imprensa e da televisão, por exemplo, é 

fundamental para que a esfera política possa produzir conteúdos prontos para a circulação 

nessas esferas de visibilidade, assim como é fundamental compreender o modo como operam 

as rotinas produtivas adotadas nos campos correspondentes para explorar os aspectos que 

permitem que os conteúdos e materiais da esfera política tenham sua entrada permitida pelos 

selecionadores do jornalismo, por exemplo. 

Comunicação e cultura de massa deixam de ser vistos como meios apenas 

instrumentais e se transformam em ambientes fundamentais para a política contemporânea, 

mais que meros dispositivos de produção e emissão ou circulação de mensagens eles foram 

ganhando cadas vez mais formas de produção de conteúdo em massa (GOMES, 2004). 

Porém, as empresas de comunicação são diferentes em relação às principais instituições 

políticas, logo que se observa o destaque que é dado aos agentes que ocupam postos mais 

importantes. Podem até criticá-los, mas raramente se atrevem a questionar sua relevância, ou 

seja, ambientes jornalísticos também podem funcionar como instrumentos dos líderes 

políticos, que através de declarações públicas, têm influência sobre o noticiário. 

 

É através dos jornalistas que os políticos atingem a notoriedade 

pública. Ou seja, sem as mídias, não há visibilidade possível. E o que 

buscam as mídias das fontes, de instituições públicas ou empresas 

privadas a não ser dar visibilidade a seus atos nem sempre percebidos 

de maneira espontânea pelos gatekeepers? Evidente que quanto maior 

a audiência das mídias, maior o efeito da visibilidade desejada. 

(ADGHIRNI, 2004, p. 4) 
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Passa a ser necessário, assim, atender a determinados critérios da construção de 

notícias (TRAQUINA, 2004; MIGUEL e BIROLI, 2010). A concorrência por mais 

visibilidade faz com que os representantes políticos busquem influenciar a cobertura 

mediática a seu favor, alguns chegam a adquirir veículos próprios de comunicação, ou através 

da “fabricação” de opiniões e imagens públicas – uma atividade geralmente levada à frente 

por profissionais cada vez mais especializados no campo das relações públicas e do marketing 

(GOMES, 2004). 

Miguel e Biroli (2010) vão listar quatro dimensões principais nas quais a presença dos 

media fez com que se modifiquem as práticas políticas. A primeira delas diz respeito ao que 

“a mídia tornou-se o principal instrumento de contato entre a elite política e os cidadãos 

comuns” (MIGUEL e BIROLI, 2010, p. 9). Levando isso em conta, a segunda dimensão vai 

dizer que aconteceu uma transformação do discurso político, no intuito de se adaptar à 

linguagem e à dinâmica dos media noticiosos. Inciativas como media training e a presença 

constante de assessores de imprensa na fala dos agentes são alguns exemplos dessa adaptação 

à gramática dos media. 

A terceira dimensão, segundo os autores, trata a cerca da capacidade dos media 

modificarem as práticas políticas através da formulação de questões públicas ou ainda de 

produzir a agenda pública. A última dimensão trata sobre a preocupação que os agentes 

políticos devem ter em relação à gestão da visibilidade, tendo em vista que ela é necessária 

para a ascensão da carreira política (MIGUEL e BIROLI, 2010). Assim, cria-se o que alguns 

autores vão chamar de uma “dependência entre os campos” (GOMES, 2004; MIGUEL; 

BIROLI, 2010; WEBER, 2006).  

 

Atores políticos e instituições lutam para alcançar a visibilidade e 

imagem convenientes, ao mesmo tempo em o próprio jornalismo 

precisa dos atores políticos e instituições como fontes. Sabendo desta 

dinâmica, profissionais do campo político vão utilizar todos os 

recursos disponíveis para que os atores políticos consigam um espaço 

nos media (ROSETTO et al., 2013). 

 

A consultoria política profissional está associada à emergência de novos mecanismos e 

dispositivos de comunicação, além da crescente tendência à especialização e 

profissionalização de tarefas que é típica das sociedades modernas. A consultoria já é notada a 

partir da década de 1940, no período do pós-guerra, correlacionada estreitamente com o 

aparecimento da televisão (NEGRINE e LILLEKER, 2002, p. 309). Blumber e Kavanagh 

(1999, p. 212) distinguem uma nova era das campanhas, entretanto, apenas nos anos 1960, 
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quando o “meio predominante da comunicação política” passou a serem os canais nacionais 

de televisão, com grandes audiências, enquanto, do outro lado, foi se perdendo a lealdade 

partidária dos eleitores e se formando um eleitorado mais “flutuante”. Refletindo tendências 

identificadas pelos modelos em fases de mudança das campanhas citadas anteriormente, 

Farrell, Kolodny e Medvic (2001) sugerem que os partidos têm vindo a precisar profissionais 

porque os requisitos de dependência tecnológica da campanha excedem sua capacidade 

institucional própria: 

 
Whether in the United States or elsewhere, certain elements of 

campaigns are thought necessary at even the most basic level. These 

include: headquarters and staff organization, polling, message and 

strategy creation, day-to-day campaign management, fundraising, 

message dissemination, issue and opposition research, speech writing, 

scheduling and advance work, media production and placement, 

canvassing and voter contact by phone, volunteer coordination, direct 

mail production and printing, press relations, get-out-the vote efforts, 

and (increasingly) Web site creation and maintenance. (FARRELL et 

al., 2001, p 15)4. 

 

A prática política contemporânea comporta um grande número de habilidades, 

algumas delas estão ligadas ao campo da comunicação de massa, pois uma parte relevante da 

atividade política se realiza na arena da opinião pública, “uma competição pelo fazer ver, 

fazer pensar, fazer sentir” (GOMES, 2004, p. 358) . 

Vale atentar para a forma como os media abordam a temática política, devido ao seu 

papel relevante nas sociedades. Isso porque, para Kunczik (2002), mesmo naqueles países 

onde a democracia é mais fraca e instável, são os meios de comunicação que, muitas vezes, 

servem de “cão-de-guarda” de todo o sistema político e que proporcionam o julgamento 

pública necessário para garantir a integridade política por parte daqueles que detêm o poder 

(KUNCZIK, 2002). A “influência dos media é admitida sem discussão, na medida em que 

ajudam a estruturar a imagem da realidade social, em longo prazo, a organizar novos 

elementos da mesma imagem, a formar novas opiniões e crenças” (WOLF, 2006, p. 143). 

Dessa forma, ajudando a formar a opinião pública, os meios de comunicação acabam por 

                                            
4 Tradução própria: “Seja nos Estados Unidos ou em outro lugar, certos elementos das campanhas são pensadas 

como necessárias para até mesmo o nível mais básico. Estes incluem: sede e organização de pessoal, sondagens, 

mensagem e criação de estratégias, o dia-a-dia de gerenciamento de campanhas, captação de recursos, 

divulgação de mensagens, emissão de pesquisa de oposição, escrita do discurso, programação e trabalho 

antecipadamente, produção e colocação de mídia, prospecção e contato com os eleitores por telefone, 

coordenação de voluntários, a produção de mala direta e impressão, assessoria de imprensa, obter esforços de 

voto, e (cada vez mais) a criação de sites e manutenção.” (FARRELL et al., 2001, p 15) 
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agendar quais os assuntos estão em pauta na vida cotidiana das pessoas, mesmo que essa não 

seja a intenção principal (McCOMBS, 1997). 

Uma vez que tal fenômeno se aplica igualmente ao conteúdo político, isso afetou a 

realização de eleições, as estratégias dos atores políticos, a dinâmica entre eles e os meios de 

comunicação estabelecidos, bem como a natureza da participação dos cidadãos na vida 

política. Em suma, há uma “quebra da experiência política e social amplamente partilhada” 

(BENNETT e ENTMAN, 2001, p. 741). O crescimento de novos meios de comunicação 

eletrônicos transnacionais tem provocado uma nova “globalização” inevitável da informação 

política mediatizada para o público. 

 

1.4 Representação democrática e os media digitais 

 

Em teoria, a internet pode fornecer mais oportunidades para um canal direto de 

comunicação de existir entre o parlamento e os cidadãos, ignorando efetivamente máquinas 

partidárias tradicionais, já que tem um efeito de criar condições de concorrência equitativas 

em termos de abrir o acesso ao parlamento, aos partidos e aos políticos. 

Como Coleman et al. (1999) previu, no final da década de 1990, o surgimento da 

internet iria reforçar e fortalecer o desenvolvimento de múltiplos fluxos de informação entre 

os parlamentos e os cidadãos, o que resultaria em uma melhor democracia. Muitos estudos 

têm seguido à procura, em especial, do modo como os atores políticos têm adotado novas 

mídias na sua atividade parlamentar, alguns focando o impacto na mudança da representação 

(ZITTEL, 2003; COLEMAN, 2005; WARD e LUSOLI, 2005; NORTON, 2007; COLEMAN 

e MOSS, 2008; FRANCOLI e WARD, 2008; GIBSON et al., 2008.; JACKSON, 2008); o 

ponto-chave é verificar se as novas mídias mudaram a representação parlamentar de alguma 

maneira, ou se estão sendo simplesmente reproduzidos os mesmos processos e formas de 

representação que ocorreram antes do advento da internet. Coleman e Moss (2008) mostram 

como as novas mídias trouxeram uma diferença crucial para a representação democrática e de 

potencialmente mudar a forma de representação, promovendo um relacionamento mais 

próximo, comunicativo e informal entre representantes e representados. 

Os media digitais têm a capacidade de promover um enfoque múltiplo de 

representação, com entrada direta de cidadãos em todos os níveis geográficos. 

Coleman e Blumer (2009) acreditam que a relação entre representação política e 

internet clama por inovações institucionais no ambiente online que despertem uma cidadania 
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mais crítica, ao mesmo tempo em que levariam o governo representativo para uma nova 

forma onde discurso público e a deliberação entre o campo político e a sociedade teriam local 

(ITUASSU, 2014). Os autores defendem que a internet pode ser aproveitada como um espaço 

para essa prática da cidadania e para revitalizar os arranjos desgastados da comunicação 

política contemporânea, com novas formas de relação entre representantes e representados. 

Com isso, a internet teria o potencial de desenvolvimento de novas formas participativas e 

novas esferas interativas de input da sociedade nas decisões políticas (COLEMAN, 2005). 

Se representação geográfica não é mais, na visão de alguns atores, um componente 

essencial para a representação política se estabeleça, em seguida, os deputados poderiam, em 

teoria, representar os cidadãos com base em interesses comuns, e não do local onde vivem 

(JACKSON, 2005; RUSH, 2001). Enquanto os deputados são eleitos por seus eleitores, e, por 

convenção, lidar com o tratamento de casos de apenas aqueles que vivem em seu círculo 

eleitoral, a ideia de um eleitorado não geográfico existente ao lado da geográfica é possível 

(JACKSON, 2005). De fato, os deputados que se especializam em determinadas áreas 

políticas frequentemente se envolvem com questões além dos limites de sua circunscrição 

(RUSH, 2001). Teoricamente, portanto, os deputados podem representar indivíduos que se 

reúnem online com base em interesses/problemas comuns. 

Esse debate sobre o “afrouxamento” da influência geográfica, com o potencial para o 

desenvolvimento da representação não-geográfica, traz à tona o conceito de e-representação. 

Chen (2005) sugere que o uso do email ajudou “representantes virtuais” para se comunicar de 

forma mais eficiente, mas observou que não era relevante para todas as situações. Lusoli 

(2007) considera o conceito de e-representação, cuja pesquisa exploratória sugere que tal 

conceito poderia promover a participação direta, envio e recebimento de informações e o 

incentivo de um debate. Assim, qualquer mudança no conceito de representação requer uma 

compreensão dos pontos de vista de ambos os deputados e eleitores online.  

Cada veículo de comunicação, por sua vez, tem uma linguagem específica. Na 

internet, isso não é diferente. Ela é um meio no qual são colocadas diversas ferramentas, 

incluindo rádio, vídeos, jornais e revistas. Sites, blogs e redes sociais também apresentam 

uma linguagem própria, ainda que não haja um padrão, e diversas formas de apropriação. 

Conhecer a gramática dessas plataformas torna-se necessário para o candidato ou gestor que 

se faz presente em diferentes âmbitos. 

 

1.5 Marketing político online 
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O uso da internet como ferramenta política começou a partir dos media “tradicionais”, 

e particularmente jornalistas, que começaram a navegar na Rede, a fim de atualizar as 

informações do campo político que são transmitidas em seus noticiários ou jornais. Enquanto 

a internet é, teoricamente, um meio “lento” – tendo em vista que você tem que esperar até que 

os internautas cheguem ao seu site ou blog na esperança de que as suas mensagens irão 

alcançá-los –, mas também permite uma possível aceleração da difusão de conteúdos, quando 

eles são apanhados pelos meios de comunicação mais tradicionais.  Após uma fase inicial com 

apropriação incipiente, em que os sites serviam apenas para disponibilizar os programas 

eleitorais, a oferta diversificou-se, com novos conteúdos e novas aplicações. Essa diversidade 

permite dizer que, atualmente, os dispositivos online reúnem aspectos multimídia, com quase 

todas as características dos dispositivos tradicionais. O marketing político consiste em mais 

do que um conjunto de dicas e fórmulas descobertas empiricamente e reutilizados: ele 

obedece a uma série de princípios básicos precisos que se aplicam em quase todos os casos, 

tanto específicos quanto gerais (MAAREK, 2011). 

A evolução da internet se estabelece com a interatividade (a chamada “web 2.0”, com 

seus blogs e redes sociais) e mudou a sua própria natureza: para um meio de “atração”, o que 

significa atingir o destinatário, sem qualquer esforço de sua parte – o que aumenta fortemente 

a velocidade de penetração da mensagem entre os potenciais beneficiários (MAAREK, 2011). 

Não é apenas o número de pessoas ligadas que está a crescer. A mera constatação do número 

de websites mostra um crescimento exponencial, semelhante aos dados disponíveis na internet 

em todo o mundo, a uma distância de apenas alguns cliques. 

Ao oferecer mecanismos  de comunicação mais práticos e baratos, a internet tem 

influência na modificação de como se dão as relações interpessoais dos usuários. O campo 

político, enquanto integrante do conjunto de relações sociais, também sofre influência dessas 

tecnologias (BRAGA et al., 2007). No processo eleitoral, existe uma disposição muito mais 

ampla por parte dos agentes políticos de se mostrarem abertos à interferência por parte da 

esfera civil. Servindo tanto como apoio, quanto alternativa aos media tradicionais, a internet 

torn-se um meio recorrente entre candidatos a cargos políticos pelo seu potencial de 

estabelecer um contato  mais direto com o eleitorado (MARQUES et al., 2013). É possível 

dizer hoje que o impacto da internet e da rede global de computadores nos meios de 

comunicação é muito visível, além de sua influência na sociedade, tornando-se um vasto 
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campo de pesquisa sobre os mais diversos aspectos como comportamento, linguagem, entre 

outros (WILDEROM, 2009). 

Estar presente em tais ambientes tornou-se essencial para os agentes políticos, partidos 

e instituições que querem ter visibilidade pública, participarem da opinião pública e manter 

uma interação com o eleitorado, por exemplo. Não adianta mais oferecer apenas o e-mail 

como forma de contato, é preciso um site atualizado, perfis em redes sociais, assessoria de 

imprensa especializada, media-training, a utilização de diferentes mídias, ou eles correm o 

risco de serem tachados de ultrapassados ou de serem acusados de avessos às contribuições (e 

críticas) que muitos usuários se dispõem a oferecer (MARQUES e SAMPAIO, 2011). 

Nas eleições presidenciais norte-americanas de 2004, o universo dos blogs foi um 

fenômeno em foco, com Howard Dean, candidato pelo partido Democrata, que o permitiu 

abrir vias diretas no contato com o eleitorado e arrecadar cerca de 15 milhões de dólares para 

apoio à campanha. Porém, perdeu a nomeação para John Kerry (ADAMIC e GLANCE, 

2005).  Na corrida à Casa Branca, George W. Bush e John Kerry também apostaram neste 

novo dispositivo, criando diários de campanha na blogosfera. 

Em 2008, a internet foi novamente um elemento importante na estratégia de campanha 

de um candidato, Barack Obama do partido Democrata, que fez uso de quase todas as 

aplicações online disponíveis no momento (AGGIO, 2013). Obama criou páginas e perfis 

pessoais em várias redes sociais (Obama Everywhere), e só no Facebook chegou as 320 mil 

curtidas. Para além deste contato direto com o eleitorado, o candidato chegou a arrecadar uma 

quantia de 28 milhões de dólares de apoio, o que lhe permitiu manter alguma distância em 

relação aos adversários (GOMES et al., 2009). 

No Brasil, a internet começou a ser utilizada em larga escala como estratégia de 

campanhas nas eleições de 2010 a partir da Lei n. 12.034/09, que liberou a utlização de blogs, 

websites e sites de redes sociais (como Orkut, Twitter, Facebook e YouTube), permitindo aos 

candidatos se apropriarem dessas páginas sem grandes restrições, durante o período eleitoral. 

Antes da lei entrar em vigor, a legislação eleitoral limitava o uso de ferramentas de campanha 

online, havendo uma série de circunscrições e punições. Assim, a regulamentação dos usos da 

internet em campanhas políticas auxiliou no crescimento desses meios junto às candidaturas e 

os QGs de campanha. 

Porém, o uso da internet não se limita a períodos eleitorais. Philippe J. Maarek (2011) 

vai listar três categorias principais de uso da Internet para a comunicação política:  

- Institucional  
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- Campanha política  

- Lobbying e promover a partidos políticos “marginais” 

O uso Institucional seria caracterizado por dar lugar a uma comunicação mais 

“neutra”, destinada a apoiar as suas ações políticas, é claro, mas não diretamente para 

promover o político ou seu partido. Estes sites já muitas vezes incluem fóruns, ou estão 

ligadas a um blog do partido, a fim de satisfazer as necessidades de interação dos internautas 

que queiram deixar suas opiniões, ou simplesmente à procura de pontos de vista outros 

usuários da Rede. Aqui, também estariam a prestação de serviços ao cidadão, ou mecanismos 

de e-government. 

O uso da Internet em campanhas políticas ganha novas configurações a cada período 

eleitoral. Vê-se um uso cada vez mais frequente de ferramentas de interação por parte dos 

políticos – blogs e perfis em redes sociais, por exemplo.  

Durante a campanha, os políticos e os seus apoiadores também estão tendo uma luta 

interna a fim de gerenciar e a ser mais “visível” na Internet do que os seus adversários usando 

truques conhecidos em e-Marketing, entre os quais Maarek (2011) destaca: 

- Compra de palavras-chave bem escolhidas nos motores de busca – principalmente o 

Google, no momento – a fim de redirecionar internautas para seus próprios sites; 

- Fingindo sites existentes, a fim de “enganar” os internautas excessivamente 

distraídos e enviar-lhes mensagens a favor do candidato, mesmo que este não era na 

lógica da busca do usuário; 

- Multiplicando blogs “amigos”, a fim de aumentar o burburinho da Internet, que não 

só permite que mais categorias de internautas possam ser alcançadas, mas também 

para enganar os motores de busca. Uma vez cruzado o gosto artificial desses blogs, vai 

melhorar a classificação deles aos olhos dos internautas que realizam uma pesquisa; na 

verdade, muitos desses blogs são geridos diretamente pela equipe de campanha ou por 

militantes do partido que pediu para ajudar abrindo seus próprios blogs; 

- Compra de anúncios em outros sites “não-políticos” e até mesmo comerciais, em 

países onde é permitido, permitindo excelente segmentação, se os locais e os sites são 

bem escolhidos; 

- Usando sites de redes sociais para disseminar a comunicação e manter o político 

visível na Rede. 
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Aumentando sua cota de visibilidade, as vantagens oferecidas pela internet 

proporcionam um ambiente fértil para a comunicação política. Porém, tal utilização dessas 

ferramentas requer cautela extra no momento da publicação de conteúdos, a fim de evitar 

gafes perante o público-alvo. 

Como terceira categoria apontada por Maarek (2011), os partidos políticos 

encontraram na Internet uma forma positiva de reconstruir um link com os seus militantes ou 

simpatizantes que foi danificado pelos meios de comunicação audiovisual. Enquanto as 

formas iniciais de utilização da Internet (“simples” websites) não mudaram muito a esse 

respeito, as novas formas interativas da Web 2.0 têm sido uma ferramenta eficaz ajudando a 

colocar partidos novamente em contato com a sociedade moderna (MAAREK, 2011). 

A utilização da internet pelos partidos também possui o potencial de equilibrar o jogo 

da comunicação política entre as agremiações, em face do baixo custo dos sites em 

comparação com outras mídias tradicionais e também pela sua possibilidade de veiculação de 

conteúdo multimídia. De acordo com essa perspectiva, os media digitais podem contribuir 

para a equalização entre as agremiações políticas, por conta do espaço ilimitado na Web, os 

pequenos partidos podem utilizar-se desse ambiente para “compensar” a pouca visibilidade 

que possuem em outros meios. Em oposição à essa perspectiva há a hipótese da 

“normalização”, segundo a qual os partidos maiores têm acesso a melhores profissionais e 

mais recursos em relação aos partidos menores, o que limita o poder dos websites e outras 

media digitais de atuarem como fator de balanceamento entre os partidos (STRANDBERG, 

2008). 

Podemos incluir ainda uma nova categoria de uso da internet para comunicação 

política, a de mandato. A internet tem o potencial de ser um caminho para divulgar o trabalho 

do mandato e para dar a ele maior visibilidade com diálogo direto com a população, por meio 

de sites pessoais e das redes sociais.  

Manter contato com cidadão no cotidiano do exercício da atividade política tornou-se 

tão importante para manter uma imagem favorável perante a sociedade quanto em períodos 

eleitorais, reafirmando a ideia de “campanha permanente” (COOK, 2002). Tal fenômeno pode 

ser observado pelo fato de alguns sites pessoais de campanha dos políticos continuarem ativos 

mesmo após terem ganhado a eleição – em alguns casos até mesmo em sua situação de 

derrota – e perfis em redes sociais continuam sendo atualizados com frequência e até 

mostrando momentos do dia-a-dia do agente político. Esse contato mais aproximado com os 

cidadãos acaba criando novos tipos de relações interpessoais entre o político e os internautas. 
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A possibilidade de enviar mensagens diretas e interagir com seus representantes via internet 

torna-se uma simulação das conversas face-a-face, aproximando o político, que, até então 

parecia tão distante da sociedade civil. 

 
As grandes vantagens destas redes são a escala e a proximidade, dois 

conceitos muito caros aos políticos. A aposta nestas ferramentas tem 

por base a ideia de que o acesso virtual tranquiliza tanto como o 

acesso real (KERBEL, 1998), o que em grande escala tende a 

transformar estas ferramentas num dispositivo mais poderoso do que 

os meios tradicionais, pois permitem codificar a mensagem em vários 

formatos (multimídia), têm uma abrangência global (ubiquidade), 

possibilitam a personalização da informação, dão ao utilizador a 

sensação de que é ele quem controla todo o processo (interatividade) e 

escapam ao controle dos media tradicionais (CANAVILHAS, 2009, p. 

10).  

 

Apropriar-se da Internet para manter, ou até mesmo desenvolver, essa relação com a 

esfera pública leva a crer em um maior grau de personalização da figura política, não só com 

a criação de sites pessoais, mas também estar presente em diferentes ambientes online. 

Através da utilização de canais no YouTube, no Flickr ou de perfis pessoais no Facebook e no 

Twitter, por exemplo, busca-se estimular o envolvimento, principalmente, com o grande 

número de usuários dessas plataformas. Ou seja, recursos que antes eram comuns apenas entre 

os usuários mais entusiastas da Web passam a ser utilizados no jogo político para aumentar a 

cota de visibilidade de um indivíduo, partido ou instituição (MARQUES et al., 2013). Essas 

atividades necessitam conhecimentos específicos em diversas áreas que abrangem pesquisas 

de opinião, administração, publicidade, produção e criação, além de atualizações específicas 

para os diferentes meios de comunicação utilizados, sejam eles impressos, rádio, TV, sites, 

blogs e redes sociais. Cada vez mais esses trabalhos vêm sendo executados por profissionais 

da área a fim de atender as necessidades de comunicação política estratégica. 

 A adesão de blogs e sites de redes sociais também não escapa do “polimento” da 

comunicação estratégica. Vale ressaltar que a utilização desses meios por parte de 

representantes e instituições não pode ser explicado sem levar em conta a dimensão 

estratégica da comunicação política, pois mesmo nessas plataformas ainda permanece a lógica 

da disputa por visibilidade e gestão da imagem do agente e da instituição. Com profissionais 

de comunicação atuando com cada um dos envolvidos individualmente. Houve a preocupação 

maior com as imagens pessoais dos agentes, dando mais atenção às competências individuais 

e até mesmo aspectos da vida privada, personalizando a sua imagem pública. 



41 

 

CAPÍTULO 2 – PERSONALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

 

2.1 Uma breve revisão de conceitos e pesquisas 

 

O termo “personalização” lida com conceituações divergentes (VAN SANTEN e 

VAN ZOONEN, 2010), mas tem como denominador comum o fato de que a expressão 

envolve uma mudança na atenção pública de instituições e partidos políticos, para os políticos 

e as suas competências individuais, a vida privada e os reflexos emocionais (por vezes 

referido como a “privatização da política” – ADAM e MAIER, 2010; RAHAT e SHEAFER, 

2007; VAN SANTEN e VAN ZOONEN, 2010).  

Neste trabalho, reflete-se sobre como o conceito de personalização da política vem 

sendo trabalhado por autores nacionais e internacionais desde a sua ampla utilização para se 

falar de fenômeno da ascensão de uma política centrada na figura do ator político. 

“Personalização da política” vai ser tratada aqui como um fato que envolve uma mudança na 

atenção pública, que antes era concentrada em instituições e partidos políticos, e agora passa 

para os políticos e as suas competências individuais, a vida privada e os reflexos emocionais 

(por vezes referido como a “privatização da política” – ADAM e MAIER, 2010; RAHAT e 

SHEAFER, 2007; VAN SANTEN e VAN ZOONEN, 2010). 

Em sistemas parlamentaristas é o partido, e não o candidato, que está no centro do 

processo político. Portanto, um processo de personalização da política desafia diretamente a 

lógica básica de tais sistemas políticos. Por razões mais normativas e teóricas, a  

personalização da política desafia uma das características básicas da ordem liberal-

democrática moderna: a despersonalização da política (RAHAT e SHEAFER, 2007). A 

democracia moderna desenvolvida quando o Estado de direito, com base em fundamentos 

jurídicos-racional, substituiu a regra do homem, que se baseia em motivos tradicionais e 

especialmente pessoal carismáticos (WEBER 1947, 1958). A personalização da política 

constituti um desafio ao colocar mais ênfase nas habilidades carismáticas dos representantes 

eleitos e, particularmente, sobre os líderes (SHEAFER, 2001). 

Bobba e Seddone (2011) argumentam que, nas últimas décadas, o processo de 

personalização da política tornou-se cada vez mais central nas democracias liberais. Mesmo o 

observador menos atento não pode escapar da nova importância desempenhada pelas 

personalidades políticas. Em referência a esta tendência, a literatura enfatiza a 
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“presidencialização da política”, traçando evidências em diferentes níveis: o poder executivo, 

dos partidos políticos e dos processos eleitorais (POGUNTKE e WEBB, 2005). A força 

crescente do poder executivo leva a uma separação e um fosso profundo de assembleias 

legislativas, o que resulta em uma maior autonomia dos governos dos parlamentos. Além 

disso, mesmo dentro do processo eleitoral, é possível encontrar outras evidências. Por um 

lado, a personalização progressiva das estratégias de comunicação para mobilizar o eleitorado. 

Por outro lado, algumas mudanças na mesma direção são encontradas até mesmo nas regras 

eleitorais, cada vez mais orientadas para um princípio de legitimação na maioria dos 

escritórios monocráticos. Além disso, sempre no plano eleitoral, há uma mudança na lógica 

do voto. Os cidadãos parecem estar cada vez mais voláteis e separados da lealdade ideológica 

(DALTON, 1984). Por fim, os partidos políticos estão preocupados com uma personalização 

avançada que afeta suas estruturas de uma perspectiva organizacional (considerada a 

centralidade de certas personalidades na definição dos objetivos ideológicos do partido), mas 

também a partir de um ponto de vista estratégico (como o uso de personalização como um 

recurso na comunicação e mobilização) (BOBBA e SEDDONE, 2011). 

Alguns autores vão destacar esse fenômeno principalmente no âmbito das campanhas 

políticas. Swanson e Mancini (1996) vão classificar a personalização como umas das 

características da “modernização” e “americanização” das campanhas políticas. 

A “americanização” é a expressão utilizada por Swanson e Mancini (1996) para 

referir-se à apropriação de técnicas utilizadas nas campanhas eleitorais nos Estados Unidos. 

De acordo com os autores, os EUA foram pioneiros quando se trata de estratégias particulares 

para períodos eleitorais. Nesses métodos traz fatores como o maior afastamento entre 

cidadãos e partidos políticos, a crescente personalização da política impulsionada pela 

influência dos media na política e na sociedade em geral, e a utilização progressiva de 

mecanismos de comunicação e imagem com o objetivo de cultivar de forma constante o apoio 

da opinião pública. Segundo os autores, tais estratégias estão sendo aplicadas e adaptadas de 

múltiplas formas em outros Países devido à grande visbilidade que a corrida eleitoral 

estadounidense  recebe de todo o mundo e  também pelo grande número de especialistas  e 

pesquisadores que visitam os Estados Unidos para estudar e conhecer o processo eleitoral e 

acabam disseminando os métodos ali utilizados. 

A dominação do marketing político moderno nos EUA foi rapidamente estabelecida. 

Em menos de uma década, entre as eleições presidenciais de 1952 e 1960, tornou-se uma 

prática incontestável, e os anos recentes confirmam suas expansões significativas. 
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Consequentemente, a dispersão de tais elementos é descrita por Swanson e Mancini como a 

disseminação da campanha política “americanizada” para outros Países. Essa terminação 

pretende explicar um fenômeno registrado em diferentes países, como Argentina e Suécia, 

que seguem as técnicas e métodos bastante similares às campanhas dos EUA (SWANSON e 

MANCINI, 1996). Nesse sentido, as mesmas características eleitorais podem ser percebidas 

em diferentes países. Fenômenos como o maior afastamento entre cidadãos e partidos 

políticos, a crescente personalização da política impulsionada pela influência dos media na 

política e na sociedade em geral, e a utilização progressiva de mecanismos de comunicação e 

imagem com o objetivo de cultivar de forma constante o apoio da opinião pública. 

Do ponto de vista da hipótese da “modernização” das campanhas, a atenção não é em 

associar um país com a imposição de um único conceito social, mas que as mudanças na 

campanha fazem parte de uma mudança mais geral que ocorre em democracias de todo o 

mundo. Como hipótese  de Swanson e Mancini:  

adoption of Americanized campaign methods may reflect a wider, 

more general process that is producing changes in many societies, 

changes which go far beyond politics and communication…we call 

this more general process modernization. (1996, p. 6)5  

Eles ainda argumentam que quanto mais avançado for o processo de modernização de 

um país, mais provável será de se encontrar inovações na campanha que está sendo adotada e 

adaptada (SWANSON e MANCINI, 1996). 

No cerne da teoria da “modernização” reside o ponto de vista de que as mudanças 

estruturais no nível macro (meios de comunicação, tecnologias, estruturas sociais) levam a um 

comportamento adaptativo no nível micro (partidos, candidatos, jornalistas e assessores), 

resultando em modificações graduais de estilos e estratégias tradicionais de comunicação 

política (KAVANAGH, 1995). Ou seja, as mudanças na comunicação eleitoral são a 

consequência de uma mudança estrutural em curso na política, na sociedade e nos media. 

Entre as principais tendências no processo de modernização das campanhas eleitorais 

e a sua americanização apontadas por Swanson e Mancini (1996) estão: políticas “catch-all”, 

personalização da política, centralização mediática, profissionalização e marketing político. 

Os autores apontam que partidos e políticas catch-all permitem a assimilação e 

representação de diversos interesses e demandas de diferentes grupos e uma única 

                                            
5 Tradução própria: “a adoção de métodos da campanha americanizada podem refletir, um processo mais geral 

mais amplo que está produzindo mudanças em muitas sociedades, as mudanças que vão muito além da política e 

da comunicação ... nós chamamos isso de processo modernização mais geral” 



44 

 

agremiação, eles podem até mesmo contemplar alternativas políticas ideologicamente 

contraditórias. O objetivo principal de desses partidos é elevar o consenso no momento da 

eleição e atrair o maior número de eleitores. Além disso, o declínio do poder de um partido 

em prol de maior apoio público não só dá origem  a políticas para atrair diferentes eleitores, 

mas também à ascensão de um líder do partido como o foco para agregar apoio em época de 

eleição, resultando em personalização da política. 

Martin Wattenberg (1991) pôde detectar uma ascensão das campanhas políticas 

centradas nos candidatos, em detrimento dos partidos políticos, na disputa à presidência dos 

Estados Unidos na década de 1980. Esse desenho de personalização é estimulada por fatores 

que envolvem, segundo o autor, características dos eleitores contemporâneos, a diminuição da 

figura partidária sobre as candidaturas no momento de decisão do voto e a crescente 

importância do papel dos meios de comunicação no campo político. Como resultado, existe 

agora menos ênfase sobre as políticas do partido do que no passado, e mais ênfase nas 

personalidades dos líderes, que terá de aplicar as políticas se ganhar a eleição 

(WATTENBERG, 1991). 

Para Swanson e Mancini (1996), ao capacitar figuras individuais em detrimento da 

autoridade dos partidos políticos dentro do qual as figuras operam, é uma consequência da 

modernização das campanhas: 

 

This has occurred within the last few years in Europe, where the role 

of stable internal factions has been declining, while the capacity of 

individual politicians to aggregate the support of diverse groups has 

been expanding. This rise of the individual results in a personalization 

of politics. This personalization of politics is one of the major 

elements associated with modernized or Americanized campaigning 

where the voter’s choice depends increasingly upon the voter’s 

relationship with the individual candidate (1996, p. 14)6 

 

Com as campanhas se tornando mais mediáticas e com a ascensão do líder político, os 

partidos descobriram que eles precisavam de especialistas em comunicação experientes para 

gerir a campanha. Tomando emprestado o termo de Habermas7 (2003), Swanson e Mancini 

(1996) apontam a “cientificização” da política, onde a campanha está vendo um número 

crescente de peritos técnicos. Não foram só as campanhas que precisavam de especialistas 

                                            
6 Tradução própria: “Isso tem ocorrido nos últimos anos na Europa, onde o papel das facções internas estáveis 

tem vindo a diminuir, enquanto a capacidade dos políticos individuais para agregar o apoio de diversos grupos 

tem vindo a expandir . Este aumento dos individuais tem resultado em uma personalização da política. Esta 

personalização da política é um dos principais elementos associados a campanha modernizado ou americanizada 

onde a escolha do eleitor depende cada vez mais da relação entre o cidadão com o candidato indivíduo” 
7 Em “A Mudança Estrutural da Esfera Pública” de 1962 
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técnicos, mas eles também estavam na necessidade de profissionais contratados para 

comandar mensagem e estratégia da campanha. Com o surgimento de assessores de 

campanha, surgiu o termo “profissionalização” da campanha. 

A última característica aqui é a ascensão do marketing político como uma ferramenta 

de campanha. Scammell (1998) argumenta que instrumentos como a identificação dos 

eleitores-alvo e concentrar os recursos de campanha sobre essas metas foram tiradas de 

marketing. Além disso, a pesquisa de mercado significa o aumento do uso de grupos focais e 

pesquisas para o posicionamento do candidato/partido tanto em relação às metas a serem 

alcançadas quanto aos adversários. 

 

2.1.1 Personalização da política e o enfraquecimento da figura partidária 

 

Um fenômeno que pode ser destacado quando se fala de personalização da política é o 

o enfraquecimento contínuo dos partidos políticos como mediadores políticos e de influência 

ideológica na sociedade. Alguns estudiosos vão afirmar que, tradicionalmente, o partido 

político ao qual o agente é afiliado tem sido considerado um elemento frágil na explicação do 

voto (ALBUQUERQUE e DIAS, 2002; MANIN, 1995; SAMUELS, 1997). O partido torna-

se subordinado a um sistema de figuras políticas individuais em posições privilegiadas de 

governo. É particularmente o líder, com o duplo papel no governo e partido, que adquire uma 

influência potencial que coloca uma pressão significativa sobre as decisões do partido e as 

políticas governamentais. Com base nisso, autores vão defender tanto a escolha eleitoral do 

brasileiro exibe circunscrições acentuadamente personalistas, como as campanhas eleitorais 

da maioria dos partidos políticos são centradas fundamentalmente na imagem do candidato 

(ALBUQUERQUE e DIAS, 2002). Esse fenômeno tem apresentado um crescimento em 

sistemas parlamentares e semipresidencialistas (McALLISTER, 2007; CAMPUS, 2010; 

GARZIA, 2011; VAN AELST et al., 2012). 

 
This process of individualization has brought new uncertainties. 

Parties that could long rely on loyal partisan votes have had to deal 

with the deideologization inherent in the modernization process and 

the growth of the ‘unreliable’ voter. (HOLTZ-BACHA et al., 2014)8 

 

                                            
8 Tradução própria: “Este processo de individualização trouxe novas incertezas. Partidos que podiam depender 

de votos partidários leais tiveram que lidar com a falta de ideologia inerente ao processo de modernização e 

crescimento do eleitor "não confiável"”. 
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O principal aspecto dessa fase política parece ser representado pela erosão da lealdade 

dos eleitores em relação aos partidos políticos, a perda da função de ligação do partido entre 

Estado e sociedade (DALTON, 2000; DALTON, MCALLISTER e WATTEMBERG, 2000; 

WATTEMBERG, 2000). No entanto, apesar do enfraquecimento da relação entre partidos e 

cidadãos ser constatados por diferentes estudiosos, há consenso quando se fala que os partidos 

continuam centrais na vida democrática, como organizações parlamentares e eleitorais 

(MANIN, 2010). Quanto ao primeiro aspecto, tem sido documentado que os grupos 

parlamentares se comportam de forma coesa com as decisões tomadas pelo seu partido ou 

pelos seus líderes, demonstrando um alto grau de disciplina interna na agremiação 

(BOWLER, 2000). Além disso, estudos têm mostrado que os partidos em campanhas 

eleitorais não perderam a sua força, mas sim ter reforçado o seu papel, oferecendo muitos 

recursos para candidatos, e comunicação em geral e profissionalizante técnicas eleitorais 

(FARRELL e WEBB, 2000; NORRIS, 2000). Finalmente, apesar do fato de que a 

personalização da política enfatiza os representantes individuais que se tornam cada vez mais 

importantes na arena pública, evidências adicionais dizem respeito aos mapas cognitivos dos 

eleitores, que são organizados em torno dos partidos e seu posicionamento mútuo no 

médio/longo prazo (MANIN, 2010, p. 271). Em outras palavras: os candidatos passam, mas 

os partidos continuam. 

Coleman (2007) afirma que a ideologia não desapareceu completamente dos partidos 

políticos, e que os novos modos de valores “de gumes mais suaves” estão em ascensão 

(COLEMAN, 2007, p. 184). Esta tendência é, segundo o autor, de longa data. Enquanto a 

campanha de 1997 do New Labour foi criticada por abandonar o dogmatismo ideológico para 

construir um discurso que convecesse a classe média, mas reforçou os valores fundamentais 

do Partido Trabalhista Britânico, abandonando a linguagem coletivista do início do século XX 

em favor da economia da informação (McNAIR, 2004, p. 330). 

Outros autores preferem falar sobre a “mudança do partido” em vez de “declínio do 

partido”, como resultado de profissionalização. Na verdade, a absorção de marketing político 

deve ser um movimento consciente, que implica um processo de tomada de decisão intra-

partidária e remodelação organizacional (GIBSON et al., 2007, p. 11). 

Em suma, observam-se duas tendências diferentes: em primeiro lugar, as sociedades e 

os indivíduos confirmam uma espécie de emancipação dos partidos políticos e do seu papel 

como mediadores das instâncias políticas; em segundo lugar, há uma reformulação 

institucional gradual que leva ao o que Bobba e Seddone (2011) vão chamar de “leaderization 
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of politics”, reconhecendo os líderes em uma dupla posição de poder tanto sobre o partido 

quanto sobre o governo. Resumidamente, os autores defendem que não é nem uma crise sem 

rodeios nem o seu término, em vez disso, há uma remodelagem organizacional, em que os 

líderes têm um papel crescente e sua influência é ainda mais decisiva. 

A crise que afeta os partidos políticos diz respeito a apenas uma parte das funções 

tradicionalmente cumpridas pelas agremiações: a participação e socialização garantida pelos 

partidos de massa cessaram e parecem estar sendo substituídas por outras estratégias de 

mobilização que vão além de uma relação estruturadal e permanente com os adeptos (BOBBA 

e SEDDONE, 2011). Alguns autores vão defender que essa fase foi ultrapassada e a 

organização do partido tornou-se um sistema de técnicos que apóiam o “príncipe” com suas 

habilidades de comunicação (PANEBIANCO, 1982; CALISE, 2005,2000). A mobilização de 

recursos dos “partidos de massa” foi substituída por estratégias semelhantes às técnicas de 

marketing. Os partidos oferecem um produto para o eleitor/consumidor. Em um partido catch-

all (KIRCHHEIMER, 1966), que desconsidera as caracterizações ideológicas e se estende 

para além das fronteiras organizacionais, a mensagem política é dirigida a todo o eleitorado.  

 
Parties “sell” to the electorate their policy proposals, their programs, 

their brand, but also they “sell” their leaders who represent a synthesis 

of this new organizational structure. In this logic, the figure of the 

leader works as a cognitive shortcut that can make up for the 

ideological strength that once held a strong cohesion within the party 

and allowed an effective mobilization of the electorate (BOBBA e 

SEDDONE, 2011, p.5)9. 

 

Então alguns autores defendem que a crise dos partidos políticos, podería facilmente 

ser identificada como uma tendência de retirada de seus objetivos tradicionais de integração e 

de mobilização e reforço em outras atividades da agremiação (RANIOLO, 2002; 2004). 

Bobba e Seddone (2011), em sua análise, identificam três divisões entre a sociedade e os 

partidos na origem da necessidade de novas estratégias de mobilização. 

A primeira face da crise que preocupa os partidos políticos, segundo os autores, é 

colocada em um nível político e institucional e afeta diretamente o tamanho de legitimidade. 

Embora os partidos mantenham o seu papel na representação dos interesses e na mediação de 

questões sociais, eles estão cada vez mais deslegitimados como aquelas adaptadas para 

                                            
9 Os partidos “vendem” ao eleitorado as suas propostas políticas, seus programas, a sua marca, mas também que 

“vender” seus líderes que representam uma síntese dessa nova estrutura organizacional. Nessa lógica, a figura do 

líder funciona como um atalho cognitivo que pode compensar a força ideológica que, uma vez realizada uma 

coesão forte dentro do partido e permitiu uma efetiva mobilização do eleitorado (BOBBA e SEDDONE, 2011, p. 

5). Tradução própria 
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cumprir essas tarefas. A evidência nesse sentido é derivado dos sentimentos generalizados de 

antipartitismo e anti-política. A resposta política é uma mudança da responsabilidade de 

estruturas governamentais no sentido de personalidades individuais, criando uma ligação 

direta de prestação de contas entre representantes e representados, que independe de partidos 

políticos e de sua mediação. 

A segunda face diz respeito à dimensão da mobilização e participação, testemunhou 

mais uma vez por uma espécie de auto-suficiência da sociedade que deixa de lado o papel dos 

partidos na interpretação e mediação de demandas sociais. A disseminação da prática da 

democracia deliberativa, a compressão do papel das assembleias eleitas são apenas alguns 

sintomas da dificuldade dos partidos políticos em compreender as necessidades da sociedade 

e assumir a responsabilidade em contextos institucionais. Segundo essa concepção de Bobba e 

Sedonne (2011), os cidadãos já não se identificam com os ideais tradicionais de demarcação 

ideológica. Uma emancipação dos partidos foi produzida, requerindo uma inversão na 

perspectiva de interpretação da participação política. 

A terceira face da crise diz respeito à dimensão organizacional do partido. Os 

processos de modernização, secularização, comercialização e mediação – que, com graus 

variados, envolvem todas as democracias ocidentais contemporâneas – levaram as 

agremiações a lidar com uma nova forma de “fazer política”. As consequências dessas 

mudanças reformularam os laços de lealdade partidária, reduzindo a implantação e as 

atividades da organização em campo. Mas, ao mesmo tempo em que permitiu o 

desenvolvimento de novas estratégias para responder à crescente distância – real e simbólica – 

entre as organizações partidárias e da sociedade. Em particular, o uso de técnicas profissionais 

de comunicação e o surgimento de líderes como atores-chave no debate político permitiu que 

a organização partidária para substituir a mobilização em campo por ações de mediação 

(BOBBA e SEDDONE, 2011).  

 
Personalization has become a strategic resource that politicians use to 

bridge the gap created by partisan and social dealignment [...]. This 

leads to profound changes both in establishing a new relationship 

between candidate and voter, and in the new ways politicians try to 

manage the consensus during their term in office (BOBBA e 

SEDDONE, 2011, p. 23)10 

 

                                            
10 Personalização tornou-se um recurso estratégico que os políticos usam para preencher a lacuna criada por 

desalinhamento partidário e social [...]. Isto leva a profundas mudanças tanto no estabelecimento de uma nova 

relação entre candidato e eleitor, e nas novas formas políticos tentam gerenciar o consenso durante o seu 

mandato (BOBBA e SEDDONE, 2011, p. 23). Tradução própria 
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Os meios de comunicação de massa trazem novas configurações para as estratégias 

políticas dos agentes do campo político quando se fala de visibilidade pública (MARQUES et 

al., 2013). Meyrowitz (1985), por exemplo, argumenta que a televisão deixou tênue a linha 

entre o que é exposto e o que é escondido na política criando uma “região média”, que é 

caracterizada por uma informalidade da gestão. 

A concentração da televisão sobre a personalidade dos líderes políticos e da 

forma como ela usa aquelas personalidades para elaborar as questões e acontecimentos 

políticos têm várias explicações. A mais óbvia está no modo como a televisão apresenta 

informações para seus telespectadores. Por conta da maneira como comunica as informações 

através de imagens visuais, é mais fácil para a televisão divulgar informações através de uma 

personalidade conhecida e não através de um documento de abstrações ou de uma instituição 

(GLASER e SALMON, 1991; RANNEY, 1983). Por sua vez, as imagens visuais que são 

exibidas tornam mais fácil para os telespectadores desenvolverem um relacionamento com os 

políticos que veem na televisão, e ter empatia com os objetivos que eles defendem. Os 

espectadores podem colocar-se no papel dos indivíduos que veem, ou no papel dos 

entrevistadores que interrogam, e como consequência, ter uma melhor compreensão dos 

pontos de vista do político (RANNEY, 1983). Para os líderes políticos, a televisão representa 

um atalho visual conveniente para capturar e reter a atenção do espectador, principalmente se 

as sobreposições de informação com a personalidade do líder. 

Embora seja tentador ver a televisão e os meios de massa como os principais motores 

por trás da personalização da política, os partidos políticos desempenham também um papel 

fundamental no processo. Torna-se mais fácil comercializar escolhas políticas dos eleitores 

através de uma personalidade conhecida, que pode promover políticas do partido de forma 

muito mais eficaz para os eleitores quando comparado com a simples disseminação de um 

comunicado de imprensa ou através da publicação de um documento político. Quando 

elaboradas dentro do contexto visual da televisão, a política pode ser promovida pelo líder 

porta-voz.  

Roger-Gérard Schwartzenberg (1978) apropria-se do vocabulário da arte teatral e da 

cinematografia para comparar o homem político a uma ‘vedete’ do cinema. Nesse sentido, 

equipara o exercício político à prática do star system, que seria a “fabricação” de estrelas de 

cinema, fenômeno vivaz nas décadas de 20 a 50 nos EUA. 

É notório o efeito do star system sobre o cinema. Antigamente, era o filme que 

impunha sua forma ao intérprete. Hoje, a estrela se reduz ao simples suporte ou veículo em 
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qualquer espetáculo em que se apresente. Já não se avalia um ator pelo seu talento ao 

interpretar o filme. Avalia-se o filme por sua aptidão a favorecer o ator 

(SCHWARTZENBERG, 1978). 

Van Aelst et al. (2012) identificaram duas formas de personalização em relação ao 

conteúdo de notícias políticas. A primeira forma diz respeito a um foco em políticos 

individuais como atores centrais na arena política, incluindo as suas ideias, capacidades e 

políticas. A segunda forma de personalização implica uma mudança no foco da mídia do 

político como ocupante de uma função pública para o político como um indivíduo privado, 

como uma pessoa distinta de sua função pública. 

a) Individualização 

Políticos individuais tornaram-se mais centrais na cobertura da mídia, enquanto os 

partidos e instituições governamentais tornaram-se menos relevantes. A partir desta 

perspectiva, a personalização pode ser visto como uma ameaça aos sistemas parlamentares, 

onde tradicionalmente o partido, não o candidato, esteve no centro do processo político 

(SHENHAV & SHEAFER, 2008). 

 

b) Privatização 

Que se refere à crescente importância do político como pessoa “comum”. O político já 

não é apresentado apenas como um decisor político ou como porta-voz, mas sim como um pai 

dedicado ou um amante apaixonado pela música (MEYROWITZ, 1985). Esse tipo de 

personalização torna-se difícil de classificar por conta da tênue linha que separa a vida pública 

da privada para os agentes políticos. 
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Figura 1 – Dimensões de personalização em notícias 

 

Fonte:  VAN AELST et al. (2012). Tradução própria. 

 

Vale ressaltar que a personalização é usada para referir-se não só à mudança de quem 

a cobertura se concentra, mas também no que ela enfatiza: neste sentido, vai além da 

visibilidade dos indivíduos, mas referindo-se a um crescente foco em seu “caráter” ou 

“personalidades”. Este conceito compreende suas “duras” características a profissionais (ou a 

desempenho), características pessoais “leves” e os detalhes de suas vidas privadas. Assim, 

dentro do foco na personalidade, tais distinsões nem sempre são claras (ADAM e MAIER, 

2010) para tentar estabelecer se houve uma mudança na ênfase da política para a esfera 

pessoal, no que tem sido definido como “privatização” (HOLTZ-BACHA, 2004; RAHAT E 

SHEAFER, 2007) ou “politização da persona privada” (LANGER, 2007, 2011). 

James Stanyer (2007) em sua obra “Modern Political Communication: Mediated 

Politics in Uncertain Times” vai falar da personalização da política e da erosão da 

privacidade. Segundo o autor, os aspectos da vida privada, personalidades, competências e 

capacidades dos políticos tornaram-se temáticas bastante abordadas na discussão e 

especulação midiática. Assim, os políticos se assemelham à celebridades 

(SCHWARTZENBERG, 1978) com coberturas sobre suas esposas, filhos, famílias e até 

assessores (STANYER, 2007). 

John Street (2004) vai definir duas categorias para o “político celebridade”. A primeira 

refere-se ao político/representante legitimamente eleito (ou aquele que aspira a ser) que se 

envolve ou está envolvido com o mundo da cultura popular, a fim de melhorar ou avançar 
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suas funções e objetivos políticos pré-estabelecidos. Eles podem ser capturados, segundo o 

autor, nas seguintes maneiras: 

a) Um político eleito (ou um candidato nomeado), cuja formação é em 

entretenimento, show business ou esporte, e que se utiliza desse background (em 

virtude das competências adquiridas, a popularidade alcançada ou as imagens 

associadas) na tentativa de se eleger. Exemplo disso incluem o ex-jogador 

Romário (PSB-RJ), Jean Wyllys (PSOL-RJ), entre outros, e em casos 

internacionais é possível mencionar Arnold Schwarzenegger e Ronald Reagan. 

b) Um político ou candidato eleito que usa as formas e associações com celebridades 

para melhorar a sua imagem e comunicar a sua mensagem. Tais técnicas incluem: 

utilização de famosos em propagandas do partidos e participação em programas de 

auditório. 

A segunda categoria de “político celebridade” apontada por Sreet (2004), menos 

relevante para essa pesquisa, refere-se ao artista famoso, que se pronuncia sobre a política e 

reivindica o direito de representar os povos e as causas, mas que faz isso sem procurar ou 

aquisição de cargos eletivos. Seu envolvimento tende a assumir formas de ações ou 

declarações públicas destinadas a mudar decisões de políticas públicas específicas. 

Ambos os tipos de celebridades políticas têm provocado críticas. A essência da queixa 

é que a política de celebridades compromete qualquer pretensão de “representatividade”. Isto 

é porque o político eleito, no caso do primeiro tipo, empobrece a relação entre representante e 

representado por marginalizar questões de fundo político em favor de gestos irrelevantes e 

aparências superficiais (FRANKLIN, 1994). Ou é porque a celebridade, no caso do segundo 

tipo, possui qualidades irrelevantes e conhecimento superficial do campo político que não 

justificam o seu pedido de “representar”. Porém, uma linha de defesa é notar que o que está 

sendo discutido não é tão novo, ou como atípico. Street (2004) afirma que há uma longa 

tradição  de não-políticos que se engajaram com a política – Milton, John Dryden e Andrew 

Marvell, contribuíram com o debate político durante a Guerra Civil Inglesa – e que,  no século 

XVIII, viu-se a proliferação de representações públicas de figuras políticas na forma de bustos 

e retratos. O desenvolvimento posterior, em especial por Abraham Lincoln, do uso da 

fotografia deu um novo impulso em diração a representações visuais na política (STREET, 

2004, p. 440). 
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Há, é claro, ambiguidades e sobreposições nessas definições de “político celebridade”, 

mas servem para estabelecer duas formas de celebridade político. Ambos se envolvem com 

política (convencionalmente entendida) e ambos sustentam, ainda que por diferentes meios, 

para falar para os outros. Além disso, nos dois casos, os personagens ocupam lugares centrais 

de fala, agindo como porta-vozes de suas políticas e centralizando o argumento em suas 

imagens. 

A centralização na visibilidade do agente político traz à tona a questão do alto grau de 

personalização da política, tanto em momentos eleitorais como nos mandatos 

(WATTENBERG, 1991). A personalização da política, conforme afirma Rubim (2001), em 

virtude de variáveis políticas intrínsecas a tal fenômeno no Brasil (tradição de uma política 

pessoalizada, presidencialismo, concentração de poderes nos cargos executivos etc.), encontra 

na busca por visibilidade, principalmente através da televisão, um formato que reforça a 

personalização, pois, “a imagem, ao invés de tender ao abstrato, vive da capacidade 

expressiva de captar a singularidade e não a generalidade” (RUBIM, 2011, p. 180). 

Em uma conjuntura política onde a figura pessoal de representantes e candidatos 

prevalecem em relação a aspectos ideológicos e agremiações partidárias, características e 

valores pessoais como carisma, competência, honestidade e outros asoectos não-políticos 

como idade, religião, carreira artística e aparência, funcionam como determinantes para a 

escolha do voto. “In many democracies leading politicians have arguably attained celebrity 

status. They have achieved a level of public visibility that makes them instantly familiar to 

citizens”11 (NEGRINE e STANIER, 2007). 

Políticos norte-americanos tiveram uma longa tradição de associar sua vida privada à 

sua campanha política: as primeiras-damas Mamie Eisenhower e Jackie Kennedy já haviam 

estabelecido uma clara tendência lá, e até mesmo o cão da família Nixon, Checkers, fez parte 

da campanha de 1952 (MAAREK, 2011, p. 26). 

Mas Maarek (2011) vai apontar o ponto de virada de novo a personalização da 

comunicação política foi alcançada com o sucesso da campanha presidencial de Barack 

Obama 2008. No seu caso, o trabalho de construção de imagem o ajudou consideravelmente e 

estabeleceu um paralelo entre sua vida pessoal e não menos do que a história dos Estados 

Unidos. Ao contar a história de sua vida privada, de seu pai queniano à avó que o criou no 

                                            
11 Tradução própria: “Em muitas democracias, líderes políticos têm indiscutivelmente alcançado o status de 

celebridade. Eles alcançaram um nível de visibilidade pública que os tornam instantaneamente familiar aos 

cidadãos”. 
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Havaí, ele trouxe de personalização para um novo nível, “storytelling” (SALMON, 2007), a 

campanha política personalizando um tipo de herói moderno. 

Explicações para a personalização da política variam, mas uma bastante recorrente diz 

respeito ao avançado crescimento dos meios eletrônicos e suas consequências para a política, 

especialmente na condução de eleições nacionais (BOWLER e FARRELL, 1992; GLASER e 

SALMON, 1991). Os meios eletrônicos têm sido vistos como cruciais na definição do 

caminho que os governos se comunicam com os eleitores e tentar convertê-los e, ao mesmo 

tempo, os líderes partidários têm explorado a sua exposição na mídia eletrônica, a fim de 

atrair votos (McALLISTER, 2005). A personalização parece, então, ser o resultado da soma 

das tecnologias ao serviço dos media e das estratégias de comunicação dos políticos. 

 

2.2 Uma tipologia para a personalização da política 

 

Estudos mostram um processo mútuo de crescente centralidade do indivíduo, 

juntamente com uma diminuição no poder de grupos políticos, como os partidos políticos, 

parlamentos e gabinetes (BLUMLER e KAVANAGH, 1999; MAZZOLENI e SCHULZ, 

1999; MCALLISTER, 2007; POGUNTKE e WEBB, 2005; RAHAT e SHEAFER, 2007; 

WATTENBERG, 1991). Apesar deste interesse crescente na personalização, ainda há uma 

necessidade de uma compreensão conceitual e teórico do mesmo e de sua influência potencial 

sobre a política democrática. 

Balmas et al. (2014) vão caracterizar dois tipos aparentemente opostos de 

personalização da política: centralização e descentralização da personalização. Personalização 

centralizada implica que o poder flui para cima do grupo (por exemplo, para o partido 

político, para o gabinete) para um único líder (por exemplo, o líder do partido, o primeiro-

ministro, o presidente). Esta é uma percepção comum de personalização que resulta na 

centralização do poder político nas mãos de alguns líderes. Um exemplo pode ser a 

“presidencialização da política” (MUGHAN, 2000), um processo no qual o líder executivo, 

em sistemas parlamentares, ganha mais autonomia em relação aos partidos e gabinetes 

políticos (POGUNTKE e WEBB, 2005). 

Personalização descentralizada significa que o poder flui para baixo, do grupo para 

políticos individuais que não são o partido ou líderes executivos (por exemplo, candidatos, 

membros parlamentares, ministros). Um exemplo pode ser a adesão de indivíduos de fora do 
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campo político como candidatos, a fim de conseguir maior visibilidade e angariar mais votos 

para o partido (BALMAS et al., 2014). 

Apesar de personalização centralizada e descentralizada aparentar serem processos 

opostos, cada um não necessariamente está à custa do outro e que ambos podem existir 

simultaneamente. Um resultado desse processo duplo é que ao mesmo tempo em que os 

líderes ganham mais poder pessoal – de modo que eles não são mais “o primeiro entre iguais”, 

mas sim “primeiro acima de seus semelhantes”, eles encontram mais dificuldades de execução 

da decisão política no partido que lideram. Isso ocorre porque outros membros individuais do 

grupo, tais como membros do parlamento, também ganharam mais poder pessoal e podem 

agir de forma mais independente, menos restritos por seu partido político ou o seu líder. 

Gideon Rahat e Tamir Sheafer (2007) vão sugerir uma tipologia que distingue três 

tipos de personalização da política em diferentes instâncias: institucional, midiática e 

comportamental. 

a) Personalização Institucional 

Personalização institucional é definida como a adoção de normas, mecanismos e 

instituições que colocam mais ênfase no indivíduo político e menos em grupos e partidos 

políticos. Um exemplo para tal mudança é a substituição de um sistema eleitoral de lista 

fechada para um sistema de lista aberta ou com outros tipos de sistemas eleitorais que 

permitem a competição pessoal intrapartidária para fazer parte das eleições gerais 

(SHUGART, 2001). 

b) Personalização Midiática 

Refere-se a uma alteração na apresentação da política nos meios de comunicação que 

se expressa em um aumento no foco sobre os políticos individuais e uma diminuição no foco 

em partidos, organizações e instituições. Outra diferença é que entre personalização política 

nos meios de comunicação não-remunerado (ou seja, a cobertura da mídia sobre a política) e 

que na mídia paga (ou seja, propaganda política) ou a conduta de campanhas políticas. Alguns 

estudiosos também distinguem entre personalização da mídia e a privatização da mídia. 

Enquanto o primeiro refere-se ao foco da mídia sobre as atividades políticas de políticos 

individuais, este último, que é considerado uma forma específica de personalização, se refere 

a um foco da mídia sobre a vida pessoal dos candidatos individuais (HOLTZ- BACHA, 

2004). 
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b1) Personalização na cobertura da mídia de campanhas 

Personalização política nos meios de comunicação refere-se a uma mudança na 

cobertura da mídia sobre a política em geral, e das campanhas políticas, em particular, que se 

expressa em um aumento no foco dos jornalistas sobre as atividades dos políticos individuais 

em detrimento do coletivo, tais abstrato entidades como partidos, organizações e instituições. 

b2) Personalização em estratégias de campanha 

Personalização política nos meios de comunicação pagos refere-se a uma mudança na 

gestão de campanhas políticas, que se expressa em um aumento da ênfase em candidatos 

individuais em propaganda política e nas estratégias de campanha, e uma diminuição da 

importância dos partidos políticos e organizações nessas propagandas e estratégias 

(BENNETT e MANHEIM , 2001; BRETTSCHNEIDER e GABRIEL 2002; DIAMOND e 

BATES 1992; HOLTZ-BACHA 2002, 2004; SWANSON e MANCINI, 1996). A 

privatização refere-se aqui para estratégias de campanha que enfatizam as características 

pessoais dos candidatos sobre as suas adequações políticas e suas partes, realizações e metas 

(HOLTZ-BACHA 2004; por tais estratégias ver também, por exemplo, DIAMOND e BATES 

1992). 

c) Personalização no Comportamento Político 

Aqui os autores fazem uma distinção entre personalização do comportamento político 

dos políticos e do público, especialmente em seu papel como o eleitorado. 

c1) Personalização no comportamento político dos políticos 

Este tipo de personalização política é expresso com um aumento no comportamento 

político individual e um declínio na atividade partidária coletiva. Um aumento na 

apresentação de contas de membro privadas e da participação dessas contas seriam todos 

considerados como uma indicação de personalização no comportamento dos políticos 

(RAHAT e HAZAN, 2000). 

c.2) Personalização no comportamento eleitoral dos eleitores 

Esse tipo de personalização é originário de uma mudança na percepção do público da 

política. De acordo com este tipo de personalização, ao formar seus eleitores decisões 

eleitorais colocar uma maior ênfase sobre os candidatos em detrimento de se levar em 

considerações variáveis grupo de identidades coletivas, como grupos sociais e partidos 

políticos. Por exemplo, Kaase (1994, p. 221) explica que o processo  de enfraquecimento do 
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partidarismo é lento, mas é consistente e é “ resultado do desalinhamento político está criando 

um sentimento crescente de que quando há eleitores não-alinhados, líderes políticos, mesmo 

em sistemas de governo do partido parlamentar pode tornar-se mais proeminente”. A 

distinção feita acima entre personalização e privatização também é relevante aqui. 

Personalização refere-se de modo mais geral a um maior foco dos eleitores sobre os 

candidatos e, especialmente, em suas características políticas e desempenho, enquanto a 

privatização é expressa em um aumento da atenção dos eleitores para as características 

pessoais não-políticas (BRETTSCHNEIDER e GABRIEL, 2002). 

No geral, os estudiosos descrevem personalização como um produto das mútuas 

influências da mídia e da política, embora existam opiniões diferentes sobre os contornos 

deste processo. Alguns argumentam que os políticos adotam técnicas narrativas dos meios de 

comunicação de personalização e importaram estas na sua construção dos acontecimentos 

políticos, como as campanhas. Desta forma, as personalidades ganham um status cada vez 

mais importante na cultura política, que é também refletida na reportagem mais personalizada 

(SCHULZ et al., 2005, p 59; STRÖMBÄCK, 2008, p 238). Dito de outra forma, a política se 

adapta à “lógica de mídia”. Gideon Rahat e Tamir Sheafer (2007) desafiaram essa visão, 

considerando três diferentes tipos de personalização: institucional, mídia e comportamento de 

personalização (política). Ao contrário de outros estudiosos, Rahat e Sheafer conceberam a 

personalização não como um processo de mídia-política-mídia, mas da política-mídia-

política: personalização institucional (por exemplo, as reformas políticas do sistema eleitoral 

em favor de políticos individuais) resulta em personalização de mídia (representação), que 

posteriormente aumenta personalização comportamental dos políticos (declínio na atividade 

do partido). No entanto, seria mais proveitoso apresentar personalização como um processo 

não-linear, em que a interação multidirecional entre mídia e política seria reconhecida, a 

tipologia de personalização de Rahat e Sheafer oferece um bom ponto de partida para a 

operacionalização. 

Uma visão mais elaborada dos diferentes tipos de personalização é dada por Rosa Van 

Santen e Liesbet Van Zoonen, na medida em que eles discernem sete tipos de personalização 

(2009, pp. 167-169):  

1. Personalização institucional: as mudanças institucionais que priorizam os políticos 

individuais – “presidencialização” (POGUNTKE & WEBB, 2005); 

2. Ênfase nas lideranças políticas: pessoas que ganham a atenção da mídia em 

detrimento dos partidos; 
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3. Os líderes do partido como condutores das ações do partido: o líder é empurrado 

para a frente como a figura de proa do partido por políticos e / ou partidos;  

4. Competência política individual: qualidades profissionais individuais estão cada vez 

mais escrutinadas pelos meios de comunicação; 

5. Narrativas pessoais: os antecedentes pessoais e emoções de políticos individuais são 

trazidos para o centro pela mídia; 

6.  Privatização: a vida privada dos políticos vem na linha da frente na mídia;  

7. Personalização comportamental: uma tendência para uma diminuição da atividade 

do partido em favor de comportamento político individual. 

Os autores brasileiros Sérgio Braga e André Becher (2012) identificam como diversos 

analistas têm detectado o surgimento deste fenômeno mesmo nas democracias mais 

institucionalizadas e estáveis, o qual se manifestaria nos seguintes níveis ou dimensão da 

atividade política:  

1. No patamar mais alto das instituições e em procedimentos de decisão de caráter mais 

amplo, os autores vão destacar um movimento em direção à “presidencialização dos 

sistemas políticos”. Como a expressão deixa transparecer, trata-se de uma tendência à 

centralização de poderes nas mãos do gabinete ou do chefe do Executivo (prefeitos, 

governadores e presidentes), elemento que se manifestaria até mesmo em períodos 

eleitorais, através do destaque às candidaturas de lideranças políticas carismáticas em 

escala nacional e enfraquecimento da figura partidária enquanto sinalizadora de 

policies e  organização capaz de agregar os interesses e demandas do eleitorado 

(MUGHAN, 2000; POGUNTKE & WEBB, 2005);  

2. O fenômeno da personalização da política também despontaria, segundo os autores, 

em um fortalecimento de serviços junto à base eleitoral, prestados pelos parlamentares 

a fim de adquirir apoio e transferir recursos para tais bases em detrimento de outras 

funções (divulgação da legenda partidária e/ou posicionamento em relação à políticas 

públicas discutidas em nível tanto nacional e/ou setorial);  

3. A terceira forma é caracterizada pelos diferentes atores do sistema político que 

participam da organização das campanhas eleitorais (MANCINI & SWANSON, 

1996). A personalização, nesse caso específico, aconteceria principalmente por meio 

da utilização estratégias de marketing político, resultando no declínio da identificação 
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ideológica com partido por parte dos eleitores e centralização na personalidade do 

candidato, em detrimento do programa político da legenda a qual faz parte. 

Estas distinções são cruciais por várias razões. Estudos têm argumentado que não 

podem haver variações significativas na forma como os diferentes aspectos de personalização 

se desenvolvem, tanto ao longo do tempo quanto entre países (por exemplo, KARVONEN, 

2009; LANGER, 2011; RAHAT e SHEAFER, 2007). Como resultado, não fazer essas 

distinções risco é arriscar de dar muita importância a evidências pontuais e interpretar os 

dados de maneira equivocada. Por exemplo, enquanto Wattenberg (1991) encontrou uma 

maior personalização na cobertura da imprensa nas campanhas norte-americanas, Sigelman e 

Bullock (1991) não o fizeram: eles estavam procurando, no entanto, por diferentes tipos de 

personalização (RAHAT e SHEAFER, 2007). Além disso, parece evidente que estas 

diferentes dimensões são susceptíveis de serem afetadas por diferentes fatores causais. 

Vale ressaltar, conforme explicam Braga et al. (2013), que, mesmo entre estudiosos do 

fenômeno da “personalização”, não há concordância sobre se ele estaria ou não ligado a uma 

suposta “crise de representação política” que estaria ocorrendo nos sistemas políticos das 

democracias contemporâneas. Também não há consentimento na literatura sobre os impactos 

da personalização na qualidade da democracia, ou seja, se tal fenômeno teria efeitos positivos 

ou negativos para a manutenção do regime e para o ganho de legitimidade de suas decisões 

junto aos cidadãos. Alguns estudiosos veem tais acontecimentos como negativos para a 

democracia, pois se acredita que enfraquecem os partidos políticos e os órgãos legislativos no 

processo decisório (WEFFORT, 1973, LOSURDO, 2004), outros tendem a ressaltar aspectos 

mais positivos do fenômeno, defendendo que a personalização aproxima as lideranças 

políticas do eleitorado através do emprego de métodos menos burocratizados de representação 

(BRAGA et al., 2013;JACKSON & LILLEKER, 2009). 

Em pesquisas brasileiras, Julian Borba (2005) realizou um estudo sobre a cultura 

política, ideologia e comportamento eleitoral. Na visão do autor, o Brasil se caracteriza pela 

presença da cultura política de um eleitor de tipo personalista, que decide seu voto, 

principalmente, çevando em conta atributos individuais, de competência e honestidade dos 

candidatos. Ribeiro et al. (2011) fazem uma investigação sobre a identificação partidária dos 

eleitores brasileiros num período entre 2002 e 2010 e suas relações com variáveis atitudinais e 

de comportamento dos eleitores.  Um dos principais problemas encontrado para que essa 

identificação seja efetiva é que há algumas décadas assiste-se, no plano internacional, a uma 

queda nos níveis de confiança e identificação partidária, na diferenciação ideológica entre os 



60 

 

partidos e na relevância dos partidos em termos de decisão do voto (RIBEIRO, 2011; 

WATTENBERG, 1991 e 1998; DALTON e WATTENBERG, 1993 e 2001; CLARKE e 

STEWART, 1998). No Brasil, tal fato já apontava para uma fragilidade histórica da 

identificação partidária. 

Castro (1994), que elaborou uma tese sobre o comportamento eleitoral brasileiro, 

afirma que, enquanto os eleitores sofisticados – que, na visão da autora, seriam uma minoria – 

votam orientados por opiniões sobre acontecimentos diversos e por uma preferência partidária 

fundamentada em uma visão informada e contextualizada sobre os partidos e os candidatos, a 

grande parte gos eleitores brasileiros é desinformada e não tem opinião formada sobre as 

grandes questões do campo político. Além do que, “[...] tende a atribuir a seus candidatos as 

qualidades que mais lhe agradam e as opiniões que eventualmente tem quanto a issues 

diversos e possui baixo grau de consistência ideológica” (CASTRO, 1994, p. 180). 

Marcello Baquero vai trazer em seus estudos, sob influência da tradição da cultura 

política, a identificação do Brasil como país com um tipo de eleitor personalista e pragmático, 

caracterizado por fenômenos como o descrédito e a desconfiança em relação ao sistema 

político e aos seus atores (BAQUERO, 1994; BORBA, 2005), além de um forte sentimento 

da política como ineficaz (BAQUERO e CASTRO, 1996). Tais elementos levariam, segundo 

o Baquero, a uma cultura política fragmentada e descrente em relação às instituições políticas, 

tendo como maior implicação desse processo o “personalismo eleitoral”:  

 

As atitudes de desconfiança e desencanto com as instituições, 

particularmente com os partidos, se dão num sentido de 

desvalorização e desconfiança dessas instituições, gerando uma 

cultura política claramente personalista no sentido estrutural 

(BAQUERO, 2000, p. 149). 

 

Tradicionalmente, os sistemas eleitorais foram avaliados quanto à sua capacidade para 

“representar” os grupos sociais e étnicos. Mais recentemente, a atenção foi desviada para a 

escolha que é oferecida aos eleitores, e as consequências de tal escolha para a estabilidade 

democrática, e da maneira que os eleitores exercem as suas escolhas para avaliar candidatos. 

Essa concentração na visibilidade do político traz à tona a questão do alto grau de 

personalização da política especificamente em seu momento eleitoral, onde as circunstâncias 

do período corroboram para técnicas de comunicação voltada para grandes audiências. Os 

partidos, por exemplo, têm sua imagem encoberta pela figura do agente político que atrai 

eleitores, a agremiação torna-se apenas pano de fundo na campanha. A identificação com 

imagens políticas, no contexto com vários partidos pós-1979, configuravam-se principalmente 
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a partir das imagens do candidato a partir de elementos como competência e honestidade 

(BORBA, 2005). 

Alguns autores vão argumentar que os meios de comunicação têm participação sobre 

essa centralização na figura do agente político. Daniel Boorstin (1962) afirma que a 

necessidade de estar em destaque e se fazer presente nos media noticiosos faz com que os 

acontecimentos políticos tendam a ser planejados para se tornarem notícia, ou seja, precisam 

ser atrativos para a imprensa, o autor os nomeia esses acontecimentos de “pseudo-eventos” 

(MIGUEL, 2001). Tal fato leva à adequação das estratégias políticas aos critérios e à 

gramática dos meios de comunicação, à cretalização dos movimentos coletivos em um só 

indivíduo e à preferência por acontecimentos “espetaculares” (GITLIN, 1980; 

CHAMPAGNE, 1990). 

Personalização pode ocorrer especialmente em novos meios de comunicação: as 

características específicas usadas em sites de redes sociais é que “são projetados para facilitar 

uma ligação direta entre o emissor (político) e o receptor (cidadão), e vice-versa” (VAN 

SANTEN e VAN ZOONEN, 2010, p. 65), o que, consequentemente, coloca políticos 

individuais mais à frente. Poucos estudos têm abordado as consequências da personalização 

da política na internet e oque tem se encontrado de efeitos positivos, incluindo o aumento da 

eficácia das mensagens entre políticos e cidadãos (BRETTSCHNEIDER, 2008), a 

identificação mais forte dos eleitores com os políticos (LANGER, 2007) e, possivelmente, 

maior participação eleitoral dos cidadãos mais engajados (KLEINNIJENHUIS et al., 2001; 

ROSENBERG et al., 1986). 

Utilizar-se de tais recursos digitais também traz novas configurações de relações 

interpessoais entre agentes políticos e esfera civil (MARQUES et al., 2013). A criação de sites 

e perfis pessoais em redes sociais leva a outro nível de personalização, onde o candidato ou 

ocupante de um cargo político está acima do partido a qual faz parte mais do que nunca, 

fazendo desses meios um modo direto de comunicação com o internauta. 

Em sistemas altamente mediatizados, a necessidade de restaurar esse elo entre partidos 

e sociedade civil produziu resultados significativos em termos de liderança política. 

Encorajou, na verdade, aumentando personalização, empurrando os políticos para realizar – 

através da mídia – uma nova relação “direta” com os cidadãos, que é mais livre de ambas as 

mediações partidárias e jornalísticas. A adoção de sites próprios por políticos, blogs e perfis 

em redes socais digitais, mais do que uma mera exposição de diários pessoais, são 

ferramentas abertas ao cidadão conectado que permitem ações multimidiáticas, com a 
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utilização de textos, fotos e vídeos para postar conteúdos na internet, além de ser uma mídia 

interativa que abre espaço para a liberdade de expressão sem necessariamente ter que passar 

pela mediação dos meios de comunicação convencionais. 

 

2.3 Personalização da política na comunicação online 

 

Uma vez que a comunicação interativa e personalizada tem certas semelhanças com a 

comunicação interpessoal (porque permite a comunicação bidirecional e a troca de 

comunicação torna-se “pessoal”), a percepção de “presença social” do político será ainda mais 

forte, do que na unicamente interativa ou apenas personalizada (SHORT et al., 1976; TANIS, 

2003) 

A partir desse ponto, surge o questionamento sobre se formas mais personalizadas de 

representação política estariam sendo reforçados através da utilização de ferramentas online, 

dando origem a um relacionamento mais individualizado entre o agente político e o 

eleitorado.  

Representantes eleitos e instituições políticas utilizam cada vez mais as possibilidades 

da internet para se comunicar de forma interativa com os cidadãos e os membros do partido 

sobre seus planos, pontos de vista e de negócios diários (DRUCKMAN et al., 2007;. KENSKI 

e STROUD, 2006). Para os cidadãos, a internet oferece fácil acesso à informação política e o 

potencial de fornecer oportunidades de participação em debates políticos. 

A internet não só permite a comunicação interativa entre os partidos políticos e 

cidadãos, mas, em mídias sociais como Facebook e Twitter, também oferecem oportunidades 

para políticos criarem perfis individuais. De acordo com Van Santen e Van Zoonen (2010), o 

crescente número de políticos que usam instrumentos de comunicação online pode ser visto 

como uma forma de “personalização” – a mudança de atenção dos partidos políticos para os 

políticos, especialmente desde que estas novas tecnologias de mídia estão sendo apropriadas 

para facilitar a comunicação direta entre os políticos, e não os partidos e cidadãos 

(KRUIKEMEIER et al., 2013). 

Primeiro, a maioria dos trabalhos sobre a comunicação política online tem sido 

dedicada ao efeito do uso político da internet em geral (KENSKI e STROUD, 2006; SHAH et 

al., 2005), e não para os efeitos das características específicas de novas mídias. O presente 

estudo pretende investigar os efeitos de duas características específicas: a comunicação 

interativa e personalizada. Em segundo lugar, a literatura sobre personalização da política 
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raramente aborda as consequências desse fenômeno, sobretudo na comunicação online 

(KRUIKEMEIER, 2013). 

Mas qualquer que seja a importância da mídia neste processo, não existe uma única 

explicação para a personalização crescente da política nas sociedades democráticas, e o que 

vem ocorrendo é complexo e multi-causal.  

Caprara e Zimbardo (2004) vão argumentar que a política em muitas democracias do 

mundo ocidental torna-se personalizada por, pelo menos, dois tipos de razões básicas. 

Primeiro, as escolhas políticas são mais individualizadas, como elas dependem cada vez mais 

da decisão dos eleitores, em gostos e desgostos e em heurísticas de julgamento que guiam as 

decisões mais assim do que as categorias previamente identificáveis como sexo, escolaridade 

e idade. Em segundo lugar, os agentes tornaram-se mais preocupados com a transmissão 

favorável de imagens pessoais e narrativas atraentes do que com a promoção de uma firme 

ideologia para os eleitores. Essa tendência é muitas vezes interpretada como um sinal do 

declínio do conteúdo político nas escolhas eleitorais (CAMPBELL, 1966; NIE, et al., 1976).  

Estas mudanças contemporâneas podem ser vistas como o término de uma longa 

viagem ao longo dos últimos 60 anos, que começou com o pressuposto de que a votação foi 

um reflexo direto das condições de vida dos eleitores (DOWNS, 1957; LAZARSFELD, 

BERELSON e GAUDET, 1948). A importância de aspectos interpessoais dos contextos 

sociais ganhou relevância crescente na pesquisa subsequente sobre atitudes políticas (KATZ e 

LAZARSFELD, 1955).  

Porém, tais aspectos não se restringem apenas a períodos eleitorais. Rotinas de 

campanha continuam também durante o mandato, trabalhos como assessoria de imprensa e 

relações públicas, por exemplo, continuam sendo necessárias mesmo terminadas as eleições. 

Todo esse aparato dado ao agente político tem o intuito de assessorá-lo até mesmo em 

suas atividades diárias, tanto em períodos de eleição quanto em tempos do mandato. Logo, 

tem-se aqui a hipótese de que tal grau de personalização das figuras política também se dá 

como uma estratégia de marketing na construção da visibilidade e imagem pública do agente 

e que na verdade haja um incentivo por parte desses consultores de marketing para que o 

agente político entre nesses ambientes de interação online para fazer contato com os cidadãos 

ali presentes. 

Essa facilidade na criação de canais próprios de comunicação, como sites, blogs, 

canais de vídeos e perfis em redes sociais, passa a ser também um recurso na luta pelo 

controle da imagem pública dos atores políticos. Torna-se possível possuir um espaço pessoal, 
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interativo e online, onde qualquer um pode expor e ter acesso a diferentes pontos de vista 

sobre ideias e acontecimentos. A internet permite uma pluralização dos atores que constroem 

a esfera de visibilidade pública (SANTOS, 2010). Uma maior quantidade de falas se torna 

acessível. Porém, é claro que isso não anula o poder de falas divergentes, inclusive com 

possibilidade de serem expostas em locais da rede mais influentes, o que, sem dúvida, 

complexifica esse sistema, uma vez que aumenta a magnitude e a disseminação de discursos 

que antes poderiam ficar restritos a grupos mais seletos. 

Além de ser dispensável o compartilhamento de espaço e tempo entre quem publica 

uma informação e quem acessa, a internet permite uma disponibilização permanente da 

informação. Qualquer usuário com acesso à rede pode tomar conhecimento de informações ali 

em diferentes momentos, sem depender de um horário e, muitas vezes, da permissão por parte 

de quem publica o conteúdo. “O nascimento da internet e de outras tecnologias digitais 

amplificou a importância das novas formas de visibilidade criadas pela mídia e, ao mesmo 

tempo, tornou-as mais complexas.” (THOMPSON, 2008, p.23). 

A internet constitui padrões e métodos específicos de interação e comunicação. Nesse 

sentido, é uma plataforma que também permite uma modalidade característica de visibilidade, 

na qual a disponibilização dos conteúdos pode ser realizada tanto por instituições como por 

indivíduos, em particular, com o uso das redes sociais digitais. Se por um lado as redes sociais 

digitais permitem a criação de conexões que, muitas vezes, não seriam possíveis fora do 

ambiente online, por outro, também são capazes de operar como substitutas das redes off-line, 

diminuindo o contato face-a-face entre indivíduos que antes podiam se comunicar dessa 

forma (SANTOS, 2010). O processo de formação de redes sociais online envolve vantagens e 

desvantagens quando se fala de conexões interpessoais e deve ser encarado como uma 

realidade. Busca-se aqui compreender suas configurações e potencialidades para a 

comunicação política. Pois, ainda que esses espaços não sejam os mais indicados para grandes 

diálogos aprofundados, não se pode diminuir a potencialidade desses meios. Diferente de 

ambientes notadamente deliberativos como fóruns sobre políticas públicas, por exemplo, as 

redes sociais digitais já são um espaço de conhecimento e participação de um grande público, 

tornando-se, em teoria, um espaço produtivo para a adesão em discussóes políticas. Ora, a 

familiariadade dos cidadãos com os mecanismos das redes sociais pode ser mais atrativo do 

que fóruns com regras próprias em sites menos acessados pelo grande público online. 

No próximo capítulo, destaca-se o objeto de pesquisa desta dissertação. Discute-se a 

apropriação do Twitter como plataforma de comunicação política e como ocorre a interação 
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entre sociedade e campo político através do microblog. Em seguida, no mesmo capítulo, é 

exposto o estudo de caso com a análise dos tweets dos deputados Marco Feliciano (PSC-SP) e 

Jean Wyllys (PSOL-RJ), a fim de perceber as conexões estabelecidas com os eleitores através 

do Twitter. 
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CAPÍTULO 3 – PERSONALIZAÇÃO DA POLÍTICA NO TWITTER: Análise dos perfis 

de Marco Feliciano (PSC-SP) e Jean Wyllys (PSOL-RJ) 

 

 

3.1 O Twitter como ferramenta de comunicação política 

 

A internet, enquanto plataforma multimídia, permite a oferta de dados e informações 

de formas diferenciadas quando comparada a outros meios de comunicação e tem o potencial 

de otimizar o acesso a perspectivas que ajudem a difundir comunicação política entre 

representantes e representados. As redes sociais digitais têm operado inclusive como meio de 

aproximar esses indivíduos a partir do momento que eles adentram nessas redes. 

As redes sociais digitais são serviços da online que permitem a construção de perfis 

públicos ou semipúblicos, a articulação de uma lista de vinculações com outros indivíduos e a 

visualização das conexões estabelecidas pelos usuários da rede (BOYD e ELLISON, 2007). O 

Twitter, serviço escolhido para esta análise, enquadra-se nessa categoria de rede social, como 

meio para interação que utiliza técnicas de publicação altamente acessíveis. 

Boyd e Ellison (2007) vão caracterizar os sites de redes sociais como: 

 

“... web-based services that allow individuals to (1) construct a 

public or semi-public profile within a bounded system, (2) 

articulate a list of other users with whom they share a 

connection, and (3) view and traverse their list of connections 

and those made by others within the system. The nature and 

nomenclature of these connections may vary from site to site” 

(BOYD e ELLISON, 2007, p.2)12. 

 

Criado em 2006 pela Obvious, o Twitter tornou-se uma rede social bastante popular 

em diversas partes do mundo. O Twitter é uma ferramenta de microblog, um híbrido entre 

blog, redes social e mensageiro instantâneo (ORIHUELA, 2007). Em um espaço de 140 

caracteres, os usuários publicam mensagens e interagem entre si. O Twitter chegou ao Brasil 

somente em 2008, ainda sem versão em português (a versão em português só seria lançada em 

201113). 

                                            
12 "... Serviços de internet que permitem aos indivíduos (1) construir um perfil público ou semi-público dentro de 

um sistema limitado, (2) articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma conexão, e (3) 

ver e cruzar a sua lista de ligações e aqueles feitos por outros dentro do sistema. A natureza e a nomenclatura 

dessas conexões podem variar de site para site "(BOYD e ELLISON, 2007, p.2). (Tradução própria) 
13 Fonte: http://blog.pt.twitter.com/2011/06/oba-twitter-em-portugues-brasileiro.html. Acesso em 12 de fevereiro 

de 2012. 

http://blog.pt.twitter.com/2011/06/oba-twitter-em-portugues-brasileiro.html
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Para acessar a rede do microblog (Figura 2), basta ter um email e cadastrar uma senha 

e pronto. Seu perfil já pode ser utilizado, publicar tweets de 10 caracteres, seguir e ser seguido 

por outros usuários. 

 

 

Figura 2 – Página inicial do Twitter. Disponível em: https://twitter.com/. Acesso em 17 de 

abril de 2015. 

A rede de microblog tem se mostrado uma ferramenta de comunicação eficiente no 

que concerne à partilha de informações sobre a atualidade, compartilhamento de conteúdos e 

estabelecimento de trocas argumentativas sobre temas variados entre seus usuários. Mesmo 

limitando o tweets a apenas 140 caracteres por mensagem (porém, tal característica não 

impossibilita que o usuário publique sucessivas mensagens a fim de concluir um argumento 

mais longo), essa interatividade via Twitter é capaz de transformar essa rede social em espaço 

para a troca de opiniões  e conteúdos entre pessoas que, fora do ambiente online, não teriam a 

oportunidade de acontecer (MARQUES et al., 2013). As dezenas de aplicações (apps) 

desenvolvidas para o Twitter têm  tornado a plataformas mais dinâmica, podendo ser acessada 

a partir de dispositivos móveis, o que facilita a  rapidez de disseminação da informação 

Orihuela (2007) define microblog como uma mescla de blog, rede social e 

comunicador instantâneo, pois, segundo a autora, o essa plataforma tem uma tendência a ser 

menos analítica e mais voltada para conversações online. Microblog é como enviar 

mensagens SMS para um grande número de pessoas, um serviço online onde os usuários 

https://twitter.com/
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possuem um perfil público onde eles postam mensagens/atualizações curtas; as mensagens 

tornam-se públicas e agregadas juntas através do entrecruzamento dos perfis de diferentes 

usuários; e esses usuários podem decidir quais mensagens desejam receber/seguir, mas não 

necessariamente que vai receber suas mensagens. (MURTHY, 2013). Em muitos países, o 

Twitter é usado para fazer campanha, para coordenar protestos e para divulgar e discutir 

notícias. 

Escolheu-se analisar a personalização da política através do Twitter por se tratar de 

uma ferramenta online bastante utilizada por políticos brasileiros, principalmente a nível 

nacional. Ressalte-se que, de acordo com o relatório World Leaders on Twitter 

(DIGITALDAYA, 2012), 123 Chefes de Estado de todo o mundo estavam registrados nessa 

rede social em dezembro de 2012, seja por meio de um perfil próprio ou através de um perfil 

oficial do cargo que ocupa. Logo, a ferramenta apresenta também uma dimensão política. 

Em 2015, o grupo Twiplomacy14, que monitora o uso do Twitter por chefes de Estado 

e organizações internacionais, aponta que, nos últimos anos, o Twitter tornou-se o canal 

principal de escolha para a diplomacia digital entre os líderes mundiais, governos, ministérios 

dos negócios estrangeiros e diplomatas.  

O Estudo Twiplomacy 2015 constatou que a grande maioria (85 por cento) dos 193 

países-membros das Nações Unidas têm uma presença no Twitter. Mais de dois terços (70%) 

de todos os chefes de Estado e de Governo têm contas pessoais na rede social. Segundo a 

pesquisa, meios de comunicação social em geral, e o Twitter em particular, já não são apenas 

um acréscimo, mas uma ferramenta de comunicação essencial para os governos interagem 

entre si e transmitem mensagens de 140 caracteres.  

 

3.1.1 Dimensão política do Twitter 

 

O crescente uso de Twitter por políticos, jornalistas, estrategistas políticos e cidadãos 

tornou uma parte importante da esfera em rede na qual as questões políticas são negociados 

publicamente. O crescente número de estudos investigando a relação entre Twitter e política 

apoia esta afirmação. Tal utilização política do Twitter se deve, dentre outros fatores, 1) à 

promoção de um recurso de comunicação rápido e conveniente; 2) à oportunidade de se 

preencher, por meio de publicação ou consumo de informações, o tempo livre disponível em 

situações cotidianas (WILLIAMS e GULATI, 2010); e, a depender da extensão da rede de 

                                            
14 Disponível em: http://twiplomacy.com/. Acesso em 21 de abril de 2015. 

http://twiplomacy.com/
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contatos de cada usuário, 3) ao potencial de se alcançar diretamente uma variedade de 

seguidores (MARQUES e AQUINO, 2013). Além disso, destaca-se a facilidade de ter um 

perfil no Twitter e o baixo custo para o agente comparado a outras ferramentas online, como 

um site, por exemplo. 

O Twitter tem a característica de ser uma plataforma com grande multiplicidade de 

formas de uso. Em seu início, a pergunta que norteava a rede social era “What are you 

doing?” (O que você está fazendo?). No fim de 2009, mudou para “What’s happening?” (O 

que está acontecendo?). Atualmente, a pergunta norteadora não está mais em evidência. O que 

mostra que são os usuários que decidem o que seu perfil no Twitter vai trazer. Com o uso 

político do Twitter também não é diferente, pois, além de pessoas possuírem perfis, as 

instituições também apresentam seus próprios perfis. 

No contexto governamental, por exemplo, a rede de microblog pode ser utilizada não 

só para envolver as partes interessadas na conversa, mas para a construção de relações, 

criando uma presença social do Governo com esses componentes. Além de fornecer uma 

atualização de status e conversa, o Twitter pode ser usado para publicar notícias, o 

compartilhamento de informações, proporcionando fontes de informação e coordenação de 

projetos. Por ser facilmente acessado por dispositivos sem fio, o alcance deste meio é 

expandido. Ao todo, o Twitter é um meio que permite muitos usos novos e poderosos para 

aplicações governamentais. 

No Brasil, a pesquisa realizada em fevereiro de 2012 por Marques, Miola e Aquino 

(2014) constatou que 464 dos 513 deputados federais com mandato vigente da 54ª Legislatura 

(2011-2015) da Câmara dos Deputados possuem conta no Twitter. A observação dos autores 

revelou que o uso do microblog varia enormemente se forem levados em conta características 

como: 1) o número de tweets e 2) o alcance das mensagens. Há integrantes da Câmara que 

publicaram uma média de 502 mensagens por semana no período pesquisado pelos autores, 

enquanto há 89 deputados que, apesar de estarem registrados no microblog, têm uma tuitagem 

próxima de zero (MARQUES et al., 2014). 

A escolha do Twitter para esta pesquisa também foi motivada pela facilidade de coleta 

de dados para a realização da pesquisa e pela peculiaridade de que é necessária uma 

participação ativa do agente político para a obtenção de visibilidade na rede do microblog. Se 

não há uma constante atualização do perfil, o usuário é esquecido e “some” da timeline de 

seus seguidores, exigindo uma manutenção constante para continuar com visibilidade. 
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Uma das principais características dessas mídias sociais é a participação ativa da 

comunidade de usuários no intercâmbio de informações. Ou seja, ainda que haja o fato da 

limitação de caracteres, são locais que possibilitam o diálogo. Um formato de comunicação 

que possibilita a criação, a discussão, o compartilhamento e a disseminação de informações de 

interesse público de forma descentralizada, colaborativa e independente. 

No caso da utilização de sites como Twitter, por se tratarem de redes de perfis 

pessoais, a disposição individual dos agentes políticos é um fator decisivo para as formas de 

apropriação da ferramenta. Marques, Aquino e Miola (2014) defendem que é característica 

das chamadas “Social Network Sites” (SNSs), ou “sites de redes sociais”, que os próprios 

representantes políticos, ao registrarem um perfil pessoal, estabelecem a maneira como 

desejam empregar a ferramenta: variação na frequência de atualizações, assim como formas 

de abordar os outros usuários (MARQUES et al., 2014). Por se tratar de uma ferramenta 

pessoal, a disposição do indivíduo político em participar dessas redes é crucial para a forma 

como se estabelece um diálogo através das redes sociais digitais. 

 

3.1.2 Interação entre sociedade e campo político através do Twitter 

 

A internet, com o potencial de contribuir para a troca de informações, bem como a 

abordagem de questões sociais, institucionais e pessoais, principalmente através de 

ferramentas como fóruns online e redes sociais. Essa nova configuração tem colaborado para 

o aumento do processo democrático e do civismo, agentes políticos e instituições têm 

adentrado nesses ambientes e construindo novos relacionamentos com a sociedade via 

computador. 

Raquel Recuero (2009) lista quatro valores que podem ser construídos pelas redes 

sociais: a visibilidade; a reputação; a popularidade e; a autoridade. Tais valores estão, segundo 

a autora, diretamente conectados com o campo de interseção da política e da comunicação, 

bem como os aspirações dos atores políticos. 

Através de mídias sociais digitais, como o Twitter, os usuários tem o potencial de 

acompanhar diariamente a atuação dos parlamentares, dialogando diretamente com eles – sem 

o intermédio de partidos ou de meios de comunicação – e expressando suas opiniões. A partir 

dessa aproximação entre a rotina do representante eleito com a sociedade através dos media 

digitais, tem o potencial de criar uma nova relação que vão além das eleições e beneficiar 

também a prestação de contas (accountability), que pode acontecer nas formas horizontal ou 
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vertical (CORTEZ, 2012). O’Donnell (1998, p. 64) define accountability vertical como uma 

ação entre desiguais, quando, mesmo ambos sendo usuários iguais perante o Twitter, mas o 

representante assume uma posição superior ao cidadão comum. Da mesma forma, ambos 

podem conversar como semelhantes e até mesmo debater assuntos que vão além da esfera 

política, configurando um accountability horizontal. Pode-se afirmar que a internet trouxe ao 

cidadão a maior possibilidade de colaboração. 

 

Para agentes políticos, perfis pessoais são um canal mais direto de 

comunicação com os cidadãos do que perfis institucionais, pois pri-

vilegiam a pessoa em detrimento da instituição. São também meios 

alternativos à imprensa, pelos quais os agentes podem comentar as 

notícias e apresentar sua visão dos fatos. Embora a utilização de 

mídias sociais por políticos não seja, em si mesma, uma iniciativa de 

e-democracia, é possível que os resultados dessa apropriação sejam 

positivos no sentido de aumentar as formas de accountability dos 

agentes políticos e possibilitar a participação e a influência dos cida-

dãos através da interação (ROSSINI e LEAL, 2012, p 105). 

 

O Twitter, com seu funcionamento de textos breves e dinâmicos, intensifica o clima de 

emissão de opinião entre os usuários. Diferente de um discurso político, a informação 

instantânea feita por frases curtas deve ser clara para que a mensagem e a intenção de quem 

escreve sejam efetivas e consigam uma boa disseminação na Rede. 

Os autores Parlamee e Bichard (2012) vão listar que se destacam na vida política 

daqueles que seguem líderes ou atores políticos:  

1. Trata-se de um modo de adquirir informação política de maneira rápida e sem 

filtros, comparado a meios como jornais, rádio e revistas;  

2. Contempla o desejo dos usuários que desejam fazer parte do processo político e não 

só como receptores de informação política;  

3. E é uma ferramenta de negócio para quem trabalha com política ou faz a cobertura 

de notícias políticas. 

Ainda que existam diferentes maneiras de apropriação dessas ferramentas – por conta 

de diversos fatores que vão desde a familiaridade com a plataforma, até à própria disposição 

do político em se dispor a adentrar esse meio – o trabalho aqui desenvolvido busca verificar 

como essa interação entre político e sociedade civil está sendo estabelecida através do Twitter 

por meio de uma comunicação mais personalizada. 

Em menos de duas décadas, a internet tem, sem dúvida, se tornado uma das 

ferramentas mais ativas da comunicação política moderna. Graças ao seu baixo custo de 
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acesso e seu maior progresso técnico, foi multiplicando as fontes de informação disponíveis e 

aumentando, assim, a necessidade dos políticos de estarem cientes do que está acontecendo 

neste meio e de estarem presentes. 

A popularidade do Twitter como uma rede de conexões levanta a questão de se os 

políticos acham que o microblog é uma plataforma interessante para a comunicação política. 

Alternativamente, eles podem ver o Twitter como um canal de comunicação estratégica, uma 

maneira de atingir o público-chave de forma eficiente e eficaz. Mas estas não são questões 

novas, a adoção de ferramentas online e aplicações posteriores é um processo mais complexo, 

com uma série de motivos. Enquanto alguns políticos iniciaram pela adoção e-newsletters 

(JACKSON, 2006), weblogs (FRANCOLI e WARD, 2008) e sites de redes sociais 

(JACKSON e LILLEKER, 2009), outros têm um propósito estratégico e estão usando essas 

tecnologias para melhorar a sua capacidade para desempenhar o seu papel representativo. 

Alguns deputados pioneiros podem estar usando essas ferramentas online para criar um 

modelo discreto de e-representação; uma forma de representação que é inteiramente baseada 

em linha e é um complemento para o modelo interpessoal mais tradicional entre deputados e 

seus constituintes (JACKSON, 2008). 

Sobre a utilização da internet como meio de interação, Jackson e Lilleker (2004) vão 

afirmar que, quando um deputado está comunicando um projeto (se aplicável) ou uma 

mensagem do partido, eles estão agindo principalmente como porta-vozes e isso só vão usar 

uma forma de comunicação top-down. Enquanto eles querem o apoio dos eleitores, estão mais 

interessados em se mostrar como competente ou que merece adesão e, portanto, não 

encorajam o feedback. Quando eles estão representando seu círculo eleitoral, eles só estão 

interessados em comunicar o que seus eleitores sentem sobre uma determinada questão, em 

vez de se engajar em um diálogo com o público. No entanto, quando eles estão expressando 

opiniões pessoais ou aspectos do seu cotidiano como parlamentar, eles vão usar as 

comunicações bidirecionais, encorajando o feedback. Isto é em parte porque querem 

maximizar o apoio pessoal, mas também é o seu trabalho para representar seus eleitores e, 

para fazer isso de forma eficaz, requer diálogo (JACKSON e LILLEKER, 2004). 

O Twitter foi criado para promover uma atualização das atividades diárias das pessoas 

para aproximá-los dentro de redes de interesse (STEVENS, 2008). De longe, o uso mais 

popular do Twitter é para a autopromoção. Um estudo de 300.000 usuários do Twitter por 

Heal e Piskorski (2009) observa que 90 por cento das mensagens são uma maneira, broadcast 

comunicação “um para muitos”, em vez de nos dois sentidos, a interação de “muitos para 
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muitos”. Portanto, a maioria dos usuários segue a noção de autopromoção, falando sobre si, 

um comportamento que pode se encaixar bem com as normas de comunicação política e 

também oferece a possibilidade para os agentes políticos de construção de redes de 

comunicação. 

Assim, enquanto argumenta-se que o Twitter pode ter um impacto negativo sobre a 

imagem por conta do risco de receber críticas dos usuários, ele também pode ser encarado 

com uma visão estratégica para promover papel do deputado e matendo ele na cena pública 

para uma possível reeleição. 

Da mesma forma, estar presente nessas redes pode fazer o deputado parecer ser mais 

acessível, especialmente aqueles que não aparecem em noticiários com frequência, mas 

também aqueles que respondem a outros usuários através do Twitter. Enquanto na fase de 

início de utilização, pode haver algumas vantagens eleitorais, mas, em longo prazo, pode 

haver benefícios democráticos se os deputados e o público começam a ouvir uns aos outros, 

correspondem, e assim adaptar a plataforma de microblog para incorporar uma plataforma 

mais participativa de engajamento. 

 No Brasil, em pesquisa realizada em 2013 (época dos tweets analisados), a 

Medialogue15 contabilizou os seguintes números sobre o uso parlamentar do Twitter na 

Câmara dos Deputados: a ferramenta está entre os canais mais utilizados por 84% dos 

deputados federais16; 51% deles respondem a questionamentos; 45% dialogam com o eleitor; 

55% não utilizam linguagem informal. A pesquisa mostra que alguns parlamentares já 

possuem tantos fãs nas redes sociais quanto eleitores. Outro dado sobre o assunto ajuda a 

estimar o interesse dos internautas pela política: mais de 10% dos frequentadores das redes 

sociais acompanham um deputado federal ou um senador pelo Twitter ou Facebook. Juntos, 

congressistas têm 5 milhões de seguidores no Twitter, incluindo deputados e senadores. 

Boa parte dos trabalhos desenvolvidos sobre essa temática abrange, especialmente, a 

utilização do Twitter em campanhas políticas majoritárias. Esses trabalhos analisam os 

padrões de uso por parte do candidato e dimensionar as estratégias de comunicação utilizadas 

e a interação entre candidatos e eleitores (AGGIO, 2011, 2013; DRUCKMAN et al., 2009; 

CERVI e MASSUCHIN, 2011; GIBSON e MCALLISTER, 2011; MARQUES et al., 2011; 

ROSSETTO et al., 2012; MARQUES et al., 2013). 

                                            
15 Medialogue Digital. Disponpivel em: http://medialogue.com.br/. Acesso em 23 de setembro de 2014 
16 Segundo esses dados, o Twitter é o campeão na preferência dos deputados federais, à frente do Facebook 

(69%) e do Youtube (63%). 432 são considerados ativos no Twitter, sendo que 62% publicaram mais de 10 

tuítes nos 30 dias anteriores à pesquisa. 

http://medialogue.com.br/
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Porém, as campanhas eleitorais compreendem apenas um período da atuação política 

desses agentes políticos. A utilização da plataforma em períodos fora das eleições demanda 

uma atenção específica. A preocupação torna-se perceber como os políticos que optam por 

investir nessa ferramenta de comunicação com os cidadãos ao longo do período de mandato. 

 
As campanhas eleitorais constituem períodos de breve duração e 

direcionados a um objetivo de curto prazo. Por isso, a comunicação 

regular entre eleitos e cidadãos (aquela que abrange os mandatos) 

demanda uma atenção específica por parte dos estudiosos. Observam-

se, inclusive, oportunidades em que há um progressivo abandono 

dessas redes de comunicação digital uma vez que o candidato é eleito 

(MARQUES et al., 2014, p. 182). 

 

Tendo em vista que alguns políticos ainda se utilizam desses recursos durante o 

cumprimento do mandato, a preocupação recai sobre as motivações que levam esses 

representantes em adotar tais mecanismos de comunicação digital para manter contato com o 

cidadão ao longo do cargo para o qual o político foi eleito. 

 

3.2 Personalização da política e Twitter 

 

Personalização pode ocorrer especialmente nos media digitais: os atributos específicos 

usados nessas plataformas “são projetados para facilitar uma ligação direta entre o emissor 

(político) e o receptor (cidadão), e vice-versa” (VAN SANTEN e VAN ZOONEN, 2010, p. 

65). 

Torna-se interessante estudar tal fenômeno na internet. Primeiro, pelo fato de a 

maioria dos trabalhos sobre a comunicação política online tem sido dedicada ao efeito do uso 

de Internet político em geral (KENSKI e STROUD, 2006; SHAH et al., 2005) e não para os 

efeitos das características específicas de novas mídias. Em segundo lugar, por conta da 

literatura sobre personalização da política raramente abordar as consequências da 

personalização, sobretudo na comunicação online. 

A escolha do Twitter também foi motivada pela facilidade de coleta de dados para a 

realização da pesquisa e pela peculiaridade de que é necessária uma participação ativa do 

agente político para a obtenção de visibilidade na rede do microblog. Se não há uma constante 

atualização do perfil, o usuário é esquecido e “some” da timeline de seus seguidores. Exige-

se, então, uma manutenção constante para continuar com visibilidade. 
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A escolha dos deputados se deu, principalmente, por conta do alto grau de visibilidade 

que esses parlamentares já possuem no Twitter, Marco Feliciano possui 349.000 e Jean 

Wyllys possui 298.000 seguidores17. Os dois apresentam uma alta média de tweets por dia, o 

que indica uma quantidade considerável de material a ser analisado. Estar mais visível 

também implica em consequências, como, por exemplo, qualquer deslize no Twitter desses 

parlamentares pode ser visualizado por milhares de pessoas em poucos segundos demandando 

cautela para a manutenção de uma imagem pública favorável (MARQUES et al., 2013). 

Ambos os deputados têm bastante exposição midiática, tratando sempre de temas polêmicos e 

são conhecidos pelo posicionamento convicto em assuntos como religião, saúde e direitos 

humanos. Outro fator relevante para a escolha desses políticos foi que ambos representam 

uma característica da política brasileira que também pode ser vista como um aspecto 

personalista (WATTENBERG, 2002): os dois parlamentares já possuíam uma carreira com 

grande impacto de visibilidade (muitas vezes relacionadas ao showbiz) antes de se tornarem 

políticos, ou seja, o capital social que esses indivíduos possuíam em outros foi transferido 

para a política. No caso de Marco Feliciano, pastor evangélico e escritor; e Jean Wyllys, ex-

participante do reality show Big Brother Brasil, jornalista e professor universitário. 

Em pesquisa realizada pela Medialogue em 2011, logo no início do mandato ao qual 

Jean Wyllys e Feliciano foram eleitos, ambos os deputados já apareciam como uns dos 

deputados federais mais seguidos no Twitter: 

 

Tabela 2 – Ranking dos deputados federais mais seguidos no Twitter 

                                            
17 Acesso em 15 de abril de 2015 às 09:00. 



76 

 

 

 

Ter maior número de seguidores indica que as mensagens publicadas no perfil atingem 

mais usuários, aumentando a visibilidade do deputado e, consequentemente, deixando-o 

familiar perante os internautas que fazem parte da sua rede de conexões. 

Pierre Bourdieu (1996) vai trazer em suas obras o conceito de capital político. Ele 

aponta que é o “reconhecimento social que permite que alguns indivíduos, mais do que 

outros, sejam aceitos como atores políticos e, portanto, capazes de agir politicamente” 

(BOURDIEU, 1996).  Miguel (2003) se utiliza desse conceito de Bourdieu para afirmar que, 

na política contemporânea, é necessário esse capital para avançar na carreira, como também 

ocupar cargos de liderança representa uma ampliação do capital dentro do campo. 

O próprio Bourdieu (1996) também aponta a presença constante dos meios de 

comunicação como fonte desse prestígio político. “A visibilidade nos meios é uma condição 

importante para o reconhecimento público, em qualquer área de atividade, nas sociedades 

contemporâneas” (MIGUEL, 2003, p. 116). Fazer uso dos media noticiosos aem seu benefício 

também contribui para construir os alicerces da carreira política do indivíduo. Até mesmo na 

hora de angariar diferentes cargos governamentais não se deve apenas atentar para o poder 

efetivo que cada um possui, mas também leva em conta à visibilidade que tal posição atrai. 

Cargos importantes ganham mais destaques e chamam mais atenção dos jornalistas. 
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Como a disputa por visibilidade é acirrada, os agentes procuram construir canais 

próprios para atingir o eleitorado de forma mais contínua, de preferência de forma rápida e 

eficaz. A internet aparece como um ambiente conveniente para os agentes políticos no sentido 

A análise de dois perfis individuais/pessoais no Twitter já supõe, em alguma medida, a 

existência de uma comunicação personalizada nas mensagens ali trocadas. Porém, como 

afirmado anteriormente, a personalização pode tender para uma mudança de foco do partido 

político para o agente, mas também pode ocorrer é a mudança do foco para traços não-

políticos e até mesmo a vida privada e interesses pessoais desses parlamentares. Toma-se aqui 

também a tarefa de perceber que características estão sendo focalizadas para a composição da 

imagem pública dos parlamentares no Twitter. 

O período de análise foi selecionado a partir de um conjunto de fatores. O primeiro 

deles, foram as limitações da ferramenta online TwimeMachin18, que possui um limite de 

resgate de até 3200 tweets, porque o Twitter tem uma restrição de API19 que não permite mais 

do que isso em um só lugar, a menos que se tenha a senha do usuário. Tal fato limita a escolha 

do recorte temporal, logo, não era possível recuperar tweets muito antigos, já que a coleta foi 

realizada em dezembro de 2013. No caso de Jean Wyllys, por exemplo, que tem uma alta 

frequência de postagens, só eram recuperados tweets até 28 de agosto de 2013. Tendo isso em 

mente, tomou-se como recorte os meses de setembro, outubro e novembro de 2013 para 

ambos os parlamentares, pois devido o limite de tweets do TwimeMachin, era o único período 

em que era possível realizar a coleta dos dois parlamentares no mesmo espaço de tempo. 

Decidiu-se ainda não incluir os meses de dezembro e janeiro por conta do recesso parlamentar 

e das festas de fim de ano, que poderiam alterar a quantidade de postagens dos deputados, já 

que entende-se aqui que tais meses não configurariam  um período  de rotina “normal” para 

exercer do mandado de deputado. 

 

3.3 Questões Metodológicas 

 

Como premissa inicial, procurou-se definir métodos que possibilitam a coleta de dados 

objetivos, que assegurassem uma análise clara dos dois perfis no Twitter, oferecendo uma 

                                            
18 Disponível em: http://www.twimemachine.com/ 
19 API – Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos). É através do  API do 

Twitter que outros aplicativos, como o TwimeMachin (que foi utilizado nessa pesquisa), acessam as informações 

de perfis e têm disponíveis dados como número de tweets, seguidores e hashtags, por exemplo. 

http://www.twimemachine.com/
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abordagem real e resultados concretos. Procurou-se, primeiramente, conhecer recursos 

metodológicos já utilizados e sugeridos em outras pesquisas. 

Contudo, ainda não há nos estudos sobre personalização da política com propostas 

metodológicas aplicáveis a pesquisas empíricas. Para classificação dos tweets, utilizou-se 

análise de conteúdo das mensagens na tentativa de dimensionar o teor do discurso ali 

publicado. A partir de uma análise preliminar dos perfis, já foi possível perceber que as 

temáticas abordadas pelos parlamentares são bem distintas, ainda que algumas temáticas, 

como mensagens sobre a vida privada, carreira política e corrupção, sejam recorrentes em 

todos os perfis a serem analisados. 

Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, escolheu-se a análise de conteúdo 

como metodologia de pesquisa pela necessidade de compreender as características e padrões 

que estão por trás das mensagens publicadas pelos deputados em seus perfis no Twitter. 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo auxilia nesse processo pois utiliza 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visnado a obter, 

por prodecimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2011, p. 47). 

 

Esse tipo de análise também favorece a pesquisa no sentido de que se exige um 

esforço duplo do pesquisador: de compreender o sentido do conteúdo a ser analisado, 

colocando-se na posição de um receptor normal, e de procurar também outra significação, 

aplando o olhar a fim de perceber outras mensagens naquele enunciado (GODOY, 1995). 

A análise de conteúdo dos tweets se deu através da adaptação do modelo de gestão de 

imagem de Pittman e Jones (1982) com adaptações de Schutz (1997) e Lilleker e Jackson 

(2011), visualizados na Tabela 3. Nessa metodologia, os autores dividem as mensagens com 

base em condutas adotadas pelo emissor da indormação. As condutas são: Bajulação, 

Autopromoção Suplicação, Exemplificação e Intimidação. Essas condutas norteariam a 

maneira como o emissor estaria fazendo a gestão da própria imagem a partir do que expõe ao 

público.  

Schutz (1997) utilizou-se desse modelo para analisar 42 talk-shows na TV alemã. 

Tratavam-se de programas televisivos de entrevistas que convidavam políticos, especialistas e 

celebridades do showbiz. A autora encontrou nessa pesquisa, que os políticos analisados, 

estavam mais inclinados a utilizar condutas de Exemplificação e Autopromoção, e não 



79 

 

encontrou envidências de Suplicação ou Intimidação na fala desses agentes durante suas 

entrevistas. 

Lilleker e Jackson (2011) são os primeiros que vão utilizar esse método de análise para 

estudar o uso do Twitter por agentes políticos. Esses autores perceberam que atentar para os 

mecanismos de gestão de imagem pode favorecer na explicação de que tipo de político está de 

apropriando do Twitter e qual a finalidade. Utiliza-se nesta pesquisa o mesmo modelo para 

perceber se há características de personalização da política através da comunicação online  via 

Twitter. Acrescentou-se para essa pesquisa a conduta “Informação” tendo em vista que 

políticos têm uma tendência em compartilhar links de notícias de grandes e pequenos portais e 

sites informativos e a categoria “Outros” para designar os tweets que não se encaixavam em 

nenhuma das outras condutas. Esses tweets tornaram-se difíceis de classificar nas outras 

condutas, pois não era possível perceber uma opinião dos políticos, eles apenas divulgavam o 

link. A segunda folha de codificação se concentra na identificação da expressão de 

características pessoais (Tabela 3). Acrescentou-se a essa tabela a categoria de “promoção do 

partido” para analisar como o partido aparece nos perfis pessoais dos deputados. 

 

Tabela 3 – Tipologia de Gestão de Imagem 

Conduta Características Indicadores 

Bajulação Para parecer simpático Mencionar que tem ajudado as pessoas ou 

organizações 

Fazer piadas 

Responder ou concordar com outros usuários 

Autopromoção Para parecer competente Referindo-se a suas habilidades 

Referindo-se a realizações pessoais 

Referindo-se a qualificações ou posições detidas 

no campo político 

Suplicação Para ser visto como 

necessitado 

Solicitação de ajuda por causa da falta de 

habilidades ou conhecimento 

Destacando suas próprias falhas 

Exemplificação Ações para aparecer 

exemplar e digno 

Alegando atributos dignos 

Alegando valores morais 

Intimidação Para aparecer perigoso 

ou ameaçador 

Expressões de poder 

Sugerindo ações punitivas 

Informação Para parecer informado Linkar notícias de seu interesse 

Outros 

Fonte: Adaptado de Lilleker e Jackson (2011) 

A classificação dos tweets de ambos os deputados foi feita com base na tabela acima. 

Procurou-se perceber, através da análise do conteúdo das mensagens, em que conduta e em 

que indicador cada mensagem seria enquadrada. Foram categorizados, com base nos 
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indicadores, todos os tweets de ambos os deputados nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2013. Nos casos em que o deputado deu um retweet na mensagem de outro 

usuário, essas publicações foram enquadradas no indicador “Responder ou concordar com 

outros usuários”, tendo em vista que, ao retuítar, o parlamentar está de acordo com aquela 

mensagem ou faz uma resposta direta ao autor daquele tweet. 

Vale ressaltar que, pelo fato da análise ter sido realizada por apenas um pesquisador, 

reconhece-se as fragilidades de uma classificação cair em uma certa dose de subjetividade, o 

que, em certa medida, mostra-se inviável em uma pesquisa qualitativa. Para evitar isso, a 

análise dos tweets foi feita em dois momentos. A primeira foi realizada após o fim da coleta 

do material através do TwimeMachin, em setembro de 2014. A segunda análise foi feita no 

momento de produção do texto final para o capítulo de análise, em dezembro de 2014. Fez-se 

o confrontamento das duas versões e e reavaliou-se os tweets que obtiveram classificações 

diferentes. Quando ouve dúvida em relação a que conduta ou indicador o tweet pertencia, 

optou-se por consedirar o maior ênfase da mensagem que melhor se encaixava em um 

indicador específico. A análise final, com a categorização na íntegra das mensagens, pode ser 

conferida nos anexos A e B desta disseratação. 

A seguir, descreve-se cada um dos indicadores utilizados na análise dos tweets de 

Marco Feliciano e Jean Wyllys. Para deixar mais clara a forma de categorização dos tweets, 

após a explicação de cada indicador, há um exemplo para ilustrar como a categoria se 

manifesta em um tweet. 

a) A primeira conduta, Bajulação, possui três indicadores. No indicador “Mencionar 

que tem ajudado pessoas e organizações” traz tweets com realizações dos deputados que já 

foram concluídas e que, de alguma forma, ajudou no bem-estar de pessoas ou no 

desenvolvimento de organizações. 

 

Exemplo: RT @ascomjeanwyllys: Parecer de @jeanwyllys_real sobre regras para exibição de 

áudio e vídeo em ônibus interestaduais é aprovado na CCult h… 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 24 de setembro de 2013 

 

 “Fazer piadas” são mensagens que mostram o senso de humor dos parlamentares, seja 

na hora de responder críticas feitas por outros usuários ou apenas para descontrair. 
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Exemplo: ahahaha Amo trollar esses linchadores virtuais estúpidos que não suportam que 

questionemos suas “certezas” sobre política e “mensalão” ahaha 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 16 de novembro de 2013 

 

 “Responder ou concordar com outros usuários” mostra mensagens em que os 

deputados respondem algum questionamento de outro usuário ou concordam com um tweet 

de outro perfil. 

 

Exemplo: @willgomes @repimlins Eu concordo contigo que certos "protestos" são 

contraproducentes. Só pedi que não minimize o papel do dep. na prisão. 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 17 de setembro de 2013 

 

 b) A segunda conduta, Autopromoção, divide-se em três indicadores. No indicador 

“Referindo-se a suas habilidades” estão as mensagens que se aludem a atributos e habilidades 

pessoais dos parlamentares, que os apresentam com capacidade para exercer seu trabalho. 

 

Exemplo: #Assessoria Uma Multidão aguardando o profeta @marcofeliciano como uma 

poderosa palavra de Deus http://t.co/EERMrjphti   

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 08 de setembro de 2013 

 

 “Referindo-se a relações pessoais” estão os tweets que dizem respeito à vida pessoal 

do parlamentar, atuações fora da Câmara dos Deputados. São mensagens sobre o cotidiano do 

parlamentar fora do campo da política. 

 

Exemplo: Encerrei agora a participação na Expo Money e já estou a postos para assistir o 

#TheVoiceBrasil recreio! 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 15 de novembro de 2013 

 

 “Referindo-se a qualificações e posições de tidas no campo político” são os tweets que 

se referem atuação dos deputados no exercício do parlamento e na participação das decisões 

políticas. São posicionamentos e o cotidiano na Câmara dos Deputados. 
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Exemplo: Reunião da CDHM, Frente Evangélica e Sen Magno Malta com o Ministro Marco 

Aurélio http://t.co/0fjOZUC3bL 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 02 de novembro de 2013 

 

 c) A terceira conduta, Suplicação, traz mais dois indicadores. No indicador 

“Solicitação de ajuda pela falta de habilidades ou conhecimento” estão categorizados os 

tweets onde os deputados pedem o auxílio de outros usuários do Twitter, seja para divulgação 

de uma campanha ou dúvidas sobre o funcionamento do microblog. 

 

Exemplo: Vamos colaborar, galera! A causa é nobre, as artistas merecem e a cultura 

alternativa e o cinema indep. agradecem http://t.co/W9bxMwScb2 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 17 de setembro de 2013 

 

 “Destacando suas próprias falhas” indica mensagens onde os parlamentares 

comentariam sobre erros cometidos e posturas equivocadas, mostrando que, como ser 

humano, também pode cometer deslizes. Não houve exemplos dessa conduta durante o 

período de análise. 

 d) A quarta conduta, Exemplificação, traz dois indicadores. “Alegando atributos 

dignos” trazem mensagens onde os deputados enaltecem aspectos de suas próprias 

dignidades, oferendo uma imagem deles como “pessoas de bem”, como uma pessoa exemplar. 

 

Exemplo: E qto + me xingam c palavrões, ameaçam, + me convenço de que estou no caminho 

certo! Tem algum servo do Altíssimo q pode dar Glória a Deus? 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 03 de outubro de 2013 

 

 O indicador “Alegando valores morais” diz respeito aos tweets de conteúdo que 

orientam os outros usuários a seguir uma conduta que, segundo o parlamentar, está dentro dos 

padrões sociais de bom comportamento. 

 

Exemplo: Provérbios 22:6 - Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando 

envelhecer não se desviará dele. 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 11 de outubro de 2013 

 

http://t.co/0fjOZUC3bL
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 e) A quinta conduta Intimidação, possui dois indicadores. “Expressão de poder” traz 

os tweets em que os deputados se mostram numa posição superior aos outros usuários do 

Twitter, no que tange ao processo de decisão política. 

 

Exemplo: 14. Vamos tomar providências legais e cabíveis contra essa violência! Estenderei 

isso à esfera nacional e às comissões de Educação ... 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 30 de setembro de 2013 

 

 O indicador “Sugerindo ações punitivas” traz mensagens em que os parlamentares 

clamam por punições a ações que vão de encontro com seus ideais e que merecem receber 

medidas repressivas jurídicas e/ou sociais. 

 

Exemplo: O descaso do governo brasileiro para com o caso do Sen Boliviano Roger Molina ñ 

pode ser tolerado. http://t.co/E7WsuYkgvp 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 16 de outubro de 2013 

 

 f) Por fim, a conduta Informação traz um único indicador. O indicador “Linkar 

notícias de seu interesse” é autoexplicativo, tratam-se de tweets que “linkam” para outras 

páginas da Web, ou seja, tratam-se de conteúdos externos ao Twitter. 

 

Exemplo: Conf. Livre de Educação e Cultura LGBT acontece hoje na UnB. Confira a 

programação! http://t.co/A7f0J2v0yB (ASCOM) http://t.co/pkwQjcszyh 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 01 de outubro de 2013 

 

 Em “Outros” foram separados os tweets que não se encaixavam em nenhuma das 

outras categorias. Alguns tratavam de dificuldades técnicas em outras redes online ou 

divulgavam perfis para serem seguidos. 

 

Exemplo: Por algum problema com nosso canal do Youtube, nossos vídeos estão fora do ar. 

Estamos correndo para resolver! (ASCOM)  

Jean Wylly (@jeanwyllys_real) – 24 de setembro de 2013 

 

http://t.co/E7WsuYkgvp
http://t.co/pkwQjcszyh
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A utilização de tais indicadores, apesar de não serem específicos para realizar uma 

análise de personalização da política, ajuda a mensurar que aspectos da personalidade dos 

agentes políticos estão sendo destacados através da comunicação política online com os 

cidadãos via Twitter. 

Com base em estudos anteriores (HEAL e PISKORSKI, 2009; LILLEKER e 

JACKSON, 2011), já se esperava que a conduta de “Autopromoção” ganhasse destaque 

durante análise dos tweets dos dois parlamentares escolhidos para essa pesquisa. Logo, viu-se 

necessário fazer outra medição dessa autopromoção a fim de verificar que fatores de 

autopromoção estão sendo empregados pelos deputados via Twitter (Tabela 3). A análise dos 

tweets vai ser feita com base nas condutas e indicadores da Tabela 3, mas as evidências de 

autopromoção ajudarão a perceber como essa conduta em especial é percebida nos perfis dos 

parlamentares e tirar conclusões sobre a personalização da figura dos políticos através das 

mensagens no Twitter. 

 

Tabela 4 – Evidências de Autopromoção 

Categoria Medição 

Detalhe da vida pessoal (família e atividades cotidianas de natureza não-

política) 

Sim/Não 

Identifica os interesses pessoais, tais como esportes, música, filme ou 

lazer 

Sim/Não 

Exibe senso de humor Sim/Não 

Promoção do partido Sim/Não 

Fonte: Lilleker e Jackson (2011) 

 

Por tratar-se de uma ferramenta de comunicação direta, também analisam-se as 

interações estabelecidas através do Twitter. Por “interação”, Rafaeli (1988, p.111) define 

como “uma expressão de qual nível, num encadeamento de trocas comunicacionais, uma 

terceira – ou posterior – transmissão (ou mensagem) está relacionado com o grau de ligação 

entre troca de mensagens (ou transmissões) que lhe são prévias”. Para discussão das 

interações em ambientes digitais como o Twitter, procurou-se analisar as interações do eu 

com a coletividade através dos perfis na rede social (PRIMO, 2007). Tendo em vista que essa 

definição de interação oferecidas pro Rafaeli e Primo são muito amplas e qualquer publicação 

no tweet pode ser encarada como interação, já que é um meio de transmissão da mensagem 

para uma coletividade. Mais precisamente, dá-se ênfase às interações em que há um feedback 

por parte dos outros usuários aos quais o político faz contato. 
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Escolheu-se essa metodologia por conta da proximidade entre a análise de gestão de 

imagem e o fenômeno da personalização da política. Fatores como a diferenciação entre 

categorias que teriam aspectos mais voltados para a atuação parlamentar e outras para 

detalhes da vida pessoal, ajudam a compreender a centralização da figura do agente político 

na forma de se comunicar através do Twitter.  

Sabe-se que outras pesquisas utilizam diferentes métodos para se analisar tweets 

(MARQUES e SAMPAIO, 2013; MARQUES et al., 2013; CERVI e MACHUSSIN, 2013). 

Porém, para esse estudo específico, viu-se a necessidade de uma categorização dos tweets 

mais voltada para gestão de imagem dos parlamentares, pois realizar uma classificação 

temática das mensagens não ajudaria na percepção de uma comunicação que caracterizasse 

uma personalização da política. 

Faz-se também um estudo detalhado sobre os retweets e as menções a outros usuários, 

onde estão as mensagens com conversas do parlamentar com outros usuários do Twitter (o 

fato de ser um retweet não assegura que o deputado está respondendo ou concordando com o 

outro usuário. Por isso, opta-se por caracterizá-los como interação direta e, muitas vezes, 

individualizada com outro usuário da Rede de microblog, preferindo-se, aqui, analisá-los de 

forma diferenciada a fim de perceber o caráter dessas interações e quantificá-las). Uma leitura 

prévia do material mostrou que os deputados analisados utilizam o retweetpara expor 

mensagens postadas por outros usuários, mas que o político achou adequada para os seus 

seguidores por vários motivos, como por serem interessantes, inteligentes ou simplesmente 

engraçadas. 

A seguir, são apresentados os dois deputados que são objeto dessa pesquisa, os 

deputados Marco Feliciano e Jean Wyllys. Primeiro, apresenta-se uma breve biografia do 

parlamentar. Seguido por uma contextualização política e tecnológica de ambos os deputados 

e suas relações com os media digitais. 

 

3.4 Marco Feliciano 

 

Marco Antônio Feliciano nasceu em 12 de outubro de 1972, em Orlândia, interior de 

São Paulo. Em seu site oficial20, ele se diz “conferencista internacional, pastor, cantor e 

empresário” e afirma que “teve uma infância humilde e desde muito pequeno precisou 

trabalhar como vendedor de picolé para ajudar na manutenção da casa”. Fez curso Técnico de 

                                            
20 Disponível em: http://www.marcofeliciano.com.br/home. Acesso em 12 de fevereiro de 2014 

http://www.marcofeliciano.com.br/home
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Contabilidade (ETEC21 – Alcídio Souza Prado) e é formado em Teologia pela Faculdade de 

Educação Teológica Lógos (Faetel), em São Paulo, e pela Faculdade de Teologia de Boa 

Vista (RR) e é doutor em Divinidade/Artes da Teologia pelo International Seminary Hosanna 

and Bible School, de Pompano Beach, Estados Unidos. 

Iniciou sua trajetória religiosa na Catedral do Avivamento, uma igreja ligada à 

Assembleia de Deus, aos 19 anos. Sendo reconhecido como pastor aos 27 anos de idade. 

Além de pastor, é empresário, autor de 18 livros e produziu CDs e DVDs com mensagens de 

autoajuda22. 

Foi eleito deputado federal pelo Partido Social Cristão (PSC) em 2010, para a 

legislatura 2011-2015, com 212 mil votos. Foi o evangélico com maior número de votos no 

país e o 12° entre os 70 deputados eleitos por São Paulo23. Em março de 2013, ele foi 

escolhido presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos 

Deputados do Brasil24. 

Porém, o que mais chama a atenção na trajetória de Feliciano são as polêmicas nas 

quais o deputado está envolvido. O deputado já foi acusado de fazer declarações consideradas 

de cunho racista, misógino e homofóbico. As principais críticas eclodiram depois de sua 

nomeação para o cargo de presidente da Comissão de Diretos Humanos e Minorias da Câmara 

dos Deputados. No início de abril de 2013, a comissão presidida por Feliciano aprovou um 

requerimento para realizar todas as suas reuniões a portas fechadas, para “manter a ordem 

necessária”, segundo o próprio deputado25. A decisão veio depois de uma série de protestos 

em todas as sessões anteriores da comissão presididas por Feliciano e depois que dois 

manifestantes foram presos por ordem do pastor, um deles por tê-lo chamado de “racista”26. 

Na internet, Feliciano possui um site oficial (www.marcofeliciano.com.br/) que não 

engloba as suas atividades políticas. Apesar de na página apresentar uma seção intitulada 

“Política”, nela, só há uma biografia resumida do deputado – que, ainda assim, não traz 

informação alguma de sua carreira política.Não é possível encontrar informações sobre o 

partido (PSC) em nenhuma parte do website. Nessa seção também há um link para o “site 

                                            
21 ETEC – Escola Técnica Estadual 
22 Disponível em: http://www.tempodeavivamento.com/loja/home. Acesso em 13 de fevereiro de 2014 
23 Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/psc-anuncia-que-feliciano-fica-na-comissao-de-direitos-humanos-

7946317 
24 Fonte: Fonte: http://oglobo.globo.com/pais/pastor-marco-feliciano-assume-comissao-de-direitos-humanos-

7767447. Acesso em 25 de junho de 2013. 
25 Fonte: http://www.politicanarede.com.br/politica/sessoes-presididas-por-marco-feliciano-serao-com-portas-

fechadas/. Acesso em 25 de junho de 2014 
26 Fonte: http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/03/comissao-de-direitos-humanos-fara-

todas-as-reunioes-restritas.htm. Acesso em 25 de junho de 2013. 

http://www.tempodeavivamento.com/loja/home
http://oglobo.globo.com/pais/psc-anuncia-que-feliciano-fica-na-comissao-de-direitos-humanos-7946317
http://oglobo.globo.com/pais/psc-anuncia-que-feliciano-fica-na-comissao-de-direitos-humanos-7946317
http://oglobo.globo.com/pais/pastor-marco-feliciano-assume-comissao-de-direitos-humanos-7767447
http://oglobo.globo.com/pais/pastor-marco-feliciano-assume-comissao-de-direitos-humanos-7767447
http://www.politicanarede.com.br/politica/sessoes-presididas-por-marco-feliciano-serao-com-portas-fechadas/
http://www.politicanarede.com.br/politica/sessoes-presididas-por-marco-feliciano-serao-com-portas-fechadas/
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/03/comissao-de-direitos-humanos-fara-todas-as-reunioes-restritas.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/03/comissao-de-direitos-humanos-fara-todas-as-reunioes-restritas.htm
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político” de Feliciano, que, quando clicado, direciona o internauta para a página 

http://www.marcofeliciano2010.com.br/, que se encontrava com o domínio bloqueado na 

época de realização da coleta dos dados da pesquisa (setembro de 2014). Em janeiro de 2015, 

o site volta a funcionar (Figura 4). Na página, o usuário pode ter acesso a discursos, projetos e 

notícias relacionadas ao parlamentar. Os dois sites de Felicano estão interligados peça sessão 

“Agenda”, ambas as páginas divulgam os mesmos eventos no endereço 

(http://www.marcofeliciano.com.br/agenda/201408)27. 

 

 

Figura 3 – Página inicial do site oficial de Marco Feliciano. Disponível em: 

http://www.marcofeliciano.com.br/home. Acesso em 23 de setembro de 2014 

 

                                            
27 Acesso: 10 de abril de 2015. 

http://www.marcofeliciano2010.com.br/
http://www.marcofeliciano.com.br/home
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Figura 4 – Página incial do site político de Marco Feliciano. Disponível em: 

http://marcofeliciano2010.com.br/. Acesso em 18 de abril de 2015. 

 

O primeiro site oficial (figura 3) dá enfase as informações apenas da carreira de pastor 

de Feliciano. Há links para outras Redes em que o deputado está registrado. O primeiro deles 

é para sua página oficial no Facebook, que possui 2.194.543 curtidas28. A fanpage recebe 

atualizações quase que diariamente, com notícias e fotos sobre o parlamentar. 

Outro link leva para o perfil no Flickr, um site da web de hospedagem e partilha de 

imagens fotográficas e outros documentos gráficos. Porém é uma ferramenta pouco utilizada 

por Feliciano. O perfil só possui quatro atualizações desde a sua criação, em março de 201229. 

Por último, tem-se a Rede que é analisada neste trabalho, o perfil no Twitter (Figura 5). 

 

3.4.1 Perfil de Marco Feliciano no Twitter 

 

Figura 5– Perfil de Marco Feliciano no Twitter. Disponível em: 

https://twitter.com/marcofeliciano. Acesso em 18 de abril de 2015. 

 

Marco Feliciano é um dos deputados tem um dos perfis mais seguidos do país. Ele foi 

eleito em 2012 por medidores de popupalidade em redes sociais digitais – como Los 30 

                                            
28 Dísponível em: https://www.facebook.com/PastorMarcoFeliciano. Acesso em: 18 de abril de2015. 
29 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/pastormarcofeliciano/. Acesso em 29 de março de 2014. 

http://marcofeliciano2010.com.br/
https://twitter.com/marcofeliciano
https://www.facebook.com/PastorMarcoFeliciano
https://www.flickr.com/photos/pastormarcofeliciano/
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Tuiteros30 – o político mais influente já em seu primeiro mandato, à frente de presidenciáveis, 

senadores e governadores (SILVA, 2012). O perfil de Feliciano no Twitter (@marcofeliciano) 

é a rede que mais recebe atualizações. Criado em 27 de abril de 2009, Feliciano enviou mais 

de 34. 172 tweets. Possui 289.823 seguidores e segue 88 perfis no momento de realização da 

pesquisa. 

Feliciano ficou mais conhecido no Twitter através de uma polêmica com relação às 

declarações feitas por ele em pregações religiosas em igrejas e por meio de redes sociais, 

classificadas publicamente como racistas, homofóbicas e intolerantes do ponto de vista 

religioso. Uma das primeiras declarações do deputado no Twitter a chamar a atenção foi em 

31 de março de 2011, quando o pastor já tinha o cargo de deputado, e gerou expressiva 

quantidade de reações e denúncias nas redes sociais, mas também apoios da parte de fiéis 

evangélicos, com significativa cobertura nos meios de comunicação. 

A segunda declaração foi também postada no Twitter, quando o deputado Marco 

Feliciano resolveu responder a um grupo de usuários que questionavam suas afirmações, na 

mesma data, e também gerou novamente grande quantidade de reações pelas redes e cobertura 

midiática. 

 

 

 

                                            
30 O site “Los 30 Tuiteros” mensura periodicamente, desde julho de 2011, coeficientes de popularidade, 

sociabilidade, extensão de cada tweet, além dos nomes dos usuários que compõem a rede de políticos do 

México, Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. Disponivel em: 

http://los30tuiteros.com/app.php?pais=br&cat=pn&fecha=2-2012&sec=ranking 
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Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/album-de-fotos/15-tuites-polemicos-do-

pastor-e-deputado-marco-feliciano . Acesso em 17 de abril de 2015 

 

 

Na linha do tempo do perfil de Marco Feliciano (Figura 5) é possível perceber a 

frequência em que o deputado vem utilizando o Twitter como ferramenta de comunicação. 

Com um mínimo de 81 tweets em dezembro de 2013 e um pico de 1876 tweets em março de 

2013 (época em que assumiu a presidência da Comissão de Diretos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados), o deputado atingiu uma média de 16,6 tweets por dia e 455 tweets 

por mês. 

 

Figura 6 – Linha do Tempo com o número de tweets de Feliciano (@marcofeliciano)/ 

julho de 2012 à dezembro de 2013 
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Porém, o presente trabalho centra-se no uso diário que Feliciano dá ao Twitter. 

Durante o período analisado – setembro, outubro e novembro de 2013 –, o parlamentar 

publicou 729 mensagens em seu perfil, com uma média de 8,01 tweets/dia. Escolheu-se esse 

período por ser posterior ao da eclosão de manifestações populares por todo a país31. A 

intenção deste trabalho é avaliar o uso do Twitter no cotidiano parlamentar e temia-se que, a 

ocorrência de fenômenos atípicos, como as manifestações, afetaria a amostra. É claro que, 

mesmo com o fim das passeatas de rua que caracterizaram junho de 2013, não se pode afirmar 

com certeza que as manifestações não tiveram nenhuma influência sobre o que os 

parlamentares iriam publicar dali para a frente. 

 

Gráfico 1 – Número de tweets/mês (@marcofeliciano) 

 

 

Tabela 5 – Indicadores de Gestão de Imagem (@marcofeliciano) 

Conduta Características Indicadores Qtde % 

Bajulação Para parecer 

simpático 

Mencionar que tem ajudado as 

pessoas ou organizações 
2 0,28% 

Fazer piadas autodepreciativas 9 1,24% 

Responder ou concordar com 

outros usuários 
158 21,68% 

                                            
31 As manifestações de junho de 2013 foram protestos se espalharam por todos os estados brasileiros, quando 

centenas de milhares de cidadãos,  foram às ruas exigir mudanças. Aconteceram passeatas de rua 

simultaneamente em diferentes cidades, trazendo uma multiplicidade de temas como questionamentos sobre 

políticas públicas, corrupção e insatisfação coma situação política do país, gerando grande repercussão nacional 

e internacional. Foram as maiores manifestações ocorridas no Brasil desde os protestos pelo impeachment do 

então presidente da República Fernando Collor de Melo em 1992. Uma das principais características dessas 

manifestações que aconteceram junho de 2013 foi a utilização massiva de media digitais para organizar o 

movimento e convocar as pessoas para os protestos. Acesse: http://www.jb.com.br/retrospectiva-

2013/noticias/2013/12/17/retrospectiva-manifestacoes-de-junho-agitaram-todo-o-pais/. 
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Autopromoção Para parecer 

competente 

Referindo-se a suas habilidades 13 1,79% 

Referindo-se a realizações 

pessoais 
175 24% 

Referindo-se a qualificações ou 

posições detidas no campo 

político 

112 15,34% 

Suplicação Para ser visto 

como necessitado 

Solicitação de ajuda por causa da 

falta de habilidades ou 

conhecimento 

8 1,09% 

Destacando suas próprias falhas 0 0% 

Exemplificação Ações para 

aparecer exemplar 

e digno 

Alegando atributos dignos 10 1,37% 

Alegando valores morais 
91 12,48% 

Intimidação Para aparecer 

perigoso ou 

ameaçador 

Expressões de poder 3 0,44% 

Sugerindo ações punitivas 
103 14,12% 

Informação Para parecer 

informado 

Linkando notícias de seu 

interesse 
44 6,03% 

Outros 1 0,14% 

TOTAL 729 100% 

 

A classificação apresentada na tabela acima são considerados todos os tweets 

publicados pelo deputado durante os três meses escolhidos para a análise. 

A tabela 5 mostra que a Autopromoção, Intimidação e Bajulação foram as condutas 

mais utilizadas por Feliciano durante o período de análise. O indicador com maior quantidade 

de tweets foi de “realizações pessoais” (24%), onde foram enquadradas as mensagens que 

tratavam de atividades do cotidiano de Feliciano que não estavam ligados à sua carreira 

parlamentar, a maior parte delas se referia a sua carreira como pastor. Ao que parece, foi mais 

importante destacar sua competência como pastor do que como parlamentar. Ações 

parlamentares tiveram 112 tweets, o que corresponde a 15,34% das mensagens publicadas 

durante o período analisado. Tais resultados mostram que a “Autopromoção” foi a postura 

mais adotada no Twitter de Feliciano. Todas as evidências de autopromoção (Tabela 4) foram 

encontradas no perfil de Feliciano, ainda que a categoria “promoção do partido” tenha sido 

pouco explorada por Feliciano, conforme será mostrado mais à frente. 

A “Bajulação” apareceu, principalmente, através de interações com outros usuários da 

rede de microblog. No indicador “Responder ou concordar com outros usuários” agrupados as 

respostas que Feliciano deu aos outros usuários e os rewteets – tendo em vista que, ao colocar 

uma mensagem que não é de sua autoria no próprio perfil, o deputado concorda com aquilo 

que foi retuitado ou utiliza-se desse recurso para responder o outro usuário a partir da 

republicação da mensagem. Feliciano pareceu fazer questão de dar retweet e responder 
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diretamente os usuários, mas apenas quando se tratavam de mensagens favoráveis ou que iam 

ao encontro das posições defendidas pelo próprio parlamentar. Mencionar ter ajudado pessoas 

ou organizações e fazer piadas autodepreciativas ficou em segundo plano, quase não 

aparecendo no recorte temporal escolhido. 

A “Intimidação” apareceu como terceira conduta mais utilizada, principalmente no que 

se refere ao indicador de “sugestão de ações punitivas” (14,12%). Feliciano se mostrou bem 

crítico no que se refere à impunidade quando se trata de infrações aos Direitos Humanos e 

intimidando os contrários à sua linha de pensamento. Realizou duras críticas ao governo do 

PT, ao qual seu partido faz parte da base aliada, e a pensamentos de “esquerda” 

 

Exemplo: Marx e Lenin, irmãos de ideologia destilaram veneno na mente dos seus, e foram 

responsável pela morte de mais de 100 milhões de inocentes. 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 04 de outubro de 2013 

 

A presença de mensagens religiosas elevou uma conduta de “Exemplificação”, mais 

especificamente a alegação de valores morais. Além de fazer questão de saudar todos os dias 

seus seguidores, Feliciano constantemente publicava mensagens que ressaltavam bons 

comportamentos e lições de vida. Ainda que em menor escala, também estavam presentes 

mensagens que ressaltavam aspectos da própria dignidade do parlamentar, mostrando-o com 

uma pessoa exemplar e de bom caráter. 

 

Exemplo: Agradeço ao @BispoRodovalho por me citar como político atuante pela causa da 

família na brilhante matéria publicada na Folha de SP  hoje. 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 18 de novembro de 2013 

 

 A conduta de “Informação” aparece em seguida, onde o deputado do PSC divulgava 

notícias que julgava ser de interesse de seus seguidores, algumas delas nem tinham uma 

relação direta com as temáticas mais abordadas por Feliciano. 

“Suplicação” foi a conduta menos recorrente, com apenas oito mensagens com a 

solicitação de ajuda, todos tweets enquadrados nessa categoria eram de pedidos de divulgação 

de matérias produzidos pelo parlamentar e sua equipe.  
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Exemplo: Peço por favor que todos os que se interessam por estes assuntos q citei, dêem RT 

nos últimos 10 posts. 

Marco Felician (@marcofeliciano) – 02 de outubro de 2013 

 

O destaque de suas próprias falhas não foi perceptível durante o período de analise. Ao 

que parece, não é de interesse do político parecer vulnerável ou necessitado através do 

Twitter. 

Por fim, foi classificado como “Outros” o tweet em que Feliciano faz uma 

recomendação de perfis, fazendo com que seus seguidores conheçam esses usuários.  

 

Durante o período analisado, Feliciano realizou 191 retweets, o que representa 26,20% 

do total de mensagens publicadas no perfil. A seguir, será apresentada a análise do perfil do 

deputado Jean Wyllys (PSOL) no mesmo períoodo, entre setembro e novembro de 2013. 

 

3.5 Jean Wyllys 

 

Jean Wyllys de Matos Santos nasceu em 10 de março de 1974, em Alagoinhas, interior 

da Bahia. Segundo seu site pessoal (http://www.jeanwyllys.com.br/), ele se diz “um 

participante de ações que combatem a homofobia, a intolerância e o fundamentalismo 

religiosos, a discriminação contra o povo de santo, o trabalho escravo, a exploração sexual de 

crianças e adolescentes, e as violências contra a mulher”. 

De acordo com seu site, é escritor, com três livros publicados, é formado em 

Jornalismo pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), possui Mestrado em Letras e 

Linguística também pela UFBA e é professor universitário na Escola Superior de Propaganda 

e Marketing (ESPM) e na Universidade Veiga de Almeida (UVA), ambas no Rio, além de 

colunista da Carta Capital e do iGay, portal LGBT do iG. Jean Wyllys ficou nacionalmente 

conhecido por ter participado da quinta edição do programa de reality-show, Big Brother 

Brasil, transmitido pela Rede Globo, da qual saiu como vencedor. 

Foi eleito deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do estado do 

Rio de Janeiro em 2010, para a legislatura 2011-2015, com 13.018 votos32. Ele acabou 

                                            
32 Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/eleicoes/veja-acompanha-eleicoes-2010/11699/. Acesso em 31 de março 

de 2014. 

http://veja.abril.com.br/blog/eleicoes/veja-acompanha-eleicoes-2010/11699/
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elevado ao Congresso Nacional pela votação do colega de partido, o deputado reeleito Chico 

Alencar, que foi votado por mais de mais de 240.000 eleitores.  

Na internet, Jean Wyllys possui um site oficial (http://jeanwyllys.com.br/) de interface 

simples, que se centra, principalmente, na sua figura de deputado federal (Figura 7). A página 

traz a seção “Diário do mandato”, onde são publicadas as ações do parlamentar e seu dia-a-dia 

na Câmara. Também são disponibilizadas notícias e os projetos de lei elaborados pelo 

deputado. Para contanto com o parlamentar, o site disponibiliza o “Conexão Jean”, onde o 

usuário pode enviar mensagens por quaisquer dos canais de conexão com o deputado, elas são 

registradas em uma base de dados e catalogadas por assunto. A partir daí, a mensagem é 

direcionada para assessores, e/ou para o próprio Jean Wyllys, e, segundo a própria descrição 

da ferramenta,  será enviadaa resposta pelo mesmo canal de recebimento da mensagem33. 

 

 

Figura 7 – Página inicial do site de Jean Wyllys. Disponível em: 

http://jeanwyllys.com.br/wp/. A cesso em 18 de abril de 2015. 

 

No site, só há link para a página oficial de Jean no Facebook34, a fanpage recebe 

atualizações diariamente, com várias postagens ao longo do dia. A página possui 665.541 

curtidas35. 

                                            
33 Fonte: http://jeanwyllys.com.br/wp/deputado-jean-wyllys-lanca-sistema-de-atendimento-aos-eleitores. Acesso 

em 18 de abril de 2015. 
34 Disponível em: https://www.facebook.com/jean.wyllys. Acesso em 18 de abril de 2015. 
35 Acesso em : 11 de abril de 2014. 

http://jeanwyllys.com.br/
http://jeanwyllys.com.br/wp/
http://jeanwyllys.com.br/wp/deputado-jean-wyllys-lanca-sistema-de-atendimento-aos-eleitores
https://www.facebook.com/jean.wyllys
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Como não há mais links para outras Redes que Jean Wyllys participe, foi realizada 

uma busca no Google para mapear as plataformas em que o parlamentar estava incluso. Foi 

encontrado um canal de vídeos no YouTube36 com centenas de vídeos que vão desde 

pronunciamentos do deputado na Câmara, até entrevistas para veículos de comunicação de 

todo o Brasil. Um perfil no Flickr37, que recebe atualizações constantes e possui um acervo de 

2.347 imagens. Uma conta no Instagram38, um aplicativo gratuito que permite aos usuários 

tirar fotos e produzir vídeos, aplicar um filtro e depois compartilhá-los em tempo real. No 

Instagram Jean possui 516 publicações, 42.800 seguidores e segue 242 perfis39. Por fim, um 

perfil no Twitter, um dos objetos de estudo deste trabalho (Figura 8). 

 

3.5.1 Perfil de Jean Wyllys no Twitter 

 

Figura 8– Perfil de Jean Wyllys no Twitter. Disponível em: 

https://twitter.com/jeanwyllys_real. Acesso em 18 de abril de 2015. 

 

 Jean Wyllys entrou no Twitter em 03 de fevereiro de 2010, possui 298.000 seguidores, 

segue 608 usuários e publicou 55.600 mensagens. O perfil (@jeanwyllys_real), assim como a 

                                            
36 Disponível em: https://www.youtube.com/user/Canal5005. Acesso em 18 de abril de 2015 
37 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/jeanwyllys5005/. Acesso em 18 de abril de 2015 
38 Disponível em: https://instagram.com/jeanwyllys_real/. Acesso em 18 de abril de 2015 
39 Acesso em 18 de abril de 2015 

https://twitter.com/jeanwyllys_real
https://www.youtube.com/user/Canal5005
https://www.flickr.com/photos/jeanwyllys5005/
https://instagram.com/jeanwyllys_real/
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página de Jean no Facebook, recebe constantes atualizações. Nos três meses do período de 

análise, Jean publicou o total de 1.652 tweets, com uma média de 18,15 tweets/dia. 

 

Gráfico 2 – Número de tweets/mês (@jeanwyllys_real) 

 

 

 Tabela 6 – Indicadores de Gestão de Imagem (@jeanwyllys_real) 

Conduta Características Indicadores Qtde % 

Bajulação Para parecer 

simpático 

Mencionar que tem ajudado as 

pessoas ou organizações 
13 0,78% 

Fazer piadas autodepreciativas 18 1,09% 

Responder ou concordar com 

outros usuários 
423 25,60% 

Autopromoção Para parecer 

competente 

Referindo-se a suas habilidades 23 1,40% 

Referindo-se a realizações 

pessoais 
459 27,79% 

Referindo-se a qualificações ou 

posições detidas no campo 

político 

345 20,89% 

Suplicação Para ser visto 

como necessitado 

Solicitação de ajuda por causa da 

falta de habilidades ou 

conhecimento 

30 1,82% 

Destacando suas próprias falhas 0 0% 

Exemplificação Ações para 

aparecer exemplar 

e digno 

Alegando atributos dignos 13 0,79% 

Alegando valores morais 
58 3,51% 

Intimidação Para aparecer 

perigoso ou 

ameaçador 

Expressões de poder 4 0,24% 

Sugerindo ações punitivas 
223 13,50% 

Informação Para parecer 

informado 

Linkando notícias de seu 

interesse 
41 2,48% 

Outros 2 0,12% 
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TOTAL 1652 100% 

 

A Tabela 6 mostra que, assim como Feliciano, Jean adotou mais a conduta de 

Autopromoção, e mais uma vez o indicador “Referindo-se a realizações pessoais” obteve o 

maior número de tweets (27,79%). A conduta Bajulação aparece logo em seguida e só depois 

tem-se Intimidação. O indicador com maior quantidade de mensagens nessa conduta foi o 

“Responder ou concordar com outros usuários” (25,60%), onde foram classificadas as 

mensagens em que Jean interagia com outros perfis do Twitter – assim como na análise das 

mensagens de Feliciano, nesse indicador, foram agrupados as pespostas e retweets publicados 

por Jean Wyllys. Ao que parece Jean deu prioridade em responder os outros internautas e 

criar uma rede de comunicação via seu perfil no microblog. Vale ressaltar que, no caso de 

Jean, as interações feitas com o perfil de sua própria assessoria (@ascomjeanwyllys) não 

foram contabilizadas nesse indicador, pois não há apenas retweets de mensagens. O deputado 

se utiliza do discurso informativo da assessoria para informar seus próprios seguidores sobre 

realizações pessoais e qualificações ou posições detidas no campo político. 

Em seguida, temos “Qualificações ou posicionamentos no campo político” (23,79%). 

Tal dado mostra a autopromoção adotada por Jean abordou tanto de aspectos de sua vida 

pessoal como de seu cotidiano parlamentar de forma não tão díspar como Feliciano. 

“Intimidação” apareceu como terceira conduta mais utilizada, bem atrás na quantidade 

de tweets em comparação às condutas “Autopromoção” e “Bajulação”, com destaque para o 

indicador de “sugestão de ações punitivas” (13,50%). Tais mensagens eram dirigidas tanto a 

colegas da Câmara dos Deputados e outras figuras políticos como a indivíduos da sociedade 

que adotavam comportamentos condenados pelo deputado do PSOL. 

Em quantidade bem inferior, a conduta “Exemplificação” veio em seguida com o 

destaque a valores morais defendidos por Jean Wyllys, principalmente com mensagens 

relacionadas à defesa de direitos humanos. Aspectos dignos de sua própria personalidade 

tiveram apenas 13 mensagens (0,79%). 

“Informação” aparece depois com 2,48% do total de mensagens, com a divulgação de 

notícias que tinham temáticas próximas às que Jean estava transmitindo para seus seguidores. 

“Suplicação” apareceu como a conduta menos recorrente, com apenas 1,82% do total 

de mensagens publicadas durante os três meses de análise. E conforme o perfil de Feliciano, 

mais uma vez o destaque para suas próprias falhas também não foi possível ser percebido no 

perfil de Jean. 



99 

 

Por fim, na categoria “Outros” foram separados os dois tweets que não se encaixavam 

em nenhuma das condutas adotadas nesta análise. Eles tratavam de uma mensagem em que a 

assessoria de Jean fala de um problema técnico com seu canal do YouTube40: 

 

Exemplo: Por algum problema com nosso canal do Youtube, nossos vídeos estão fora do ar. 

Estamos correndo para resolver! (ASCOM) 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 24 de setembro de 2013 

 

 Durante o período analisado, Jean Wyllys realizou 470 retweets, o que representa 

28,45% do total de mensagens publicadas no perfil, porcentagem similar a encontrada no 

perfil de Feliciano. No próximo tópico serão discutidos os achados da pesquisa a partir da 

análise dos tweets de ambos os deputados no período de setembro a novembro de 2013. 

 

3.6 Discussão dos achados 

 

A análise das mensagens revelou uma composição de uma imagem pública de dois 

deputados bastante integrados com as novas tecnologias e que, pelo menos na aparência, estão 

dispostos a manter um diálogo direto com os cidadãos.  

No caso de Marco Feliciano, há uma boa quantidade de mensagens religiosas, ligadas 

à sua atuação como pastor, mas também há tweets de agenda que mostram o cotidiano do 

parlamentar e suas ações dentro da Câmara dos Deputados. 

 

Exemplo: Despachando na sala da CDHM com secretários. http://t.co/QLMuzFKv2c 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 27 de novembro de 2013 

 

 Há o predomínio da fala pessoal, em primeira pessoa, indicando que é o próprio 

Feliciano que publica a maioria dos tweets, o que pode ser interpretado como uma tentativa de 

aproximação com os usuários – sendo especialmente convergente com a aquitetura do 

Twitter. Quando é a assessoria do parlamentar que realiza a postagem, o tweet é sinalizado 

com a hashtag “#Assessoria”. 

 

                                            
40 Disponível em: www.youtube.com/user/Canal5005 

http://t.co/QLMuzFKv2c
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Exemplo: #Assessoria @marcofeliciano @robertofmarinho ministrando aqui no Glorifica 

Litoral São Sebastião - SP http://t.co/fizjq87evW  

Marco Feliciano (@marcofeliciano) - 16 e setembro de 2013 

 

 Aspectos da vida privada de Feliciano também aparecem no microblog, 

principalmente quando o parlamentar conversa com sua filha Karen Feliciano 

(@KarenFeliciano) através do Twitter, destacando uma comunicação personalizada no perfil 

do deputado. 

 

Exemplo: @KarenFeliciano_ saudade filhote... Lov u  

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 10 de setembro de 2013 

 

 O Partido Social Cristão (PSC) aparece em 15 mensagens durante o período de 

análise, representando 2,05% dos tweets. Na maior parte das mensagens, o partido aparece 

quando Feliciano dá retweet no perfil nacional da agremiação (@pscnacional). 

 

Exemplo: RT @pscnacional: Deputado @marcofeliciano colhe assinaturas para implantação 

da CPI do Exame da OAB. Leia mais: http://t.co/K1Uez0lAnw 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 13 de Setembro de 2013 

 

O pouco aparecimento do partido nas mensagens de Feliciano mostra a rara influência, 

pelo menos aparente, da agremiação política sobre suas ações no Twitter, reforçando a ideia 

de enfraquecimento da figura partidária. O caso de o PSC ser citado apenas uma vez no 

período analisado também levanta o questionamento de como funciona a inflência do partido 

durante o período de mandato. Pois, conforme o funcionamento da Câmara dos Deputados, 

dividindo os parlamentares em mesas do partido e lideranças partidárias, pressupõe-se um 

controle da agremiação sobre a ação desses políticos dentro da Casa e na decisão política qua 

está sendo ali discutida. Porém, percebemos a exclusão do partido no discursso do 

parlamentar, dando a impressão de que a figura do político se sobressai nesse processo. Tal 

constatação reforça a ideia de enfraquecimento dos partidos. 

 As interações estabelecidas durante o período de análise, conforme foi afirmado 

anteriormente, limitaram-se, em sua maioria, a mensagens de apoio que outros usuários do 

Twitter publicavam para Feliciano, que retuitava e, em alguns casos, respondia outros perfis. 

http://t.co/K1Uez0lAnw
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Quanto à respostas à críticas feitas por outros usuários, ambos os deputados tinham tendência 

a retornos com truculência para com seus opositores. Feliciano não deu espaço para discussão 

com aqueles que iam de encontro com seus pensamentos, preferiu adotar a estratégia de não 

responder às críticas. Houve somente um acaso em que o deputado respondia a uma crítica 

realizada por um usuário.  

 

 

Disponível em: https://twitter.com/marcofeliciano/status/380025144657588224. Acesso em 

24 de setembro de 2013 

  

Como é possível perceber na imagem acima, a resposta foi mais no sentido de encerrar 

a conversa do que instigar um debate via Twitter. Vale ressaltar também não se trata de 

qualquer usuário. Feliciano responde a crítica do humorista e escritor Gregório Duvivier, 

conhecido por ser integrante do grupo de humor Porta dos Fundos. Logog, trata-se de uma 

resposta a um usuário famoso, com notoriedade entre o eleitorado. São, portanto, novamente 

baixos os números que representam interatividade e diálogo através do Twitter, apesar do 

grande potencial da ferramenta. Percebe-se uma preocupação maior em manter uma imagem 

pública favorável a estabelecer uma real conexão conversacional via online. 

No caso de Jean Wyllys, o alto índice de postagens diárias mostra como está bastante 

integrado o deputado do PSOL com o Twitter. Na análise material coletado foi possível 

perceber diversas interações com outros usuários do microblog, incluindo menções à 

professores, jornalistas e celebridades do showbiz. 

 

https://twitter.com/marcofeliciano/status/380025144657588224
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Exemplo: Ainda bem que @ClaudiaLeitte não me surpreendeu negativamente! Khrystal é 

uma grande artista e o Brasil merece ela! Eu já quero o disco! 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 29 de novembro de 2013 

 

Jean Wyllys chegou a ter debates acalorados com alguns de seus internautas opositores 

. Em alguns casos, o deputado publicou mais de um tweet para rebater críticas realizadas por 

outros perfis. 

 

Exemplo: @legentinelson Tão jovem e já é um débil mental que sai ofendendo as pessoas por 

acreditar em mentiras sobre elas!  

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 17 de setembro de 2013 

 

Exemplo: @legentinelson Você além de um imbecil homofóbico, é estúpido o suficiente 

(burro mesmo!) para acreditar em calúnias a meu respeito! :-) 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 17 de setembro de 2013 

 

O limite de 140 caracteres do Twitter não parece ser um empecilho para Jean publicar 

mensagens mais longas aos seus seguidores. O deputado costuma publicar vários tweets 

seguidos e, para orientador seus seguidores, enumera a ordem das mensagens. No período 

analisado, Jean chegou a publicar rodadas com vinte tweets numerados, com uma diferença de 

4 minutos entre o primeiro e o último tweet. Em uma resposta a outro usuário, Jean chega a 

mencionar que “lançou a moda” desses tipos de mensagens. 
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Disponível em: https://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392806135360946176. Acesso em 

23 de setembro de 2014. 

Jean Wyllys possui um perfil no Twitter apenas para sua assessoria de comunicação, 

(@ascomjeanwyllys). Nele, são atualizadas informações de agenda do deputado. Porém, 

também há atualizações da assessoria no perfil próprio do deputado, seja com informações 

sobre o parlamentar ou até mesmo respondendo outros usuários, sendo sinalizado com a 

palavra “ASCOM”. Há casos em que até o nome do assessor que realizou a postagem é 

publicado no tweet. 

 

Exemplo: Olá @DouglasDuqueza, mande um e-mail  para ascom@jeanwyllys.com.br, vamos 

ver a possibilidade de horário. Att. Kleber/@ascomjeanwyllys  

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 23 de setembro de 2013 

 

O Twitter também serve para divulgação de outros trabalhos de Jean Wyllys em 

diferentes plataformas online, fazendo uma conexão entre os diferentes meios ao qual o 

deputado está inserido. A maioria dessas postagens, porém, é feita pela assessoria 

“(ASCOM)”. 

 

Exemplo: Trans e negra - o que acontece quando duas discriminações se chocam: 

http://t.co/t1hTYNb0Kg. Nova coluna de @jeanwyllys_real no iG. (ASCOM) 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 27 de novembro de 2013 

 

 As temáticas das postagens são bastante variadas, há postagens sobre religião, direitos 

humanos, campanha política, música e várias mensagens que comentam programas de 

televisão como a novela Amor à Vida e a competição musical The Voice, ambos transmitidos 

pela emissora Rede Globo. 

 

Exemplo: Félix não vale nada (é um escroto), mas César é mais abaixo do que ele em 

canalhice e em sordidez! #AmorÀVida 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 18 de setembro de 2013 

 

https://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392806135360946176
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 Com relação à promoção do partido, o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 

aparece em 31 tweets durante o período analisado, representando apenas 0,018% do total de 

mensganes.  

 

Exemplo:RT @PSolOficial: .@depChicoAlencar @jeanwyllys_real @Dep_IvanValente 

@randolfeap são destaques no prêmio @congemfoco. http://t.co/1rv7FKdfYm 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 27 de setembro de 2013 

 

Apesar da rixa existente entre os dois deputados, eles não chegaram a mencionar o 

nome um do outro durante o período analisado. Quando se referiam, utilizavam expressões 

como “o tal deputado” ou “o pastor que preside a CDHM”. 

 

Exemplo: Minha assessoria de imprensa me informou q uma revista de circulação nacional, 

respeitada, queria um debate entre eu e o tal deputado... 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 22 de novembro de 2013 

Exemplo: Parece mesmo não haver, por parte do pastor que preside a CDHM, limite para seu 

oportunismo descarado e ódio em relação aos homossexuais. 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 25 de novembro de 2013 

 

Tais menções se configuram mais como ataques pessoais do que reais divergências 

ideológicas. O fato de não mencionarem diretamente um ao outro já mostra que não há um 

interesse em um embate direto via Twitter. Talvez, porque a rede social não seja o melhor 

local para tais duscussões, se já por conta da limitação de caracteres por mensagens ou pela 

dificuldade de captação dos tweets de forma ordenada e cronológica. Porém, a exclusão de 

debates ideológicos,se já com aliados ou adversários, pode reduzir essas discussões à mera 

trocas de insultos. 

Assim como Marco Feliciano, Jean Wyllys tem uma baixa taxa de menção ao partido 

em eu perfil. A atenção fixa-se primariamente na sua própria imagem. Até mesmo quando se 

fala da rotina na Câmara dos Deputados, pouco se fala da organização partidária. Nas vezes 

em que o partido é citado, é na forma de retweet do perfil do PSOL nacional e, normalmente, 

quando o próprio Jean é citado na mensagem. 

 A presença de tweets da assessoria em ambos os perfis reforça a característica 

estratégica de uso do Twitter. Mostra que os consultores políticos estão presentes nos 

http://t.co/1rv7FKdfYm
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conteúdos publicados no perfil, pois, como foi possível perceber no caso de Jean Wyllys – em 

que a assessoria do deputado já possui um perfil próprio –, há casos em que o próprio assessor 

toma a palavra no perfil pessoal do parlamentar. Tal fato ressalta o cuidado com o que está 

sendo publicado na rede social, pois, ainda que só os seguidores do perfil do deputado 

recebam as mensagens primeiramente, o alcance dos tweets é difícil de ser mensurado. Uma 

“gafe” no Twitter pode trazer consequências graves para a imagem do agente político. 

A partir da análise das condutas dos deputados, a falta de menção aos partidos pode 

ser configurada, segundo Gideon Rahat e Tamir Sheafer (2007), como a personalização do 

comportamento político dos parlamentares. Se tivermos apenas os perfis no Twitter como 

fonte de informação sobre o trabalho dos dois deputados, a atividade partidária fica em 

segundo plano. Não há informações sobre a relação com outros parlamentares do partido ou 

como funciona esse diálogo entre políticos e agremiação. 

A análise dos tweets dos perfis dos dois deputados revela uma grande variedade de 

conteúdos ali postados. Porém, a apropriação da ferramenta pelos parlamentares se deu, 

majoritariamente, em características claramente relacionadas à solidificação de suas próprias 

imagens (o que reforça a hipótese da personalização da política), com ênfase na competência 

política individual. Ao gerenciar sua reputação e oferecendo uma imagem pública favorável, 

os deputados falam principalmente sobre as posições detidas, ligando por vezes a várias 

remodelações e compromissos em curso, portanto, é informação pessoal, mas de natureza 

profissional e não dar a seus seguidores um senso do real funcionamento interno da 

representação que os parlamentares estão exercendo. 

Foi possível perceber interações com outros usuários, respostas a críticas e 

agradecimentos às mensagens de apoio por parte de Jean Wyllys. Marco Feliciano limitou-se 

a responder apenas as mensagens que lhe favoreciam. Como conclusão, em síntese, é possível 

afirmar que uma multiplicidade de fatores, que vão desde as transformações do campo 

político com o advento dos meios de massa, aliado ao perfil e à cultura política do eleitor 

(descrente no processo político) e ao enfraquecimento dos partidos políticos, contribui para o 

desenvolvimento de um discurso político cada vez mais centrado na figura dos agentes. 

Quando se trata da vida privada dos deputados (privatização) (VAN AELST et al., 2012), eles 

expõem detalhes particulares de suas vidas privadas. No caso de Feliciano, como visto 

anteriormente, até familiares aparecem em seus tweets. Reforçando a ideia de Van Santen e 

Van Zoonen (2009) sobre o ênfase nas narrativas pessoais, onde antecedentes pessoais 

informações da vida privada são trazidos para o centro da discussão e amplamente utilizadas 



106 

 

no Twitter. Tal atitude, ao que parece, depende da definição pessoal que o político tem sobre 

a vida privada e sua relevância para a política (ou a ancoragem política das práticas privadas). 

Pois, a princípio, suas famílias não escolheram a vida pública, logo, tais informações não 

teriam nenhuma relevância (política), ou leva a situações incontroláveis e uma espiral 

descendente da privacidade do parlamentar. Jean Wyllys, por sua vez, se centra mais em 

detalhes de seu cotidiano e a mensagens que tratam de seus gostos pessoais como música e 

livros, mostrando também sua vida fora do parlamento.  

Porém, a individualização (continuando com a nomenclatura de Van Aelst et al., 2012) 

mostrou-se mais presente no Twitter. Como foi possível perceber através do indicador de 

classificação dos tweets “Referindo-se a qualificações ou posições detidas no campo 

político”, Feliciano e Jean Wyllys tiveram uma quantidade considerável de tweets que 

tratavam de suas ações no parlamento – com 11,29% e 23,74% das mensagens publicadas no 

período, respectivamente. Mas o baixo aparecimento do partido reforça o argumento de que o 

foco muda da agremiação para o agente político, ambos os deputados parecem mostrar 

bastante autonomia quando se trata de falar de seu cotidiano parlamentar no Twitter e que as 

opiniões expressas condizem mais com pensamentos individuais do que com ideais 

partidários. 

Os dois políticos analisados nessa pesquisa já possuíam um background midiático de 

outras carreiras. Tanto Feliciano como Jean já era conhecidos e apareciam nos meiso de 

comunicação de massa antes mesmo de se elegerem deputados federais. E isso também reflete 

nos seus tweets. Em ambos os perfis as atividades paralelas ganharam destaque: 

 

Exemplo: E na falta de coerência, vergonha na cara e argumentos, o que resta à milícia 

governista é me “acusar” de ter participado do BBB ahahahaahah 

Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) – 17 de outubro de 2013 

 

Exemplo: #Assessoria Agora @marcofeliciano ja Ministrando aqui no CLAMA SUL 

Maringá - PR http://t.co/wqHtCypGD8 

Marco Feliciano (@marcofeliciano) – 02 de novembro de 2013 

 

 A presença de tais conteúdos, dando ênfase à aspectos não-políticos das carreiras 

paralelas dos deputados, sejam elas favoráveis a imagem ou não, reforça o argumento de 

Wattenberg (1991) quanto à transferência de capital social dessas atuações parelas à atividade 

http://t.co/wqHtCypGD8
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política desses parlamentares para o campo político, favorecendo, segundo o autor, um traço 

personalista nas democracias contemporâneas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Com o objetivo de discutir e personalização da política por partes dos representantes 

ao longo do mandato, esta dissertação buscou analisar como os deputados Marco Feliciado 

(PSC-SP) e Jean Wyllys (PSOL-RJ) se utilizam do Twitter como ferramenta para 

comunicação com o eleitorado. A partir dessa abordagem, o trabalho tem o intuito de verificar 

como, em ambientes interativos como o Twitter, ocorre um estreitamento de laços entre 

representantes e representados. 

O estudo desenvolvido nesta dissertação permite elaborar algumas considerações 

sobre a utilização da rede social Twitter na comunicação política dos deputados Marco 

Feliciano e Jean Wyllys. Apesar de a comunicação política ser um instrumento utilizado por 

agentes para fornecer informações de interesse público, ela tem estado vinculada a discursos 

eleitorais e de mecanismos de maximização de visibilidade favorável através comunicação 

estratégica nas ferramentas digitais. 

A internet vem se tornando um meio para os políticos criarem domínios oficiais de 

comunicação com a sociedade. O Twitter foi uma ferramenta com o potencial para propagar 

uma imagem pública favorável para a personalidade parlamentar. Verificou-se um 

planejamento de comunicação também para redes sociais como o Twitter, no intuito de 

impedir que esse “palanque virtual” tornem-se monólogos perdidos. 

Ao gerenciar sua reputação e oferecer uma imagem, têm-se principalmente os 

deputados falando sobre as posições detidas e realizações pessoais, ligando, por vezes, a 

várias remodelações e compromissos que ocorrem no seu cotidiano. Portanto, é uma 

informação pessoal, mas de natureza profissional e não oferece a seus seguidores um senso do 

processo político interno para a tomada de certas decisões. A atuação política no Congresso 

fica em segundo plano, os agentes se aproximam dos eleitores, mas o processo de decisão 

política ainda parece distante.  

Como acontece com qualquer outro ambiente online, há uma grande variedade de 

abordagens que um só indivíduo pode adotar no Twitter. Com diferentes agentes, essa 

apropriação fica ainda mais plural. Alguns promovem notícias gerais, outros direcionam o 

tráfego para suas outras presenças online, muitos usam essencialmente a dizer “olhe para 

mim, eu estou trabalhando muito duro”. 
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O potencial de disseminação das mensagens dos deputados através de seus perfis 

pessoais, certamente, dá um alcance maior aos seus mandatos, atingindo não apenas os seus 

eleitores, mas cidadãos de várias partes do país. A representação ganha outra dimensão, 

conforme argumentaram Coleman e Moss (2008). Pois, apesar de ser impossível para 

eleitores de outros estados votar em Feliciano ou em Jean para cargos no Legislativo, a rotina 

de trabalho e ideias pessoais de ambos os parlamentares tornam-se disponíveis para qualquer 

cidadão que adentre nos perfis dos deputados. 

A internet é uma plataforma que possibilita diferenciadas formas de apropriação para a 

comunicação política, com ferramentas que oferecem inúmeras abordagens que podem ser 

inseridas por agentes políticos de diversas maneiras. Como foi aqui demonstrado, ainda que 

hajam semelhanças, os deputados dão diferentes ênfases quando vão publicar mensagens no 

Twitter. 

Há evidências claras de que os deputados utilizaram o Twitter como uma ferramenta 

de gerenciamento de imagem. No entanto, usando a tipologia de Jones e Pittman (1982), o 

mais popular, de longe, é a Autopromoção, com alguma evidência fraca de Bajulação. Além 

disso, esta autopromoção é em grande parte com base em suas qualificações ou posições 

detidas, e assim enfatiza o trabalho que eles estão envolvidos. Dentro de bajulação, esta 

conduta é amplamente baseada em concordância com outros usuários, e, presumivelmente, a 

construção de relacionamentos com eles. Há uma tentativa de se igualar com os outros 

usuários da rede, seja utilizando o mesmo vocabulário ou interagindo com outros perfis. 

Agindo como qualquer internauta, com um senso de humor ou interesses comuns, espera-se 

que isso possa influenciar a percepção de seguidores. Claro que o uso de humor e detalhes 

pessoais revelados por deputados em seus discursos não são ações necessariamente novas, 

mas o Twitter pode estar acelerando esse processo e deixando-o mais frequente.  

Promoção do seu próprio partido, incluindo ataques a adversários, é a característica 

menos comum. Baseado no uso dos deputados analisados, parece que o Twitter é visto como 

uma ferramenta que pode promover o indivíduo e não o partido. Tal como acontece com o uso 

de outros sites de redes sociais (JACKSON e LILLEKER, 2009), o uso do Twitter parece ser 

em grande parte sobre o político se autopromover e assim construir para o eleitorado uma 

impressão deles como um profissional ou um indivíduo.  

Poucos tweets contêm algum tipo de material político-partidário, o que não quer dizer 

que falte ideologia nas mensagens. Ambos os parlamentares analisados são conhecidos pelas 

suas posições a respeito de certas temáticas, como a de Direito Humanos. Porém, por se tratar 
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de discursos personalistas e individuais, até que ponto tem real relevância no processo de 

decisão política de certas questões? Quando se coloca o foco nos indivíduos e na sua imagem 

pessoal, a política corre o risco de se resumir a uma luta entre personalidades, enfraquecendo, 

deste modo, a legitimidade e a prática argumentativa da atuação dos representantes. Mas é 

inegável que a utilização de ferramentas digitais aproxima representantes e representados e, 

por consequência, também aproxima o discurso político da sociedade, ainda que as trocas 

sejam limitadas.  

Os políticos, ao que parece, preferem optar pela segurança na hora de usar essas 

ferramentas, fugir da interatividade e de assuntos que são diferentes de seus ideais. Além 

disso, Feliciano, por exemplo, só segue 106 perfis no Twitter41. Pode-se concluir que ele não 

está muito interessado em seguir muitas pessoas para saber o que elas estão falando, o Twitter 

serve mais para divulgação de suas ideias do que para ouvir. Suas mensagens também são 

muito longas, ou seja, ele utiliza vários tweets para expressar uma ideia, dificultando até 

mesmo para os seus seguidores acompanharem seu argumento. Jean Wyllys, por sua vez, teve 

uma participação mais diversa, conversou com usuários que não concordavam com seus 

posicionamentos. Porém, em alguns momentos, Jean reagia de forma incisiva às críticas que 

recebia via Twitter e chegou a falar mal de outros perfis que o criticavam. Em suma, um 

serviço de comunicação junto ao cidadão parece ser uma função secundária do uso do Twitter 

pelos deputados analisados. O microblog serve para promover a própria atividade dos 

deputados, tanto na atuação no parlamento como em sua vida privada. 

Os resultados obtidos demonstram que apesar de algumas atitudes por parte dos 

parlamentares analisados indicarem elementos relevantes, como replicação de 

questionamentos feitos por outros participantes da rede social e divulgação de ações, a 

utilização da do Twitter pelos deputados analisados se deu, na maioria das mensagens,  com o 

intuito de mostrá-los como pessoas competentes no exercício parlamentar, mas também para 

mostrá-los como carismáticos, honestos, dignos das posições que ocupam. 

Existe a “campanha permanente”, ambos os parlamentares abordam continuamente 

suas pautas de interesse e estabelecem uma relação com os eleitores que ultrapassa o período 

eleitoral. Jean e Feliciano combinam uma série de funções na maior parte das variáveis 

identificadas, para se apresentar como parlamentar trabalhador e servo do eleitorado, bem 

como indivíduo com um forte senso de identidade pessoal e política. Sem dúvida isso pode ter 

um impacto positivo sobre a política. Tais condutas podem quebrar as barreiras entre 

                                            
41 Acesso em 18 de abril de 2015. 
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representante e representado, podem incentivar uma maior confiança e interesse e construir 

uma impressão do parlamentar que ultrapassa narrativas midiáticas pejorativas. 

O Twitter pode ser uma forma de incentivar e-representação, em que os deputados 

procuram alargar o seu público pelas questões que discutem, e não apenas a questões de seu 

eleitorado específico. Portanto, nos casos analisados, tanto a autopromoção, como as 

interações estabelecidas reforçam o uso do Twitter como uma ferramenta de gerenciamento 

de imagem. O Twitter parece ser a adição de ambas essas abordagens, aumentando a atenção 

no individualismo, em oposição ao coletivo, ao partido. Twitter pode estar ajudando, ou o seu 

uso pode ser um sintoma de um movimento lento de uma abordagem tradicional partido 

centrada em direção a uma que é mais centrada no agente. 

Em suma, é claro que há uma série de fatores que influenciam personalização, 

tornando tal fenômeno distintivo em cada país, e até certo ponto, em cada agente político. A 

análise de mais de um perfil se mostrou uma estratégia de pesquisa essencial para descobrir 

essas semelhanças e diferenças, e identificar algumas das condições que podem explicar a 

variação do fenômeno. Os níveis de individualização e privatização (VAN AELST et al, 2012) 

de ambos os candidatos mostram tal diferença de abordagens comunicacionais. Feliciano 

pendeu mais para a privatização, abordando mais aspectos de sua vida pessoal e traços não-

políticos. Jean Wyllys obteve mais tweets que se aproximavam mais da individualização, com 

mensagens que ficavam na sua atuação individual como parlamentar, deixando em menor 

escala fatores como atuação da bancada do partido e ações coletivas dentro do Legislativo. 

Sabe-se que, por se tratar de uma pesquisa que se utiliza da análise qualitativa e de 

conteúdo, a classificação dos tweets pode ser subjetiva. Vale ressaltar que não se pretende 

aqui sugerir que essa amostra seja representativa de tendências inequívocas e generalizantes, 

além do mais, só dois parlamentares estão sendo analisados nesta pesquisa. Este estudo tem 

limitações. Seria útil para pesquisas futuras para incluir um maior número de estudos de caso, 

de modo que nos permite melhor isolar e testar as diferentes variáveis em jogo.  A presença 

online dos políticos pode adicionar pouco ao modelo responsivo da representação, mas 

contribui para o reforço da legitimidade do papel das instituições democráticas e, portanto, 

contribui para a legitimidade do sistema político. 

Os dois perfis analisados são de deputados já conhecidos por utilizarem o Twitter de 

maneira constante durante o mandato, suas ações no microblog tiveram repercussões 

midiáticas. Ambos os deputados foram reeleitos para o cargo de deputado federal nas eleições 

de 2014, com uma ampla votação. Feliciano foi o terceiro candidato a deputado mais votado 
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em São Paulo42 e Jean Wyllys foi o sétimo mais votado no Rio de Janeiro43. É claro que tal 

alto índice de votação não pode ser explicado pelo uso do Twitter por parte dos deputados 

durante o mandato, tal resultado leva em conta um conjunto de fatores maiores do que optar 

por utilizar uma mídia de comunicação. Porém, é possível concluir que o Twitter cumpre um 

papel de comunicação importante para ambos os parlamentares analisados quando se diz 

respeito à aproximação com os cidadãos, garantindo-lhes, ainda que limitada, visibilidade na 

Rede. Tais os tweets podem quebrar as barreiras existentes entre o representante e o 

representado, pode incentivar uma maior confiança e interesse e construir uma imagem do 

deputado que vai além das narrativas expostas pela mídia. Da mesma forma, podem fazer o 

parlamentar parecer mais acessível.  

Enquanto na fase precoce de utilização, pode haver alguns benefícios eleitorais. Mas, 

em longo prazo, pode haver benefícios democráticos se agentes políticos e o público 

começam a ouvir um ao outro, correspondem, e assim adaptar a plataforma de microblog para 

incorporar uma plataforma mais participativa de relacionamento entre representantes e 

representados. 

                                            
42 Fonte: http://noticias.gospelprime.com.br/marco-feliciano-terceiro-mais-votado-sp/. Acesso em 20 de outubro 

de 2014. 
43 Fonte: http://www.cartacapital.com.br/blogs/carta-nas-eleicoes/jean-willys-aumenta-votacao-em-dez-vezes-

3391.html. Acesso em 20 de outubro de 2014. 

http://noticias.gospelprime.com.br/marco-feliciano-terceiro-mais-votado-sp/
http://www.cartacapital.com.br/blogs/carta-nas-eleicoes/jean-willys-aumenta-votacao-em-dez-vezes-3391.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/carta-nas-eleicoes/jean-willys-aumenta-votacao-em-dez-vezes-3391.html
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ANEXO A 

 

Categorização dos tweets @marcofeliciano 

 

 Mencionar que tem ajudado as pessoas ou organizações 

RT @rosanedopv: Comissão de Direitos Humanos presidida por @marcofeliciano destina R$50 

milhões para Mulheres vitimas de Violência https://… Fri Nov 29 20:35:26 +0000 2013 

RT @pscnacional: Marco Feliciano denuncia ataque terrorista a cristãos na Ásia. Segundo ele, o mais 

recente ataque ocorreu domingo... http:… Thu Sep 26 21:52:21 +0000 2013 

 

 

 Fazer piadas 

E eu q sou anormal 2 --> “@portalR7: Professor sul-africano é demitido por incitar alunos a colocar 

piercing no pênis http://t.co/1L5EsTAEkM Fri Nov 01 20:55:03 +0000 2013 

E eu q sou anormal 1 --> “@Estadao: 'Nutella' com maconha vira batalha contra pirataria de marca 

http://t.co/5Filyhmv6l Fri Nov 01 20:53:54 +0000 2013 

Se cantassem RobocGay estava tudo bem? - Piloto da TAM decide retornar para MG e expulsa 

funkeiro após tumulto em voo http://t.co/DJweMnjtMR Tue Oct 29 15:10:59 +0000 2013 

Pensando em levar minha conta do Twitter na sessão descarrego da Universal pra ver se da pra tirar 

uns encostos daqui. Como tem gente ruim!! Thu Oct 10 19:22:02 +0000 2013 

Pensando em levar minha conta do Twitter na sessão descarrego da Universal pra ver se da pra tirar 

uns encostos daqui. Como tem gente ruim! Thu Oct 10 16:49:50 +0000 2013 

Rsssss Hilárico 3 ---> “@juliosevero: Marina Silva: a conservadora pirata http://t.co/SIZLCD2mHE Tue 

Oct 08 14:44:35 +0000 2013 

Rsssss Hilário 2 --> : Fundadores da Rede se dizem 'constrangidos' com adesão ao PSB 

http://t.co/Wqmd5n5L2v” Tue Oct 08 14:31:10 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/406521806854815745
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383348340316209152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396379885738139648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396379595412631552
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395206132719161344
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388383941952307200
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388345641392689152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387589346054139904
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387589346054139904
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387585968842481664
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Rsssssss Hilárico --> @reinaldoazevedo: Sindicalismo gay apoio protesto no Rio. Por quê? 

http://t.co/a4OruJvdzd” Tue Oct 08 14:27:00 +0000 2013 

Rindo muito aqui com os tuítes de gente atoa, subintelectuais, pseudo-intelectuais, petralhas, fossas 

vivas, comunas, débeis e afins. Rssss Thu Oct 03 19:57:15 +0000 2013 

 Responder ou concordar com outros usuários 

Força Dra @marisa_lobo não desista nunca. A bíblia diz: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, 

e ele fugirá de vós." Tg 4:7 - FORÇA Sat Nov 30 14:38:19 +0000 2013 

RT @angelogalvaopr: @marcofeliciano Bom dia meu nobre 2014 ano de grande vitoria Sat Nov 30 

13:20:33 +0000 2013 

Obrigado --> “@edirpipsantos: @marcofeliciano http://t.co/oOt4AsDkdG” Sun Nov 24 19:51:04 +0000 

2013 

RT @Geilsonmania: @marcofeliciano Pr. o Sr representa tds as gerações;;; 

http://t.co/1X9p5FosqV Sun Nov 24 16:27:35 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: Parabéns amiga @LydiaMoises por mais esse passo afrente, tenho certeza que 

Deus continuará te abençoando ***ORGULHO*** Sat Nov 23 18:02:05 +0000 2013 

@DireitaBrasil Amanhã, trabalhar nas bases! Fri Nov 22 00:28:18 +0000 2013 

RT @LydiaMoises: Oi meus amigos Divulguem para mim: Este sábado estarei no Programa do Raul 

Gil Avise seus amigos, parentes e vizinhos :… Thu Nov 21 19:09:35 +0000 2013 

Sério? --> “@portalR7: Professores não são bem pagos, diz ministro da Educação 

http://t.co/y7JqQXMNVx #R7” Tue Nov 19 14:42:48 +0000 2013 

RT @portaldoceu: meu amigo @robertofmarinho em rede nacional no horario nobre 

http://t.co/mz812THcCC Wed Nov 13 18:43:09 +0000 2013 

RT @juliosevero: Marco Feliciano e os “diabos” http://t.co/hUHojzRVSz Tue Nov 12 09:07:17 +0000 

2013 

RT @juliosevero: Marco Feliciano e os “diabos”: Marco Feliciano e os “diabos” Visita de pai-de-santo 

ao deputado assembleian... http://t… Tue Nov 12 09:06:57 +0000 2013 

RT @PastorSostenes: Somente a capacidade de SERVIR, justifica a necessidade do PODER! 

#EuAcredito!! http://t.co/1GimZ0hgDj Tue Nov 12 04:37:29 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/387584918387425280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385856091990806528
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406794324102639616
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406774755040452608
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406774755040452608
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404698702100848640
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404698702100848640
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404647493360959488
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404308889577222144
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403681306045087744
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403601098499686400
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402809185169326081
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400695343773655040
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400188036358868992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400188036358868992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400187949884915712
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400120139825565696
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Qdo respondo a alguém uso minhas mídias sociais OFICIAIS q são TWITTER e FACCEBOOK. Wed 

Nov 06 19:13:42 +0000 2013 

Parabéns Luiz F. da Cunha Claro, ganhou 5 DVDs do @marcofeliciano entre os 100 seguidores que 

curtiram a FAN PAGE Catedral Ribeirão Preto Wed Nov 06 01:44:41 +0000 2013 

RT @veravls: @marcofeliciano o nosso primo está nos braços do pai. Mon Nov 04 21:16:20 +0000 

2013 

RT @prwaldex: @marcofeliciano Em nome da Ass. Bras. de Teólogos e de tds teólogos ligados a 

entidade, venho exprimir os meus mais sinceros … Mon Nov 04 21:16:18 +0000 2013 

RT @Marcosshimoyama: @marcofeliciano Meus sentimentos pastor Mon Nov 04 21:16:10 +0000 

2013 

RT @KarenFeliciano_: � http://t.co/T1m6XPsfxl Sat Nov 02 16:32:00 +0000 2013 

@ESTERZINHAPINTO favor encaminhar por meu email essas opiniões 

marcofeliciano@hotmail.com Fri Nov 01 15:18:39 +0000 2013 

RT @etempodevitoria: Olha ai @BAUER_BAUER .... Abraços. http://t.co/77a8Taw3Iz Thu Oct 31 

21:06:59 +0000 2013 

RT @rachelsherazade: @reinaldoazevedo muito obrigada pelo artigo e o apoio! Lula,o Rei de 

Banânia, resolve patrulhar Sheherazade http://t.c… Thu Oct 31 18:43:15 +0000 2013 

@PastorMalafaia http://t.co/NIdmeyOGvQ Thu Oct 31 17:58:47 +0000 2013 

@juliosevero http://t.co/NIdmeyOGvQ Thu Oct 31 17:58:26 +0000 2013 

@reinaldoazevedo http://t.co/NIdmeyOGvQ Thu Oct 31 17:58:04 +0000 2013 

@rachelsherazade http://t.co/NIdmeyOGvQ Thu Oct 31 17:57:45 +0000 2013 

@KarenFeliciano_ Seja benvinda filhote! Lov u Wed Oct 30 20:53:23 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: Amo vocês, muito! Papaai #marcofeliciano http://t.co/9uXuv0kDCh Wed Oct 

30 20:52:49 +0000 2013 

RT @Geilsonmania: @marcofeliciano me representa http://t.co/1DytVBlOMg Wed Oct 30 10:55:02 

+0000 2013 

RT @gabi_zaza: @marcofeliciano Eu ORO pra que seu filho seja viado! E Deus ha de me ouvir! Seu 

nojento! Tue Oct 29 17:16:41 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/398166319008595969
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398166319008595969
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397902325354086401
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397472405792501761
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397472405792501761
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397472394912485376
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397472362628919297
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397472362628919297
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396676071607001088
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396295225880375296
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396020498423087105
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396020498423087105
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395984329056468992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395973139488063488
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395973047498579968
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395972957308461056
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395972876014473216
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395654688798167040
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395654546707726336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395654546707726336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395504110600224768
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395504110600224768
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395237767044935680
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Meus sentimentos a família do Douglas, sua morte reflete o estado de violência no Brasil. Tue Oct 29 

15:06:19 +0000 2013 

Sandy diz que Feliciano tem cabeça "atrasada e retrógrada" http://t.co/0CFEDBgr3p via 

@gospelprime Mon Oct 28 19:50:35 +0000 2013 

6) Um dia a verdade virá a tona. Sucesso pra vcs sempre! E que Deus proteja @SandyLeah e 

@Eliana em nome de Jesus! Abç Mon Oct 28 15:42:45 +0000 2013 

5) @SandyLeah e @Eliana amo a todos, independente do q sejam ou como sejam. Sou cristão e pai 

de família. E ñ me importo com o q a mídia diz Mon Oct 28 15:41:39 +0000 2013 

4) continuarei orando pela @SandyLeah e pela @Eliana que nunca me esquece nas enquetes de seu 

programa. Ambas são talentosas e de família. Mon Oct 28 15:38:32 +0000 2013 

3) 1 tio da @SandyLeah é evangélico fervoroso. Com certeza ela é como a maioria, lê na net e vê na 

mídia, e ñ busca conhecer a verdade. Mon Oct 28 15:36:47 +0000 2013 

2) @SandyLeah e seu irmão sempre sofreram preconceitos e sempre que li sobre isso orei por eles. 

Parte da família dela é Evangélica. Mon Oct 28 15:33:40 +0000 2013 

1) Sobre as declarações de @SandyLeah no programa da @Eliana sobre mim, infelizmente ñ pude 

assistir, estava em viagem, trabalhando. Mon Oct 28 15:29:38 +0000 2013 

@waptv @rafaeldaltro @PraFeBrum @XarlesAugusto momentos inesquecíveis 

http://t.co/2omXGFW4zB Mon Oct 28 10:45:11 +0000 2013 

O jornalismo imparcial de @rachelsherazade está ganhando em uma votação promovida pelo site 

UOL. http://t.co/6JzuoHP1uG Thu Oct 24 00:11:58 +0000 2013 

RT @JeronimoOnofre: Pv 23:7 Porque, como imagina o homem em sua alma, assim ele é; quem vc 

pensa que é, Qual conceito vc… http://t.co/Kojkz… Wed Oct 23 11:17:11 +0000 2013 

Dr @BAUER_BAUER dando entrevista à Imprensa Baiana sobre ação da CDHM sobre o assassinato 

do pastor Mário http://t.co/rbeGcK3YoM Wed Oct 23 01:28:53 +0000 2013 

Doutora hj falaria pra fazer um mousse de limão --> “@marisa_lobo: Se a vida te der um limão faça 

uma limonada by @marcofeliciano” Wed Oct 23 01:26:03 +0000 2013 

@KarenFeliciano_ Viber Tue Oct 22 21:49:51 +0000 2013 

@KarenFeliciano_ DM Tue Oct 22 19:48:53 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/395204957710061569
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395204957710061569
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394914108761309184
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394851740560134144
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394851462767185920
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394850679229272064
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394850239888510976
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394849453099978752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394848438548180992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394776856790335488
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393167948959211520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392972969057988608
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392824917538123777
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392824205559218176
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392769795638439936
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392739354768338944
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RT @AMatlava: @marcofeliciano A paz pastor tudo bem? aqui falo de África particularmente 

Mocambique, que Jesus abençoe a tua familia e o te… Tue Oct 22 16:28:01 +0000 2013 

RT @gospel_hoje: 'O Jean foi extremamente preconceituoso contra os evangélicos' diz Lindberg 

http://t.co/0IpFJHpTfj Sun Oct 20 14:09:58 +0000 2013 

Bom dia aos mais que amigos @waptv @BAUER_BAUER @XarlesAugusto @Wagner_Guerra 

@robertofmarinho Sun Oct 20 13:56:45 +0000 2013 

RT @palexandrebrito: Avistei um OUTDOOR gigante escrito: #ABALACUIABA com @marcofeliciano! 

@prpaulomarcelo, @rafaeldaltro e @Xarl… Fri Oct 18 22:53:13 +0000 2013 

RT @ThaizFerreiraH: @marcofeliciano Isso a mídia não mostra ! http://t.co/G94UrAo8tO Fri Oct 18 

20:17:26 +0000 2013 

RT @davidfcesar: @marcofeliciano Mais uma vez vítima da má vontade e do aparelhamento 

esquerdista da imprensa. http://t.co/TFaBybhI6u Thu Oct 17 22:19:53 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: Dep @marcofeliciano olha o absurdo.RT Escola autoriza crianças de 11 anos a 

fumarem no ginásio durante recreio http://t.co… Thu Oct 17 19:19:38 +0000 2013 

Bom dia aos mais que amigos @XarlesAugusto @BAUER_BAUER @joelsontenorio 

@robertofmarinho @Wagner_Guerra Wed Oct 16 12:19:53 +0000 2013 

Parabéns pela coerência... Mas acho q irão chamá-lo de homofóbico tbem -> “@Satsuki_sf: 

@marcofeliciano http://t.co/NYtw9iLcRV Wed Oct 16 03:30:40 +0000 2013 

@PastorSostenes e @PastorMalafaia estou lendo este livro baseados em aulas do @OdeCarvalho é 

fantástico, vale a pena http://t.co/mis5pLl728 Wed Oct 16 00:31:12 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: Eu te amo mais, obrigada por tudo! @marcofeliciano �❤️� 

http://t.co/idLDhN4CTk Wed Oct 16 21:46:34 +0000 2013 

@cml_karen Obrigado. Me envie uma copia do trabalho? marcofeliciano@hotmail.com Wed Oct 16 

20:46:49 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: � http://t.co/acSQzv1VoH Thu Oct 10 19:02:57 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: @marcofeliciano #Urgente Denúncia Grave!A OMS cria guia que ensina sexo, 

aborto, prostituição etc para crianças http://t.… Thu Oct 10 13:17:39 +0000 2013 

@TOPyouMIDIAS marcofeliciano@hotmail.com Tue Oct 08 00:20:43 +0000 2013 

@prpaulomarcelo meu amigo, conte com meu apoio... Mon Oct 14 19:02:04 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/392688806417420288
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391929286174990337
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391925960368742400
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391336193503526912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391296987108507648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391296987108507648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390965415339626496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390920055959330817
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390452032882368512
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390318851231322112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390273686974242816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390594644557709312
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390579605624860672
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390579605624860672
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388379141864964096
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388292244178210816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387371944997556224
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389828467980009472
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RT @juliosevero: “Sou a favor do aborto”: Ariovaldo Ramos, IPB de Fortaleza e o “bebê” da apostasia 

http://t.co/8E8nBuolRX Mon Oct 14 03:01:45 +0000 2013 

RT @VanessaOliviaRS: ♪ ♫ ...Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as 

águas... ♪ ♫ @marcofeliciano Sat Oct 12 17:37:08 +0000 2013 

RT @wiltonacosta: Ato em Defesa dos Valores Familiares terá a presença de 

@THALLESROBERTOO e @marcofeliciano 19/OUT-Orla da Piedade - @Fena… Fri Oct 11 18:14:14 

+0000 2013 

RT @marisa_lobo: "Só há no mundo uma coisa pior do que ser objecto de falatórios: é não o ser. --

Oscar Wilde" Fri Oct 11 03:45:15 +0000 2013 

RT @AndreMourapsc: Aproveito para agradecer ao amigo @marcofeliciano grande parceiro na 

elaboração de importante reconhecimento aos blogu… Thu Oct 10 21:22:45 +0000 2013 

Em compensação o número de pessoas que são queridas, educadas e ordeiras superam "ad 

infinitum". Obrigado por vcs existirem! Thu Oct 10 16:53:17 +0000 2013 

E no mês das crianças faz 5 aninhos o Felipe 5, filho do meu grande amigo @prpaulomarcelo 

PARABÉNS! Família é tudo! Wed Oct 09 16:12:40 +0000 2013 

RT @DepBolsonaro: Ex- marido d Dilma conta como assaltava caminhões d carga, bancos e roubava 

armas, c/ sua ex-esposa. http://t.co/yMIZHIS6… Wed Oct 09 01:49:56 +0000 2013 

@privanteles será uma honra. Tue Oct 08 18:43:32 +0000 2013 

RT @interatores: Política já saiu! http://t.co/dwFMp4yCrN ▸ Principais notícias de hoje via 

@ArnaldoJardim @marcofeliciano Tue Oct 08 18:42:44 +0000 2013 

RT @daphyne_ellen: Debate sobre DIREITOS HUMANOS no colégio.Assim que terminei meu 

discurso um grupo de GLS me aplaudiram. Citei como exemp… Tue Oct 08 18:40:24 +0000 2013 

RT @newsfeliciano: Ex-lésbica: "Eu estava no fundo do poço, Deus era a única esperança" 

http://t.co/w4YgnTEgoc Mon Oct 07 17:58:06 +0000 2013 

RT @SANDROVALENTIN_: @marcofeliciano #MEREPRESENTA SEMPRE!! 

http://t.co/N1N63KbDbm Mon Oct 07 13:39:42 +0000 2013 

RT @WanessaOlivia: @marcofeliciano ME REPRESENTA!!! Sun Oct 06 19:37:30 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: Templo dos Anjos lotado em BH Pr Jermano @JeronimoOnofre 

@marcofeliciano @robertofmarinho http://t.co/pdMFGy8fvn Sat Oct 05 22:48:21 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/389586798026186752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389082318583132160
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388729270111334400
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388729270111334400
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388510582531702784
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388414322344730624
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388346507839430656
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387973898589192192
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387756787124174848
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387649478205136896
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387649275645415424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387648688384135168
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387275656541011968
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387210629926621184
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386938281935765504
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386623924299399170
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RT @rachelsherazade: Meu caminho é de luz! Que Deus abençôe os seus caminhos! 

http://t.co/RoiMB17Agw Sat Oct 05 16:20:03 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: @marcofeliciano ME REPRESENTA http://t.co/47OzyEaDXF Sat Oct 05 

03:29:18 +0000 2013 

RT @karendepau: @marcofeliciano Estamos juntos! https://t.co/VKGCHI17Uy Sat Oct 05 03:28:50 

+0000 2013 

RT @IsabellaKellers: Semana passada quando encontramos o querido @marcofeliciano Super 

simpático! http://t.co/i8Ku5zhROE Sat Oct 05 03:28:31 +0000 2013 

Obrigado Fabrícia por usar esta camiseta, q eu te represento. Mostrando q ñ há preconceito e sim 

respeito! http://t.co/lz5tlVLZzY Sat Oct 05 03:15:12 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: @robertofmarinho com irmãos de BH igreja Portas Abertas 

@PRMARCOSBORGES @marcofeliciano http://t.co/5z1Asjg9Wc Sat Oct 05 03:03:35 +0000 2013 

Um abraço a todos, fui! Thu Oct 03 20:55:57 +0000 2013 

A estes meus sinceros respeitos e 1 pedido de desculpas por terem q ler as vezes o desabafo deste q 

aqui escreve. Vcs sempre serão benvindos Thu Oct 03 20:44:48 +0000 2013 

Gente q respeita o contraditório, q mesmo ñ concordando com o q penso me da oportunidade de 

defender o q penso. Aq tem gente q vale a pena. Thu Oct 03 20:43:01 +0000 2013 

RT @andersonck: @marcofeliciano Esta é a página oficial do livro no facebook 

https://t.co/AasHJCVPMx Thu Oct 03 02:54:58 +0000 2013 

RT @rosanedopv: A luta contra o câncer de mama não tem gênero, raça, religião ou partido. É de 

todos @marcofeliciano @jeanwyllys_real http:… Wed Oct 02 22:54:06 +0000 2013 

Quero dar os parabéns pra o meu grande amigo @prerasmo esposo da @gisele_teixeira que hoje 

completa mais um ano de vida! Deus te abençoe. Sun Sep 29 00:03:25 +0000 2013 

@PraSandra_Alves Mande um email marcofeliciano@hotmail.com Wed Oct 02 22:47:22 +0000 2013 

RT @pscnacional: @pscnacional: @zequinhamarinho @marcofeliciano @eduardoamorimse obrigado 

por comparecerem à gravação do programa partidári… Wed Oct 02 22:46:08 +0000 2013 

@KarenFeliciano_ DM Wed Oct 02 20:21:33 +0000 2013 

@philipecamara Grande líder a paz! Tue Oct 01 16:23:28 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/386526207178981376
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386332241351434240
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386332241351434240
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386332122983972864
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386332122983972864
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386332045146087424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386328690340003840
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386325768806354945
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385870864585338880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385868057505435648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385867609750900737
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385598823097434112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385538210233073664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/384106102256046080
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385536511925825536
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385536203803865088
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385499818845822976
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385077514915561473
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RT @Rmiguel89: @_GrataMusic @marcofeliciano Bom dia.. Estarei enviando a cópia do passaporte 

para a agência de viagem, ainda hoje... PAZ ! Sat Sep 28 20:53:58 +0000 2013 

@debyymysuper100 marcofeliciano@hotmail.com Fri Sep 27 16:00:03 +0000 2013 

@LeeSpaner Where can I find this? Fri Sep 27 11:53:32 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: "Sua fé em Deus nem sempre irá resolver seus problemas, mas te dará força 

para suportá-los." � Thu Sep 26 06:16:43 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: "Mesmo que você deseje o pior para mim, eu vou continuar desejando o 

melhor para você." ☺️ Wed Sep 25 23:33:56 +0000 2013 

RT @genizahvirtual: Mais um exemplo da vilania da imprensa para com os evangélicos. Não há limite 

para a agressão.... http://t.co/Nsht0HXtYm Tue Sep 24 20:07:22 +0000 2013 

RT @genizahvirtual: Danilo Fernandes Um belo dia, depois de muito apanhar, certos setores da 

imprensa haverão de aprender que... http://t.… Tue Sep 24 17:13:29 +0000 2013 

@ThomRainer http://t.co/bctQUJU4J5 Tue Sep 24 15:06:47 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: "Se você não tem tempo para Deus, está perdendo tempo.” Sun Sep 22 

20:02:35 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: Olha aí Deus provando a verdade. ex gays existem prestem atenção nessa 

matéria http://t.co/oQi1oP1SFH Sun Sep 22 20:01:19 +0000 2013 

@ReneTerraNova Não esqueça de interceder por este filho aqui... Saudades pai. Sun Sep 22 

19:53:53 +0000 2013 

RT @PRMARCOSBORGES: @KarenFeliciano_ Que benção,o site que está destacando suas frases 

na net,também menciona seu amor e união com sua fami… Sun Sep 22 19:52:21 +0000 2013 

@marisa_lobo é a emoção rss http://t.co/PUcadYIfgy Sun Sep 22 18:25:20 +0000 2013 

@marisa_lobo Irmã olha isso --> Sun Sep 22 18:21:41 +0000 2013 

@prjuniorsouza Amigão olha isso --> http://t.co/PUcadYIfgy Sun Sep 22 18:21:14 +0000 2013 

RT @lebasis19: "@marcofeliciano: Braço direito de Feliciano, Roberto Marinho anuncia pré-

candidatura http://t.co/U2MUpdQevR via @gospelprim… Sun Sep 22 11:31:34 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: "A paz de um sorriso pode desarmar uma guerra..." http://t.co/HFinlPpxSL Sun 

Sep 22 05:13:28 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/384058424537141248
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383622070007242752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383560031175974912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383112882206285824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383011518469906432
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382597144907350017
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382553387017183232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382521501507137536
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381871164152643584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381871164152643584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381870847197454336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381868975258624000
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381868975258624000
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381868590682869760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381846691596759040
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381845772872196096
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381845658728415232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381742564006961152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381647413871906816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381647413871906816
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RT @juliosevero: Marco Feliciano é atacado por colunista do GospelMais: 

http://t.co/ScLLK2QNEM Sun Sep 22 05:12:34 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Simplesmente fantástico o livro do @prjuniorsouza "A Revolução da Mente" 

http://t.co/5MiNNEnIEe Sat Sep 21 17:07:35 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: "Cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa 

de existir." http://t.co/J9mO67XVVh Fri Sep 20 21:57:13 +0000 2013 

@BAUER_BAUER Defensoria proibida de fazer vistoria em Defesa do Cidadão:E Agora,Presidente 

daCDHM? http://t.co/w63o68ll11 @ronaldonobrega” Fri Sep 20 19:40:53 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: Acabou agora a reunião com nosso amigo @shauanjr muitos projetos 

futuros... Wed Sep 18 21:16:03 +0000 2013 

@BAUER_BAUER Mov gay oficializa genocídio cultural contra cristãos através beijo gay em cultos 

http://t.co/k2BSQ1GiNA @marcofeliciano” Wed Sep 18 17:26:35 +0000 2013 

@PastorSostenes Mov gay oficializa genocídio cultural contra cristãos através beijo gay em cultos 

http://t.co/k2BSQ1GiNA @marcofeliciano” Wed Sep 18 17:25:58 +0000 2013 

@juliosevero Mov gay oficializa genocídio cultural contra cristãos através beijo gay em cultos 

http://t.co/k2BSQ1GiNA @marcofeliciano” Wed Sep 18 17:25:41 +0000 2013 

@PrAbnerFerreira Mov gay oficializa genocídio cultural contra cristãos através beijo gay em cultos 

http://t.co/k2BSQ1GiNA @marcofeliciano” Wed Sep 18 17:25:17 +0000 2013 

@PastorMalafaia Mov gay oficializa genocídio cultural contra cristãos através beijo gay em cultos 

http://t.co/k2BSQ1GiNA @marcofeliciano” Wed Sep 18 17:24:59 +0000 2013 

@KarenFeliciano_ Te amo filha! Que Deus te proteja. Wed Sep 18 03:37:08 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: Eu te amo @marcofeliciano ❤� Wed Sep 18 03:36:42 +0000 2013 

@angelogalvaopr feliz aniversario amigo, suas orações me ajudam a continuar... Obrigado! Wed Sep 

18 01:07:13 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: ATENÇÃO BRASIL, VEJA A VERDADE SOBRE A PRISÃO DAS 2 JOVENS 

QUE SE BEIJARAM EM CULTO QUE @marcofeliciano PREGAVA. http:… Tue Sep 17 23:57:08 

+0000 2013 

RT @PastorMalafaia: Lésbicas desrespeitam culto evangélico e acabam detidas; Veja meu 

comentário. http://t.co/yxcPdDkywG Tue Sep 17 18:45:01 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/381647186934910976
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381464736896147457
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381175238522068993
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381140929736081408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380440101639438336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380382356777222144
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380382201042726913
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380382131576639488
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380382030477131776
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380381953213861888
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380173617625305088
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380173507378036736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380135888522858496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380135888522858496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380118252095299584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380118252095299584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380039704735150080
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@gduvivier Debate é coisa séria, papo cabeça! Desculpe mas esta não é sua praia. Faria piada, 

venderia seus vídeos e só. Ñ valeria a pena. Tue Sep 17 17:47:09 +0000 2013 

RT @PastorMalafaia: Veja meu comentário sobre a prisão das lésbicas que desrespeitaram culto 

evangélico, no Verdade Gospel. http://t.co/yxc… Tue Sep 17 17:40:58 +0000 2013 

RT @ContraPL122: Até onde a liberdade de expressão chega, a ponto de um casal beijar no meio de 

um culto religioso? Tue Sep 17 17:39:05 +0000 2013 

RT @Doe__Medula: O Feliciano é "homofóbico" ? Então vão beijar dentro das missas,escolas,pré-

escolas e vejam a reação da sociedade Tue Sep 17 17:38:50 +0000 2013 

RT @PastorMalafaia: Veja meu comentario sobre a prisao das lesbicas que desrrespeitaram culto 

evangelico. http://t.co/ARNqcEy8em Tue Sep 17 17:37:25 +0000 2013 

RT @RobertoLuiz7: Lésbicas vão deliberadamente desrespeitar culto, dementes que querem 

aparecer com suas opções, isso e muito abuso. http:/… Mon Sep 16 19:10:05 +0000 2013 

ME REPRESENTA Família Damasceno e todo o povo do litoral paulista.. Obrigado pelo carinho e 

apoio! http://t.co/Ds6cqzTnJb Mon Sep 16 19:09:10 +0000 2013 

Família Damasceno e todo o povo do litoral paulista... Obrigado pelo carinho e apoio!!!! 

http://t.co/Ds6cqzTnJb Mon Sep 16 18:02:33 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: Voltando agora do 5º Glorifica Litoral! aproveitando pra assistir a mensagem "O 

6º Sentido" do @marcofeliciano pregada n… Mon Sep 16 12:55:00 +0000 2013 

RT @PrAndersonCarmo: QUANDO DEUS COLOCA A SUA PODEROSA MÃO O SOBRE NATURAL 

ACONTECE! @flordelismk começamos assim e o CIM… http://t.co/YGFf… Sat Sep 14 14:33:27 

+0000 2013 

Feliz aniversario ao meu tangedor @robertofmarinho ! Deus te de muitos anos de vida. Sat Sep 14 

02:58:58 +0000 2013 

@KeziaHaine me envie a cópia via email: marcofeliciano@hotmail.com Thu Sep 12 00:39:53 +0000 

2013 

@andresouzaobj comecei hj a colher as assinaturas Pra CPI da OAB escreva para todos os 

parlamentares assinarem. Thu Sep 12 00:39:07 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: @marcofeliciano saudade também pai! Te amo, muito! ❤ Tue Sep 10 

03:49:22 +0000 2013 

@KarenFeliciano_ saudade filhote... Lov u Tue Sep 10 03:41:21 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/380025144657588224
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380023585777389568
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380023112538292224
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380023048986165249
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380022693854445568
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379683626847600640
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379683396718714880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379666632345657345
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379589235357257728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378889232376672256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378889232376672256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378714460636319744
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378714460636319744
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377954684826554368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377954684826554368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377954490491879424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377277591671296000
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377277591671296000
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377275574970224640
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RT @KarenFeliciano_: Deus faz tudo tão perfeito...�☺❤ Tue Sep 10 03:41:05 +0000 2013 

RT @reinaldoazevedo: O PSOL é um PT mixuruca, que acha ter superioridade moral e c/apoio 

charmoso de celebridades http://t.co/FnGxqikbNE ht… Tue Sep 10 03:13:34 +0000 2013 

RT @PrAbnerFerreira: @marcofeliciano Tem notícias do mensalão do PSOL?? O PSOL virou PSIU... 

Ninguém comenta nada...rsrs Tue Sep 10 02:58:26 +0000 2013 

RT @bispaingrid: @marcofeliciano @apostoloagenor amém pastor o senhor é um presente do céu , o 

Sr quebrou td hj ! Sun Sep 08 21:38:37 +0000 2013 

RT @apostoloagenor: @marcofeliciano muito obrigado por tudo , sem palavras desculpe a correria , 

@marcofeliciano vc me representa !!!!!!!!! Sun Sep 08 21:37:42 +0000 2013 

Queridos @apostoloagenor e @bispaingrid existem pessoas q homens nos apresentam, outras o 

próprio Deus nos apresenta. Deus fez isso conosco. Sun Sep 08 21:35:45 +0000 2013 

Quero parabenizar aos meus amigos @apostoloagenor e @bispaingrid pelos 7 anos de ministério em 

SP, com muito êxito e sucesso! Um abraço! Sun Sep 08 21:33:56 +0000 2013 

“@bispaingrid: @marcofeliciano MTo forte http://t.co/4HIDatI4X8” Sun Sep 08 17:56:38 +0000 2013 

Obrigado pelo carinho“@bispaingrid: Linda esposa do @marcofeliciano Igreja Apostolica Plenitude Do 

Trono De Deus http://t.co/gAtiAPwcE4” Sun Sep 08 17:55:15 +0000 2013 

. RT @waptv: @XarlesAugusto @BAUER_BAUER Disponível Mensagem Pregada neste 

sábado(07/09) em Americana- SP http://t.co/EhdLfVrTPm Sun Sep 08 12:50:58 +0000 2013 

Obrigado pelo carinho... “@XarlesAugusto: Galera da AD Americana... http://t.co/g29W7HIhFR” Sun 

Sep 08 01:55:38 +0000 2013 

RT @Israelterranova: Querido amigo @marcofeliciano nossa matriarca Apa. Guiomar Terra Nova tem 

orado muito por ti, pois ela… http://t.co/mF… Sat Sep 07 22:48:15 +0000 2013 

RT @reinaldoazevedo: A velhice de Caetano Veloso é um naufrágio. http://t.co/T92FyeF16f 

http://t.co/y8etMPan90 Fri Sep 06 23:03:51 +0000 2013 

RT @reinaldoazevedo: No ostracismo, Caetano Veloso decide apoiar black bloc parar virar notícia. 

Que fim melancólico! http://t.co/T92FyeF16f Fri Sep 06 23:03:17 +0000 2013 

RT @reinaldoazevedo: A velhice de Cetano Veloso é um náufrágio. Não pq tem 7'1, mas pq pensa ter 

17 http://t.co/T92FyeF16f Fri Sep 06 23:02:59 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/377275509207756802
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377268582486642688
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377264774058618880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376821902096207872
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376821673133375488
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376821182093602816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376820723639394304
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376766038681333760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376765691296489472
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376689117322838016
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376524195481812992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376524195481812992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376477039702061056
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376118577046499329
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376118437007097857
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376118360599429120
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RT @reinaldoazevedo: Caetano Veloso, o gagá, agora é é black bloc http://t.co/T92FyeF16f Fri Sep 

06 23:02:45 +0000 2013 

@ThomRainer Welcome brother! Fri Sep 06 13:37:58 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: Feliz dia do irmão, princesas minhas! ❤ http://t.co/QZbjXsnuHa Thu Sep 05 

22:04:50 +0000 2013 

RT @Diassis_Barbosa: A mim também! RT: @Elaine_DeJesus Aqui em Boston o povo fez a maior 

festa c/ @marcofeliciano #MeRepresenta http://t.co… Mon Sep 02 07:09:51 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: Linda festa aqui em Boston- MA / USA. Encerramento do congresso onde eu e 

@marcofeliciano ministramos. http://t.co/IZC… Mon Sep 02 02:20:30 +0000 2013 

 

 

 

 

 

 

 Referindo-se a suas habilidades 

RT @ObsConservador: @marcofeliciano foi muito lúcido nessa entrevista! Merece o aplauso de todos 

q combatem a hegemonia da esquerda. http:/… Sat Nov 09 03:56:20 +0000 2013 

É preciso buscar conhecimento --> Obrigado ---> http://t.co/Cs6d12jcOT ! Fri Nov 08 14:43:58 +0000 

2013 

RT @GenesisThegame: Certo, vc não gosta do @marcofeliciano , mas por acaso deu uma olhadinha 

nisso aqui? http://t.co/d2k2Kzs6cJ Fri Nov 01 20:47:58 +0000 2013 

RT @UOLNoticias: Marco Feliciano diz ter alertado sobre Marina ser a favor de união homossexual: 

'eu avisei' http://t.co/mZyFbb29yt Tue Oct 22 20:41:59 +0000 2013 

RT @UOLNoticias: Feliciano diz ter alertado sobre Marina ser a favor de união homossexual: 'eu 

avisei' http://t.co/mZyFbb29yt #UOL Tue Oct 22 19:45:23 +0000 2013 

RT @UOLNoticias: Feliciano diz ter alertado sobre Marina ser a favor de união homossexual: 'eu 

avisei' http://t.co/PYnLJNe7bA #UOL Tue Oct 22 19:43:09 +0000 2013 

Eu avisei ---> "@UOLNoticias: Marina diz ser favorável à união civil entre homossexuais 

http://t.co/V6b7pnjbUb Tue Oct 22 16:26:48 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/376118298792194048
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376118298792194048
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375976167444316160
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375741337003642880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375741337003642880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/374428945179217920
http://twitter.com/marcofeliciano/status/374356125678047233
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399022617216446464
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398823214451003392
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398823214451003392
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396378102756286464
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392752717766332416
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392738473129836544
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392737912015814656
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392688498010230784
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#Assessoria @marcofeliciano @robertofmarinho ministrando aqui no Glorifica Litoral São Sebastião - 

SP http://t.co/fizjq87evW Mon Sep 16 02:43:50 +0000 2013 

RT @BAUER_BAUER: Pr @marcofeliciano em Americana impactou 10 mil crente 100 se 

reconciliaram Deus operou http://t.co/98dpQA6TWy Mon Sep 09 22:09:33 +0000 2013 

#Assessoria Uma poderosa palavra de Deus revelada ao Coração do Pr @marcofeliciano 

http://t.co/t03I8ytd43 Sun Sep 08 23:39:34 +0000 2013 

#Assessoria Uma multidão sendo impactados pela forte revelação divina @marcofeliciano 684. 

http://t.co/CVBTHayhsf Sun Sep 08 16:57:56 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aguardando o profeta @marcofeliciano como uma poderosa palavra de 

Deus http://t.co/EERMrjphti Sun Sep 08 16:12:40 +0000 2013 

#Assessoria Uma Explosão de Gloria e Unção Divina na Assembleia de Deus de Americana 

@marcofeliciano ministrando http://t.co/pLVnZYsCEN Sun Sep 08 00:44:37 +0000 2013 

 

 

 Referindo-se a realizações pessoais 

Estou lendo este livro. Conservador, vítima da mídia-gramscista, Bush abre o coração, vale a pena 

ler. http://t.co/FVVO6EhRYF Sat Nov 30 14:31:49 +0000 2013 

Tenho certeza que será inesquecível... http://t.co/ht8VzsyKpm Fri Nov 29 22:22:13 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Combo Ressuscitando Sonhos! @marcofeliciano Adquira: http://t.co/UzDklAiZzs 

http://t.co/hYc9jcUVfg Fri Nov 29 14:25:55 +0000 2013 

Vc ñ pode perder, será inesquecível... http://t.co/ht8VzsyKpm Fri Nov 29 11:05:21 +0000 2013 

Ja ja irei ministrar para esta multidão aqui em Pernambuco com meu amigo @federalanderson e 

@robertofmarinho http://t.co/Yqu07NR213 Thu Nov 28 23:45:43 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: ''Avivamento é Questão de Sobrevivência" http://t.co/YtThhcYdQ2 

http://t.co/FxjZori9Lc Thu Nov 28 18:02:51 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Mais de 100 Mensagens do Pr. @marcofeliciano em Nossa Loja Virtual, Adquira: 

http://t.co/ifHJ1j4tnM http://t.co/DsYOIyOTb6 Thu Nov 28 15:28:33 +0000 2013 

Imperdível... http://t.co/ht8VzsyKpm Thu Nov 28 10:30:25 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/379435428572442625
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377192076695584768
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376852342093533185
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376751266774269952
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376739877116575744
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376506322558394368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406792689515233280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406548682847555584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406428815083450368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406378342003527680
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406207307379642369
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406121020320673792
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406082190460850177
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406007161807204353
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RT @waptv: Em 2014 você pode ir a Terra Santa com o Pastor @marcofeliciano SAIBA COMO: 

>>>>: http://t.co/i9JvzEkeUW Thu Nov 28 00:30:07 +0000 2013 

Sendo entrevistado por um programa de TV da Noruega. Assunto: crescimento evangélico no Brasil. 

http://t.co/2bWFAz5Bu2 Wed Nov 27 17:57:24 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: 6 Mensagens Inéditas, @marcofeliciano Loja Oficial Grata Music 

http://t.co/MaXtrhrOtc http://t.co/0F69LNhIJ4 Wed Nov 27 13:20:56 +0000 2013 

Convicção --> http://t.co/grEa4bj6z2 Mon Nov 25 19:15:20 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Ganhe o DVD Exclusivo: Sexto Sentido, Comprando a Camiseta @marcofeliciano 

ME REPRESENTA http://t.co/oo1pwe9wTy http://t.c… Mon Nov 25 18:01:07 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Continua a Promoção Gideões EU VOU 2014! Adquira o Kit e Concorra: 

http://t.co/rkxStUrBvr http://t.co/6Q7C6VhQIo Tue Nov 19 14:50:24 +0000 2013 

Me emocionei com o filme "O CORAJOSO" sobre a vida de Josh Mcdowell - Vale a pena assistir! 

http://t.co/kjQzi2xQTG Tue Nov 19 11:53:20 +0000 2013 

@marcofeliciano: #Assessoria Alinça com Deus @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/GY6ijFUF63 Sat Nov 16 23:53:44 +0000 2013 

#Assessoria Uma Mulitdão na Cruzada de Missoes Assembleia de Deus Min Brotas @marcofeliciano 

@robertofmarinho http://t.co/GfJbxjB7kd Sat Nov 16 23:21:40 +0000 2013 

Programa @marcofeliciano no ar com @robertofmarinho pela CNT Sat Nov 16 18:05:09 +0000 2013 

Obrigado aos irmãos de Juiz de Fora, São Gonçalo e Maricá pelo carinho. http://t.co/ucLOe3Pg1b 

http://t.co/skT4IR9x7w Sat Nov 16 10:28:01 +0000 2013 

#Assessoria É Tempo de Avivamento aqui em Juiz de Fora - MG @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/b8LNUjmMDW Fri Nov 15 14:29:33 +0000 2013 

#Assessoria Juiz de Fora - MG lindo culto... @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/Z7OGHqtNCn Fri Nov 15 14:28:01 +0000 2013 

#Assessoria Uma Linda Manhã com Deus aqui em Juiz de Fora - MG @marcofeliciano 

@robertofmarinho http://t.co/Z4nvvtxBiv Fri Nov 15 14:03:50 +0000 2013 

#Assessoria Uma poderosa palavra da parte de Deus para o Rio de Janeiro e São Gonçalo - RJ 

congresso do CIM http://t.co/fPhlE6TqMJ Fri Nov 15 01:11:02 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/405856092485603328
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405757261722550272
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405687687929401344
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405052099530342400
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405033420818243585
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402811098145251328
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402766536894464000
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401860670171652096
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401852598581727232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401772947268182017
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401657902257012736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401356298291527680
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401355914248486913
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401349827478319104
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401155347382956033


139 

 

#Assessoria Uma Chama pentecostal esta queimando neste lugar @marcofeliciano ministrando 

http://t.co/O1B9W7AEcD Fri Nov 15 01:00:34 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão Ministrando aqui no CIM Congresso de Missões em São Gonçalo - RJ 

http://t.co/yYJmjlpb8c Fri Nov 15 00:17:58 +0000 2013 

RT @portaldoceu: @Congresso_CIM 2013 ASSISTA AGORA AO VIVO:http://t.co/ZyHQUKO9Qo 

@marcofeliciano @PrAbnerFerreira com @PrAndersonCarmo … Thu Nov 14 23:34:07 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: Já estamos no Rio de Janeiro, eu e o Pastor @marcofeliciano para o CIM, 

assista AO VIVO: http://t.co/kAgzhhTbaW Thu Nov 14 23:22:05 +0000 2013 

#Assessoria Jaja @marcofeliciano @robertofmarinho ministrando aqui em São Gonçalo - RJ 

Congresso CIM http://t.co/jxvbeGaMiX Thu Nov 14 22:35:47 +0000 2013 

#Assessoria Assista ao vivo culto aqui em São Gonçalo - RJ CIM http://t.co/R2TbdzEpI1 Thu Nov 14 

22:11:12 +0000 2013 

Assessoria: Começa agora na CDHM Audiência Pública sobre o assassinato de crianças no PARÁ e 

no MARANHÃO. http://t.co/w1KInO4YFp Wed Nov 13 17:00:40 +0000 2013 

Desafio os lideres e suas igrejas à transformar esta figura em Banner e colocar em suas igrejas. 

http://t.co/XgmPBcQxWw Wed Nov 13 13:24:27 +0000 2013 

Obrigado a todos de Camboriú-SC o evento ontem foi POWER! Embarcando agora para Brasília. 

Fuiiii http://t.co/f6bPiUv11g Tue Nov 12 09:40:30 +0000 2013 

#Assessoria Agora Ao Vivo de Camboriú-SC Pastor Marco Feliciano : Assista 

http://t.co/wZAeMmcCTK Mon Nov 11 23:18:39 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: Entrevista com o deputado Marco Feliciano: http://t.co/XxV2AamPFn 

@marcofeliciano arrazando. Mon Nov 11 14:59:29 +0000 2013 

“Jesus respeitou a política”, lembra Feliciano http://t.co/YAEMyCb7r2 via @gospelprime Mon Nov 11 

14:08:35 +0000 2013 

Recebendo uma homenagem da comunidade brasileira nos nos EUA http://t.co/sA7WhCKDlE Sun 

Nov 10 05:38:28 +0000 2013 

Grupo participante do simpósio em Hartford http://t.co/7T248ECBJT Sun Nov 10 01:07:10 +0000 2013 

RT @Min_Flordelis: @marcofeliciano Confira o cartaz OFICIAL do #CIM2013 que será de 13 à 20 de 

novembro. Faltam apenas 6 dias! Dê RT http:… Thu Nov 07 18:19:42 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/401152712999698432
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401141992433799168
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401130958067617792
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401127928333107200
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401116278531702784
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401110089823973376
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401110089823973376
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400669552818003968
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400615141101666304
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400196396587819008
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400039900390895616
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399914282898685953
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399901471015047169
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399901471015047169
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399410710788063232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399410710788063232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399342433294483456
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398515115244666880
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RT @portaldoceu: @marcofeliciano estará pregando no Maior Congresso do Rio de Janeiro na frente 

com @PrAndersonCarmo e @Flordelismk http://… Tue Nov 05 14:20:25 +0000 2013 

#LUTO - faleceu CLEITON LUIZ "FELICIANO" - meu primo, irmão, cuidador da minha mãe... Mon 

Nov 04 12:03:08 +0000 2013 

#Assessoria Todos Adorando aqui na Portas Abertas @PRMARCOSBORGES @marcofeliciano 

@robertofmarinho http://t.co/NzjLuG6ZGs Sun Nov 03 03:19:22 +0000 2013 

#Assessoria Mega Vigília aqui em Venda Nova na Portas Abertas @marcofeliciano 

@PRMARCOSBORGES http://t.co/7e1wDfKgdf Sun Nov 03 03:18:30 +0000 2013 

Embarcando em Campinas-SP indo para Belo Horizonte. Sat Nov 02 10:08:58 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão sendo ministrada pela poderosa palavra de Deus c/ @marcofeliciano 

http://t.co/pLjGSkYbLV Sat Nov 02 00:43:44 +0000 2013 

#Assessoria É tempo de Avivamento aqui em Maringá - PR no CLAMA SUL @marcofeliciano 

ministrando http://t.co/HPiyr0gsbL Sat Nov 02 00:42:29 +0000 2013 

#Assessoria Agora @marcofeliciano ja Ministrando aqui no CLAMA SUL Maringá - PR 

http://t.co/wqHtCypGD8 Sat Nov 02 00:41:24 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão de Adoradores com @robertofmarinho aqui CLAMA SUL Maringá - PR 

http://t.co/nekjOspGdq Sat Nov 02 00:34:17 +0000 2013 

#Assessoria Clama Sul Maringá - PR ministrando agora @robertofmarinho 

http://t.co/5SuRmLlU4b Sat Nov 02 00:33:34 +0000 2013 

Qdo leio impropérios aqui fico feliz, afinal, sinal q + alguns foram atingidos pelo q penso e ñ tendo 

argumentos para defender-se, xingam. Fri Nov 01 17:16:05 +0000 2013 

RT @juliosevero: Julio Severo Interviews Brazilian Congressman Marco Feliciano 

http://t.co/erxvvb2k7s Wed Oct 30 20:54:35 +0000 2013 

Obrigado jovens cearenses de Caucaia! http://t.co/Y2LUCB1d60 Tue Oct 29 17:38:02 +0000 2013 

Feliciano promete mostrar em livro como militantes gays enriqueceram http://t.co/tluot9WxOp Mon Oct 

28 19:52:50 +0000 2013 

Parabéns aos servidores públicos. Que sejam valorizados e reconhecidos pelos relevantes serviços 

prestados ao Brasil. Mon Oct 28 15:23:16 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/397730123136655360
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397333187879530496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397333187879530496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396838988268335105
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396838771896758272
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396579680641626112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396437433513816065
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396437118085373952
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396436849104678913
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396435056538824706
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396434874363441152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396324779483226112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395654989479432192
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395243138153201664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394914674111565824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394914674111565824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394846838769340417
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Obrigado a todos de Caucaia, Fortaleza e Cuiabá pela forma carinhosa com que me receberam. 

Foram dias inesquecíveis. http://t.co/n9mqsXHuLI Sun Oct 27 08:55:28 +0000 2013 

#Assessoria Uma multidão no Abala Cuiabá - MT @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/nq0EDhZQ9o Sun Oct 27 08:47:57 +0000 2013 

#Assessoria Abala Cuiabá - MT Ministrando @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/T2gS8PhLM7 Sun Oct 27 08:47:08 +0000 2013 

#Assessoria Ministrando a unção Divina @marcofeliciano http://t.co/oRflZlbqXf Sat Oct 26 05:34:12 

+0000 2013 

É Tempo de avivamento aqui em Fortaleza - CE uma multidão na mega Vigília pela Família 

http://t.co/srZEviZUOU Sat Oct 26 05:16:57 +0000 2013 

#Assessoria São Gonçalo - RJ vai ser abalado pela Gloria de Deus dia 14 de Novembro 

@PrAndersonCarmo Sat Oct 26 04:34:02 +0000 2013 

#Assessoria Uma Poderosa palavra de Deus com @marcofeliciano louvor @robertofmarinho 

http://t.co/JGc5qz3ZJe Sat Oct 26 04:31:33 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui em Fortaleza - CE @marcofeliciano ministrando 

http://t.co/jISRjSe9on Sat Oct 26 04:27:43 +0000 2013 

#Assessoria Mega Vigília aqui em Fortaleza na Igreja do Senhor Jesus @marcofeliciano 

@robertofmarinho http://t.co/1qThMSSGrf Sat Oct 26 04:24:22 +0000 2013 

#Assessoria http://t.co/wkLIM3cIfp e adquira as mensagens inéditas do Pr Marco Feliciano Fri Oct 25 

23:10:14 +0000 2013 

#Assessoria É tempo de avivamento em Caucaia - CE @marcofeliciano ministrando 

http://t.co/x4tOSfA7tS Fri Oct 25 23:05:51 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão sendo avivada pela forte ministração @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/NDDwzeCqO0 Fri Oct 25 23:04:43 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui no telão lado de fora da Assembleia de Deus de Caucaia - CE 

@marcofeliciano http://t.co/eYmXlUTDUh Fri Oct 25 22:55:42 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui na Assembleia de Deus de Caucaia - CE @marcofeliciano 

ministrando jaja http://t.co/R3XT8Utsgv Fri Oct 25 22:26:55 +0000 2013 

RT @rafaeldaltro: Outdoor p todo lado 3 ABALA CUIABÁ @marcofeliciano e @PraFernandaBrum dia 

26/10 na arena da Acrimat @XarlesAugusto http:… Tue Oct 22 12:48:52 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/394386856512847872
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394384964461944832
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394384758416764928
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393973819641434113
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393973819641434113
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393969475004801024
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393958675087630336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393958051025145857
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393957088138756097
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393956245679251456
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393877189751734272
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393877189751734272
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393876086217781248
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393875800963178497
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393873533983399936
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393866290336505856
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392633652154482688
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RT @prjuniorsouza: Que Alegria, meu mano @XarlesAugusto Veio a Piracicaba pra Estar comigo no 

Culto desta Noite. Muito Honrado. Sun Oct 20 22:48:01 +0000 2013 

Um ótimo domingo aos pregadores da Palavra que nesse domingo não estarão com suas famílias por 

causa da família Brasileira Sun Oct 20 13:58:22 +0000 2013 

#Assessoria Uma multidão aqui nas ruas de São Lourenço - PE Adorando ao Deus dos Deuses!! 

@marcofeliciano http://t.co/aRma3buDRb Sat Oct 19 23:35:15 +0000 2013 

#Assessoria Ja ministrando aqui em São Lourenço - PE @marcofeliciano junto @federalanderson 

http://t.co/w2MYnPmQ1k Sat Oct 19 23:32:59 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui em São Lourenço - PE agora @robertofmarinho ministrando. 

http://t.co/D9WW8iDaUm Sat Oct 19 23:25:37 +0000 2013 

#Assessoria Nessa maratona de cultos dessa vez São Lourenço - PE jaja @marcofeliciano 

ministrando http://t.co/4rrnot4b1c Sat Oct 19 22:57:28 +0000 2013 

#Assessoria 4 Culto de hoje agora São Lourenço - PE @marcofeliciano @federalanderson 

http://t.co/ltTNpd5ayI Sat Oct 19 22:53:41 +0000 2013 

Parabéns @waptv o programa @marcofeliciano de hoje foi sucesso total... Sat Oct 19 20:46:17 

+0000 2013 

#Assessoria 3 Culto de Hoje agora em Recife-PE Na Radio NOVAS DE PAZ @marcofeliciano 

@federalanderson http://t.co/GPKfIRu7Cs Sat Oct 19 19:11:32 +0000 2013 

No ar programa @marcofeliciano CNT Sat Oct 19 19:01:15 +0000 2013 

“@XarlesAugusto: @waptv bom dia me fala como está o programa @marcofeliciano de hoje...” Sat 

Oct 19 17:24:11 +0000 2013 

#Assessoria Radio Maranata aqui em Recefi - PE hoje TRIO LIBERTADOR com @federalanderson 

http://t.co/N79SKiCoHt Fri Oct 18 16:37:54 +0000 2013 

Avivamento é uma questão de sobrevivência... http://t.co/44ydl5QRrP Tue Oct 15 11:53:26 +0000 

2013 

ostasia http://t.co/8E8nBuolRX Mon Oct 14 03:01:45 +0000 2013 

364. RT @waptv: Agora Programa Marco Feliciano na CNT @Marco @marcofeliciano Sat Oct 12 

19:15:48 +0000 2013 

Dentro de 20 minutos vai começar... http://t.co/QwlKrVI5C0 Sat Oct 12 18:43:17 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/392059657642319874
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391926367031676928
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391709159760351233
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391708586247610368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391706734387286016
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391699648999473152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391698696334610433
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391666636950081536
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391666636950081536
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391642791555899392
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391640202168774656
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391615777943855104
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391615777943855104
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391241738595356672
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390082990283685888
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390082990283685888
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389586798026186752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389107149869445120
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389107149869445120
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389098966337716224
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#Assessoria Atenção Fortaleza! 2º Vigilhão da Familia é dia 25 de outubro com @ApLuizhenrique e 

Pr. Marco Aurélio http://t.co/7N9xjpL6d3 Sat Oct 12 16:45:21 +0000 2013 

Feliz dia das crianças antecipado 3 ! http://t.co/ChMT44wuzW Thu Oct 10 17:12:38 +0000 2013 

Feliz dia das crianças antecipado 2! http://t.co/UT2YngpFK4 Thu Oct 10 17:11:18 +0000 2013 

Feliz dia das criança antecipado... http://t.co/jZpau9IZO9 Thu Oct 10 16:40:29 +0000 2013 

Meu programa agora pode ser assistido todo Sábado as 16:00h na CNT via SKY canal 176 e Claro 

TV canal 126 Wed Oct 09 16:06:37 +0000 2013 

Quero parabenizar a Rede CNT - Central Nacional de Televisão pelas conquistas. Agora a CNT esta 

na SKY canal 176 e Claro TV canal 126. Wed Oct 09 16:05:08 +0000 2013 

GRATIDÃO foi a palavra q encontrei pra definir o que sentimos por BH @JeronimoOnofre 

@marcofeliciano http://t.co/47ZBh97Fd1 Mon Oct 07 12:03:11 +0000 2013 

Sonhe e ouse sonhar... http://t.co/DW67FVlAhD Sun Oct 06 10:54:50 +0000 2013 

Muito forte o que Deus fez hoje aqui em BH Templo dos Anjos @JeronimoOnofre @robertofmarinho 

@XarlesAugusto http://t.co/JS6Y523k5u Sun Oct 06 00:39:12 +0000 2013 

#Assessoria Deus esta neste lugar o Espirito Santo caminha dentre nós @marcofeliciano 

@robertofmarinho http://t.co/BgKOe4QFtl Sat Oct 05 00:40:12 +0000 2013 

#Assessoria Uma forte palavra aos corações dos Mineiros aqui em Venda Nova 

http://t.co/tuLpcDdW61 Sat Oct 05 00:25:45 +0000 2013 

#Assessoria É Tempo de Avivamento aqui em Venda Nova - BH @marcofeliciano @robertofmarinho 

@PRMARCOSBORGES http://t.co/RsbOgD10ra Sat Oct 05 00:25:03 +0000 2013 

#Assessoria Lindo Culto aqui em BH @PRMARCOSBORGES Portas Abertas @marcofeliciano 

Ministrando http://t.co/qyWEuLNKRI Sat Oct 05 00:18:23 +0000 2013 

Vale a pena mesmo! O livro do @OdeCarvalho nos desafia a enxergar além da cortina de fumaça. 

Leia! http://t.co/d7CHsZH96R Fri Oct 04 17:08:36 +0000 2013 

#Assessoria Uma forte palavra de Deus c/ @marcofeliciano na Catedral da Benção 

http://t.co/nteA02o2OW Fri Oct 04 00:25:11 +0000 2013 

#Assessoria Um lindo culto aqui na Catedral da Benção em Taguatinga Sul - DF 

http://t.co/FYcZui1orW Fri Oct 04 00:24:06 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/389069285332508672
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388351378885980160
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388351041135448064
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388343286223867904
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387972377642274816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387972002243694592
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387186340845981697
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386806750340730881
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386651820098994176
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386289685841997824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386286049602719745
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386285874314366976
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386284193438638080
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386176037073469440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385923517687930880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385923246920441856
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Ah ia esquecendo, qdo estão quase conseguindo seus intentos me lembro q basta clicar no avatar e 

em DENUNCIAR COMO SPAM e BLOQUEAR e pronto! Thu Oct 03 20:17:46 +0000 2013 

Percebo que @OdeCarvalho tem desafetos tbem. Aprendi a respeitar pessoas q sabem o q falar. O 

livro é fantástico! http://t.co/mis5pLl728 Thu Oct 03 20:03:58 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: “@JeronimoOnofre: Neste sábado 9:00h e 18:30h @marcofeliciano no templo 

dos anjos na corrente do amor http://t.co/wvLfqG… Thu Oct 03 16:14:31 +0000 2013 

Desafio todos lerem este livro. http://t.co/ZJVK41rbhH Thu Oct 03 02:49:15 +0000 2013 

Estou lendo este livro e tenho indicado para amigos próximos, vale a pena ser nocauteado pela 

inteligência de Olavo-> http://t.co/gGnVCpy4Kk Thu Oct 03 02:36:39 +0000 2013 

RT @BAUER_BAUER: Agora @marcofeliciano gravando para o programa nacional do PSC 

http://t.co/lO3GsES542 Wed Oct 02 22:45:23 +0000 2013 

Confirmado RT “@portaldoceu: @marcofeliciano CONFIRMADO NO CIM 2013 

http://t.co/7mAZsEoWIj … por @PrAndersonCarmo” Wed Oct 02 11:15:53 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: @ReneTerraNova Mensagem pregada pelo @marcofeliciano no 

@ProjetoJUMP 2013 “@mhenriquecaruzo: http://t.co/SziyzKjGjX” Wed Oct 02 00:38:08 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Combo com 4 mensagem do @marcofeliciano http://t.co/zMcGlXgkoR Tue Oct 01 

18:17:07 +0000 2013 

Imperdível “@_GrataMusic: Kit com 6 super lançamentos do @marcofeliciano imperdível 

http://t.co/Vw5iZW0lE2” Sat Sep 28 21:18:32 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: Novo lançamento @_GrataMusic @marcofeliciano "Sexto Sentido" 

@pastorjosmar @mhenriquecaruzo: http://t.co/aXgZUv7SiG” Fri Sep 27 01:07:18 +0000 2013 

RT @GMUHPregacoes: Confira a mensagem ministrada pelo @marcofeliciano nos #Gideões 2013 

http://t.co/hgXABrgrIj Visite nosso canal e inscrev… Thu Sep 26 16:07:58 +0000 2013 

RT @crista_voz: Julio Severo entrevista Dep. Marco Feliciano: http://t.co/ot44isnHjK #Cristofobia 

@JulioSevero @MarcoFeliciano Thu Sep 26 00:42:10 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Participe do Gideões 2014 com @marcofeliciano http://t.co/RWFABVG4NN Tue 

Sep 24 15:50:19 +0000 2013 

RT @juliosevero: Julio Severo entrevista Dep. Marco Feliciano: Como... http://t.co/k3HVLxU6ZG Tue 

Sep 24 14:37:20 +0000 2013 

http://www.twimemachine.com/user/marcofeliciano/
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385861254193373184
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385857780240117760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385800035877023745
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385597383905517568
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385594216262684673
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385536014095486976
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385362495986483200
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385201999220051968
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385106116348493824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385106116348493824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/384064607461330944
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Sexto%20Sentido
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383397402956529664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383261676159897600
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383028690369916928
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382532458404925440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382532458404925440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382514088905289728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382514088905289728
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Julio Severo entrevista Dep. Marco Feliciano: Como... http://t.co/4yBRbnM364 Tue Sep 24 14:37:13 

+0000 2013 

RT @gospelmais: [Notícia] Filha do pastor Marco Feliciano chama atenção por sua beleza e ganha 

destaque em jornal; Felic... http://t.co/ccd… Tue Sep 24 02:46:27 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: Gente!!! olhem que linda a @KarenFeliciano_ filha do Pr @marcofeliciano a 

beleza de uma autêntica Cristã . show http://t.… Sun Sep 22 19:50:43 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: Bom Pr @marcofeliciano Como eu conheço sua linda @KarenFeliciano_ só posso 

sentir orgulho também.Parabéns Papai ela desf… Sun Sep 22 19:50:09 +0000 2013 

RT @prpaulomarcelo: “@marcofeliciano A cara da pra Edileusa, rss, parabéns papai coruja abraços 

http://t.co/X65wUIhiL8” Sun Sep 22 19:50:05 +0000 2013 

É linda mesmo -> orgulho do papai --> http://t.co/PUcadYIfgy Sun Sep 22 18:17:32 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Viaje pra Camboriú pra assistir o @marcofeliciano pregar no Gideões 2014 com 

tudo pago + acompanhante http://t.co/RWFABVG… Sat Sep 21 22:40:13 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Conheça Israel com o @marcofeliciano "Caravana Tempo de Avivamento na 

Terra Santa" http://t.co/O2zyBN3amI Sat Sep 21 14:51:28 +0000 2013 

Parabéns ao meu mano @prjuniorsouza pelo brilhante trabalho no livro A REVOLUÇÃO DA MENTE! 

Eu indico! http://t.co/Y3G1OrucRu Fri Sep 20 21:55:26 +0000 2013 

Parabéns ao Renato Aragão, pela aula do que é humor no programa do @PBiaL - Deu um banho de 

coerência e o outro saiu pela porta dos fundos. Tue Sep 17 16:10:59 +0000 2013 

600. Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Sep 17 16:04:36 +0000 

2013 

RT @portaldoceu: @marcofeliciano presença confirmada no Maior Congresso de Missões do Rio de 

Janeiro http://t.co/Oyn9kaZHiG Mon Sep 16 11:36:11 +0000 2013 

+ 1 fim de semana abençoado. Sexta ministrei no PA 25 mil pessoas; sábado no RS 3 mil pessoas, 

domingo SP 20 mil pessoas. Obrigado a todos. Mon Sep 16 07:14:21 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: O Fenômeno Pentecostal @marcofeliciano no 5º Glorifica Litoral... 

http://t.co/6EuNrTLcW7 Mon Sep 16 03:31:56 +0000 2013 

#Assessoria Uma nuvem de unção esta neste lugar!!! @marcofeliciano ministrando! 

http://t.co/louNvgFC5t Mon Sep 16 02:45:45 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/382514061235486721
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382514061235486721
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382335188728283137
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381868181297848320
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381868039199002624
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381868022014967808
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381844731548143616
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381548449755582464
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381430484208975872
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381174789097783296
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380000940709117952
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379999338115899392
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379999338115899392
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379569398375542784
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379503507201880064
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379447532520505344
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379435913173954560
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#Assessoria Uma poderosa Palavra da Parte do Senhor aqui no Glorifica Litoral 

http://t.co/65VUTfncKh Mon Sep 16 02:44:35 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui no Glorifica Litoral em São Sebastião - SP http://t.co/9GlIjDsyhr Mon 

Sep 16 02:41:54 +0000 2013 

Pr. Marco Feliciano - Quando vem a decepção - COMPLETO: http://t.co/UW9Z7UDlKo Sun Sep 15 

12:46:09 +0000 2013 

#Assessoria @marcofeliciano @robertofmarinho Pr Cesino Bernardino aqui em Santana do 

Livramento - RS GMUH http://t.co/OrigfJjme3 Sun Sep 15 02:54:21 +0000 2013 

#Assessoria Todos adorando ao Rei dos Reis Senhor dos Senhores aqui no Congresso do GMUH em 

Livramento - RS http://t.co/nMmEZ94QSk Sun Sep 15 02:53:25 +0000 2013 

#Assessoria Uma Poderosa palavra de Deus no Congresso do GMUH aqui em Santana do 

Livramento - RS http://t.co/opdHbXRyOI Sun Sep 15 02:51:35 +0000 2013 

#Assessoria um Mar de pessoas recebendo milagres aqui em Parauapebas - PA 

http://t.co/isXs16SeHW Sat Sep 14 01:28:37 +0000 2013 

#Assessoria É Tempo de Avivamento aqui em Parauapebas - PA c/ @marcofeliciano ministrando. 

http://t.co/t09TUwkNpv Sat Sep 14 00:32:01 +0000 2013 

#Assessoria 30 Anos Assembleia de Deus de Parauapebas - PA Pr Fenelon 

http://t.co/u07xSmdxDm Sat Sep 14 00:30:12 +0000 2013 

#Assessoria Uma poderosa palavra da parte do Senhor com @marcofeliciano 

http://t.co/ko4OWMFPmJ Sat Sep 14 00:29:15 +0000 2013 

#Assessoria Uma multidão aqui em Parauapebas - PA ministrando @marcofeliciano 

http://t.co/PYLLtpME5f Sat Sep 14 00:28:09 +0000 2013 

RT @PortalFeEmJesus: @marcofeliciano atuará na 1ª produção colaborativa de longa-metragem 

cristão no Brasil http://t.co/gOKMGjII1y #FéEmJes… Fri Sep 13 20:09:31 +0000 2013 

RT @PraCynthia_I3: @MarcoFeliciano atuará na primeira produção colaborativa de longa-metragem 

cristão no Brasil RT @PortalFeEmJesus http:/… Fri Sep 13 20:07:42 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui na Casa da Benção em Taguatinga Sul - DF 

http://t.co/zV3yFjmziB Fri Sep 13 00:30:14 +0000 2013 

#Assessoria Uma poderosa palavra de Deus aqui em Taguatinga Sul - DF na quinta do Avivamento 

http://t.co/LI4Ja5x8IJ Thu Sep 12 23:19:07 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/379435616301502464
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379434943689928704
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379434943689928704
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379224618462363648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379224618462363648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379075687455682561
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379075454260363264
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379074990340993024
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378691724920369152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378677481214967809
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378677023608033281
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378676786067812353
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378676505339265024
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378611418918289408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378610960954839040
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378314641921036288
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378296745551069184
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#Assessoria Quinta do Avivamento aqui em Taguatinga Sul - DF Casa da Benção @ApostoloDoriel 

http://t.co/lg5wVOeSp3 Thu Sep 12 23:16:50 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: Confirmado... @marcofeliciano dia 15/09 no 5º Glorifica Litoral em São 

Sebastião - SP Thu Sep 12 18:25:08 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui no Congresso de Jovens da Assembléia de Deus de Americana - SP 

http://t.co/fooyq9FH0q Sun Sep 08 23:41:56 +0000 2013 

#Assessoria Grande Culto aqui em Americana - SP @marcofeliciano @robertofmarinho ministrando 

http://t.co/HLE4cApnAC Sun Sep 08 23:38:39 +0000 2013 

#Assessoria Centenas de Pessoas se rendendo a Cristo na Plenitude do Trono de Deus. 

http://t.co/MoJY2GvoP3 Sun Sep 08 17:39:52 +0000 2013 

RT @XarlesAugusto: @marcofeliciano pregando agora na "Igreja Plenitude do Trono" com 

@BispaIngridss @apostoloagenor http://t.co/EoXDdoVD3t Sun Sep 08 16:29:15 +0000 2013 

#Assessoria Uma poderosa palavra aos corações de todos aqui em São Paulo - SP @marcofeliciano 

http://t.co/uxWvu4hsxC Sun Sep 08 16:23:41 +0000 2013 

#Assessoria Família o maior bem de um Homem http://t.co/XUW1aUHzUv Sun Sep 08 16:22:19 

+0000 2013 

#Assessoria Parabéns pelo aniversario de 7 Anos da Igreja Plenitude do Trono de Deus 

@apostoloagenor @bispaingrid http://t.co/WshOpUv4gq Sun Sep 08 16:17:23 +0000 2013 

#Assessoria Ja ministrando aqui na Plenitude do Trono de Deus @marcofeliciano @apostoloagenor 

http://t.co/nAVnX3UWHn Sun Sep 08 16:15:20 +0000 2013 

#Assessoria @robertofmarinho ministrando aqui em Sao Paulo - SP @apostoloagenor 

http://t.co/MnWWL5kD3u Sun Sep 08 16:11:19 +0000 2013 

#Assessoria Uma multidão aqui em São Paulo - SP na Plenitude do Trono de Deus @marcofeliciano 

@apostoloagenor http://t.co/9LFy0uECBR Sun Sep 08 15:55:57 +0000 2013 

#Assessoria @marcofeliciano jaja ministrando aqui na Igreja Plenitude do Trono de Deus 

@apostoloagenor http://t.co/CHc5AQnZID Sun Sep 08 15:52:07 +0000 2013 

#Assessoria É Tempo de Avivamento aqui em Americana - SP @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/vhaJXqZV4W Sun Sep 08 02:18:18 +0000 2013 

#Assembleia Jovens adorando a Deus aqui em Americana - SP @marcofeliciano @robertofmarinho 

http://t.co/2pA3dBuoH3 Sun Sep 08 00:46:05 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/378296171611295744
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378222763036905472
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376852935885348865
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376852111088029698
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376761818581970944
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376744048155193344
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376742646808465408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376742305299845120
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376742305299845120
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376741061777190912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376740545948692480
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376739537952964608
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376735667059183618
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376734704214769664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376529898661511168
http://twitter.com/marcofeliciano/status/376506692563116032
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#Assessoria 20 Congresso de Jovens aqui em Americana - SP @marcofeliciano @robertofmarinho 

ministrando http://t.co/gJaukJgEO3 Sun Sep 08 00:43:23 +0000 2013 

#Assessoria Uma Multidão aqui em Americana - SP Assembleia de Deus http://t.co/0wQqh2953e Sun 

Sep 08 00:42:08 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: Mais de 10 mil pessoas aqui na AD Americana-SP. Jajá vou cantar e 

@marcofeliciano pregar. > http://t.co/kIAfP604Vt htt… Sat Sep 07 23:06:18 +0000 2013 

Aqui em Americana-SP a glória de Deus esta se manifestando! Ja irei pregar. http://t.co/FiNtJnHeMY 

assista ao vivo http://t.co/RFhlIJvWAO Sat Sep 07 22:24:51 +0000 2013 

RT @portaldoceu: Agora 16:00 horas programa @marcofeliciano http://t.co/IHxjvAiivu Central de 

Atendimento (11) 4063-6295 (21) 4063-8024 Sat Sep 07 18:44:06 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: @marcofeliciano "Destronando Satanás" http://t.co/EoF5zkCwnq Sat Sep 07 

16:50:33 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Combo "RESSUSCITANDO SONHOS" Imperdível... http://t.co/plLxJ2S608 Fri 

Sep 06 21:23:46 +0000 2013 

RT @_GrataMusic: Sonhe e ouse sonhar... http://t.co/plLxJ2S608 Wed Sep 04 15:46:32 +0000 2013 

#Assessoria Palestrando para Brasileiros na Florida - USA http://t.co/iUJxHsIXZ1 Tue Sep 03 

04:12:09 +0000 2013 

#Assessoria @marcofeliciano palestrando para Brasileiros na Florida - USA 

http://t.co/jN5tNqw0Zk Tue Sep 03 04:11:26 +0000 2013 

Ouse Sonhar... http://t.co/DW67FVlAhD Mon Sep 02 14:07:06 +0000 2013 

Agradeço o carinho desse pessoal pra lá de gente boa... God Bless you! --> #MeRepresenta 

http://t.co/iREH64SnPB Mon Sep 02 07:12:37 +0000 2013 

#Assessoria Ministrando aqui em Everett - MA/EUA uma multidão sendo impactada pela Revelação 

da Ciência Divina http://t.co/rrkrbTEFqk Mon Sep 02 01:12:28 +0000 2013 

Uma multidão aq em Everett/EUA ja irei ministrar assista on line: http://t.co/oM1xQAWNh6 

http://t.co/tsRYG1HLvH Mon Sep 02 00:05:12 +0000 2013 

Imperdível... http://t.co/Vw5iZW0lE2 Sun Sep 01 00:28:21 +0000 2013 
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 Referindo-se a qualificações ou posições detidas no campo político 

Patrulhamento Ideológico MARXISTA-PSOL -> A reitoria é do PSOL. http://t.co/iHNhAmmdCu Sat 

Nov 30 14:27:08 +0000 2013 

@ContraPL122 DM Sat Nov 30 13:31:54 +0000 2013 

#Assessoria @marcofeliciano @robertofmarinho Projeto Libertador http://t.co/Jv1xClxZkl Sat Nov 30 

00:08:49 +0000 2013 

Audiência Publica sobre ADOÇÃO. A família q adotou DUDA e 3 anos depois a justiça quer retira-lá 

dos pais adotivos. http://t.co/5QiRtIJMp5 Thu Nov 28 00:32:48 +0000 2013 

Despachando na sala da CDHM com secretários. http://t.co/QLMuzFKv2c Wed Nov 27 17:53:45 

+0000 2013 

Neste nomento na CCJC votando requerimento de desdobramento do Orçamento impositivo q 

contempla a Saúde. http://t.co/2N3Q7TCRYF Wed Nov 27 13:53:03 +0000 2013 

Reunião agora com os parlamentares da Assembléia de Deus http://t.co/fsjTNsLNpy Wed Nov 27 

00:44:11 +0000 2013 

Entrevista para a TV CÂMARA sobre os projetos aprovados na CDHM http://t.co/rUKJg2weQ7 Wed 

Nov 27 00:41:46 +0000 2013 

Seminário realizado pela CDHM hoje. http://t.co/JJR1GBm9jc Tue Nov 26 18:52:43 +0000 2013 

Ñ se deve esperar q a Igreja mude a sua posição sobre aborto. Ñ é progressista fingir resolver os 

problemas eliminando uma vida humana. Papa Tue Nov 26 11:40:49 +0000 2013 

Assessoria: Dep. Pr. Marco Feliciano e Pref. Flávia, falam na rádio sobre projetos destinados a cidade 

de Orlândia. http://t.co/MvbuECh2YV Mon Nov 25 14:14:18 +0000 2013 

Em defesa dos princípios cristãos, a bancada evangélica foi ao Senado manifestar contra o projeto > 

http://t.co/nqH0Ypfxyj Fri Nov 22 20:50:26 +0000 2013 

Pq o silêncio no Ocidente? http://t.co/1OysYPXcqn Fri Nov 22 20:08:23 +0000 2013 

Genuíno não SAIU da CCJC, SAÍRAM COM ELE e JOÃO PAULO CUNHA ainda esta lá, portanto, 

psiuuu!!! Rsssss Fri Nov 22 12:27:51 +0000 2013 

Saindo de Brasília. Semana puxada. Missão cumprida. Thu Nov 21 21:34:32 +0000 2013 
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http://twitter.com/marcofeliciano/status/403637578546810880


150 

 

RT @marisa_lobo: RT @Estadao Comissão de @MarcoFeliciano aprova projetos para derrubar união 

civil e casamento gay em cartórios http://t.co… Wed Nov 20 21:23:17 +0000 2013 

Reunião da CDHM, Frente Evangélica e Sen Magno Malta com o Ministro Marco Aurélio 

http://t.co/0fjOZUC3bL Wed Nov 20 15:34:38 +0000 2013 

Reunião ontem a noite com o Sen Paulo Paim relator do PLC 122 surtiu efeito. RETIRADO DE 

PAUTA! http://t.co/0OphSPNGOV Wed Nov 20 11:10:56 +0000 2013 

Discussão sobre o Pl 2431/2011 - a ANVISA EXTRAPOLOU - votarei sim ao projeto. Tue Nov 19 

18:36:55 +0000 2013 

Reunião agora na CCJC http://t.co/kYaSTbqS2H Tue Nov 19 18:16:04 +0000 2013 

Audiência pública conjunta: Meio Ambiente e CDHM Situação das populações q vivem em unidades 

de conservação. http://t.co/IrKIijdEm7 Tue Nov 19 17:37:52 +0000 2013 

Embarcando pra Brasília. Deus abençoe a todos! Tue Nov 19 12:23:56 +0000 2013 

"Os evangélicos tornam-se a noiva almejada para ir as urnas. Porém, passado o pleito, são tratados 

como a amante inconveniente" B.Rodovalho Sun Nov 17 23:57:18 +0000 2013 

RT @ContraPL122: @marcofeliciano Quarta-feira a partir das 11 horas da manhã um twittaço com a 

Hahstag #ContraOPLC122 #AFavorDaFamília – DI… Sun Nov 17 15:10:04 +0000 2013 

ATENÇÃO: VAMOS NOS MOBILIZAR PARA IMPEDIR A APROVAÇÃO DO PLC 122 

https://t.co/LRBq5Yzodb Fri Nov 15 21:32:49 +0000 2013 

1) Pelo que li o Senador Paim fez alterações no Pl 122 apresentando um substitutivo. O teor do 

substitutivo ainda não foi divulgado. Thu Nov 14 17:30:02 +0000 2013 

2) Todavia o fato de haver um substitutivo e se ele for aprovado fará o Pl 122 voltar a Câmara dos 

Deputados. Uma vez aqui estudaremos o Pl. Thu Nov 14 17:30:02 +0000 2013 

3) Caso volte, espero q o PT não faça como fez antes, votar o Pl 122 na surdina, em acordo de 

líderes sem anuência dos parlamentares. Thu Nov 14 17:30:02 +0000 2013 

PT vai votar PLC 122 na quarta-feira, 20 de novembro http://t.co/qWIXtXFx7i 

http://t.co/tuXQdlDDzV Thu Nov 14 17:20:49 +0000 2013 

PSC - 2014 http://t.co/Uihmcgack9 Wed Nov 13 10:44:15 +0000 2013 

Com o Prefeito de Hartford e um deputado estadual de Connecticut http://t.co/7dp7rPQtRT Sun Nov 

10 05:40:40 +0000 2013 
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Palestrando em nome da CDHM para representantes das comunidades Brasileiras nos EUA 

http://t.co/TQIrxrfBLE Sun Nov 10 01:04:14 +0000 2013 

Reunião em Hartford com lideranças de comunidades brasileiras nos EUA 

http://t.co/Au96j3wVsM Sun Nov 10 01:02:45 +0000 2013 

Deputado Marcos Rogério e Embaixador Cézar Amaral. http://t.co/8VAOWp5nh4 Fri Nov 08 20:52:39 

+0000 2013 

mbaixador Cézar Amaral em Hartford estado de Connecticut http://t.co/wsoEZn2daO Fri Nov 08 

20:50:27 +0000 2013 

Visita a Secretária de Estado Denise Merrill no State Capitol CT acompanhados do Embaixador Cézar 

Amaral http://t.co/e6EMuug1Pr Fri Nov 08 20:48:55 +0000 2013 

3) deputados: Anderson Ferreira, Marcos Rogério e o Embaixador Brasileiro Cézar Amaral 

http://t.co/IzC3bkPQcm Fri Nov 08 18:12:12 +0000 2013 

2) Consulado Brasileiro em Hartford estado de Connecticut http://t.co/DOlqz4Q2I7 Fri Nov 08 

18:02:27 +0000 2013 

1) Reunião com representantes do Governo Federal Americano da Imigração. 

http://t.co/l9B5d2UXrg Fri Nov 08 17:59:49 +0000 2013 

. ...foram os temas de nosso 1o.dia em viagem oficial aqui nos EUA. Pela manhã iremos para 

Connecticut reunião c/representantes do Gov Federal Fri Nov 08 05:33:48 +0000 2013 

Questões de Direitos Humanos que envolvem brasileiros presos nos EUA; denuncias da comunidade 

brasileira sobre o trabalho no consulado... Fri Nov 08 05:29:41 +0000 2013 

Jantar com autoridades políticas e lideres da comunidade brasileira nos EUA. 

http://t.co/0iWYPduYEd Fri Nov 08 05:26:23 +0000 2013 

Recebendo com muito carinho uma placa com homenagem da comunidade brasileira. 

http://t.co/cZ0lYzcU5L Fri Nov 08 05:25:02 +0000 2013 

Reunião com o Comendador Ap. Ouriel e Ester Naek do Fórum Social Mulheres Imigrantes 

Brasileiras IN POWER http://t.co/FYIeS1VQjC Fri Nov 08 05:23:10 +0000 2013 

3) Ministra M.Helena; Dep Anderson; Cônsul Frederico Cezar; Dep Marcos Rogério; ativista Brasileiro 

Dário. http://t.co/MhHiQ69a4n Fri Nov 08 05:18:04 +0000 2013 

2) Com comitiva de prefeitos de MG no Consulado Brasileiro em Boston. http://t.co/m0gm0BHX2E Fri 

Nov 08 05:15:30 +0000 2013 
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http://twitter.com/marcofeliciano/status/398682082525728768
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1) Reunião em Boston no Consulado Brasileiro. http://t.co/sWJqnIP34n Fri Nov 08 05:07:09 +0000 

2013 

RT @waptv: @marcofeliciano em entrevista hoje na TV Câmara == Assista: 

http://t.co/WTDAZ7YgLL Thu Nov 07 12:30:56 +0000 2013 

Sonhar não custa nada ---> http://t.co/hbpUOQEO02 Fri Nov 01 16:03:54 +0000 2013 

RT @waptv: @marcofeliciano Aborto será tema de debate na Comissão de Direitos Humanos 

http://t.co/Ze57ImAPHx Fri Nov 01 11:00:41 +0000 2013 

Entrevista ao Programa Palavra Aberta sobre o projeto q aprovamos na CDHM "Assédio Moral" 

http://t.co/M0F74gah4r Wed Oct 30 18:55:11 +0000 2013 

Líder do PSC @AndreMourapsc me passando a presidência do Seminário, com o Pe. Paulo Ricardo 

e Prof. Felipe Nery http://t.co/FPS6qbwGd4 Wed Oct 30 15:22:07 +0000 2013 

Seminário sobre a Família no Centro da Política promovido pelo PSC http://t.co/HoSnRtvmwo Wed 

Oct 30 15:17:00 +0000 2013 

Obstrução do PMDB, PT e PP inviabilizou a votação do PL 7495/2006 Infelizmente. Thu Oct 24 

01:31:39 +0000 2013 

Vamos votar agora Pl 7495/06 Piso Salarial dos ACS e ACE - Agentes De Saúde e Endemias - Tem 

meu apoio! http://t.co/zs0qlNVgcR Wed Oct 23 21:30:21 +0000 2013 

CDHM discute agora o fenômeno "BLACK BLOCKS " assista pelo canal 16 Ao vivo e pela internet 

da Câmara dos Deputados http://t.co/C2oYqzSHqs Wed Oct 23 16:38:49 +0000 2013 

Marina Silva sem valores cristãos? Ou: um tipo de Darwin político. Nem de esquerda, nem de direita. 

http://t.co/XTC6lVBP8d Wed Oct 23 16:30:57 +0000 2013 

"O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas, não tendo quem o represente na política, 

acaba votando a esmo..." OC Tue Oct 22 19:35:44 +0000 2013 

RT @pscnacional: Pr @marcofeliciano diz que se decepcionou com @silva_marina e que ela agiu 

com "oportunismo" se filiando ao PSB. Leia:http… Sun Oct 20 22:46:26 +0000 2013 

Serviço secreto da PM diz q PSOL 'recruta' punks p protestos http://t.co/LarbBKjzP0 … … Sun Oct 20 

16:34:30 +0000 2013 

3) Havendo injustiça comprovada, a CDHM se dobrará sobre o assunto e a justiça será feita. Sun Oct 

20 15:30:19 +0000 2013 
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2) o Dr @BAUER_BAUER chefe do meu Gabinete e Delegado, irá pessoalmente até Feira de 

Semana para averiguar o ocorrido. Sun Oct 20 15:28:48 +0000 2013 

1) Encontrei aqui no aeroporto de Campinas o @prelsondeassis que me deu novas informações 

sobre o assassinato do Pr Mario Sales. Sun Oct 20 15:26:55 +0000 2013 

RT @AgenciaCamara: Direitos Humanos aprova projeto que desobriga igrejas de casar 

homossexuais Foto: Alexandra Martins / Câmara dos... htt… Thu Oct 17 21:02:43 +0000 2013 

5) Aprovado o pedido de urgência, irá a plenário e votaremos! Ja foi aprovada no Senado, se 

aprovada na câmara segue para a Presidenta. Thu Oct 17 16:03:35 +0000 2013 

4) Para a mídia séria isso é Democracia, para a sensacionalista, ativista, e a q vive como vampira 

deverá ser censura. Para mim, Justiça! Thu Oct 17 16:00:27 +0000 2013 

3) Todos os brasileiros terão o mesmo espaço da citação original para se defenderem qdo citados. 

http://t.co/aDd8Aizya3 Thu Oct 17 15:55:52 +0000 2013 

2) Do Senador Roberto Requião, Direito de Resposta será votado no plenário. Todos poderão se 

defender qdo citados e acusados. Viva o Brasil! Thu Oct 17 15:53:02 +0000 2013 

1) Boa noticia! Pedido de urgência do Direito de Resposta vai ao plenário. Agora a democratização da 

Imprensa no Brasil poderá ser real! Thu Oct 17 15:51:03 +0000 2013 

@marcofeliciano: Reunião da CDHM e Frente Evangélica ouvindo o Senador Boliviano Roger P 

Molina. http://t.co/OS8X958fRA Wed Oct 16 16:37:14 +0000 2013 

RT @pscnacional: Pastor @marcofeliciano pede libertação da ativista brasileira #AnaPaulaMaciel 

#Greenpeace. Leia mais: http://t.co/c4gXOEen… Wed Oct 16 14:54:27 +0000 2013 

Agradeço ao líder do PSC na câmara @AndreMourapsc futuro Senador do estado do Sergipe pela 

forma competente como vem liderando nossa sigla Thu Oct 10 21:25:26 +0000 2013 

A cura é transferir para a UNIÃO q se tiver vontade política sanará este problema, por isso uma dose 

da PEC 32/2013 do @Sen_Cristovam curará Thu Oct 10 18:29:43 +0000 2013 

O @Sen_Cristovam Mostrou a doença: a exclusão escolar das crianças, o fraco desempenho dos 

alunos e a baixa qualificação dos professores. Thu Oct 10 18:26:20 +0000 2013 

@Sen_Cristovam @prof_liminha Apóio em gênero, número e grau a PEC 32/2013 Com ela acabará 

desigualdade existente na educação. Tem meu apoio! Thu Oct 10 18:21:47 +0000 2013 

RT @pscnacional: Projeto proposto por @marcofeliciano pune servidores que praticarem assédio 

moral no serviço público. Leia mais:http://t.… Thu Oct 10 18:14:20 +0000 2013 
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C/o líder André Moura apresentamos o PL pra instituir o Dia Nacional do Blogueiro à ser comemorado 

no dia 7/6 http://t.co/JHRZl1d7ja Thu Oct 10 16:45:26 +0000 2013 

Matéria no jornal da Câmara sobre a audiência de ontem sobre ASSÉDIO MORAL. 

http://t.co/Ny6AzHPczg Thu Oct 10 13:28:17 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: Olha só o resultado da Audiência Pública realizada ontem na CDHM presidida 

por @marcofeliciano http://t.co/1NOqk9hW5D Thu Oct 10 13:17:53 +0000 2013 

5) sou a favor de um exame, mas gratuito, feito no final do curso, administrado pelo MEC. Uma 

avaliação como qualquer outro curso. Thu Oct 10 01:39:32 +0000 2013 

3) o deputado @DepEduardoCunha enfrentou com coragem os opositores e foi até agredido 

verbalmente. Bacharéis se mobilizem! Thu Oct 10 01:29:49 +0000 2013 

2) ... os deputados que foram contra e se mobilizem enviando emails a eles esclarecendo suas 

(bacharéis) situações. Thu Oct 10 01:28:17 +0000 2013 

1) Hj tivemos a chance de por fim ao Exame da Ordem, mas não foi desta vez. Peço aos bacharéis q 

entrem no site da câmara e vejam ... Thu Oct 10 01:26:47 +0000 2013 

Começa agora na CDHM, uma audiência pública sobre o assédio moral e abuso de autoridade no 

Serviço Público Federal. http://t.co/QXuPvA5S25 Wed Oct 09 17:35:53 +0000 2013 

Audiência com Min Saúde Alexandre Padilha para elucidar questões de DH da MP + médicos - 

http://t.co/7JLSEE7X1L Tue Oct 08 21:02:29 +0000 2013 

Ja a MP dos + Médicos corre o risco de ñ ser votada hj, a bancada ruralista quer obstruir pela ñ 

votação da PEC 215 da demarcação das terras Tue Oct 08 21:00:06 +0000 2013 

Na verdade a Mini-Reforma Política não é uma "reforma" e sim trata de procedimentos eleitorais. E 

ficou para amanhã. Tue Oct 08 20:57:46 +0000 2013 

c) + médicos é complexo. Q o Brasil precisa de + saúde isso é inegável. Mas este projeto é a 

solução? Terá discussão mas será aprovado. Tue Oct 08 19:06:51 +0000 2013 

b) a Mini-Reforma deixa a campanha mais barata isso é bom, e menos expositiva, acredito q isso 

prejudicará os novos políticos; Tue Oct 08 19:01:03 +0000 2013 

a) Hj votaremos a Mini-Reforma Política e a programa Mais Médicos. 2 matérias polêmicas. Parece 

haver consenso mas a discussão será grande. Tue Oct 08 18:57:59 +0000 2013 

Saiba a Verdade. http://t.co/7S63UgJ3Et Tue Oct 08 14:20:09 +0000 2013 
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http://twitter.com/marcofeliciano/status/388114109826621440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388113724709810176
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388113345804775424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387994839515922432
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387684446981595137
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387683847556853760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387683259104391169
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387655347298893824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387653886347325440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387653114226282496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387583194763362304
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RT @gospelmais: [Notícia] Pastor Marco Feliciano revela bastidores de polêmicas que se envolveu 

na política; Assista http://t.co/K8SbKOtA8c Wed Oct 02 22:42:35 +0000 2013 

Pastor Marco Feliciano revela bastidores de polêmicas que se envolveu na política; Assista 

http://t.co/dQbolhTLFS” Wed Oct 02 22:42:32 +0000 2013 

Estou presidindo uma audiência pública importante sobre a violação de direitos humanos em médicos 

cubanos! Assista> http://t.co/vfjbZOiGq9 Wed Oct 02 17:31:35 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: Assista agora ao vivo a reunião da CDHM, em audiência publica sobre 

médicos cubanos no Brasil. http://t.co/FxMQDyZykd Wed Oct 02 17:26:50 +0000 2013 

Assessoria: Daqui a pouco ao vivo pela TV Câmara, vai começar uma importantíssima sessão da 

Comissão de Direitos humanos. Assista! Wed Oct 02 17:06:33 +0000 2013 

9) E farei com que em SP todos que se preocupam com o aborto, os baianos q moram em SP, os q 

lutam pelos direitos dos índios e os médicos Wed Oct 02 13:46:12 +0000 2013 

7) Como sou de SP, e conheço o Sr Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, acredito q ele não tenha 

conhecimento destes convites. Wed Oct 02 13:43:18 +0000 2013 

2) Muito se falou sobre os médicos cubanos trabalharem em regime de escravidão e queremos saber 

a verdade. Estamos encontrando um obstáculo. Wed Oct 02 13:32:10 +0000 2013 

1) Teremos hj uma audiência publica na CDHM sobre o programa Mais Médicos na perspectiva dos 

direitos humanos. Queremos elucidar dúvidas. Wed Oct 02 13:30:22 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: @marcofeliciano ABGLT entra com representação contra a psicóloga Marisa Lobo 

no Ministério Público Federal http://t.co/NL… Wed Oct 02 07:19:25 +0000 2013 

RT @robertofmarinho: RT: Vou mostrar quem verdadeiramente é o Deputado Pastor Marco Feliciano! 

Vejam ao video: http://t.co/NbExGaWa9L Wed Oct 02 06:51:18 +0000 2013 

Amanhã a partir das 14:00h acompanhe online pelo site da Câmara a audiência pública promovida 

pela CDHM sobre o Programa + Médicos. Tue Oct 01 18:00:39 +0000 2013 

RT @VEJA: Feliciano aguarda resultado de pesquisa para decidir se tentará Senado /via 

@radaronline http://t.co/49fiW1Sj0K Tue Oct 01 17:54:03 +0000 2013 

CDHM nesse momento recebe assentados e INCRA - Direitos humanos violados 

http://t.co/DkoKULfnfH Wed Sep 25 18:02:05 +0000 2013 

Sob a presidência do Dep. Anderson Ferreira, a CDHM aprovou um requerimento de minha autoria, 

pedindo um plebiscito sobre a maioridade penal Wed Sep 18 19:28:44 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/385535308252872704
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385535299289645056
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385457046289940480
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385455847675281408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385450745723887616
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385400325290868736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385399595737808896
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385396793070342145
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385396339263426560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385302988371546112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385295912811380736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385101972170637313
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385100309061980160
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382928002998218753
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380413095023489024
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Assessoria: Hoje na CDHM foram votados requerimentos de suma importância para a sociedade 

brasileira. http://t.co/vNfhuiydl5 Wed Sep 18 18:30:38 +0000 2013 

Assessoria: assista agora ao vivo a reunião deliberativa da CDHM pelo site: 

http://t.co/cXCf5bPehK Wed Sep 18 18:25:34 +0000 2013 

Assessoria: Bancada Evangélica reunida agora tratando de assuntos em defesa da vida e da família. 

http://t.co/0MpxtoAUd6 Tue Sep 17 21:46:46 +0000 2013 

RT @pscnacional: Deputado @marcofeliciano colhe assinaturas para implantação da CPI do Exame 

da OAB. Leia mais: http://t.co/K1Uez0lAnw Fri Sep 13 15:03:05 +0000 2013 

Assessoria: Frente Parlamentar Evangélica reunida em defesa da família. Dep. @marcofeliciano 

sempre atuante. http://t.co/ZEKqNox5eL Tue Sep 10 22:35:30 +0000 2013 

O PSOL é um PT mixuruca, que acha ter superioridade moral e c/apoio charmoso de 664. 

celebridades http://t.co/m2rijYIy4u http://t.co/My9Omfvq9M Tue Sep 10 03:15:56 +0000 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitação de ajuda por causa da falta de habilidades ou conhecimento 

Vamos fazer esta figura atingir milhares de compartilhamentos? Divulgue-a em suas mídias sociais! 

Dê RT! http://t.co/GVqQjoGUPO Wed Nov 13 13:25:26 +0000 2013 

RT @KarenFeliciano_: Ajudem ai! Por favor! http://t.co/6rTjiFq6lQ Wed Nov 06 23:31:28 +0000 2013 

Países Declaram que Não Existe Direito ao Aborto e à Homossexualidade 

http://t.co/Y0BOqLFlVc Sun Nov 03 12:38:54 +0000 2013 

Se puder colocar em sua página do faccebook e compartilhar, agradeço. 

http://t.co/asqFmHPSmS Wed Oct 30 11:09:26 +0000 2013 

Aos meus irmãos em Cristo peço que dêem RT obrigado. http://t.co/J1bVTRZcNj Wed Oct 30 

11:08:26 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/380398475633893376
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380397198753955840
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380085445352521729
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378534301660626944
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377560993834221568
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377269181466836992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400615388134014976
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398231188500119552
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396979799685885952
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395507734411751424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395507479788138497
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395507479788138497
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RT: Divulguem! http://t.co/H6I4G9mlaM Wed Oct 02 16:44:27 +0000 2013 

Peço por favor que todos os que se interessam por estes assuntos q citei, dêem RT nos últimos 10 

posts. Wed Oct 02 13:51:06 +0000 2013 

RT @JulioSeveroSP: Julio Severo entrevista al diputado brasileño Marco Feliciano. 

http://t.co/JcIrTCA1pQ Thu Sep 26 21:52:29 +0000 2013 

 

 

 Destacando suas próprias falhas 

 

 Alegando atributos dignos 

Não represento uma classe sindical. Nem um ativismo nazista. Represento a família brasileira. 

http://t.co/r3YDdcVuHm Sun Nov 24 13:30:08 +0000 2013 

No dia da Consciência Negra, me orgulho da minha raiz. Sr Luiz e Dona Lucia meu pai e minha mãe! 

Amo vcs! http://t.co/XeXXJPf3nT Wed Nov 20 23:17:11 +0000 2013 

Agradeço ao @BispoRodovalho por me citar como político atuante pela causa da família na brilhante 

matéria publicada na Folha de SP  hoje. Mon Nov 18 00:00:21 +0000 2013 

. 4) Respeito Tratados Internacionais e Diplomáticos, respeito a amizade da Pres Dilma com Evo 

Morales desde q isso ñ prejudique 1 ser humano. Wed Oct 16 16:59:20 +0000 2013 

3) Com a família ameaçada de morte e tendo seus direitos feridos, busca ajuda desesperadamente. 

Por isso tomaremos medidas. Wed Oct 16 16:57:20 +0000 2013 

Esta foto do perfil é uma homenagem ao dia das crianças. Parabéns antecipado a todas as crianças 

do mundo! Fri Oct 11 14:36:38 +0000 2013 

E oro por toda essa gente atoa, subintelectuais, pseudo-intelectuais, petralhas, fossas vivas, 

comunas, débeis e afins, q Deus lhes abençoe! Thu Oct 03 20:24:57 +0000 2013 

E qto + me xingam c palavrões, ameaçam, + me convenço de que estou no caminho certo! Tem 

algum servo do Altíssimo q pode dar Glória a Deus? Thu Oct 03 20:14:51 +0000 2013 

RT @rondocristao: @marcofeliciano Marco Feliciano o guarda-costa da Família Brasileira 

http://t.co/gfpmMyDjl4 Mon Sep 30 22:06:37 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/385445184735293440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385401557938106368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383348374701080576
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404602840041017344
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403301021503328257
http://www.twimemachine.com/user/marcofeliciano/
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402224723733778432
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390522356978188288
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390521857050685440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388674508288458752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385863061950955520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385860519284191232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/384801481565958144
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Coerência e imparcialidade --> http://t.co/7tobkSwQ9V Thu Sep 19 04:11:34 +0000 2013 

 Alegando valores morais 

Mas os q esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão c/asas como águias; correrão e ñ se 

cansarão; caminharão e ñ se fatigarão. Is. 40:31 Sat Nov 30 13:15:44 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Sat Nov 30 13:14:39 +0000 2013 

Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7 Thu Nov 28 23:44:39 +0000 

2013 

Boa noite a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Thu Nov 28 23:43:31 +0000 2013 

Bom dia, sempre na paz que excede todo o entendimento... Thu Nov 28 10:32:43 +0000 2013 

Vc se transforma naquilo que continuamente diz ser... Pense nisso! http://t.co/ucLOe3Pg1b 

http://t.co/4zwaj34UrZ Wed Nov 27 02:21:05 +0000 2013 

"O talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo" Goethe Tue Nov 26 13:26:44 

+0000 2013 

"Porque Dele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, pois, a Ele eternamente. Amém". 

Romanos 11:36 Tue Nov 26 11:16:38 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Nov 26 11:14:58 +0000 2013 

Isaías 11:9 - "...porque a terra se encherá do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o 

mar". Sun Nov 24 12:53:59 +0000 2013 

O que diferencia um homem de outro não é a sua força mas sim a sua coragem! Thu Nov 21 21:35:10 

+0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Wed Nov 20 11:08:36 +0000 2013 

4) Seremos odiados por ñ aceitarmos a imposição de 1 sistema q destrua nossos princípios. Estamos 

aqui mas não somos mais daqui. Força e fé! Tue Nov 19 12:11:03 +0000 2013 

3) E sereis odiados por todos por amor do meu nome; mas quem perseverar até ao fim, esse será 

salvo. Marcos 13:13 - Pq seremos odiados? Tue Nov 19 12:08:20 +0000 2013 

2) Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo 

tome sobre si a sua cruz e siga-me; Mt 16:24 Tue Nov 19 12:05:58 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/380544672256761856
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406773539828936704
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406773271099891712
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406207036020760576
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406207036020760576
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406206753232392192
http://twitter.com/marcofeliciano/status/406007742693113856
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405521631977545728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405326759249600512
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405326759249600512
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405294017380122624
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405293596758519808
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404593739047649280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403637736021962752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403637736021962752
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403117668838158336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402770998824415233
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402770312640860160
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402769718337339392
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1) Todos podem chamar Jesus de SALVADOR mas poucos podem chamá-lo de SENHOR. Para ter o 

senhorio de Cristo é preciso renúncia e coragem. Tue Nov 19 12:00:16 +0000 2013 

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal 

contra vós por minha causa. Mt 5:11 Tue Nov 19 11:57:35 +0000 2013 

Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração; Romanos 12:12 Tue 

Nov 19 11:35:24 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Nov 19 11:28:44 +0000 2013 

Salmos 91:1 - Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente 

descansará. Sat Nov 16 09:50:11 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Sat Nov 16 09:48:41 +0000 2013 

Pense nisso ---> http://t.co/cyLUNu4Eny Wed Nov 13 12:17:13 +0000 2013 

Isaías 43:13 - Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das 

minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá? Wed Nov 13 10:32:45 +0000 2013 

Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. Salmos 118:24 Wed Nov 13 

10:19:04 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Wed Nov 13 10:18:00 +0000 2013 

Provérbios 22:1 - Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas; e o ser estimado é melhor do 

que a riqueza e o ouro. Tue Nov 12 08:51:21 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Nov 12 08:51:02 +0000 2013 

Reavalie sua fé... http://t.co/YToa1ZzzwX Fri Nov 08 14:49:07 +0000 2013 

"I think, therefore I am" - Descartes Wed Nov 06 23:21:55 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento! Sat Nov 02 10:08:03 +0000 2013 

Ainda da tempo de mudar por aqui -->http://t.co/Kq5XDy1P2x Fri Nov 01 17:21:33 +0000 2013 

O poder da oração -> Ponha a sua boca no pó; talvez ainda haja esperança. Lamentações 3:29 -> a 

oração move a mão Daquele qmove o mundo! Fri Nov 01 13:29:15 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Fri Nov 01 13:26:01 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/402768284309016576
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402767607717433344
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402762024234790912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402762024234790912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402760346576117760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401648384760905728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401648004517863424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400598223699451905
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400571930459537408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400568488043216896
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400568488043216896
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400568218949279744
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400184024544841728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400183946824417280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398824511417487360
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398228786019586048
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396579451531976704
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396326154757738496
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396267693747490816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396266879666618368
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Feliz dia da Reforma Protestante. 496 anos de conquistas. #ORGULHODESERPROTESTANTE 

http://t.co/v4DDshwJzD Thu Oct 31 13:52:44 +0000 2013 

Há 496 anos, Martinho Lutero, 31/outubro/1517 na Igreja do Castelo de Wittenberg dava início a 

Reforma Protestante. http://t.co/OBxZoq7WeH Thu Oct 31 13:50:50 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Thu Oct 31 13:44:01 +0000 2013 

Lucas 13:30 - E eis que os últimos há que serão os primeiros; e primeiros há que serão os 

últimos. Wed Oct 30 10:54:09 +0000 2013 

Pois tu és a minha esperança, Senhor DEUS; tu és a minha confiança desde a minha mocidade. 

Salmos 71:5 Wed Oct 30 10:53:34 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Wed Oct 30 10:27:13 +0000 2013 

"No tribunal dos infernos, o escárnio dos canalha é a prova suprema" OC Tue Oct 29 19:44:40 +0000 

2013 

"Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz" - infalível propaganda de esquerdopatas - isso 

explica os recados q recebo na timeline Tue Oct 29 16:52:30 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Oct 29 16:50:05 +0000 2013 

Cristão age como cristão! -> http://t.co/EsrDRTK8NV Mon Oct 28 20:51:10 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento Mon Oct 28 15:21:35 +0000 2013 

Deus abençoe a @prafebrum - ministração ungida em Cuiabá http://t.co/RZo1dsEF19 Sun Oct 27 

09:15:17 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Sun Oct 27 08:42:41 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Fri Oct 25 16:28:58 +0000 2013 

Eu apóio --> http://t.co/E6TWQX3sG3 Wed Oct 23 16:41:10 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento! Tue Oct 22 15:04:27 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Sun Oct 20 15:25:56 +0000 2013 

Bom dia a todos na paz que excede todo entendimento... Sun Oct 20 13:55:45 +0000 2013 

"Qdo Jesus dizia q amava o pecador acusaram-no de amar o pecado, hj ao odiarmos o pecado nos 

acusam de odiar o pecador" (li em algum lugar) Fri Oct 18 19:20:28 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/395911215849144320
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395910740814888960
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395909023205453825
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395503886590824448
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395503738703851520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395497108536852480
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395275007607443456
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395275007607443456
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395231682208755713
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395231071803297792
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394929353999810560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394846413013921793
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394391844861521920
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394391844861521920
http://twitter.com/marcofeliciano/status/394383640853233664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393776207034347520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393054501802086400
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392667775812247552
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391948404655656960
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391925709918461952
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391282652185366528
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6) Deve ter muita gente enraivecida agora. Aproveitem o tempo q lhes resta p esculhambar o maior 

patrimônio q 1 ser humano tem, O NOME. Fui. Thu Oct 17 16:06:54 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Thu Oct 17 15:48:40 +0000 2013 

4) Sejam todos benvindos aos cultos evangélicos e católicos! Cultuem conosco! Adorem a Deus 

conosco! Um abraço a todos! Wed Oct 16 23:15:02 +0000 2013 

3) Todos tem o direito de ir e vir. Independente de sexo, cor ou fé, todavia o respeito aos cultos, 

templos e homilias tem q ser observados. Wed Oct 16 23:11:50 +0000 2013 

2) Ele esta em nosso território aguardando a aceitação do seu pedido de asilo. O asilo territorial 

poderia ja ter sido expedido mas ñ foi. Wed Oct 16 16:56:28 +0000 2013 

1) O Senador Boliviano passou 454 dias na embaixada Brasileira na Bolívia sem poder ver a Luz do 

sol, esperando ajuda, sem sucesso. Wed Oct 16 16:54:56 +0000 2013 

Bom dia a todos sempre na paz que excede todo o entendimento... Wed Oct 16 12:21:10 +0000 2013 

Assista este vídeo até o fim e comente ---> http://t.co/NYtw9iLcRV Wed Oct 16 03:44:32 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Oct 15 16:20:12 +0000 2013 

"E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés..." Romanos 16:20 Mon Oct 

14 18:19:42 +0000 2013 

Semana de vitória pra todos!!! Mon Oct 14 17:52:14 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Mon Oct 14 17:47:37 +0000 

2013 

Provérbios 22:6 - Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se 

desviará dele. Fri Oct 11 14:34:53 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Fri Oct 11 14:31:30 +0000 2013 

Uma homenagem é um reconhecimento. E se para alguns é irrelevante para outros é muito 

importante. Sem prejuízo de outros projetos. Thu Oct 10 14:22:48 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Thu Oct 10 13:26:44 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Wed Oct 09 16:01:10 +0000 

2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/390871552113524736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390866960747360257
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390616906790866945
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390616102369497089
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390521638791692288
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390521250302672896
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390452357575999489
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390322339331989504
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390150123382394880
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389817806801633280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389817806801633280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389810894483783680
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389809735115235328
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389809735115235328
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388674065739042817
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388673214765080576
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388308640530456576
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388294528228413440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387971005383446529
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387971005383446529
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Jornal noticia q a primavera Árabe trouxe força as mulheres de lá, outubro é o mês Rosa, Então UM 

VIVA as mulheres q dão + vida ao mundo! Tue Oct 08 12:29:26 +0000 2013 

Hebreus 11:1 - Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que 

se não vêem. #TENHA FÉ Tue Oct 08 12:19:03 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento! Tue Oct 08 12:15:42 +0000 2013 

HOJE É O DIA NACIONAL DOS AGENTES DA SAÚDE - FORÇA! PARABÉNS 

http://t.co/isHx5lWtZt Fri Oct 04 19:15:00 +0000 2013 

Em compensação fico maravilhado com os tuítes de gente q me segue com zelo, críticas construtivas, 

conselhos sábios, pessoas de princípios. Thu Oct 03 20:41:54 +0000 2013 

Esse é o meu povo! Glórias a Deus por vcs existirem! E aos q estão sendo perseguidos, 1 velho 

ditado: Os cães ladram mas a carruagem passa Thu Oct 03 20:22:18 +0000 2013 

Eis aí a minha proteção ---> http://t.co/5FATn1pd3M Thu Oct 03 20:12:18 +0000 2013 

Salmos 18:2 O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a 

minha fo... http://t.co/ndoSehGRhv Thu Oct 03 20:10:25 +0000 2013 

O pior é q esse grupo me (per)segue no tuíter na intenção de me trolar p tirar minha paciência. Ainda 

ñ se deram conta de quem é meu escudo! Thu Oct 03 20:07:50 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento! Thu Oct 03 19:54:12 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Wed Oct 02 13:25:49 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Oct 01 17:58:52 +0000 2013 

Eclesiastes 3:1 - Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do 

céu. Tue Sep 24 12:00:13 +0000 2013 

Bom dia a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Sep 24 11:57:52 +0000 2013 

"Enquanto os cães ladram a carruagem passa" - ditado árabe Tue Sep 17 01:48:19 +0000 2013 

Romanos 3:13 A sua garganta é um sepulcro aberto; Com as suas línguas tratam enganosamente; 

Peçonha d... http://t.co/7SeFHFft4O Mon Sep 16 23:47:33 +0000 2013 

Bom tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Fri Sep 13 15:10:43 +0000 2013 

Boa tarde a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Wed Sep 11 15:32:26 +0000 

2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/387555331834134528
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387552721416777728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387551878604914688
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386207844074536960
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385867327407136768
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385862393638965248
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385859879505641472
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385859401917399040
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385858754652418049
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385855324009533440
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385395193958379520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385101522297946112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382474549474115584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382473960027615232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379783844058370048
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379753454836916225
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378536224820314112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377816913952657408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377816913952657408
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Boa noite a todos, sempre na paz que excede todo o entendimento. Tue Sep 10 02:49:26 +0000 2013 

"O fraco rei faz fraca a forte gente". Luís de Camões Mon Sep 09 18:35:26 +0000 2013 

Pior do que ir não dar certo e voltar, é não ir e passar o resto dos dias com dúvida perguntando, e se 

eu tivesse ido? Coragem! Tente! Fri Sep 06 11:07:37 +0000 2013 

Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. 2 Reis 

17:39 Fri Sep 06 10:57:55 +0000 2013 

 

 

 

 Expressões de poder 

Eleições 2014 --> http://t.co/cRjpOYkRur Wed Nov 13 10:27:50 +0000 2013 

Vejam esta matéria: http://t.co/BS2Qfz44V5 Mon Oct 21 14:34:35 +0000 2013 

Sobre perseguições, o que ñ mata, te deixa mais forte. Mergulhe, qdo a onda passar levante e 

reconstrua com reforço o q foi destruído. Mon Oct 21 00:50:39 +0000 2013 

 

 Sugerindo ações punitivas 

2) ... Diz o q tem q dizer e pronto. A confusão que fazem em torno dela corre por conta da malícia e 

da sem-vergonhice de cada um". OC Tue Nov 26 13:59:59 +0000 2013 

1) "A independência autêntica não teme os rótulos que lhe queiram impor e não foge deles mediante 

o apelo e a discursos de ocasião... Tue Nov 26 13:59:56 +0000 2013 

RT @artigosprime: Nem ativista, nem político. Um ex-bbb de mal com a imprensa? 

http://t.co/Hr5J91gl02… … via @marcofeliciano Mon Nov 25 12:03:46 +0000 2013 

Nem ativista, nem político, apenas um ex-bbb - http://t.co/rgm2bpBQXq Sat Nov 23 15:36:27 +0000 

2013 

#Assessoria -> Pastor Marco Feliciano responde aos ataques de Jean Wyllys e diz que o ativista gay 

é um “sub-... http://t.co/Rl7RsWKvlQ Fri Nov 22 14:21:53 +0000 2013 

7) ... aceitamos o convite para dias depois, frustrada, a revista informar que o deputado não iria mais, 

ou seja, se acovardou. Fri Nov 22 00:27:27 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/377262511491649537
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377138193705218048
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375938332637016064
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375935889509457920
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400570692762337280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392297868658081793
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392090518689427456
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405335127485849600
http://twitter.com/marcofeliciano/status/405335113590128640
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404943490192138240
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404272237748162560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/404272237748162560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403891085787009024
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403681095155453952
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6) Minha assessoria de imprensa me informou q uma revista de circulação nacional, respeitada, 

queria um debate entre eu e o tal deputado... Fri Nov 22 00:25:41 +0000 2013 

5) Todavia a CDHM mudou de liderança. Quem foge do debate ñ é republicano tampouco 

democrático, são apenas histéricos radicais. Abç Thu Nov 21 21:46:55 +0000 2013 

4) Sem esquecer q os projetos q votamos foram enviados para a CDHM de maneira estratégica, pois 

ali era o reduto deles e os aprovariam. Thu Nov 21 21:45:36 +0000 2013 

3) Tbem os partidos q abandonaram a CDHM fugiram do debate. Dizem defender essas classes mas 

ñ moveram uma palha se qer p/obstruir a votação Thu Nov 21 21:44:27 +0000 2013 

2) Se representasse a sua classe de verdade, estaria na CDHM pra marcar posição, defender, 

argumentar, mas esse sub-intelectual é covarde! Thu Nov 21 21:42:07 +0000 2013 

1) Andei lendo algo sobre o q disse 1 deputado por ai e a conclusão é: Ele é um covarde. Abandonou 

a CDHM pq ñ aguenta 5 minutos de debate. Thu Nov 21 21:39:56 +0000 2013 

Continue atacando a fé evangélica -> “Sai de Baixo” fecha como vice e mostra fragilidade do final do 

domingo na Globo http://t.co/dLDPKvLmQK Mon Nov 18 15:30:44 +0000 2013 

RT @juliosevero: Ativismo gay no programa “Encontro” da Globo expondo crianças a beijo gay... 

http://t.co/WVjm1HCE99 Sun Nov 17 17:45:06 +0000 2013 

Ativismo gay no programa “Encontro” da Globo expondo crianças a beijo gay... 

http://t.co/k1LzpvIsAO Sun Nov 17 17:45:03 +0000 2013 

Alerta --> http://t.co/f3xNpwsveD… --> Dê RT Details Sat Nov 16 22:05:09 +0000 2013 

Alerta --> http://t.co/cmPt11li65 --> Dê RT Sat Nov 16 16:34:47 +0000 2013 

To aq tentando entender o PUNHO FECHADO erguido por Dirceu/Genuíno. Vitória? Mas estão 

presos! Alegria? Onde esta o motivo? Nova Revolução? Sat Nov 16 03:27:37 +0000 2013 

5) A mídia noticiou maciçamente mas sem uma investigação precisa, ELE NUNCA SABIA DE NADA 

sendo do PT. Mas vamos comemorar VIVA A REPÚBLICA! Fri Nov 15 21:59:24 +0000 2013 

4) Perguntaram pq citei LULA. Pelo óbvio ululante de q era ele o chefe de estado, líder do executivo q 

precisava dos votos do legislativo. Fri Nov 15 21:57:30 +0000 2013 

3) Ao q vejo tudo parece estar sendo encenado p/transformar mensaleiros em HERÓIS! Genoíno já 

diz ser Preso Político, qdo é Político Preso. Fri Nov 15 21:49:23 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/403680647782604800
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403640695237660672
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403640364290293760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403640074497441792
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403639486963515392
http://twitter.com/marcofeliciano/status/403638938784776192
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402458860398862336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402130287498645504
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402130273602912258
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401833342288416768
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401750203583463424
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401552105963790336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401469508487245825
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401469028705009664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401466989623148544
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2) e pior que tudo isso junto é o SILÊNCIO da OPOSIÇÃO. Imaginem se fosse o contrário? O PT 

paralisaria o país em comemoração ACORDA BRASIL! Fri Nov 15 21:47:05 +0000 2013 

1) + forte q a ameaça de Dirceu à imprensa e o cinismo de Genoíno é o corporativismo dos 

COMPANHEIROS q, mesmo indo pra cadeia poupam LULA. Fri Nov 15 21:45:36 +0000 2013 

O número de estupros no país já supera o de homicídios dolosos. Triste constatação! saiba mais: 

http://t.co/Hbzlnpd2Vj Mon Nov 11 21:07:32 +0000 2013 

Gays fazendo sexo em sala de universidade são autuados por racismo - Rio - O Dia 

http://t.co/9FvwQ34bJs via @jornalodia Sat Nov 09 03:59:32 +0000 2013 

Cristãos na Síria estranham o silêncio do mundo e dos irmãos em Cristo diante dos massacres 

http://t.co/phU0KH2hx7 Thu Nov 07 00:18:20 +0000 2013 

MENTIRA! NÃO RESPONDI A NINGUÉM -> Miguel Falabella dispara: “Chupa Feliciano”. Pastor 

rebate o insulto. Veja ═ ► http://t.co/n61cZ6HmMe Wed Nov 06 19:12:13 +0000 2013 

Ocidente flertando com o Islã --> http://t.co/hYMHaEDbZ2 Mon Nov 04 22:03:57 +0000 2013 

Pedofilia não! ---> http://t.co/p3lN6XSfV1 Mon Nov 04 21:55:04 +0000 2013 

E os pais dos demais ñ se pronunciam? Com certeza nem sabem disso! Por isso tudo esta mudando! 

Pais acordem!!! --> http://t.co/NIdmeyOGvQ Thu Oct 31 17:56:16 +0000 2013 

ganhando salário de R$ 11.380,00 pagos com nossos impostos. Seu nome: Raimundo Bonfim, ..." 

Caderno OpiniaoPublica, pag 1. Tue Oct 29 14:59:23 +0000 2013 

no Centro de Sao Paulo esta semana é funcionario da liderança do PT na Assembleia Legislativa de 

Sao Paulo ganhando salario de .... Tue Oct 29 14:58:51 +0000 2013 

Jornal Diario da Manha, hoje: "...um dos lideres que se autodenominou "homem do povo" e que 

conduziu a destruiçao no Centro de Sao Paulo.... Tue Oct 29 14:58:26 +0000 2013 

O q esperar para o futuro de 1 País onde as fantasias sexuais são + dignas de proteção do que os 

direitos de consciência religiosa e moral? Fri Oct 25 16:29:12 +0000 2013 

E agora? --> MARIA DO ROSÁRIO E LUCIANA GENRO http://t.co/BjEPSvBfBs Wed Oct 23 16:44:15 

+0000 2013 

Precisa ser mais clara Marina, sem medo ---> http://t.co/JiSBHxiZNK Tue Oct 22 15:05:11 +0000 

2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/401466408242270208
http://twitter.com/marcofeliciano/status/401466036740190209
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400006904464019456
http://twitter.com/marcofeliciano/status/399023424032755712
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398242981293330432
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398165943018594305
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397484385672658944
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397482150699995136
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395972503744806912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395203215740116992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395203078603173888
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395202975108714497
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393776267839143936
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393055276183851008
http://twitter.com/marcofeliciano/status/393055276183851008
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392667958495158272
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392667958495158272
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Centenas protestam em Paris contra o "anti-cristianismo" http://t.co/kZswwhsb57 Sun Oct 20 23:36:46 

+0000 2013 

2) Quando aprenderem a ler os projetos e interpreta-los sem preconceito talvez haja paz. Como 

podemos impedir alguém de ir a igreja???? Wed Oct 16 23:10:08 +0000 2013 

1) Mais uma vez uma parte da mídia mente deslavadamente! Dizendo q foi aprovado um projeto que 

proíbe a entrada de pessoas em cultos. Wed Oct 16 23:08:40 +0000 2013 

RT @Estadao: Feliciano: 'Marina se traveste como cristã, mas se esconde quando precisa chegar 

junto' http://t.co/gJ0ESZG62q Wed Oct 16 22:01:55 +0000 2013 

O descaso do governo brasileiro para com o caso do Sen Boliviano Roger Molina ñ pode ser tolerado. 

http://t.co/E7WsuYkgvp Wed Oct 16 16:53:09 +0000 2013 

2) Ligar a TV e ver nossos professores apanhando ao buscarem seus direitos e o descaso do Estado 

entristece. Mesmo assim, Parabéns Mestres! Wed Oct 16 02:21:42 +0000 2013 

1) Tenho parentes e amigos q são professores. Sou do tempo em q eram mestres. Ouço seus 

lamentos e é lastimável a forma como são tratados. Wed Oct 16 02:17:41 +0000 2013 

É do feitio deles -> “@adbrasil: Governo do PT persegue vereador líder da Bola de Neve e lacra sede 

da igreja em SP. http://t.co/QmuLlJCWmY Mon Oct 14 19:02:55 +0000 2013 

Crime passional -> “@UOLNoticias: Suspeito de queimar travesti é preso na Parada Gay um ano 

após crime no Rio http://t.co/UGuOQYEsPZ #UOL Mon Oct 14 18:57:43 +0000 2013 

7) + as denuncias de corrupção. FIM AO EXAME como ele esta. Q fechem as faculdades e 

universidades de péssimo ensino, mas punir alunos não! Thu Oct 10 01:44:55 +0000 2013 

6) quem estuda medicina se forma Médico; psicologia se forma psicólogo; arquitetura se forma 

arquiteto; quem faz Direito se forma em = ____? Thu Oct 10 01:42:09 +0000 2013 

4) o exame é um caça níquel q só na primeira fase arrecadou 70 milhões de reais além de ser uma 

reserva de mercado. Thu Oct 10 01:38:34 +0000 2013 

Não levar Eduardo Spohr, foi um erro -> “@RevistaEpoca: Em protesto, Paulo Coelho boicota a Feira 

de Frankfurt http://t.co/THEMDXiW2E Wed Oct 09 05:02:56 +0000 2013 

. 3) 2 padres foram condenados tbem. Dicionários dizem q o ADJETIVO abortista significa quem 

defende a despenalização e/ou a prática do aborto Tue Oct 08 18:54:35 +0000 2013 

2) foi condenado a pagar 10 salários mínimos pq em 1 debate chamou a debatedora que defendia a 

prática do aborto de ABORTISTA. Tue Oct 08 18:50:19 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/392071926522609664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392071926522609664
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390615673845862401
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390615303748870144
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390598504378564608
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390520800950108160
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390301496111558656
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390300484692893696
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389828683001004032
http://twitter.com/marcofeliciano/status/389827375850336256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388117912709767168
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388117213884198912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388116311525826560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387805356057198592
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387652260731568129
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387651184196333568
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1) o Dr @paulofernandodf foi o 1o. Cristão pró-vida a ser processado e condenado por chamar uma 

pessoa q é a favor do aborto de Abortista. Tue Oct 08 18:49:16 +0000 2013 

Marina agora é socialista, Cristina Kirchner opera, Hillary Clinton pode substituir Obama e Dilma 

perde o sono antevendo a perda do poder. Tue Oct 08 12:23:55 +0000 2013 

Esse é o nosso quadro em nível de educação diante dos órgãos internacionais... 

http://t.co/xEoxfcn1Pp... Mon Oct 07 18:25:21 +0000 2013 

Dedico aos defensores de Lenin, Marx, Mao, Che e F.Engels. Esquerdopatas 

http://t.co/yciC8gcwX3 Fri Oct 04 20:54:42 +0000 2013 

A doutrina do demente ---> "Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo". Lenin Fri Oct 04 

20:51:01 +0000 2013 

Marx e Lenin, irmãos de ideologia destilaram veneno na mente dos seus, e foram responsável pela 

morte de mais de 100 milhões de inocentes. Fri Oct 04 20:48:29 +0000 2013 

A citação anterior é a base da "ideologia" comunista. Destruir quem não aceite as NOVAS 

CONDIÇÕES DE VIDA imposta sobre a sociedade. Fri Oct 04 20:42:47 +0000 2013 

"As classes e raças, demasiado fracas para dominar as novas condições de vida, devem sucumbir" 

karl Marx Fri Oct 04 20:40:00 +0000 2013 

10) Saibam que o Ministério da Saúde, sob a direção do Sr Alexandre Padilha, não aceita debates 

sobre estes assuntos. Wed Oct 02 13:47:26 +0000 2013 

8) Pois, caso o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tenha mesmo ignorado nosso convite, nem 

enviando um representante, me lembrarei disso. Wed Oct 02 13:44:38 +0000 2013 

6) Pior, nem a Chefe de gabinete do Sr. Alexandre Padilha, Sra. Eliane Cruz pode se quer falar ao 

telefone com a CDHM. Um desrespeito. Wed Oct 02 13:40:33 +0000 2013 

5) Qual seria o real motivo para que o Ministro de Estado da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, não 

comparecer e nem enviar 1 representante Wed Oct 02 13:38:09 +0000 2013 

4) Estatuto do Nascituro, sobre o aborto; Contaminados por Chumbo em Sto Amaro da Purificação, 

terra de Caetano; Saúde Indígena e esta de hj Wed Oct 02 13:37:10 +0000 2013 

3) Pela quarta vez consecutiva o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ignora o convite da CDHM. O 

silêncio do ministério se deu sobre: Wed Oct 02 13:35:32 +0000 2013 

4) "ameaças golpistas" perfeitamente inexistentes" . Olavo de Carvalho em Democracia Normal e 

Patológica II Tue Oct 01 20:37:12 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/387650922077487105
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387553945817972737
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387282516417474560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386232938011979776
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386232007866728448
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386232007866728448
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386231373377585152
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386229939084992512
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386229234865545216
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385400634826293249
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385399928987852800
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385398903916756992
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385398298460581888
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385398050589782017
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385397640944713728
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385141367535837184
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3) apolitico, desperta ou alarma as hostes governistas, que então se apressam a mobilizar seus 

militantes para o combate a ... Tue Oct 01 20:35:33 +0000 2013 

2) e a quase totalidade dos órgãos de mídia. A mais mínima falha nesse controle, o mais leve sinal de 

descontentamento, mesmo parcial e ... Tue Oct 01 20:33:25 +0000 2013 

1) "A facção q domina o governo controla o sistema de ensino, as universidades e instituições de 

cultura, o meio editorial e artístico... Tue Oct 01 20:31:28 +0000 2013 

A cultura do desrespeito instaurada no Brasil gera a violência descontrolada. Wed Sep 25 17:47:37 

+0000 2013 

RT @genizahvirtual: Jornal Extra ultrapassa todos os limites da ética e se utiliza da filha do deputado 

Marco Feliciano http://t.co/3uXZqdv… Tue Sep 24 01:57:52 +0000 2013 

Num mundo anárquico o que vale não é o FATO, mas a VERSÃO dita por uma imprensa que por ser 

parcial, se torna criminosa. Fri Sep 20 19:45:31 +0000 2013 

Acorda Brasil! -> Repito: isso está indo longe demais --> http://t.co/4kwF9s9fWu Fri Sep 20 19:37:28 

+0000 2013 

movimento LGBTT processa @marcosmion / Mion é o + novo "homofóbico" - isso já esta passando 

dos limites! - http://t.co/hONvnAMVRA Fri Sep 20 04:14:31 +0000 2013 

Vejam o que a imprensa não viu, mas militou. Uma das garotas tirou a blusa... Num culto cristão! 

http://t.co/97ZqbGr3kM Wed Sep 18 00:08:33 +0000 2013 

10) Fazem isso contra evangélicos pq somos pacatos, de paz, mas não somos trouxas! A lei será 

empregada sempre que ferirem nosso direito. Mon Sep 16 19:55:46 +0000 2013 

9) ja detectamos em vários lugares q tais "ativistas" são insuflados por professores e por partidos 

políticos. Ganham dinheiro para isto. Mon Sep 16 19:52:37 +0000 2013 

8) ou a terceira opção. Alguém esta por trás disto usando estes indivíduos como massa de manobra 

para tentar desestabilizar a ordem. Mon Sep 16 19:51:22 +0000 2013 

 7) ou são loucos e necessitam de tratamento mental urgente, ou são baderneiros que querem 5 

minutos de fama ou querem briga. Mon Sep 16 19:49:46 +0000 2013 

6) Final de copa, Argentina e Brasil, 4 argentinos tendo sua arquibancada, vem sentar entre os 

brasileiros, e começam a xinga-los, imagine. Mon Sep 16 19:49:28 +0000 2013 

5) indivíduos invadem o culto, desrespeitam crianças, idosos, agridem as autoridades, chutam os 

policiais, e por fim dizem ser vitimas? Mon Sep 16 19:49:11 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/385140953331552256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385140414606741504
http://twitter.com/marcofeliciano/status/385139924745592833
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382924364095967232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382924364095967232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382322964639010816
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381142096406929408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381140071229161472
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381140071229161472
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380907800752570368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380121124971229184
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379695123472580608
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379694329776070656
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379694017753391104
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379693613661573121
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379693537904041984
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379693466777030657
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4) toda vez q indivíduos, adentram o local de culto, seja onde for, e atentam sem pudor contra nossos 

princípios, ferem nossos direitos. Mon Sep 16 19:35:23 +0000 2013 

3) Pena detenção, 1mês a 1ano ou multa. P.U. Se há emprego de violência, a pena aumenta de 1/3, 

sem prejuízo da correspondente à violência Mon Sep 16 19:18:25 +0000 2013 

1) o código penal brasileiro no seu artigo 208 diz: Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de 

crença ou função religiosa; Mon Sep 16 19:16:22 +0000 2013 

2) impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto 

de culto religioso: Mon Sep 16 19:16:16 +0000 2013 

Perfeito! Joguei a isca e os energúmenos apareceram, com palavrões e ameaças, minhas denuncias 

são sempre averiguadas, continuem. Fri Sep 13 15:30:47 +0000 2013 

4) Clique na tecla "Denuncie como SPAM" os anarquistas virtuais. Não se intimide. E crimes como 

dessa menina poderão ser evitados. Fri Sep 13 15:22:52 +0000 2013 

3) O marco regulatório da Internet que deverá ser votado por estes dias deve trazer alguma punição 

para tais crimes. Fri Sep 13 15:19:18 +0000 2013 

2) em alguns casos como a Policia Federal ja detectou, 1 único energúmeno possui até 10 contas 

nestas mídias e faz terrorismo com as pessoas Fri Sep 13 15:17:35 +0000 2013 

1) Covardes, frustrados, idiotas, mal amados, invejosos e criminosos, se escondem nas redes sociais 

com avatares indecentes e perfis fakes. Fri Sep 13 15:14:27 +0000 2013 

Assassinos virtuais --> “@portalR7: Menina de 12 se suicida após sofrer bullying nas redes sociais 

http://t.co/y2wOw3IcwK Fri Sep 13 15:09:42 +0000 2013 

5) quero ver se a imprensa brasileira falará sobre isso, afinal qdo fiz a denuncia fui crucificado. Quero 

ver fazerem isso com as deputadas. Thu Sep 12 00:28:12 +0000 2013 

4) o motivo, alegaram as deputadas, foi pela exposição humilhante a mulher brasileira. 

http://t.co/UOZtJKkVkR Thu Sep 12 00:24:42 +0000 2013 

3) requerimento 8562/2013. Moção de Repudio ao Video do porta dos Fundos, pela bancada 

Feminina. http://t.co/PUyCscm6C4 Thu Sep 12 00:23:51 +0000 2013 

2) Como cristão me senti ofendido, denunciei e fui ridicularizado. As parlamentares se sentiram 

ofendidas, e fizeram uma moção de repudio. Thu Sep 12 00:22:08 +0000 2013 

1) fui surpreendido hj qdo soube que a Bancada Feminina da Camara dos Deputados fez uma nota 

de repudio ao video do Porta dos Fundos; Thu Sep 12 00:15:54 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/379689993780084736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379685722732916736
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379685206825132033
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379685184746307584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378541274514849792
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378539280622436352
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378538383016206336
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378537953485914112
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378537165338451968
http://twitter.com/marcofeliciano/status/378535968263122944
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377951744657195008
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377950863157133312
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377950647897055233
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377950219633446912
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377948648275206144
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Não seria nepotismo? -> Irmão do governador, Ciro Gomes assume secretaria no Ceará - Terra Brasil 

http://t.co/twNr1pngty Tue Sep 10 03:35:56 +0000 2013 

Usaram o dinheiro da ONG para fazerem a campanha dos seus deputados. E pasmem a denuncia foi 

feita por uma parlamentar deste mesmo partido. Tue Sep 10 02:54:56 +0000 2013 

Fiquei sabendo hoje q 1 dos partidos que + me perseguiram e q encarnam o moral aq na Câmara foi 

denunciado por desvio de verbas de uma ONG. Tue Sep 10 02:53:47 +0000 2013 

@BAUER_BAUER + uma vez este site “@UOLNoticias mente descaradamente -> 

http://t.co/9oyGxrJJLz #UOL estou no exterior, tome providencias. Wed Sep 04 03:17:47 +0000 2013 

3) ao retornar ao Brasil tomarei as medidas cabíveis sobre este site -> @UOLNoticias. Wed Sep 04 

03:13:29 +0000 2013 

2) a este site @UOLNoticias que sempre distorce informações a meu respeito, peço um pouco mais 

de respeito! Aprendam a fazer noticia séria! Wed Sep 04 03:12:16 +0000 2013 

1) Ao site @UOLNoticias procurem se informar melhor. Estou em viagem fora do Brasil no exterior, 

sobre imigrantes brasileiros presos. Wed Sep 04 03:11:16 +0000 2013 

 

 

 

 

 Linkar notícias de seu interesse 

Brilhante Matéria http://t.co/hDGqpb3CrY Mon Nov 18 00:01:50 +0000 2013 

Impossível servir a dois senhores --> http://t.co/6e2I2ibTpe Sun Nov 17 17:41:54 +0000 2013 

Marco Feliciano e os “diabos”: Marco Feliciano e os “diabos” Visita de pai-de-santo ao deputado 

assembleian... http://t.co/EXRp5DQ7QH Tue Nov 12 09:06:48 +0000 2013 

Nada de religião ou de fé. A ciência afirma que a vida começa na concepção. Duvida? Assista aqui 

http://t.co/qnI5fTZQts... Wed Nov 06 23:21:55 +0000 2013 

RT @UOLNoticias: Oficializar maconha é abrir fábrica de esquizofrênicos, diz psiquiatra 

http://t.co/COuPMWZqSd Wed Nov 06 00:19:57 +0000 2013 

RT @portalR7: #cinema Deborah Secco é condenada por desvio de dinheiro público 

http://t.co/OP0zm5RdVz #R7 Tue Nov 05 14:35:04 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/377274213067137024
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377263896627007488
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377263605445849088
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375095320348487680
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375094235231682560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375094235231682560
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375093930490363906
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375093679352209408
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402225094119800832
http://twitter.com/marcofeliciano/status/402129484587233280
http://twitter.com/marcofeliciano/status/400187914342379520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/398228785990230016
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397881002225569792
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397733808059215872
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RT @UOLNoticias: Estudo mostra que todos Estados do país registram homicídios em níveis 

epidêmicos http://t.co/VEj0FXvg1S #UOL #SegurançaP… Tue Nov 05 14:30:29 +0000 2013 

RT @portalR7: Médico, que teve parte da língua arrancada ao colocá-la na boca de idoso em exame, 

será julgado http://t.co/LxZbsprNrf #R7 Tue Nov 05 14:29:59 +0000 2013 

RT @juliosevero: Países Declaram que Não Existe Direito ao Aborto e à Homossexualidade... 

http://t.co/jEutB93q69 Sun Nov 03 13:13:00 +0000 2013 

RT @juliosevero: Países Declaram que Não Existe Direito ao Aborto e à Homossexualidade 

http://t.co/OIHa6QvW38 Sun Nov 03 12:38:56 +0000 2013 

“@VEJA: IPTU de Haddad pune cidadão e evidencia anomalia tributária http://t.co/TMts3FqTQK” Fri 

Nov 01 15:26:36 +0000 2013 

RT @VEJA: Cassação de deputada do PSOL no Rio é inevitável http://t.co/ko4veQrgUf Thu Oct 31 

15:05:39 +0000 2013 

RT @TerraNoticiasBR: Putin supera Obama como homem mais poderoso do mundo na lista da 

Forbes http://t.co/E2cXu4mZ1e #TerraMundo Wed Oct 30 15:34:32 +0000 2013 

RT @TerraNoticiasBR: Piloto da TAM decide retornar para MG e expulsa funkeiro após tumulto em 

voo http://t.co/OkuhfhtPwx #TerraCidades Tue Oct 29 15:11:09 +0000 2013 

RT @VEJA: Conar suspende propaganda da Danone por desrespeitar crianças /via @radaronline 

http://t.co/Fi5UboqjMM Tue Oct 22 16:42:05 +0000 2013 

RT @TerraNoticiasBR: Correa ameaça revogar mandato de governistas pró-aborto no Equador 

http://t.co/lQKYCUpEzP #TerraMundo Sat Oct 19 23:02:36 +0000 2013 

Dupla gay recorre aos tribunais para forçar igrejas a lhe realizar cerimônia de “casamento” 

http://t.co/bxPaQ2gPbK Fri Oct 18 18:48:12 +0000 2013 

Escola autoriza crianças de 11 anos a fumarem no ginásio durante recreio http://t.co/EGdEe2Db41 

#R7 Thu Oct 17 19:19:34 +0000 2013 

RT @TerraNoticiasBR: Bancada evangélica do Congresso vai atuar para apressar asilo de senador 

boliviano http://t.co/QWyEe4Gb5w #TerraPolíti… Wed Oct 16 20:33:29 +0000 2013 

Bancada evangélica do Congresso vai atuar para apressar asilo de senador boliviano 

http://t.co/cBx1TkG6c7 #TerraPolítica Wed Oct 16 20:33:25 +0000 2013 

"Hoje praticamente ñ há + intelectuais independentes. Todos se cansaram de interpretar o mundo e 

aceitaram ser bem pagos p/transforma-lo" OC Fri Oct 11 16:19:35 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/397732656806645760
http://twitter.com/marcofeliciano/status/397732530566479872
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396988380523028480
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396979806530965504
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396297225779023872
http://twitter.com/marcofeliciano/status/396297225779023872
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395929565388087296
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395929565388087296
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395574449229279232
http://twitter.com/marcofeliciano/status/395206176167968768
http://twitter.com/marcofeliciano/status/392692342786125824
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391700939272634368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391274532281274368
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390920035440820225
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390576250726920192
http://twitter.com/marcofeliciano/status/390576233651912705
http://twitter.com/marcofeliciano/status/388700415921250304
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SBT PR: A perseguição aos cristãos e o silêncio da imprensa http://t.co/oMKb8M1ikS Wed Oct 09 

01:11:41 +0000 2013 

Fomentar a corrupção e denuncia-lá; acusar alguém daquilo q vc faz; xingar alguém daquilo q vc é; 

são as regras do Leninismo e esquerdistas. Tue Oct 08 14:16:59 +0000 2013 

E ontem enqto nossa Presidenta aplaudia as manifestações pelo País no Ratinho, SP e RJ 

agonizavam em chamas e depredações por manifestantes. Tue Oct 08 12:33:11 +0000 2013 

USP cai em ranking e Brasil fica sem representante entre as 200 melhores... 

http://t.co/fErKL4dy3I Mon Oct 07 18:27:26 +0000 2013 

RT @g1rio: Parada Gay em Niterói, RJ, termina com baleados http://t.co/UmJnLOELUP Mon Oct 07 

17:56:14 +0000 2013 

RT @UOLNoticias: Universitário monarquista recusa-se a fazer trabalho sobre Marx em SC 

http://t.co/wQwf73qXoC #UOL Fri Oct 04 16:32:48 +0000 2013 

Médicos ajudam EUTANÁSIA de transexual após mudança de sexo fracassada: 

http://t.co/etmFEXvEzM http://t.co/qIC7CKqMH5 Fri Oct 04 16:22:46 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: "@DepBolsonaro: Jean Wyllys, Chico Alencar, Randolfe? Vamos aos fatos: 

MENSALÃO DO PSOL. http://t.co/kfnRl5HqPZ" Sun Sep 29 03:59:15 +0000 2013 

RT @DepBolsonaro: "COLETIVA DE IMPRENSA": Bolsonaro e a verdade que grande parte da mídia 

omite: http://t.co/TvOSbrwdrB Sun Sep 29 03:58:29 +0000 2013 

RT @Estadao: Gays boicotam massas Barilla na Itália após declarações consideradas homofóbicas: 

http://t.co/J0CL1BzBOB (via @EstadaoEconomia) Fri Sep 27 15:53:41 +0000 2013 

MENINO de 6 anos troca de nome Luana http://t.co/pWj4iGU0qc Fri Sep 27 15:53:01 +0000 2013 

RT @juliosevero: Entrevista de ex-homossexual Saulo Navarro: “Homossexualidade – um engano na 

vida de quem a pratica” http://t.co/o0Dra0QYdC Thu Sep 26 21:55:42 +0000 2013 

RT @VEJA: Brasil tem poucas razões para reeleger Dilma, diz The Economist 

http://t.co/S8PM1dnFRZ Thu Sep 26 21:53:15 +0000 2013 

RT @marisa_lobo: Site do Vaticano noticia perseguição a Marisa Lobo como "Loucura" 

http://t.co/bSbHfC7K9v via @guiame Thu Sep 26 18:47:11 +0000 2013 

Sério?!?! --> “@portalR7: Twitter é o lugar mais raivoso da internet, diz estudo http://t.co/7gZuMC4lYJ 

#” Tue Sep 24 12:07:33 +0000 2013 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/387747160844140545
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387747160844140545
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387582400521568256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387556276336861184
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387283040873246720
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387275187064160256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/387275187064160256
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386167026357911553
http://twitter.com/marcofeliciano/status/386164502917840896
http://twitter.com/marcofeliciano/status/384165450109960192
http://twitter.com/marcofeliciano/status/384165255917891584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383620467879591936
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383620299901906944
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383349183295811584
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383348565961371648
http://twitter.com/marcofeliciano/status/383301740701163520
http://twitter.com/marcofeliciano/status/382476394967867393
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Reportagem da Folha Online prossegue no esforço para demonstrar que alhos e bugalhos são coisas 

iguais. E chega a... http://t.co/W4BArawayA Sun Sep 22 05:10:34 +0000 2013 

Braço direito de Feliciano, Roberto Marinho anuncia pré-candidatura http://t.co/y98GsRL68O via 

@gospelprime Fri Sep 20 23:33:22 +0000 2013 

RT @rondocristao: Renato Aragão critica humorista e Feliciano apoia @marcofeliciano 

http://t.co/Rr0u0P0osi Fri Sep 20 19:39:07 +0000 2013 

O mestre de cerimônia alertou, citou a lei e pediu encarecidamente q ñ violassem o local de culto, 

mas ignoraram. http://t.co/97ZqbGr3kM Wed Sep 18 00:12:49 +0000 2013 

Silas Malafaia comenta prisão de lésbicas durante culto de Feliciano http://t.co/0fLea8jvsQ via 

@gospelprime Tue Sep 17 20:14:15 +0000 2013 

Renato Aragão critica o polêmico vídeo do “Porta dos Fundos” e afirma que “humor... 

http://t.co/6fFOa3MYyg Mon Sep 16 00:50:57 +0000 2013 

Eduardo Gaievski, pedófilo que assessorava Gleisi Hoffmann na Casa Civil, ameaça contar o que 

sabe http://t.co/FKrY70E9s8 Tue Sep 10 00:08:39 +0000 2013 

Boa matéria -> @PortalFeEmJesus http://t.co/Vmzkm1BoIF Fri Sep 06 13:34:52 +0000 2013 

 

 

 Outros 

@prpaulomarcelo @prjuniorsouza @Pr_JoseL_Moises @angelogalvaopr @PrEduSilva 

@PRMARCOSBORGES @AbilioSantana_ @palexandrebrito Sun Oct 20 14:01:29 +0000 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/marcofeliciano/status/381646682515324928
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381199435167850497
http://twitter.com/marcofeliciano/status/381140486448492544
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380122198364921857
http://twitter.com/marcofeliciano/status/380062163697545216
http://twitter.com/marcofeliciano/status/379407019700408320
http://twitter.com/marcofeliciano/status/377222048655101952
http://twitter.com/marcofeliciano/status/375975386435571713
http://twitter.com/marcofeliciano/status/391927152503185408
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ANEXO B 

 

Categorização dos Tweets @jeanwylly_real 

 

 Mencionar que tem ajudado as pessoas ou organizações 

RT @ascomjeanwyllys: Núcleo de Reabilitação e Desenvolvimento Neuropsicomotor/UFRJ se 

beneficia de emenda destinada por @jeanwyllys_real: h… Thu Nov 28 14:36:33 +0000 2013 

2. A regulamentação do #CasamentoIgualitario se deu após ação de @jeanwyllys_real e 

@PSolOficial junto ao CNJ: http://t.co/rzv6JL8xU0 ASCOM Sat Nov 16 01:10:14 +0000 2013 

1. Hoje comemoramos 6 meses da regulamentação do #CasamentoIgualitario em todo o Brasil pelo 

@CNJ_oficial: http://t.co/4zvjLByTXp ASCOM Sat Nov 16 01:09:20 +0000 2013 

3. Na época, @jeanwyllys_real colaborou com as investigações da PF que resultaram na "Operação 

Intolerância": http://t.co/RWxHrgvI3l (ASCOM) Tue Nov 12 21:22:01 +0000 2013 

2. Segundo a @safernet, há indícios de que a página criminosa tenha ligação com os dois presos na 

"Operação Intolerância", em 2012. (ASCOM) Tue Nov 12 21:20:33 +0000 2013 

2. No Brasil, Jean Wyllys propôs audiência sobre discriminação no trabalho contra soropositivos e 

LGBTs: http://t.co/yAcr1wNCFD ASCOM Sat Nov 09 21:48:17 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: A audiência s/ empreendedorismo social se dá por requerimento de 

@jeanwyllys_real nas Comissões de Educação e Cult: ht… Tue Nov 05 13:50:51 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: A audiência s/ empreendedorismo social se dá por requerimento de 

@jeanwyllys_real nas Comissões de Educação e Cult: ht… Mon Nov 04 14:39:33 +0000 2013 

3. (...) Na mesma audiência, realizada pela @culturanacamara, foi instituído o dia 19/09 como o 

#DiaNacionalDoTeatroAcessível (...) ASCOM Fri Oct 25 18:21:18 +0000 2013 

Conheça o programa de pós-graduação em saúde da UNIRIO, que recebeu emenda de 1 milhão de 

Jean Wyllys: http://t.co/HK9ZC92N6X (ASCOM) Sat Oct 19 15:03:07 +0000 2013 

2. @jeanwyllys_real destinou 1 milhão de reais por emenda para a estruturação do curso que mescla 

pesquisa e atendimento à poulação. (ASCOM) Thu Oct 17 18:56:20 +0000 2013 

Saiba + e assista a 1ª audiência da Câmara totalmente acessível, requerida por Wyllys: 

http://t.co/5uHK5vMqwc #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Thu Sep 19 18:03:07 +0000 2013 

Hoje é o Dia do Teatro Acessível - Arte, Prazer e Direitos, iniciativa do deputado @jeanwyllys_real e 

da @escoladegente. (ASCOM) Thu Sep 19 12:54:22 +0000 2013 

 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406069102433017856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401517532735365120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401517308881166336
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400372937917997056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400372568575987712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399292385332826112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397722684303638528
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397372552265617408
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393804475699593216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391580276406910976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390914190786846720
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380753938288750592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380676237561057280
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 Fazer piadas 

#COMOPOSSOMELIVRARDASGARRASDESSEAMORGOSTOSO”Thu Nov 28 01:02:13 +0000 2013 

@Heliarly E cuidado: inveja mata (e burrice também) ahahahahhahahahahahhaha Tue Nov 26 

00:36:44 +0000 2013 

@Heliarly Na perspectiva de um imbecil analfabeto funcional e analfabeto político como você, 

qualquer um sofre de "demência" ahahahaha Tue Nov 26 00:35:59 +0000 2013 

Ao menos, sou racional; já você... ahahah RT “@jotapelessa: O que não é justo senhor é o Brasil ter 

um animal como você nos representando” Tue Nov 26 00:09:33 +0000 2013 

Surto psicótico? -> RT “@rosanazul: e a saber a base do fundamento do brasil nunca foi sua doutrina 

religiosa afro q vc impoe como ditadura” Fri Nov 22 23:33:34 +0000 2013 

Aos imbecis e a quem me insulta, um pouco de deboche, ironia fina e outras inteligências de que não 

são capazes: pérolas aos porcos! ahahaha Sat Nov 16 16:07:57 +0000 2013 

@ameneses76 @matheuslcs_ Não adianta jogar pérolas a porcos; eles só reconhecem lama. Então, 

aos porcos, um pouco de sua lama ahahah Sat Nov 16 16:02:44 +0000 2013 

ahahaha Amo trollar esses linchadores virtuais estúpidos que não suportam que questionemos suas 

"certezas" sobre política e "mensalão" ahaha Sat Nov 16 16:01:08 +0000 2013 

E você deve ser filho da santa porque sua mãe te concebeu virgem, né? ahahah RT “@matheuslcs_: 

vai tomar no seu cu seu filho da puta” Sat Nov 16 15:59:06 +0000 2013 

A gente só manda tomar lá quem a gente gosta, porque é bom ahahah RT “@matheuslcs_: 

@jeanwyllys_real vai tomar no seu cu seu filho da puta” Sat Nov 16 15:57:23 +0000 2013 

@PaulinhaBraun Amada, jura que você está embarcando nesse proselitismo tipo "disco da Xuxa ao 

contrário é mensagem satânica"? ahahahahah Thu Oct 31 20:06:31 +0000 2013 

@JulinhoRoitman :-) Sabe um membro rancoroso e invejoso daquela milícia virtual governista abjeta? 

Decidiu reaparecer! Cruzes! ahahah Wed Oct 30 00:21:26 +0000 2013 

Quando a gente pensa que os espíritos de porcos estão exorcizados de nossa TL, eles baixam de 

novo! ahahahah Cruzes! Wed Oct 30 00:14:09 +0000 2013 

Não tá fácil pra ninguém... RT “@portalR7: Rihanna é convidada a se retirar de mesquita em Abu 

Dhabi http://t.co/a7Y7j3Wp3A #R7” Tue Oct 22 00:32:55 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405864170941612032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405132980215365633
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405132980215365633
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405132790964183040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405126142317043713
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404029920986533888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401743450867245058
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401742136603058177
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401741736793628673
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401741223335317505
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401740790856437760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396005284256436224
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395344657758289920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395342825321406464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392448444125962240


176 

 

Caiado chamou o presidente do Conselho Federal de Medicina de "traidor" e evocou traidores 

históricos. Isso é melhor que stand up comedy! � Wed Oct 09 02:23:36 +0000 2013 

@JairBolsonaru Tipo você? Lê-se na sua cara de bicha travada! Ahahahahahhahaha Tue Sep 17 

01:27:05 +0000 2013 

� Nenhuma força virá me fazer calar! � (Nem o "amor" de seu deus!) ahahahhahah RT 

“@Victor_Galeano: cala a boca cara, pelo amor de deus” Tue Sep 17 00:54:57 +0000 2013 

Obrigado! A gente só manda tomar no cu quem a gente gosta (porque é bom!) :-) ahahahahahah RT 

“@legentinelson: Vai tomar no cu, viado!” Tue Sep 17 00:51:36 +0000 2013 

 

 

 

 

 Responder ou concordar com outros usuários 

@ritacolacobr @Feruchio Informem-se mais e melhor. E gastem seus tempos enfrentando os 

inimigos de verdade. Sem mais. (ASCOM). Fri Nov 29 22:12:14 +0000 2013 

@ritacolacobr @Feruchio Se não incluíram a assinatura dele por razões partidárias inconfessas de 

ativistas, o problema não é dele. Fri Nov 29 22:11:17 +0000 2013 

@ritacolacobr @Feruchio O deputado não só subscreve a carta como a divulgou em suas redes. É só 

conferirem. (ASCOM) Fri Nov 29 22:10:25 +0000 2013 

RT @CarlosTufvesson: “É preconceito achar que dois homens e duas mulheres não podem viver um 

amor." @jeanwyllys_real https://t.co/906iQmZd0u Fri Nov 29 14:08:34 +0000 2013 

@douglas_sg Axé! Abraço, querido! Fri Nov 29 03:20:29 +0000 2013 

@ClaudiaLeitte @zecabaleiro_of Tenho todos os discos do Baleiro! Conheço todas as musicas! É 

genial! Fri Nov 29 02:39:36 +0000 2013 

Gostei dessa mistura: @ClaudiaLeitte e Zeca. Eu amo o Baleiro (e dessa música em especial)! E a 

tese de @dadacoelho se confirma! Fri Nov 29 02:36:06 +0000 2013 

. @Inesvergara , amada, @ritabenneditto está vindo aí com dois novos e lindos discos: "Encanto" e 

"Som e fúria" (este com Jussara Silveira) Fri Nov 29 02:23:56 +0000 2013 

RT @Inesvergara: @jeanwyllys_real acabei de falar a mesma coisa para o Rafael! Khrystal me 

lembrou a @ritabenneditto e que saudade de um sh… Fri Nov 29 02:22:45 +0000 2013 

� RT “@renatadiasgomes: @jeanwyllys_real eu ia perguntar isso: se alguém entende o que ela 

canta. não entendo meia vírgula.” Fri Nov 29 02:07:06 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387765259861499904
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379778502171832320
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379778502171832320
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379770415700525056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379769574327328768
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406546170136494080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406545927642828800
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406545712311455744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406424448276115456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406261353465520128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406251064607133696
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406250184650551296
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406247123978833921
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406246826690768896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406242888285437952
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@eraribeiro Nem eu... Fri Nov 29 02:02:37 +0000 2013 

Concordo! RT “@renatadiasgomes: @jeanwyllys_real preferi Júlia apesar da desafinada inicial. Mas 

Sam foi muito sem sal.” Fri Nov 29 01:54:10 +0000 2013 

@rosecapitu � Fri Nov 29 01:23:52 +0000 2013 

@helenaduncan � Fri Nov 29 01:21:55 +0000 2013 

Eu! RT “@EverttonHenrike: @jeanwyllys_real tb votei pela beleza... quem nunca?” Fri Nov 29 

01:21:22 +0000 2013 

. @gloriafperez A mulherada gosta da beleza! � Fri Nov 29 01:20:33 +0000 2013 

RT @dadacoelho: Amei o look da Claudinha leite . Juro . Acho que é inspirado no bumba-meu-boi do 

Maranhão . Curti . #TheVoiceBrasil http://… Fri Nov 29 01:19:42 +0000 2013 

@JoaoFiguer Isso mesmo! Fri Nov 29 01:17:45 +0000 2013 

@Flavia_OGlobo Concordo! Fri Nov 29 01:15:52 +0000 2013 

@REIdrigoMenezes E você farinha do mesmo saco dos imbecis que não fazem distinção entre as 

pessoas? Thu Nov 28 21:04:28 +0000 2013 

Ignorância motivada -> RT “@henrique_ictus: O senhor podia parar de legislar em causa própria e 

começar a cuidar dos interesses coletivos” Thu Nov 28 19:35:56 +0000 2013 

@AnnaJKaiser @guardian estamos tentando falar com vc nesse tel, mas a ligação não completa. Por 

favor entre em contato (61) 96878300 (ASCOM) Thu Nov 28 12:31:12 +0000 2013 

ahahahahah RT “@_marina_lacerda larissabonfim_: te avaliei como #MARAVILINDO 

#MULTIPLICASENHOR 

. Será que já me avaliaram, @carloscareqa ? ahahahahahahah Thu Nov 28 00:47:15 +0000 2013 

Gente...! ahahahaha RT “@carloscareqa: hahahha. Teasing. O Lulu é o app das Meninas para avaliar 

os Meninos... dá pra bloquear no Facebook.” Thu Nov 28 00:46:15 +0000 2013 

O que é isso? Que app é este? Estou em Marte? RT “@carloscareqa: minha nota no app Lulu: 

5.2” Thu Nov 28 00:40:46 +0000 2013 

RT @omauriciobf: Pessoas que desqualificam sua argumentação por um erro ortográfico. Não 

argumente mais com essa pessoa. Ela é pior que um … Wed Nov 27 17:28:41 +0000 2013 

RT @omauriciobf: A péssima imagem do Brasil, com essa cobertura do Itaquerão caída, à 197 dias 

da Copa, é também coisa da esquerda, PSDB? Wed Nov 27 17:28:34 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406241759707279360
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406239632016572416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406232007845609472
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406231516646506496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406231379228512257
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406231379228512257
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406231171228778496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406230957096964096
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406230467831410689
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406229992952303616
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406166727555555328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406144445089075201
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406037557383028736
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405860404825694208
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405860152378941442
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405858774441009152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405750033670492160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405750005648355328
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RT @omauriciobf: A péssima imagem do Brasil, com essa cobertura do Itaquerão caída, à 197 dias 

da Copa, é também coisa da Globo e da Veja, … Wed Nov 27 17:28:32 +0000 2013 

RT @Tsavkko: Quem vai tirar o corpo fora do desabamento/tragedia do Itaquerao eu ja sei, mas 

quero saber quem Vai aer responaabilizado. Wed Nov 27 17:24:06 +0000 2013 

RT @gvduarte_: @jeanwyllys_real Vai acabar em Pizza, aqui em Minas mal se fala no caso, 

enquanto no ES é capa de jornal. Wed Nov 27 17:22:29 +0000 2013 

@SchlederJP Não. Mas também não defendo ignorantes que não conseguem compreender o que 

está sendo questionado numa mensagem escrita. Wed Nov 27 17:21:06 +0000 2013 

RT @ritabenneditto: Amanhã tem Rita Benneditto com o show Benneditto Seja! no Sesc Ramos. 

Entrada franca! http://t.co/tjsRGxUW0m Wed Nov 27 16:42:38 +0000 2013 

@DionisioNeto @GAYEGOS Estarei só dia 12, amado. Que pena... Wed Nov 27 04:12:20 +0000 

2013 

RT @AdamJFrankel: Comparto mi artículo con @jeanwyllys_real sobre derechos de las #trans 

#negras en #Brasil http://t.co/F70GVRkSpV @eTorreM… Wed Nov 27 04:10:25 +0000 2013 

RT @CEDSRIO: Começa agora a segunda edição do Prêmio Rio sem Preconceito. Assista ao vivo 

>> http://t.co/y7HeadJmH0 #premioriosempreconce… Wed Nov 27 00:23:47 +0000 2013 

Como sempre, @brumelianebrum foi BRILHANTE em sua análise: http://t.co/chCLBfgWMN ! Leitura 

obrigatória! Tue Nov 26 18:01:15 +0000 2013 

Excelente! RT “@cartacapital: "Não penso, logo relincho": glossário sobre os clichês mais 

papagaiados pelas redes. http://t.co/FTjhVIu1RR” Tue Nov 26 17:50:25 +0000 2013 

@noonescrush Se sua fonte de informação sobre o trabalho do deputado é o Twitter, o problema é 

seu. Vá se informar melhor. (ASCOM) Tue Nov 26 17:41:47 +0000 2013 

RT @CarlosTufvesson: É HOJE O DIA DA CIDADANIA! #PREMIORIOSEMPRECONCEITO obrigado 

a coluna @Ancelmocom pela nota de hoje! @CEDSRIO http://t… Tue Nov 26 14:53:39 +0000 2013 

RT @claraaverbuck: o lindo do @jeanwyllys_real apoiando o projeto incrível da outra linda 

@leandraleal <3 http://t.co/OEZxFbQUec Tue Nov 26 14:50:46 +0000 2013 

Olá @SelmaLciadeAbre, entenda melhor o que foi dito (e o que não foi dito): http://t.co/Q1wyiZjgwx 

(Kleber/ASCOM) Tue Nov 26 13:14:41 +0000 2013 

Olá @CanilTaskforce, leia: http://t.co/Q1wyiZjgwx (Kleber/ASCOM) Tue Nov 26 13:07:49 +0000 2013 

Olá @fcjuliao, muito pelo contrário. O casamento é civil e a liberdade de crença é cláusula pétrea! 

(Kleber/ASCOM) Tue Nov 26 12:28:57 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405749996571869184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405748881474215936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405748474534453248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405748126742757376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405738445672558592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405549625069015040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405549625069015040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405549144624099328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405492112151425024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405395843572060160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405393114745282561
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405390944805326848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405348630686883842
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405347905718214656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405323726498971648
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405321996122071040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405312215026118657
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@DeCaraPraLua Pois é! Tue Nov 26 00:55:38 +0000 2013 

Por aí... RT “@_lucasm: entrei nesse perfil te xingando e reparei que ele tb agride artistas. deve ser 

alguma patologia, desejo de atenção” Tue Nov 26 00:52:41 +0000 2013 

Pois imagine. Elas são terríveis! RT “@PaulinhaBraun: @jeanwyllys_real @JoaoFiguer não consigo 

imaginar!” Tue Nov 26 00:48:36 +0000 2013 

Não é? RT “@JoaoFiguer: @jeanwyllys_real A vida tá cheia de Amarylis, também conheço algumas 

dessas nefastas criaturas.” Tue Nov 26 00:46:17 +0000 2013 

@JuanCsDarski Por falar em lixo, já parou para notar em que lata você está a apodrecer? 

ahahhahahahhaahha Tue Nov 26 00:45:01 +0000 2013 

Lindíssima! @luciaverissimo ! RT “@GAYEGOS: Lúcia Veríssimo, linda!” Tue Nov 26 00:41:02 +0000 

2013 

@seriepositivos dep.jeanwyllys@camara.leg.br Tue Nov 26 00:37:31 +0000 2013 

ahahaha por aí! RT “@ManoelZanini: @jeanwyllys_real @jotapelessa Ele prefere ser representado 

por ofídios.” Tue Nov 26 00:16:33 +0000 2013 

@breendaismael Esse ano não. Ano que vem ele sai. Tue Nov 26 00:16:04 +0000 2013 

� Saudades! RT “@GAYEGOS: @jeanwyllys_real @4brezan EU TAMBÉM!” Tue Nov 26 00:15:29 

+0000 2013 

� RT “@PaulinhaBraun: @jeanwyllys_real @4brezan eu também tenho�” Tue Nov 26 00:15:01 

+0000 2013 

� � � RT “@4brezan: @jeanwyllys_real tenho muito orgulho de ser representada por vc!” Tue Nov 

26 00:12:14 +0000 2013 

Olá @melchgomez, envie o convite para dep.jeanwyllys@camara.leg.br que verificamos! 

(Kleber/ASCOM) Mon Nov 25 17:52:18 +0000 2013 

@itsmetati_ :-) Abraço Fri Nov 22 23:34:19 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: barbosa concedeu prisão domiciliar a genoino. isso é justiça Thu Nov 21 

21:22:27 +0000 2013 

RT @gondimricardo: Não me venham falar de 1 país ético quando o livro A Privataria Tucana dá até 

a conta em paraíso fiscal e ninguém da fam… Wed Nov 20 22:56:02 +0000 2013 

@marciagam Não me referi a você. Falei de QUEM ACREDITA! Você acreditou? Não? Então não 

ache que é para você. Menos egocentrismo, please. Wed Nov 20 19:04:28 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405137739701813248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405136996383072256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405135966719201280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405135383283138560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405135064432128000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405134062240944128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405134062240944128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405133178291363840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405127903245266944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405127781107105792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405127633803149312
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405127633803149312
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405127518229118976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405127518229118976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405126816316555264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405126816316555264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405031202689519616
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404030110166433792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403634537298952192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403634537298952192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403295699313623040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403237426300465153


180 

 

. @marciagam Claro que não! Onde você leu essa calúnia? E por que dar atenção a lixo difamatório 

posto em circulação na internet? Wed Nov 20 18:36:34 +0000 2013 

@leoqrodrigues Tô cansado de achismo e ignorância motivada por aqui. Vá ler e reler e entender o 

texto de minha opinião. E fim de papo. Tue Nov 19 23:50:51 +0000 2013 

@leoqrodrigues Primeiro vá aprende o que é legislar e, assim, distinguir legislação de opinião. Já 

disse: sem conhecimento, não dá! Tue Nov 19 23:49:53 +0000 2013 

@leoqrodrigues E "decepções" de gente que "simpatizava" comigo não me pressiona, principalmente 

quando elas são equívocos de interpretação. Tue Nov 19 23:01:33 +0000 2013 

@leoqrodrigues Eu lhe peço que leia, releia e entenda o que está sendo dito e defendido. Nada pior 

num debate que ignorância motivada. Tue Nov 19 23:00:03 +0000 2013 

@Welbi @boyzin2000 Gente desonesta intelectual; coxinhas rancorosos de plantão e deturpadores 

de minhas palavras não é bem-vinda aqui! Fora! Tue Nov 19 22:50:29 +0000 2013 

E com invejosos! � RT “@Welbi: O Deputado Jean Wyllys só interage com BAJULADORES e 

HOMOFÓBICOS. Saiu do #BBB mas não parou de encenar” Tue Nov 19 21:49:38 +0000 2013 

E com carentes! � RT “@Welbi: O Deputado Jean Wyllys só interage com BAJULADORES e 

HOMOFÓBICOS. Saiu do #BBB mas não parou de encenar.” Tue Nov 19 21:48:39 +0000 2013 

E com rancorosos! � RT “@Welbi: O Deputado Jean Wyllys_real só interage com BAJULADORES e 

HOMOFÓBICOS. Saiu do BBB mas não parou de encenar” Tue Nov 19 21:47:39 +0000 2013 

@ninalemos @DionisioNeto @GAYEGOS Serei padrinho com prazer. E quando eu for a SP, aviso, 

Gayegos. Espero ver Dionísio quando aí estiver. Tue Nov 19 17:51:07 +0000 2013 

@DionisioNeto @GAYEGOS @ninalemos Estou em BSB, trabalhando. Mas tenho evitado o TT. 

Estou com preguiça da barbárie que impera aqui. Sdds! Tue Nov 19 17:29:36 +0000 2013 

RT @diariosignos: @jeanwyllys_real #Peixes odeia intolerância. Sat Nov 16 16:01:30 +0000 2013 

@lec_amorim Não sei se sua mãe é mentirosa. Mas mentiroso é quem contou essa história. 

MENTIROSO! E imbecil quem acreditou nela. Fri Nov 15 22:17:49 +0000 2013 

RT @linobocchini: Os que comemoram a prisão do Genoino não tem 1% da honradez dele Fri Nov 15 

20:32:29 +0000 2013 

RT @DeborahAlvim: Lógica governista: preso em protesto --> vândalo preso por mensalão --> preso 

político Fri Nov 15 20:30:24 +0000 2013 

RT @DionisioNeto: E o Maluf continua solto! Fri Nov 15 20:30:02 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403230402200219648
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402947108309041152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402946862782898176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402934702753193984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402934321579065344
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402931915021631488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402916600778858497
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402916355466608641
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402916104143908864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402856576224362496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402851161897971712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401741829890383873
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401474143742595072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401447635821010945
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401447635821010945
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401447112686460929
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401447020357255169
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RT @gondimricardo: No 15 de novembro o lema deveria ser: Alerta! Não relaxem! Desde 1889 os 

milicos dão golpe. Fri Nov 15 20:26:33 +0000 2013 

RT @hilde_angel: Por favor perfil @PTSaoPaulo peço um pouco de atenção e divulgação à : Nota 

Pública de José Genoíno http://t.co/I4zmRBbhgL Fri Nov 15 20:25:45 +0000 2013 

@lec_amorim Quem tem boca fala o que quer. E quem é imbecil acredita em tudo que lhe conta. 

Onde está a inteligência, eleitor? Fri Nov 15 20:09:55 +0000 2013 

@ProfiLuizao Quando governos ditos de "esquerda" que se sucedem há 12 anos deixarem de dar 

dinheiro à "mídia golpista" e a fundamentalistas. Fri Nov 15 20:08:07 +0000 2013 

@denisebarbosa @ExpoMoney ❤️ � Fri Nov 15 03:07:27 +0000 2013 

@SamyaNalany � � Fri Nov 15 02:04:21 +0000 2013 

@SayonaraSarti @PaulinhaBraun @barbarabreves @PaulaSouto :-) � Fri Nov 15 02:00:32 +0000 

2013 

Pois é! � RT “@Inesvergara: @jeanwyllys_real saudade!!! Temos que marcar de ver #TheVoiceBrasil 

junto com @edusciortino e Rê Leão!!!” Fri Nov 15 01:39:56 +0000 2013 

Às vezes não entendo os critérios dos técnicos! RT “@1TeresaCristina: @jeanwyllys_real pensei a 

mesma coisa, #xatiada” Fri Nov 15 01:38:12 +0000 2013 

@ClaudiaLeitte � Tá incrível! � Fri Nov 15 01:32:16 +0000 2013 

Isso! RT “@thiagohanney: Simona tem uma personalidade ímpar @jeanwyllys_real Uma postura 

diferente das que vemos no mercado!” Fri Nov 15 01:31:06 +0000 2013 

@CRIS280309 Eu tô. O espaço é meu. Não gostou? Dê unfollow... :-) Fri Nov 15 01:26:42 +0000 

2013 

@mhgroldan Estou sem paciência para gente limitada. Vá pesquisar o conceito de "preconceito", 

please! Fri Nov 15 01:18:51 +0000 2013 

@cerqueiratiago Eu me referia à intérprete que popularizou a canção. Respeite a elipse e deixe de 

chatice. ;-) Fri Nov 15 01:17:07 +0000 2013 

@renatadiasgomes Não me lembrava! :-) Fri Nov 15 01:01:41 +0000 2013 

@diImabr @manudeputada Gostamos! Mais um ponto em comum entre nós! Fri Nov 15 00:59:47 

+0000 2013 

@manudeputada @diImabr Você vai amar! Fri Nov 15 00:52:54 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401446141881221120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401445941741637634
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401441955705786369
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401441503937302528
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401184643321712640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401168765838446592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401167804415873025
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401167804415873025
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401162619933196288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401162181875879936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401160692331732992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401160396482285568
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401159288196198400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401159288196198400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401157313471717376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401156879789096960
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401152994332655617
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401152517117317120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401152517117317120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401150784257396736
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RT @manudeputada: Me rendi ao conselho da @diImabr e @jeanwyllys_real e vou terminar a noite 

do congresso do partido vendo #thevoice pela 1… Fri Nov 15 00:52:38 +0000 2013 

@_BrunaBarreto_ � Boa sorte! Fri Nov 15 00:52:01 +0000 2013 

❤️ RT “@SayonaraSarti: @jeanwyllys_real FODA!!!! Incríveis!” Fri Nov 15 00:46:13 +0000 2013 

Eu também! RT “@SUZIPIRES: Toda arrepiada! RT @jeanwyllys_real: Que batalha foda! 

#TheVoiceBrasil” Fri Nov 15 00:45:02 +0000 2013 

Amo! (Irmã de Priscila Capricci, né? rsrs) RT “@Flavia_OGlobo: @jeanwyllys_real Verdade! Luana 

Camarah, personagem de Janete.” Fri Nov 15 00:37:51 +0000 2013  

@denisebarbosa @fdecbn @ExpoMoney Foi ótimo! Já estou te seguindo. :-) Fri Nov 15 00:13:24 

+0000 2013 

@FernandaCuryx Um beijo, Nanda! Foi um prazer te conhecer. Agora quero te ouvir. Thu Nov 14 

14:58:12 +0000 2013 

RT @somdemario: @jeanwyllys_real 3 Mil Views em um dia! Super gravação de Mário Wamser e 

@1bertoGessinger ,Ouça e Retweet - Ando Só - http:… Thu Nov 14 14:53:01 +0000 2013 

RT @icaroeloi: @revista_trip @jeanwyllys_real que bom que alguém se pronunciou por essa 

lutadora, rainha, e puta! Que de fato descanse em p… Thu Nov 14 03:36:02 +0000 2013 

RT @revista_trip: Jean Willys: "Descanse em paz Gabriela Leite, uma grande transformadora" 

http://t.co/tVCcMCwyLB Thu Nov 14 03:13:56 +0000 2013 

RT @revista_trip: Começou o #TripTransformadores2013! Estamos ao vivo! Vem ;) 

http://t.co/tVCcMCwyLB Wed Nov 13 23:46:38 +0000 2013 

Meu/minha amig@ @LaerteCoutinho1 mostra a pele que habita em @RollingStone (que orgulho e 

admiração!) : http://t.co/cka6nyQBN6 Wed Nov 13 00:46:17 +0000 2013 

RT @fndc_br: "A comunicação é mediada pela posição de sujeito, audiência não é um bloco 

monolítico. É importante sair do maniqueísmo" @jean… Tue Nov 12 20:37:48 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: máxima do @DaniloGentili: ninguém pode me criticar por zoar até mulheres 

amamentando porque é CENSURA mas se zoarem comi… Tue Nov 12 14:23:01 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: atenção!!! a nova dos ~comediantes~ ~democratas~: @DaniloGentili manda 

tirar do ar vídeo do PSTU criticando ele! http://… Tue Nov 12 14:22:46 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: "quantas bananas você quer para deixar essa história para lá?" disse 

@DaniloGentili a rapaz negro http://t.co/IppyKmWhXh Tue Nov 12 14:18:32 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401150718515499008
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401150561418227712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401149101120974848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401148805602902016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401146995949465600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401140843626893312
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401140843626893312
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401001121093005313
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401001121093005313
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400999816488321025
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400829450650398720
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400823887061340160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400771718442393600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400424341844008960
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400361808659488768
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400267493048328192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400267427940143104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400266365661360128
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@Haddefinir Obrigado, querido. Mon Nov 11 20:14:09 +0000 2013 

� RT “@CalcinhasNoBox: Apenas que @jeanwyllys_real sempre me indica os melhores livros” Mon 

Nov 11 20:09:13 +0000 2013 

RT @JoaoFiguer: @jeanwyllys_real As cenas da família de Valdirene são quase sempre Zorra Total, 

aqui e ali um pouco de drama atenuam isso. … Fri Nov 08 23:32:32 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: queria um documentarista desses no brasil http://t.co/p5JfQXGxyS Wed Nov 

06 14:56:55 +0000 2013 

@WeslenOliveira Tá "queimada" com imbecis homofóbicos como você! E imbecis como você não 

representam os cristãos. Cristão é outra coisa! Tue Nov 05 15:03:37 +0000 2013 

RT @ghiraldelli: @jeanwyllys_real dá uma olhada http://t.co/d7u0yo8a9u Sun Nov 03 19:43:13 +0000 

2013 

@Lars_Tricolor @MPdaBahia Se tenho identificação é com o raro PT que ainda é esquerda! :-) Fri 

Nov 01 02:50:16 +0000 2013 

@Lars_Tricolor @MPdaBahia Meu coração é a honestidade e o compromisso com os DH - algo 

inexistente no PT que virou direita! :-) Fri Nov 01 02:49:25 +0000 2013 

RT @glaad: Happy Halloween from the ghosts and ghouls here at GLAAD! What are you dressing up 

as? http://t.co/GU4cV2wXjU Thu Oct 31 20:20:03 +0000 2013 

@ELIASTOSATTI @dindrybuck Isso porque você não deve se olhar no espelho, né? :-) Thu Oct 31 

20:17:22 +0000 2013 

RT @EliVieira: Como a maioria de quem vem falar bobagem sobre aborto para mim é homem, 

gostaria de fazer uma sugestão tão... http://t.co/c3… Thu Oct 31 20:14:29 +0000 2013 

@PaulinhaBraun Não se deixe impressionar por essas bobagens, resquício de obscurantismo ou 

oportunismo descarado a partir de brincadeiras! Thu Oct 31 20:07:39 +0000 2013 

RT @marinasantanna: Com @jeanwyllys_real e @maragabrilli, gente querida, compartilhando alegria 

pela aprovação na CCult de… http://t.co/0X2… Wed Oct 30 23:11:52 +0000 2013 

@DionisioNeto No próximo, do dia 07. Vamos nos ver? Wed Oct 30 02:45:54 +0000 2013 

@DionisioNeto Muitas saudades! ❤️ Wed Oct 30 02:43:57 +0000 2013 

RT @ManoelZanini: @jeanwyllys_real Hesíodo: o vinho não é culpado pelo excesso dos 

homens. Wed Oct 30 02:29:36 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399993468418002944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399992226857877504
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399992226857877504
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398956232931041280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398101695764652032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398101695764652032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397740995200434176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397086582865682432
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397086582865682432
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396106890234822656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396106890234822656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396106675473883136
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396008690408775681
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396008011325771776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396008011325771776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396007288684969984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396005565920722944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395689539341406208
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395381016829128704
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395380524715606016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395376912069316608
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RT @omauriciobf: Como será que o tráfico sobrevive com pessoas plantando maconha em casa? 

Não, pera... Wed Oct 30 02:13:33 +0000 2013 

RT @citacao: de Angelina Jolie: As pessoas sempre vão dizer todo tipo de coisa. Deixa-as falar e vá 

vivendo sua vida. Wed Oct 30 02:13:24 +0000 2013 

@vitorolive @BritoDenize � Wed Oct 30 02:12:31 +0000 2013 

RT @omauriciobf: Vou me mudar para - Denver - Uruguai - Portugal e listando. Wed Oct 30 02:10:56 

+0000 2013 

@Lorenacomparato � Wed Oct 30 02:07:08 +0000 2013 

Concordo! RT “@vitorolive: O melhor programa da atualidade RT @jeanwyllys_real: Ah, que lindo! 

❤️ #PeNaCova � Que episódio MARAVILHOSO!” Wed Oct 30 01:59:10 +0000 2013 

Ah, que lindo! ❤️ #PeNaCova � Que episódio MARAVILHOSO! Wed Oct 30 01:57:50 +0000 2013 

@Eliana Verdade, Eliana. Aliás, que papo bom, não foi? Tomara que encontremos um tempo outro 

dia pra conversar mais. Abraço! Wed Oct 30 01:19:49 +0000 2013 

@nananda_soares Nada mais imbecil que anunciar unfollow! ahahaha Wed Oct 30 01:06:45 +0000 

2013 

Só penso na hora em Sísifo desce da montanha... :-) RT “@rovedajr: @jeanwyllys_real Tarefa de 

Sísifo essa de exorcizar espíritos de porco.” Wed Oct 30 00:39:20 +0000 2013 

@mariruybarbosa �� Wed Oct 30 00:37:43 +0000 2013 

RT @Tsavkko: Gente, olha o PSOL se aliando com o PSDB no MS... Eita, não, é o PT! 

http://t.co/5gnkiAMB5H Wed Oct 30 00:35:33 +0000 2013 

E a privataria tucana? RT “@cartacapital: PT fez a maior privatização da história brasileira, diz Aécio 

Neves | http://t.co/eRd1gKHAnF” Wed Oct 30 00:32:58 +0000 2013 

@ORatinho @aleportoblog Porta da rua é serventia da casa! Wed Oct 30 00:12:58 +0000 2013 

Ãh?! Prefiro a novela! :-) RT “@glaucoalexander: muda pro jogo do @paysanduoficial no SporTV 

Defenda o povo sofrido do Norte!!!!!!!!!” Wed Oct 30 00:05:26 +0000 2013 

Sandra merece texto mais consistente. Fiquei constrangido. RT “@andrelmachado: E na voz de uma 

atriz premiada com a Palma de Ouro!!!” Wed Oct 30 00:01:15 +0000 2013 

RT @roteirodecinema: Polícia matou adolescente e povo foi pra rua protestar em: ( ) São Paulo, BRA 

( ) Santa Rosa, EUA ( ) Paris, FRA ( ) … Tue Oct 29 20:39:02 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395372876041576448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395372838137634816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395372614996471809
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395372214922788864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395372214922788864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395371258365632512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395369254176182272
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395368918153699328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395359351483146240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395356064772030464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395356064772030464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395349163791372288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395348757992472576
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395348210010841089
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395347560787087360
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395342529870462976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395340630832197632
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395339580016447488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395288688646963200
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RT @tatilomb: @jeanwyllys_real cont. as pessoas não sabem dividir as coisas. Tue Oct 29 19:33:39 

+0000 2013 

RT @tatilomb: @jeanwyllys_real cont. E coerência é algo que falta na humanidade. Reconhecer algo 

de positivo em alguém não a absolve de out… Tue Oct 29 19:33:33 +0000 2013 

RT @tatilomb: @jeanwyllys_real Parabéns! Mais uma vez reconhecer o dom da oratória e o quanto 

sabe de política o Lula só mostra o quanto vc… Tue Oct 29 19:33:28 +0000 2013 

RT @BuleVoador: Carlos Latuff faz uma breve análise do discurso de Dilma, ao prestar solidariedade 

a um PM agredido a um jovem... http://t.… Tue Oct 29 16:14:40 +0000 2013 

RT @willgomes: É verdade, tuinto, pesquisas da área médica com animais não são necessárias. Os 

cientistas usam animais só por curtição. :) Sun Oct 27 23:48:13 +0000 2013 

RT @willgomes: Minha pastora, se ser virgem é o máximo por que não ser virgem para sempre? 

#PerguntasProfundas RT @SarahSheeva: Ser virgem … Sun Oct 27 23:45:29 +0000 2013 

RT @dankai420: @jeanwyllys_real Já viu o documentário sobre a maconha medicinal do Dr. Sanjay 

Gupta? Todos na Câmara precisam ver! http://t… Sun Oct 27 00:52:51 +0000 2013 

@marcelo_saless Eu não sei como esse tipo de lixo vem parar em minha TL. Lixo. Fora! Sun Oct 27 

00:32:52 +0000 2013 

�� RT “@aline_calixto: “@jeanwyllys_real: Hora do recreio #TheVoiceBrasil �” ���” Fri Oct 25 

00:46:17 +0000 2013 

@euviniteixeira :-) Fri Oct 25 00:41:49 +0000 2013 

@rafael_torezani Morda suas costas, invejoso. É o que lhe resta! Sat Oct 26 20:57:41 +0000 2013 

@Damiaoismael Lixo na minha TL! É block já! Fora! Sat Oct 26 20:56:57 +0000 2013 

@LEONILDAMASCENA lixo na minha TL? É block já! Fora! Sat Oct 26 20:56:09 +0000 2013 

@mariamalmoraes @_ritaribeiro @moniquekessous Não poderia haver ocasião melhor para 

conhecer vocês duas: numa celebração musical! Beijos! Sat Oct 26 03:38:02 +0000 2013 

Também! RT “@Flavia_OGlobo: Gosto dele! Por que não ele?” Fri Oct 25 01:04:49 +0000 2013 

@sergiomattos40 @LeilocaNeves @marcelomedici @andregabeh Eu adorei a francesa! Foi 

lamentável não terem virado. Fri Oct 25 01:00:28 +0000 2013 

@dadacoelho Hoje tá um pouco estranho, né? Fri Oct 25 00:59:40 +0000 2013 

@alexegustavo Nada deve parecer impossível de mudar, Alex (e Gustavo)! ;) http://t.co/ai4QvNAoo1 

(Marcos/ASCOM) Fri Oct 25 00:16:25 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395272236535664640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395272236535664640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395272208656134144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395272191136522240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395222159167356928
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394611523513237504
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394610837291155458
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394265402014203904
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394260372867526656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394260372867526656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393538972439572480
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393538972439572480
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393537847732764672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394206220112117760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394206034765828097
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394205832063504384
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393944583081824256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393543637180882944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393542540701749248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393542341090619392
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393531456263557120
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RT @IttChicoAnysio: @jeanwyllys_real DÁ UM RT, QUERIDO DEP. E AJUDE O MUNDO A 

RESPIRAR MELHOR! http://t.co/ljHStqswMK Thu Oct 24 20:09:57 +0000 2013 

RT @WoolfVir: Entrevista com Teresa Forcades, a freira catalã que defende o casamento igualitário e 

o direito ao aborto: http://t.co/PhFkt… Wed Oct 23 22:49:50 +0000 2013 

Já sou um, mas primo pela inteligência! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar 

sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:21:00 +0000 2013 

Já sou um, mas defendo o estado laico! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar 

sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:20:20 +0000 2013 

Já sou um, mas reconheço a Ciência! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar 

sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:19:46 +0000 2013 

Já sou um, mas respeito a pluralidade! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar 

sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:18:57 +0000 2013 

Já sou um, mas não sou intolerante! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar 

sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:18:02 +0000 2013 

Já sou um, mas respeito as minorias! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar 

sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:17:08 +0000 2013 

Já sou um, mas não prego o ódio! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar sua 

vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:16:29 +0000 2013 

Já sou um, mas não sou fanático! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi transformar sua 

vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:15:54 +0000 2013 

Já sou um, mas não sou fundamentalista! RT “@Adrielmessias23: vc acredita que Deus vsi 

transformar sua vida e vc ainda sera um cristão ....” Wed Oct 23 19:15:26 +0000 2013 

Que tal? / “@inexplicavel: Você acredita que a LEI AMERICANA vai influenciar países livres da africa 

onde ocorreu o apartheid? viagem sua!” Wed Oct 23 19:05:31 +0000 2013 

8) Boa tarde! Wed Oct 23 18:47:20 +0000 2013 

Olá @hscosta76, fizemos um ato ontem pela aprovação do PL. De fato, números de um massacre! 

(Kleber/ASCOM) Wed Oct 23 12:28:15 +0000 2013 

@gal_costa Emocionado que você voltou! ❤️ Beijos! � Wed Oct 23 01:30:05 +0000 2013 

@ivonepita @rovedajr :-) Wed Oct 23 00:56:20 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393469432254955520
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http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392816725970137088
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@rafucko @KoenmaSan Sim, desde que não esteja filiado a partido ou serviço de campanha de 

adversários. Wed Oct 23 00:23:47 +0000 2013 

@KoenmaSan @rafucko @cadulorena Chico, por que você tem um cão no avatar ? Wed Oct 23 

00:23:01 +0000 2013 

E nas inserções das campanhas nas mídias! RT “@KoenmaSan: @rafucko Pelo o que eu li é só na 

propaganda eleitoral gratuita” Wed Oct 23 00:19:55 +0000 2013 

RT @maria_fro: @detected100 @jeanwyllys_real @cynaramenezes PT é muita gente, não reduza 

um grande partido a um bando de bobo que não sabe … Wed Oct 23 00:18:04 +0000 2013 

. @na_faixa Lancei a moda (tweets numerados �) Wed Oct 23 00:14:15 +0000 2013 

RT @PedroMunhoz5: O mundo tá confuso. Aécio defendendo estatizações e galera do PT surtando 

com a Cynara Menezes. Acho que vou dormir pra v… Wed Oct 23 00:11:12 +0000 2013 

RT @maria_fro: Agora tô vendo a tropa de choque atacando a @cynaramenezes Parabéns, vcs 

estão fazendo um ótimo trabalho de afastamento de … Wed Oct 23 00:04:00 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: não entendo nada de economia, mas sei lá. outros tempos? 

http://t.co/2sbc5VaXFT Wed Oct 23 00:02:00 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: petistas que estão me atacando são os mesmos que aplaudiram foto de lula 

com maluf e aplaudirão aliança com usineiro em … Wed Oct 23 00:00:31 +0000 2013 

RT @MarkosOliveira: Jean Wyllys fala da democratização da comunicação durante homenagem aos 

10 anos do Brasil de Fato: http://t.co/Va72ELZq… Tue Oct 22 23:59:22 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: "você não entendeu o leilão de libra" é o novo "cala a boca e apoia" Tue Oct 

22 23:58:44 +0000 2013 

. @LuizThunderbird @marvio Acabou de ser aprovado, mas só vale para o programa eleitoral e 

inserções (o que é lamentável mesmo assim). Tue Oct 22 23:04:52 +0000 2013 

@LuizThunderbird @marvio Acabou de ser aprovado, mas só vale para o programa eleitoral e 

inserções (o que é lamentável mesmo assim). Tue Oct 22 23:03:57 +0000 2013 

@jorgepesafi Você só precisa entender que elaborar, debater e votar leis é nosso TRABALHO! (E dar 

satisfação desse trabalho também!). Abs! Tue Oct 22 23:01:53 +0000 2013 

@jorgepesafi Você só precisa entender que elaborar, debater e votar leis é nosso TRABALHO! (E dar 

satisfação desse trabalho também!). Abs! Tue Oct 22 23:01:53 +0000 2013 

@GAYEGOS Estamos em sintonia. Beijos! Tue Oct 22 22:29:06 +0000 2013 
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RT @GreenpeaceBR: Na Indonésia maior produtora de óleo de palma, Wilmar promove 

desmatamento e drástica redução da biodiversidade. http://t… Tue Oct 22 22:25:58 +0000 2013 

@GAYEGOS Ando com preguiça daqui... Tue Oct 22 22:09:32 +0000 2013 

Jamais, amado! Por que? RT “@GAYEGOS: Tá brigado comigo?” Tue Oct 22 21:41:59 +0000 2013 

. @alcysio Retratação aceita. Ah, se todos agissem assim! Uma abraço fraterno. Tue Oct 22 20:03:45 

+0000 2013 

RT @guiaUscha: @jeanwyllys_real Cacá Diegues produz "Favela Gay", filme sobre gays das 

comunidades #guiauscha http://t.co/UT4xEYek8a Tue Oct 22 20:01:17 +0000 2013 

RT @claraaverbuck: @jeanwyllys_real ontem os comentários no texto da @nadialapa foram 

INACREDITÁVEIS. as pessoas comentavam A FOTO sem ler … Tue Oct 22 19:59:21 +0000 2013 

Tá explicado! RT “@ericksonribb: mesmo discordando de muita coisa do @Dep_Bolsonaro ainda 

tenho saudades da época de ordem e descencia.” Tue Oct 22 19:56:22 +0000 2013 

. @alcysio Vamos aprender a ler tweet? A expressão "que tal?" tem o claro objetivo de criticar o 

conteúdo posterior. Vamos ler com atenção! Tue Oct 22 19:42:53 +0000 2013 

Que tal? RT “@ericksonribb: pq não testes com estupradores e assassinos? e abolir com animais que 

são menos animais que os 1ºs citados?” Tue Oct 22 19:37:25 +0000 2013 

Para o debate -> RT “@ghiraldelli: Olha só este: A verdade (e a mentira) sobre a utilidade dos testes 

com animais http://t.co/hve77JPBgQ” Tue Oct 22 19:32:23 +0000 2013 

RT @OCriador: Jesus vai entrar na justiça para proibir a circulação da Bíblia. Segundo ele, foi uma 

biografia não autorizada. Tue Oct 22 00:58:50 +0000 2013 

RT @cadulorena: Não tem aquecimento global, não é terra indígena, não é privatização... Brasil, país 

onde quando é, basta negar. Tue Oct 22 00:39:06 +0000 2013 

RT @maria_fro: Só faltou explicar o exército de mais de mil homens pra cima de 20 petroleiros 

http://t.co/cGtNQzDwjJ Tue Oct 22 00:36:37 +0000 2013 

Mais do mesmo! RT “@MonicaWaldvogel: Meia hora de Marina no Roda Viva e nenhuma novidade 

até aqui.” Tue Oct 22 00:35:21 +0000 2013 

RT @hilde_angel: Dia da tristeza, da privatizacao de nosso maior campo de petroleo do mundo, dia 

da concessao de nossoa sonhos Tue Oct 22 00:34:32 +0000 2013 

@raquel_lucia ahahahahah Tue Oct 22 00:31:14 +0000 2013 

Será que você está escolhendo bem seus amigos virtuais no FB? RT “@raquel_lucia: Acho aqui mais 

inteligente que lá.” Tue Oct 22 00:28:43 +0000 2013 
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189 

 

Lá a barbárie é menor que aqui. � RT “@JornalOGlobo: Twitter tem taxa de desistência maior que a 

do Facebook. http://t.co/LzqUO1Gp7q” Tue Oct 22 00:19:13 +0000 2013 

RT @LeoJaime: Este é o tempo dos rasos e belicosos. Tue Oct 22 00:17:06 +0000 2013 

RT @felipedjeguaka: Sobre exploração do petróleo, compartilho @EGudynas: se desvincular da 

exportação e usar só para as NECESSIDADES http:/… Tue Oct 22 00:09:44 +0000 2013 

RT @rosana: Eu sempre achei que o Brasil inteiro queria ser técnico de futebol. Mas no Twitter a 

vocação geral é pra ser advogado de acusa… Tue Oct 22 00:06:33 +0000 2013 

RT @bbimbi: A @dilmabr le está creciendo la nariz como a Pinocho: http://t.co/SZrYlCMH4g. Tue Oct 

22 00:00:48 +0000 2013 

RT @felipedjeguaka: A @MiriamLeitaoCom escreveu que a Shell foi uma "boa surpresa" para a 

exploraçõa de Libra. Aqui a realidade da Shell: h… Mon Oct 21 23:59:03 +0000 2013 

RT @andretrig: @dilmabr diz que receita do pré-sal chegará a 1 trilhão de reais. Dá pra cravar esse 

nº?Quem poderá prever preço do barril d… Mon Oct 21 23:52:22 +0000 2013 

RT @felipedjeguaka: Inclusive carinhosas! http://t.co/fQ7veEsD9R RT @blogplanalto Dilma: As 

empresas petroleiras são parceiras q buscam inv… Mon Oct 21 23:51:11 +0000 2013 

RT @celsodossi: "Que Deus continue abençoando o Brasil". As eleições vão chegando e Dilma vira 

até religiosa, AMO. Mon Oct 21 23:50:04 +0000 2013 

RT @delucca: Saca essa, @jeanwyllys_real: Chinesa CNPC, dona de 10% do Campo de Libra, foi 

banida do Chad por problemas ambientais http://t… Mon Oct 21 23:47:54 +0000 2013 

RT @delucca: Enquete: quem lembra de UM número dito por @dilmabr em seu pronunciamento 

agora pouco? Mon Oct 21 23:44:54 +0000 2013 

RT @delucca: Dilma vomita números em seu programa em rede nacional, mas esquece de lembrar 

de quanto as empresas estrangeiras levarão do Ca… Mon Oct 21 23:39:54 +0000 2013 

ahahaha RT “@rosana: é muita vírgula, Dilma” Mon Oct 21 23:38:55 +0000 2013 

RT @guigomed: "Bastará a aplicação corretas desses recursos para..." Boa aluna vc, dilma Mon Oct 

21 23:38:25 +0000 2013 

ahahahaha RT “@rosana: povo tá entendendo o discurso?” Mon Oct 21 23:38:08 +0000 2013 

RT @viledesma: Libra é o signo da Dilma? haha Mon Oct 21 23:37:50 +0000 2013 

ahahahahah RT “@joetellus: @jeanwyllys_real e fazendo pausa cada vez que o teleprompt muda de 

linha...” Mon Oct 21 23:37:11 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392444999163719680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392444463647567873
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http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392436363058237440
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RT @Aloisiofcs: “Leiloar Libra é grave erro estratégico”, afirma descobridor do pré-sal 

http://t.co/obnjkLSlEG Mon Oct 21 23:25:18 +0000 2013 

RT @ClaudiaGrabois: Nota do Fórum Nacional de Educação Inclusiva, sobre a meta 4 do PNE 

http://t.co/SKQOfIcY7i @jeanwyllys_real Mon Oct 21 23:17:26 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: quando o @reaconaria foi criticar o @jeanwyllys_real citou direto o nome dele. 

mas quando é o PSDB, melhor não chatear a… Mon Oct 21 23:02:53 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: "lideranças" = PSDB RT @reaconaria reportagem do @estadao sobre o gasto 

de algumas lideranças do Senado com refeições ht… Mon Oct 21 22:58:38 +0000 2013 

RT @EduPavao: Cada qual com seu estilo privata. FHC sucateava e depois privatizava. PT endivida 

e depois garante faturamento para transferi… Mon Oct 21 22:56:07 +0000 2013 

@Eddifernandes Olá, Eddy! Segue o link para o canal do deputado Jean no Youtube: 

http://t.co/hY284YyLtC Abs! (ASCOM) Sat Oct 19 03:48:01 +0000 2013 

14. Boa noite! Sat Oct 19 03:07:26 +0000 2013 

Há muita gente em minha TL insistindo numa história de matanças de cachorros no #InstitutoRoyal ... 

Isso é verdade, gente? Fri Oct 18 02:35:45 +0000 2013 

@FePaesLeme Pode ser! Fri Oct 18 02:17:39 +0000 2013 

RT @vitorolive: Como assim apertam pela originalidade? A menina botou até Nirvana no meio! A 

outra cantou "I will always love you" e foi es… Fri Oct 18 02:10:48 +0000 2013 

Isso! RT “@Flavia_OGlobo: @jeanwyllys_real A música. Mas acho que ela merecia uma chance. Já 

deram para outras piores.” Fri Oct 18 02:10:31 +0000 2013 

Perdão, @1TeresaCristina , o iPhone corrigiu seu nome para "Tereza". Eu escrevi Teresa! Um 

beijo! Fri Oct 18 01:51:48 +0000 2013 

AMEI, Tereza! Brown ressaltou o que eu disse: lembra Emílio! RT “@1TeresaCristina: 

@jeanwyllys_real gostei do cearense!” Fri Oct 18 01:48:41 +0000 2013 

E esse Marcos Lessa? Maravilhoso! Saudade, amada! RT “@Flavia_OGlobo: @jeanwyllys_real 

Adorei Maysa, amigo. Saudade de você...” Fri Oct 18 01:46:58 +0000 2013 

@marciatiburi :-) Obrigado, amada! Minha voz é extensão da sua! Thu Oct 17 23:22:05 +0000 2013 

RT @Leandra_leal: http://t.co/oD3ISDNhTM Thu Oct 17 23:20:27 +0000 2013 

RT @Leandra_leal: Libertem #sininho e todos presos arbitrariamente nos protestos do RJ Thu Oct 17 

23:19:37 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392431429961138176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392429450484543488
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RT @ocalheiros: Ônibus usado pela PM para levar presos era irregular http://t.co/25anrdQeI7 Thu Oct 

17 23:19:23 +0000 2013 

Boa noite! Thu Oct 17 23:07:30 +0000 2013 

E Gabeira fez muito mais! RT “@_butterfly38: Discordo. Os vândalos de hoje destroem o que é do 

povo. Será que Gabeira fez isso nos anos 70?” Thu Oct 17 22:15:24 +0000 2013 

"Do povo"?! Gente...! RT “@_butterfly38: Discordo. Os vândalos de hoje destroem o que é do povo. 

Será que Gabeira fez isso nos anos 70?” Thu Oct 17 22:14:51 +0000 2013 

Pergunte aos negros pobres vítimas da PM de que serve a democracia! “@SEGUNDA_OPINIAO: Ali 

era ditadura militar. Vivemos a plena democracia” Thu Oct 17 21:57:54 +0000 2013 

Os daquela época, hoje romantizados e glamourizados! :-) RT “@marigrapiuna: baderneiros 

provocando vandalismo... http://t.co/9M0StCnYq9” Thu Oct 17 21:52:54 +0000 2013 

O movimento gay também foi e ainda é considerado assim... RT “@veragimenez: Você acha 

realmente que baderna sem objetivo é luta política?” Thu Oct 17 21:43:39 +0000 2013 

Essa é a leitura dos jornais e da polícia... RT “@veragimenez: Você acha realmente que baderna sem 

objetivo é luta política?” Thu Oct 17 21:42:41 +0000 2013 

Ou de buscarmos entendê-los, não? RT “@brsamba: tá na hora de os manifestantes e grevistas 

darem um basta nos black blocs nos protestos” Thu Oct 17 21:41:16 +0000 2013 

@brsamba E, sim, o "vandalismo" e sua linguagem da violência contra "patrimônios" têm algo a nos 

dizer sobre esses tempos, meu caro. Thu Oct 17 21:37:52 +0000 2013 

@brsamba A questão é que, com a desculpa de "vandalismo", está se reprimindo também as 

manifestações políticas e os manifestantes! Thu Oct 17 21:36:52 +0000 2013 

O contexto de hoje são governos corrompidos por interesses privados que não querem ser 

questionados! RT “@brsamba: Contextos diferentes..." Thu Oct 17 21:35:07 +0000 2013 

Toda luta política e a repressão do Estado a ela têm um contexto, meu caro! RT “@brsamba: 

Contextos diferentes, Jean... Thu Oct 17 21:31:56 +0000 2013 

A geração 1968 fez luta armada e são! RT “@Ancelmocom: Acusados de vandalismo são 

considerados presos políticos? http://t.co/6jdPRyzGCk” Thu Oct 17 21:26:42 +0000 2013 

Geração 1968 fez "expropriação" e são! RT “@Ancelmocom: Acusados de vandalismo são 

considerados presos políticos? http://t.co/6jdPRyzGCk” Thu Oct 17 21:25:50 +0000 2013 

@Dahora129 Precisa se informar mais sobre o trabalho do deputado; precisa ler mais, abandonar os 

preconceitos em relação ao trabalho dele. Thu Oct 17 00:48:13 +0000 2013 
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RT @linobocchini: E o @jeanwyllys_real voltou em grande estilo à @cartacapital... Comentando esta 

foto aqui Leia http://t.co/eMiq0XTg7K htt… Wed Oct 16 19:11:00 +0000 2013 

@hugozordan Vá fundo. Não vi como pessoal. Wed Oct 16 03:19:08 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes Obrigado, mesmo que a "fraqueza" apontada seja só percepção 

de gente que não sabe ler ou interpretar! Wed Oct 16 03:18:09 +0000 2013 

@hugozordan E vá cobrar das outras categorias que se organizem por regulamentação como o 

fizeram as profissionais do sexo. Wed Oct 16 03:16:27 +0000 2013 

@hugozordan E eu espero que você se informe mais sobre meu trabalho... Wed Oct 16 03:15:35 

+0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes Sigo. Siga também. Lamento você ser um "aliado" limitado (não lê) 

mas arrogante (você sim) em sua limitação. Wed Oct 16 03:13:14 +0000 2013 

@hugozordan Vá além do primeiro artigo. Leia o projeto todo, incluindo suas justificativas. É assim 

que se procede. Wed Oct 16 03:11:27 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes Aceito questionamentos fundamentados e justos e não "birra" de 

quem não se presta a ler em profundidade. Só isso Wed Oct 16 03:10:12 +0000 2013 

@hugozordan Precisa aprender a ler então. Ou talvez você não tenha projeto algum em mão; tenha 

só equívocos sobre ele. Leia! Wed Oct 16 03:07:44 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes A regra básica de quem quer opinar é ler e ler em profundidade, 

interpretando. Do contrário, só desenho. Wed Oct 16 03:06:14 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes E você é cheio de "boa" intenção, mas vacila quando não lê e vem 

com preconceito disfarçado de "achismo". :-) Wed Oct 16 03:05:19 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes Não entendo mal. Entendo que se trata de ignorância ou de ver 

pêlo em ovo. Não me entenda mal. Simples assim. Wed Oct 16 03:01:22 +0000 2013 

@hugozordan "Nojenta" é a burrice ou a desinformação. Leia o projeto e as justificativas do mesmo 

antes de emitir "opinião" movida a achismo Wed Oct 16 02:59:49 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes Aproveite o ensejo e leia: http://t.co/FjKTW7WlgS . Nada pior que 

opinião movida por ignorância! Wed Oct 16 02:57:43 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes O típico "opineiro" de Twitter que pouco se aprofunda e sai 

"opinando" a partir da leitura apressada! Wed Oct 16 02:55:11 +0000 2013 

@CaioRRangel @cynaramenezes Se você tivesse lido o texto que acompanha a frase, não emitiria 

tanto equívoco em caixa alta. Wed Oct 16 02:54:09 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390555493003182080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390315949456633856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390315701048979456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390315275272609793
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390315056510291968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390315056510291968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390314465226657792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390314016377434112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390313701745889280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390313078593966080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390312701337300992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390312471476834306
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390311477821046784
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390311088962936832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390310559805341696
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390309919968485377
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390309659951001600
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@cynaramenezes Essa canalha virtual reacionária me dá náuseas! E o que virou esse "jornalismo" 

virtual, hein? Você ainda perde tempo! Wed Oct 16 02:34:04 +0000 2013 

@Deisy_Ventura Sim, posso te mandar. Envie um email para dep.jeanwyllys@camara.leg.br . 

Abraço. Sat Oct 12 15:50:07 +0000 2013 

� RT “@advlucasbs: alarmante. Me causou espanto semana passada um colega de serviço no 4ø 

per. Direito não sabe o que é STF e competência.” Thu Oct 10 02:48:25 +0000 2013 

@NinaDalmaso Foi uma pergunta, meu bem. Havia uma interrogação! Wed Oct 09 23:28:37 +0000 

2013 

RT @GreenpeaceBR: Mãe da ativista brasileira iniciou uma petição pedindo às pessoas q enviem 

email a Dilma pela libertação de Ana Paula htt… Wed Oct 09 20:14:00 +0000 2013 

@carloscareqa � � � Wed Oct 09 04:10:44 +0000 2013 

RT @carloscareqa: @jeanwyllys_real Necessário inclusive para se ensinar Saúde Básica e de 

família! Parece que não querem que o povo tenha e… Wed Oct 09 03:47:24 +0000 2013 

INDECENTE é querer negar saúde aos mais pobres por pura ignorância ou antipetismo! RT 

“@aroldoarantes: O Mais Médicos é indescente!” Wed Oct 09 03:32:50 +0000 2013 

@JJAfroReggae Recebeu meu email e SMS? Wed Oct 09 03:29:22 +0000 2013 

RT @Keshi: @jeanwyllys_real Me escandaliza MESMO é ver gente preocupada com a integridade 

das vidraças de banco e não com a violência contr… Wed Oct 09 02:58:10 +0000 2013 

RT @Ro_anna: Veja o momento da prisão da moça que foi chamada de gostosa pela PM do Cabral e 

respondeu: Gostosa é a sua mãe http://t.co/r… Wed Oct 09 02:56:27 +0000 2013 

Vandalismo é também forjar flagrante contra jovens! RT “@lopesfernande: Tá gostando de ver 

bancos destruídos? Isso não é vandalismo, não?” Wed Oct 09 02:55:01 +0000 2013 

Vandalismo é também bater em professor em greve! RT “@lopesfernande: Tá gostando de ver 

bancos destruídos? Isso não é vandalismo, não?” Wed Oct 09 02:53:44 +0000 2013 

Olá @rucianonunes, o projeto não elimina as agências. Ele estabelece os trâmites legais, de forma a 

proteger o menor. (Kleber/ASCOM) Tue Oct 08 19:04:33 +0000 2013 

@ednaldomatheus Talvez porque lixo só consiga ver porcaria de sua perspectiva ahahaha E saiba 

que seu veneno só mata você mesmo ahahah Tue Oct 08 03:41:02 +0000 2013 

@gabriellearaujo :-) Poderia ter me dado. Eu ia adorar! Sun Oct 06 05:44:23 +0000 2013 

ZzzzzZzzZ RT “@leydiparma: @jeanwyllys_real vc só assiste a globo?” Fri Oct 04 02:46:48 +0000 

2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390304608540975104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389055387867308033
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388133889652584448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388083608009064448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388083608009064448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388034631066722304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387792218633023488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387786346712268801
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387782679942692864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387781808781537280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387773957195452417
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387773523986759680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387773164115472385
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387772842705948672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387654766970417152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387422357117489152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386728623061086208
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385959158773993472
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385959158773993472
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Nossas! \o/ RT “@aline_calixto: @jeanwyllys_real Camarah e Dom são minhas apostas já!!!” Fri Oct 

04 02:38:39 +0000 2013 

@pdralex @rebatata @aline_calixto @djnyack Oi, Pedro! :-) Fri Oct 04 02:37:42 +0000 2013 

TeamCamarah! :-) RT “@lucyramos: Já tenho minha candidata por enquanto: Luana Camarah! 

#TheVoiceBR” Tb estou na torcida por ela.” Fri Oct 04 02:35:40 +0000 2013 

Vamos! ahahaha RT “@Inesvergara: vamos ver o próximo juntos! Já passo mal de rir pensando nos 

comentários! Aposto que você canta junto! Bjs” Fri Oct 04 02:34:25 +0000 2013 

@pdralex @rebatata @aline_calixto @djnyack :-) Isso aí! #Metrô Fri Oct 04 02:31:54 +0000 2013 

@Inesvergara :-) Fri Oct 04 02:31:16 +0000 2013 

Eu adorei o nome também! :-) RT “@renatadiasgomes: @jeanwyllys_real já estou na torcida por ela 

so pelo nome!” Fri Oct 04 02:20:42 +0000 2013 

Ahahaahahhahaha RT “@Flavia_OGlobo: 12 filhos? Monta logo um coral! #TheVoiceBR” Fri Oct 04 

02:10:28 +0000 2013 

@PretinhoDaSerra Isso mesmo! :-) Fri Oct 04 02:09:48 +0000 2013 

RT @omauriciobf: Até hoje eu ã entendo essa implicância dos beyoncetes com a Anitta. Reclama 

dela e tá cheio de britnei no computador. Coer… Fri Oct 04 02:08:42 +0000 2013 

@_iurymoraes @ClaudiaLeitte @MozartLuiz Avise a seu amigo que vai perder tempo. Sou deputado 

pelo Rio de Janeiro! Fri Oct 04 02:07:46 +0000 2013 

@thaailopesc Amada, escreva-me: dep.jeanwyllys@camara.leg.br . Será um prazer ouvir você e sua 

mãe. Abraço! Fri Oct 04 01:57:55 +0000 2013 

 

ahahahahahaha RT “@RaphaelFaria_: @jeanwyllys_real hahahahah pô no chuveiro geral canta.” Fri 

Oct 04 01:53:22 +0000 2013 

No chuveiro! :-) RT “@lerlanger: @jeanwyllys_real não respondeu: vossa excelência canta?” Fri Oct 

04 01:51:11 +0000 2013 

@lerlanger @Flavia_OGlobo @CalcinhasNoBox Estamos Erlanger! Que bom! Fri Oct 04 01:48:28 

+0000 2013 

@DanyBarretto @LEONILDAMASCENA E eu falei que era SÓ ELE? Quem emite opinião simplista a 

partir de leitura rápida tem de ser contestada, né? Fri Oct 04 01:26:50 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385957105771229184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385957105771229184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385956869111816192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385956356190404608
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385956042150260736
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385955406008549376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385955246490783745
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385952589512470528
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385950012896993280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385950012896993280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385949847343616000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385949568279801856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385949335542050816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385946855219429376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385945710153465856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385945710153465856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385945160309551104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385945160309551104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385944477095194624
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385944477095194624
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385939031496065024
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@LEONILDAMASCENA @DanyBarretto Essa é SUA avaliação. A MINHA difere, principalmente no 

quesito voto distrital (coisa de Veja et caterva). Fri Oct 04 01:25:10 +0000 2013 

RT @willgomes: No caso, a culpa de tudo não pode ser da lerdeza, da enrolação, da confusão de 

Marina e seus consorciados. É da conspiração. Fri Oct 04 00:51:36 +0000 2013 

RT @willgomes: Em 3, 2,1 #partiu nova teoria da conspiração: petralhas cartoriais em conluio, veja 

só!, com o TSE barram casuisticamente a … Fri Oct 04 00:50:42 +0000 2013 

RT @willgomes: 4) Todo sujeito de esquerda acha que é progressista. Como assim? Conheço um 

monte de esquerdistas conservadores. Vide Marina Fri Oct 04 00:49:14 +0000 2013 

RT @willgomes: 3) Não existem moderados no Brasil nem um centro (republicano). As pessoas têm 

que estar num dos extremos. Sempre. Fri Oct 04 00:48:59 +0000 2013 

RT @willgomes: 2) Não tem conservador ou reacionário que não diga que é "liberal". Como assim, 

liberal? Reinaldo Azevedo é liberal? Fri Oct 04 00:47:45 +0000 2013 

RT @willgomes: O Brasil tem coisas engraçadas. 1) Não tem autoritário ou fascista que não se diga 

democrata e defensor da democracia "verda… Fri Oct 04 00:47:14 +0000 2013 

@DanyBarretto @LEONILDAMASCENA Solução simplista e perigosa é excluir esse item da reforma 

política. Isso sim! Aliás, solução cínica essa! Fri Oct 04 00:44:08 +0000 2013 

RT @birobson: @jeanwyllys_real Avô escreve carta para filha que expulsou neto após ele assumir 

ser gay http://t.co/xEe91cs847 via @cbonline… Fri Oct 04 00:41:25 +0000 2013 

@lopesfernande Obrigado pela sugestão, mas o deputado não precisa chamar ninguém para 

entender do que ele já entende. Entendeu? Thu Oct 03 14:35:39 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: “O direito a um ensino de qualidade é um direito Constitucional e precisamos 

garantir isso", diz Jean Wyllys : http://… Thu Oct 03 14:24:15 +0000 2013 

“O direito a um ensino de qualidade é um direito Constitucional e precisamos garantir isso", diz Jean 

Wyllys : http://t.co/8r4kQtYHgq ASCOM Thu Oct 03 14:23:21 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: com "minirreforma"/engodo, PMDB está querendo fazer o gigante de 

trouxa Wed Oct 02 21:55:04 +0000 2013 

Vi e já havia RT! Crime frequente agora filmado! RT “@rafucko: Viu isso? PMERJ forjando flagrante 

em menor: http://t.co/8FGwIZmrju” Wed Oct 02 21:51:11 +0000 2013 

Que ignorância! RT “@Amel43: E o governo tem escrúpulos em trazer médicos vagabundos pra 

atender a população? Nem comprovaram a formação” Wed Oct 02 21:47:16 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385938612657094657
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385930165744058368
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385929938840600576
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385929571260178432
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385929507364151296
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385929196314591232
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385929066572156928
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385928288281325568
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385927603536019456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385775156108730368
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385772288286523393
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385772062511734784
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385523353446281217
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385522372805410816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385521390558138368
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RT @rafucko: POLICIAL FORJA FLAGRANTE EM MENOR NO RJ http://t.co/mb8XztQeK5 ASSISTA 

A ESTE VIDEO E DIVULGUE!!!! Wed Oct 02 21:24:44 +0000 2013 

Olá @PietraBitt, envie para contato@jeanwyllys.com.br. Att Kleber/ASCOM Wed Oct 02 14:49:49 

+0000 2013 

@Henrique_Rossi "Inveja é tomar veneno esperando que o outro morra" (Shakespeare) Tue Oct 01 

15:09:37 +0000 2013 

@brsamba @CarlosTufvesson Os intolerantes e ignorantes apenas decidiram sair da sombra e fazer 

proselitismo. Não podemos calar diante deles! Tue Oct 01 00:51:27 +0000 2013 

E nenhuma palavra sobre a violência da PM? RT “@JornalOGlobo: Paes critica atuação do sindicato 

dos professores. http://t.co/vLf77bNxQP” Tue Oct 01 00:48:29 +0000 2013 

RT @brsamba: Além de intolerantes, são burros esses alunos. Deveriam pelo menos conhecer a 

fundo os objetos de sua repulsa. Mas conheciment… Tue Oct 01 00:41:53 +0000 2013 

RT @brsamba: Aluno reaça se recusa a fazer tarefa sobre Marx; aluno evangélico sobre cultura afro-

brasileira; aluno criacionista sobre Darw… Tue Oct 01 00:41:47 +0000 2013 

RT @leorossatto: O aluno é pedante e estúpido a ponto de recusar fazer um trabalho sobre Marx e o 

colunista da Veja trata isso como algo BO… Tue Oct 01 00:41:43 +0000 2013 

@PhillipeLopes ...PRECONCEITOS mal-disfarçados. Vá se informar melhor. (ASCOM) Tue Oct 01 

00:36:33 +0000 2013 

@PhillipeLopes Sua "crítica" seria pertinente se não fosse motivada por IGNORÂNCIA em relação ao 

mandato do deputado e por PRECONCEITOS... Tue Oct 01 00:35:49 +0000 2013 

RT @cynaramenezes: "arma não-letal": triste relato do fotógrafo que perdeu visão de um olho 

atingido por bala de borracha da PM http://t.co… Sat Sep 28 15:08:00 +0000 2013 

Ainda bem! (Tudo tem limite) RT “@JornalOGlobo: Líder e membros de partido da extrema-direita são 

presos na Grécia. http://t.co/MexEeyDKoT” Sat Sep 28 15:07:16 +0000 2013 

Olá @Humberto_Fla, por certo não acompanha o mandato do deputado. Apenas alguns exemplos: 

http://t.co/BKPk6zTdh5. Att Kleber/ASCOM Tue Sep 24 17:12:30 +0000 2013 

Olá @DouglasDuqueza, mande um e-mail para ascom@jeanwyllys.com.br, vamos ver a possibilidade 

de horário. Att. Kleber/@ascomjeanwyllys Mon Sep 23 15:35:58 +0000 2013 

@leonacavalli Estarei lá, amada! Nós veremos de novo. :-) Thu Sep 19 15:55:49 +0000 2013 

RT @leonacavalli: @jeanwyllys_real No Canal Brasil! http://t.co/CgwtmsFmob Thu Sep 19 15:45:45 

+0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385515719112540160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385416333300477953
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385416333300477953
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385058930764029952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385058930764029952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384842965111549952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384842219011973120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384840555538432000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384840530485837824
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384840514719473664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384839214032224256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384839214032224256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384839029562560512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383971357274677248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383971174260424704
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382553140785987584
mailto:e-mail
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382166457636761600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380721902815559680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380719366339571712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380719366339571712
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Olá @MariaClaraSpine, tivemos alguma queda no site, mas já está funcionando novamente. Att. 

Kleber/@ascomjeanwyllys Wed Sep 18 19:38:23 +0000 2013 

Olá @garotadpi, melhoramos o site principal e criamos uma versão do design aprimorada para 

leitura, inclusive por dislexos. (Kleber/ASCOM) Wed Sep 18 18:04:30 +0000 2013 

@BR_TJF @BrunoMengoFla Vindo de você é um elogio. E certamente quando me elogia lembra de 

seu pai, né? ahahahah Wed Sep 18 02:24:36 +0000 2013 

@BR_TJF @BrunoMengoFla Não tentei explicar. Apontei sua burrice. Não notou? 

ahahahahhaahah Wed Sep 18 02:22:48 +0000 2013 

@KoenmaSan Ninguém tá me pegando nem estou pegando ninguém... O resto eu não 

entendi... Wed Sep 18 02:19:44 +0000 2013 

Mas há gente dizendo que estou magro demais! Veja só! RT “@KoenmaSan: @jeanwyllys_real Come 

demais não senão você engorda” Wed Sep 18 02:17:06 +0000 2013 

@BR_TJF @BrunoMengoFla "abaixo" quer dizer "num ponto inferior". Parece-me que você (burro 

motivado?) é que faltou às aulas de português! :) Wed Sep 18 02:15:47 +0000 2013 

Engatei papo com @MROFICIAL sobre esses vestígios de ditadura militar que se recusam a revelar a 

verdade sobre aqueles dias mal-ditos... Wed Sep 18 02:11:03 +0000 2013 

RT @_mariadorosario: Luiza Erundina tem o respeito e consideração da sociedade e do Governo 

além de prerrogativas do seu mandato. Wed Sep 18 02:07:10 +0000 2013 

. @MROFICIAL Eu entendi. Mas só para ilustrar o que eu disse antes, RT agora a pouco a ministra 

dos DHs @_mariadorosario se pronunciando. Wed Sep 18 02:05:18 +0000 2013 

RT @_mariadorosario: A partir de contato dos Senadores Capiberibe e Randolfe Rodrigues, 

conversei com Ministro da Defesa. Dialogo será inte… Wed Sep 18 02:03:25 +0000 2013 

RT @_mariadorosario: Não há e não poderia mesmo existir qualquer veto ao acesso daDepLuiza 

Erundina a instalações do estado brasileiro,seja… Wed Sep 18 02:03:19 +0000 2013 

. @MROFICIAL E, sim, há opinião pública a respeito. A postura do comandante abriu crise no 

Ministério da Defesa em relação ao Legislativo. Wed Sep 18 02:00:57 +0000 2013 

. @MROFICIAL Abortar a visita porque ele mexeu na lista de visitantes autorizados é uma forma de 

dar um recado a ele e ao governo... Wed Sep 18 01:59:04 +0000 2013 

. @MROFICIAL O comandante tem nostalgia dos tempos em que militares mandavam e 

desmandavam... Esqueceu-se de que estamos numa Democracia! Wed Sep 18 01:56:01 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380415526524039169
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380391898533220352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380155364395999233
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380154912354869248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380154140435177472
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380153475507949568
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380153146859061248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380151954720444416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380150975786668032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380150509178728448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380150033859248128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380150006449438720
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380149411604877312
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380148939745681408
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380148171525341184
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. @MROFICIAL Os senadores reagiram e disseram ao Exército que ou ela (e o promotor que também 

foi vetado) vai ou a visita será abortada... Wed Sep 18 01:52:55 +0000 2013 

Não, não pode! RT “@MROFICIAL: essa notícia da Erundina… o exército pode fazer tais exigencias? 

#confusõesdemocráticas #democraciaconfusa” Wed Sep 18 01:51:11 +0000 2013 

RT @PaulinhaBraun: A pior coisa pra quem perdoa é que nunca mais a confiança será a mesma. 

Nun-ca. Porque a sensação de ser traída é muito … Wed Sep 18 01:43:39 +0000 2013 

É por aí! RT “@jacksonraymundo: @jeanwyllys_real Os dois são vilões, mas César socialmente é 

opressor e Félix socialmente é oprimido.” Wed Sep 18 01:43:15 +0000 2013 

Eu estava ao lado da quando ela recebeu a informação... RT “@mariacsenna: @jeanwyllys_real Viu 

essa notícia? http://t.co/39yIdfWO7L” Wed Sep 18 01:40:29 +0000 2013 

As mulheres sempre ponderam. Já os homens... :-) RT “@manusantos: @jeanwyllys_real Hum, não 

sei... Talvez... depende de tanta coisa. rs” Wed Sep 18 01:37:15 +0000 2013 

Verdade! RT “@MROFICIAL: talvez um dia quem sabe, depende da historia - mas nunca no mesmo 

dia. Nunca. Nunca nem no mesmo mes!” Wed Sep 18 01:33:44 +0000 2013 

ahahahah RT “@thaisdumet: não sou casada, muito menos com um homem, mas tão rápido assim 

não perdoava nem um atraso de 15 min no cinema!” Wed Sep 18 01:32:17 +0000 2013 

A maioria perdoa! RT “@veragimenez: Qual mulher nunca perdou um amor infiel?” Wed Sep 18 

01:30:40 +0000 2013 

Você aprontou? RT “@Brenovas: se todas as mulheres fossem como a Pilar minha vida não teria se 

transformado no inferno que ae transformou.” Wed Sep 18 01:29:52 +0000 2013 

Mulheres do mundo, uni-vos contra os cafajestes! “@PaulinhaBraun: Gente, a maioria perdoa. Ou 

tem recaída. Infelizmente. Normal. Uma merda” Wed Sep 18 01:27:09 +0000 2013 

Perdi. Que pena... RT “@thaisdumet: @jeanwyllys_real não! Ele esta tentando...massa foi ele e félix 

na porta de casa!” Wed Sep 18 01:20:00 +0000 2013 

Pensem na burrice motivada! RT “@RivaP31: pense num parlamentar desocupado ainda tem tempo 

de comentar novela, eh falta do q fazer em BsB?” Wed Sep 18 01:16:52 +0000 2013 

Acho que apanhará de Aline! :-) Aguardemos! RT “@MROFICIAL: @jeanwyllys_real apanhou nada!!! 

Mas deve tomar um beeeeeeeelo processo…” Wed Sep 18 01:07:52 +0000 2013 

ahahahaha RT “@GAYEGOS: @jeanwyllys_real @BetowenLagoin Ele ficou olhando.  

E César apanhou também? Ele fez o que? RT “@BetowenLagoin: @jeanwyllys_real Aline apanhou 

na cama, lugar onde ela atende....” Wed Sep 18 01:01:36 +0000 2013 
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ahahahah Nem precisei ver? Espero pegar a última parte! ahaha RT “@euviniteixeira: 

@jeanwyllys_real rolou tudo isso q vc falou rsrsrsrs” Wed Sep 18 00:58:55 +0000 2013 

@willgomes Em outros grupos, o vínculo não é só visto como ressaltado (e seguido da rememoração 

de outros violações praticadas pelo pastor). Tue Sep 17 21:44:31 +0000 2013 

@willgomes Pelo que estou vendo, apenas entre evangélicos (e não me refiro a todos), o vínculo 

entre a violência e o deputado não é visto. Tue Sep 17 21:42:39 +0000 2013 

@willgomes @repimlins Eu concordo contigo que certos "protestos" são contraproducentes. Só pedi 

que não minimize o papel do dep. na prisão. Tue Sep 17 21:11:19 +0000 2013 

@willgomes @repimlins Não está de direito, Gomes, mas, no caso em questão, esteve de fato (não 

minimize esse tráfico de influência, please) Tue Sep 17 20:59:13 +0000 2013 

@LouraJosy De gente burra, já basta o que me ofendeu! Estou sem paciência para quem não 

entende resposta irônica: é o burro motivado! Tue Sep 17 01:45:50 +0000 2013 

RT @camilo_aggio: @jeanwyllys_real Completo absurdo! Em que universo 2 pessoas são presas por 

guardas municipais por se beijarem em público… Tue Sep 17 01:23:17 +0000 2013 

Investigar a exploração comercial da fé e o charlatanismo essa polícia não faz! RT “@camilo_aggio: 

Viu isso, Jean? http://t.co/4z1iZoO0Kl” Tue Sep 17 01:20:13 +0000 2013 

Infelizmente! A polícia terá de explicar essa prisão arbitrária! RT “@camilo_aggio: Viu isso, Jean? 

http://t.co/4z1iZoO0Kl” Tue Sep 17 01:18:31 +0000 2013 

Isso! RT “@lerlanger: acho que é estupidez mas porque mexe com desejo submerso. O sujeito fica 

nervoso consigo mesmo e rosna para os outros” Tue Sep 17 01:15:17 +0000 2013 

@lerlanger :-) Tue Sep 17 01:14:14 +0000 2013 

@legentinelson Tão jovem e já é um débil mental que sai ofendendo as pessoas por acreditar em 

mentiras sobre elas! Tue Sep 17 01:13:39 +0000 2013 

@legentinelson Você além de um imbecil homofóbico, é estúpido o suficiente (burro mesmo!) para 

acreditar em calúnias a meu respeito! :-) Tue Sep 17 01:12:37 +0000 2013 

@EduFrom Você não votou em mim nem vai votar. Vai procurar sua turma e me deixe em paz com o 

que eu gosto. Sacou? Tue Sep 17 01:10:07 +0000 2013 

Sim, óbvios em sua estupidez que só me provoca risos! :-) RT “@lerlanger: @jeanwyllys_real Esses 

raivosos são tão óbvios, não?” Tue Sep 17 01:04:09 +0000 2013 

@MauroMendoncaF @Tatawerneck @WalcyrCarrasco Eu também considero! A discussão proposta 

é profunda, não faz concessão ao senso comum! Tue Sep 17 00:57:57 +0000 2013 
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Olá @delviak, não há informações centralizadas, são iniciativas de cada legislativo. A solução é 

cobrar localmente! (Kleber/ASCOM) Mon Sep 16 13:54:12 +0000 2013 

@lu2cia No mais, volto a dizer: acreditar em tudo que circula na internet é um erro grave! 

Abraço! Sun Sep 15 03:22:00 +0000 2013 

@lu2cia Só escrevo carta a quem eu conheço e respeito. Não é o caso desse tal Olavo de Carvalho, 

de quem nunca ouvi falar... Sun Sep 15 03:19:53 +0000 2013 

@lu2cia Amada, você precisa saber que na interne há quem faça DIFAMAÇÃO e CALÚNIA sobre as 

outras! Nem sei quem é Olavo de Carvalho! Sun Sep 15 03:18:36 +0000 2013 

@lu2cia Sugiro você acompanhar minhas ações e falas a partir do site da Câmara ou do meu: 

http://t.co/wq2iK0yEvu Sun Sep 15 03:11:55 +0000 2013 

@lu2cia E desde quando esse link é fonte confiável? Volto a dizer: é burrice sair acreditando em tudo 

que se fala das pessoas na internet. Sun Sep 15 03:10:47 +0000 2013 

@lu2cia Melhore a qualidade de suas fontes de informação e fique mais esperta à difamação e a 

calunia! É o que tenho para lhe dizer. Sun Sep 15 02:18:09 +0000 2013 

@lu2cia onde você me ouviu dizer isso? Acreditar em tudo que se lê na internet é confissão de 

burrice! Não creia em tudo que você lê na net! Sun Sep 15 02:16:57 +0000 2013 

RT @seujoca: @jeanwyllys_real A fila só começou ....vai um a um agora....cuidado, o castigo vem do 

alto, assim c o amorrrrr ,abçs Sat Sep 14 23:49:54 +0000 2013 

RT @seujoca: @jeanwyllys_real Morreu tarde, um a menos p/povo bancar ele no Sírio, vai pro SUS, 

e se andasse em boa companhia talvez não ti… Sat Sep 14 23:48:29 +0000 2013 

E quem conjuga mal o verbo SER é o que? E quem não sabe usar MAU e MAL? RT “@odailjunior: 

Além de mau Deputado eres também mau informado...” Sat Sep 14 01:32:44 +0000 2013 

Dispenso. Delírio é o rancor dos sem alma! RT “@BetoQuelhas: Delírio. Quem o deputado quer 

culpar? Reze pela sua alma, eu rezarei pela sua” Sat Sep 14 01:16:02 +0000 2013 

E, por isso, ele merecia ser vítima de injustiça e morrer sem reparação? Não! RT “@wildmota: É, ele 

andava em má companhia, só isso...” Sat Sep 14 01:12:21 +0000 2013 

@toledo_edu Se não foi seu caso, algum engano pode ter ocorrido. Irei verificar. 

(Kleber/ASCOM). Tue Sep 10 13:15:47 +0000 2013 

Olá @toledo_edu, nossa política na fanpage é de bloquear quem posta comentários caluniosos ou 

ofensivos.[...] Tue Sep 10 13:14:27 +0000 2013 
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Olá @rmeolly, leia a nota esclarecendo o caso: http://t.co/ikFbrOccFB. Não há QUALQUER 

participação de Jean ou Chico no caso. (Kleber/ASCOM) Tue Sep 10 13:12:38 +0000 2013 

Olá @Amo_a_UFU, tivemos problemas com o email, mas respondemos todas. Mande novamente 

para contato@jeanwyllys.com.br (Kleber/ASCOM) Tue Sep 10 13:09:08 +0000 2013 

RT @breendaismael: @jeanwyllys_real Uma sociedade despolitizada pode dizer que acordou? Ou no 

mínimo pode dizer que quer sonhar novamente? Sat Sep 07 02:24:50 +0000 2013 

RT @carloscareqa: http://t.co/RFK5ARroL0 BRAVO! Socialista Morena @cynaramenezes Sat Sep 07 

02:21:02 +0000 2013 

RT @_larissabonfim_: @jeanwyllys_real tava vendo que essa galera ''contra a corrupção'' é super 

chegada numa volta da intervenção militar Sat Sep 07 02:18:24 +0000 2013 

RT @Borges_LeeO: @jeanwyllys_real Medo do dia após amanhã, porque o foco se perdeu, a 

reivindicação não é plenamente formada. Muitos grupos… Sat Sep 07 02:17:58 +0000 2013 

RT @fellipettavares: @jeanwyllys_real eu tô realmente com medo do dia de amanhã, pelo que tenho 

lido, pela ignorância (até ingenua) politic… Sat Sep 07 02:11:21 +0000 2013 

Olá @Prof_Israel, envie e-mail para dep.jeanwyllys@camara.leg.br com maiores detalhes. Att 

Kleber/ASCOM. Thu Sep 05 13:13:32 +0000 2013 

RT @showyouapp: The origins of Lady Gaga's shoes - Fast Sketch Fashion Design 

http://t.co/GUx9nylPSC Thu Sep 05 03:21:47 +0000 2013 

@marivedder @cadulorena e vocês dois me dêem seus perfis no face para eu enviar pedidos de add. 

Pode ser? Thu Sep 05 03:18:53 +0000 2013 

@marivedder @cadulorena Mari, você tem de ir lá na minha FanPage dar uma surra de argumentos 

naquela gente preconceituosa (anti-funk). Thu Sep 05 03:17:41 +0000 2013 

@cadulorena @marivedder � ainda vamos tomar essa cerveja juntos! Beijos pros dois! � Thu Sep 05 

03:11:18 +0000 2013 

@cadulorena @marivedder Eu não faço seu tipo, Cadu; mas faço o da Mari! :) Thu Sep 05 03:06:26 

+0000 2013 

RT @MarkosOliveira: Rindo com a galera anti-funk irritada no face do @jeanwyllys_real por não 

entenderem que 'burrice' é não compreender o … Thu Sep 05 03:05:12 +0000 2013 

@marivedder @cadulorena Meu coração é grande! ❤ Thu Sep 05 03:03:49 +0000 2013 

@cadulorena Respondidas! Beijo! Thu Sep 05 03:00:52 +0000 2013 
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Põe loucura nisso! RETROCESSO! RT “@LeilaneNeubarth: @jeanwyllys_real que loucura isso 

!!!!!” Wed Sep 04 20:26:10 +0000 2013 

RT @FabioCoiteense: @jeanwyllys_real De Escravidão o DEM partido de Ronaldo Caiado entende.. 

o DEM tem DNA escravagista. Wed Sep 04 15:53:56 +0000 2013 

RT @mkGerald: Bancada evangélica fará reunião com chefe da Civil e Secretário de Segurança do 

Rio para defender pastor estuprador http://t.… Mon Sep 02 19:15:49 +0000 2013 

@batteristaa Não, não é homofobia. É só a confissão pública de que você é um imbecil ressentido e 

ignorante. (ASCOM) Mon Sep 02 19:10:21 +0000 2013 

RT @willgomes: Acho esse jogo retórico fácil. Quem não é contra a guerra? Mas, e depois 

disso? Mon Sep 02 14:52:24 +0000 2013 

RT @willgomes: E o que se faz quando um ditador resolveu eliminar os adversários com gás? 

Tuitaremos: "Nunca mais gás Sarin"? Mon Sep 02 14:52:00 +0000 2013 

RT @willgomes: O papa escreveu no Twitter "Nunca mais guerra" por 2 vezes e calou-se. Edificante. 

Mas cadê o resto do remédio? Mon Sep 02 14:51:47 +0000 2013 

 

 

 

 Referindo-se a suas habilidades 

Em 2011, um dos homenageados foi o próprio @jeanwyllys_real, por seu trabalho legislativo: 

http://t.co/Reiun16hnQ (ASCOM) Wed Nov 13 17:24:56 +0000 2013 

2. A campanha #TeatroAcessível da @escoladegente foi lançada nacionalmente em audiência 

requerida por Wyllys: http://t.co/gyyVXSg6PK ASCOM Fri Oct 25 18:20:28 +0000 2013 

3. Para 2014, @jeanwyllys_real propôs emenda ao Orçamento, garantindo ações preventivas: 

http://t.co/XqsM9pf29z (ASCOM) Wed Oct 23 16:41:54 +0000 2013 

CPI do Trabalho Infantil apresenta roteiro de trabalho e elege Jean Wyllys como vice-presidente: 

http://t.co/Am5Jp45sB1 (ASCOM) Sun Oct 20 16:02:27 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Em Abril, a @culturanacamara aprovou REQ de @jeanwyllys_real para a 

criação da Subcomissão: http://t.co/mKhVVBaa3K #Cu… Thu Oct 17 18:42:52 +0000 2013 

CPI do Trabalho Infantil apresenta roteiro de trabalho e elege @jeanwyllys_real seu 1º vice-

presidente: http://t.co/Am5Jp45sB1 (ASCOM) Thu Oct 17 14:59:46 +0000 2013 
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Relator da Lei de Dir Orçamentárias reconsidera e acata emenda de @jeanwyllys_real para ações em 

defesa de DHs: http://t.co/C2nP4zxrRd ASCOM Sun Oct 13 18:01:48 +0000 2013 

Relator da Lei de Dir Orçamentárias reconsidera e acata emenda de @jeanwyllys_real para ações em 

defesa de DHs: http://t.co/NqGfGsF8kM ASCOM Wed Oct 09 21:16:38 +0000 2013 

Membro titular da CPI do Trabalho Infantil, deputado @JeanWyllys_Real participa da instalação da 

comissão: http://t.co/MDuRF163aA (ASCOM) Wed Oct 09 19:59:06 +0000 2013 

Em carta aberta, Mães Pela Igualdade pedem aprovação dos PLs #CasamentoIgualitario e 

#JoaoWNery, de Jean Wyllys http://t.co/y3eSzQHe8b ASCOM Tue Oct 08 22:23:08 +0000 2013 

Deputado @JeanWyllys_Real palestra sobre o uso da oratória para alunos do CEFOR: 

http://t.co/8XKP3APuhC (ASCOM) Tue Oct 08 15:49:15 +0000 2013 

RT @willgomes: Ele diz que é liberal e se sente oprimido. Liberal sou eu, ele é só um burrão 

dogmático, conservador e cheio de preconceitos. Thu Oct 03 21:05:19 +0000 2013 

RT @willgomes: Li a tal carta do estudante de SC que se recusou a escrever sobre Marx e em lugar 

disso fez um manifesto reinaldiano: http:/… Thu Oct 03 21:05:07 +0000 2013 

RT @willgomes: Policiais da UPP da Rocinha não torturaram e mataram apenas Amarildo. Mataram 

também boa parte da credibilidade das UPPs. Thu Oct 03 20:38:46 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Eleito melhor deputado federal de 2013, Jean Wyllys é destaque no jornal 

@O_Fluminense: http://t.co/ZaNxRfznhZ http:/… Wed Oct 02 12:43:48 +0000 2013 

Jean Wyllys fala do prêmio de melhor deputado do ano em entrevista ao @Mix_Brasil : "Estou 

fazendo meu dever". http://t.co/TB3Fxuue0h ASCOM Tue Oct 01 02:21:24 +0000 2013 

Deputado Jean Wyllys, novamente, o melhor deputado do ano. http://t.co/8EWbWwyi3g (ASCOM) Sat 

Sep 28 13:31:26 +0000 2013 

Deputado @jeanwyllys_real, novamente, o melhor deputado do ano. http://t.co/GXL3nhfZuX 

(ASCOM) Fri Sep 27 14:23:28 +0000 2013 

Venci em duas categorias: Parlamentar do Futuro e Melhor Deputado Federal de 2013 (escolha 

popular) -… http://t.co/xY9IK1zE2K Fri Sep 27 01:52:25 +0000 2013 

RT @congemfoco: @Sen_Cristovam e @jeanwyllys_real, os melhores do ano no 

#PremioCongressoemFoco2013: http://t.co/BOEeRzqq1A Fri Sep 27 01:25:23 +0000 2013 

RT @congemfoco: Jean Wyllys (Psol-RJ) é o mais votado pelos internautas como melhor deputado 

no #PremioCongressoemFoco2013 Fri Sep 27 01:25:10 +0000 2013 
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Jean Wyllys é eleito o melhor deputado federal de 2013. "Agradeço a todos que votaram em mim!" 

http://t.co/WO5AHbLSIP #PremioCongEmFoco Fri Sep 27 01:16:44 +0000 2013 

1. @JeanWyllys_real é relator na CCultura do PL 4124/08 que "define o funk como forma de 

manifestação cultural" http://t.co/MDsDcL4nKj ASCOM Mon Sep 02 22:50:40 +0000 2013 

 

 

 

 Referindo-se a realizações pessoais 

Trans e negra - o que acontece quando duas discriminações se chocam: http://t.co/t1hTYNb0Kg . 

Nova coluna de @jeanwyllys_real no iG. (ASCOM) Sat Nov 30 18:31:34 +0000 2013 

Amanhã é o último dia p/ participar do sorteiro e assistir de graça ao show das Divas p/ o doc da 

@leandraleal! http://t.co/W9bxMwScb2 ASCOM Sat Nov 30 18:28:21 +0000 2013 

Gente, Ronaldo não tinha emagrecido naquele quadro do Fantástico...? Bom, deixe-me ler Edgard 

Morin. Boa noite! Fri Nov 29 02:49:49 +0000 2013 

Entre Ana e Samya, sou mais Samya! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:33:24 +0000 2013 

Gosto da inteligência musical de Samya! Depois de Cecília, fico com ela. Espero que alguém a salve! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:31:13 +0000 2013 

Cecília, que interpretação linda! Parabéns! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:30:05 +0000 2013 

Cecília é diva! Diva! E mostrou que sabe cantar a música negra brasileira com a mesmo talento 

inegável! Sou mais ela agora #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:28:52 +0000 2013 

Ana Lonardi interpretou Paulinho da Viola com delicadeza e beleza, como pedem seus sambas 

elegantes! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:26:33 +0000 2013 

Khrystal é artista do quilate de @ritabenneditto (ex-Rita Ribeiro)! Artista com "A" maiúsculo! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:20:16 +0000 2013 

Ainda bem que @ClaudiaLeitte não me surpreendeu negativamente! Khrystal é uma grande artista e 

o Brasil merece ela! Eu já quero o disco! Fri Nov 29 02:18:29 +0000 2013 

Mailson é bonito, afinadinho, mas óbvio em seu pagode! Sou mais Khrystal e Guto! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:15:48 +0000 2013 

Desde Elba Ramalho, não tínhamos uma ave de prata dessas! Khrystal, maravilhosa! ❤️ 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:13:38 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383399774789337090
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374665708200022017
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406853025601314816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406852213206573056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406253635220561920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406249504955183104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406248955438452736
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406248671941246976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406248362665840641
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406247779535945728
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406246202167275520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406245753301241856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406245076466409473
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406244532762976256
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Krystal, eu te amo! Você é ave rara que avôa no sertão! MARAVILHOSA! PRONTA! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:12:21 +0000 2013 

Guto é pop, afinado, carismático, meio Leone anasalado, mas esse maneirismo na voz prejudica a 

interpretação! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 02:10:26 +0000 2013 

Sou só eu que às vezes não entende o que a Paula Fernandes canta (refiro-me às palavras 

pronunciadas)? Gosto, mas sinto isso quando a ouço. Fri Nov 29 02:05:19 +0000 2013 

Gente, esse público que vota no #TheVoiceBrasil é tão óbvio! Sam hoje foi.. ZZZzz ... Fri Nov 29 

01:57:25 +0000 2013 

Sam cantando em português é só um cantor afinado. E ponto. #TheVoiceBrasil Sou mais, muito mais 

a Bruna! Fri Nov 29 01:52:39 +0000 2013 

O que é isso? Escolheram música inadequadas para as meninas pra poder o Sam brilhar? Júlia não 

aconteceu apesar da boa voz #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:49:48 +0000 2013 

Mesmo com uma música mal escolhida pra ela, o talento de Bruna é evidente! Canta muito! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:47:33 +0000 2013 

Espero que a popularidade do Sam não cegue o público para o talento das demais! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:46:06 +0000 2013 

Bom, ao menos Brown escolheu o melhor! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:41:48 +0000 2013 

Ah, que pena abrirem mão de Nenê... Ela ainda tinha muito a mostrar! O fato de Raíza mandar 

recado pra namorado contou na votação! Fri Nov 29 01:40:53 +0000 2013 

Em tudo e por tudo, Rodrigo é o melhor dos três! Incrível! Fico com ele e Nenê! #TheVoiceBrasil (e 

que alguém pegue Raíza!) Fri Nov 29 01:36:07 +0000 2013 

Raíza interpretou bem e com segurança uma balada tão óbvia... Mas ainda fico com a presença 

cênica de Nenê! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:33:49 +0000 2013 

Nenê canta delicado, tem voz linda e é tão carismática. Gosto dela! #TheVoiceBrasil (o arranjo da 

música que foi óbvio!) Fri Nov 29 01:30:16 +0000 2013 

Carina foi muito melhor que Nando! A mulherada votou em Nando! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 

01:19:28 +0000 2013 

A tensão do ao vivo tem prejudicado as performances... #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:17:07 +0000 

2013 

Pedro Lima é incrível! É, de longe, o melhor dos três, apesar da desafinada inicial! Merece ficar! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:14:10 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406244208853647360
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406243726848454656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406242438144335872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406240449545121792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406240449545121792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406239249340829696
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406238534635618304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406237968748515328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406237604049588224
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406236519280947200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406236288095113217
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406235088754839552
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406234511836721152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406233615430082560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406230899504996352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406230899504996352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406230306858213376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406230306858213376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406229564470620160
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Que chamego de Lulu com Nando! � Mas também é só afinado, não emociona. #TheVoiceBrasil Fri 

Nov 29 01:11:33 +0000 2013 

Carina é bonita e sensual, mas uma cantora que apenas canta afinado. #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 

01:09:57 +0000 2013 

Luana Camarah foi de fato a melhor das três apesar da performance menor! #TheVoiceBrasil Fri Nov 

29 01:05:11 +0000 2013 

Daniel, vamos aprender os nomes dos candidatos?! Você é bem pago para não cometer essa gafe! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 01:02:55 +0000 2013 

Ah, gente, esse povo do #TheVoiceBrasil precisa ampliar o repertório... Ruly Ane não acrescentou 

nada a "Elevador"! Uma pena! Fri Nov 29 01:01:31 +0000 2013 

A versão de Luciana para o clássico de Chico Buarque é meio Ana Carolina, mas é bacaninha! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 29 00:58:43 +0000 2013 

Luana não escolheu uma música que lhe favoreceu, mas anos assim arrebentou! #TheVoiceBrasil Fri 

Nov 29 00:57:44 +0000 2013 

De cara, do 1º trio escolhido por Lulu, eu já fico com Luana Camarah! ❤️ #TheVoiceBrasil Fri Nov 

29 00:52:47 +0000 2013 

Hora do recreio! #TheVoiceBrasil Fri Nov 29 00:48:57 +0000 2013 

@jeanwyllys_real é homenageado pela 2ª vez com o prêmio Rio sem Preconceito: 

http://t.co/9thuUFbFtg (ASCOM) http://t.co/NOo5TZk7a0 Wed Nov 27 19:00:04 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real fala sobre discriminação contra pessoas trans negras no 

Brasil ao portal norte-americano @WashBlade: … Wed Nov 27 16:59:27 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Gabriela Leite merecia receber este prêmio se aqui estivesse", 

@jeanwyllys_real ao receber o #RioSemPreconceito : ht… Wed Nov 27 14:36:31 +0000 2013 

Trans e negra - o que acontece quando duas discriminações se chocam: http://t.co/t1hTYNb0Kg. 

Nova coluna de @jeanwyllys_real no iG. (ASCOM) Wed Nov 27 13:26:27 +0000 2013 

Deputado @jeanwyllys_real recebe o #PrêmioRioSemPreconceito (Via @CEDSRIO ) 

http://t.co/edMqYhjeXH ASCOM Wed Nov 27 01:18:18 +0000 2013 

Jean Wyllys chega à cerimônia do #PremioRioSemPreconceito. Assista ao vivo: 

http://t.co/3GQf0J18Zq Via @CEDSRIO http://t.co/pnzDrQx6SR ASCOM Tue Nov 26 23:07:39 +0000 

2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406228908015906816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406228908015906816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406228506105110528
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406228506105110528
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406227303690407936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406227303690407936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406226733969723392
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406226381631393792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406225678322122752
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406225430715576320
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406225430715576320
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406224185640644608
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406224185640644608
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406223220338343936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405773032872235009
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405742680250281984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405706706107518976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405689076830851072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405505828800589824
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405472952860155904
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405472952860155904
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RT @ascomjeanwyllys: Hj, às 20h, @jeanwyllys_real recebe homenagem do 

#PremioRioSemPreconceito. Assista ao vivo: http://t.co/CaCcTllKm5 htt… Tue Nov 26 18:41:21 

+0000 2013 

Dep. @jeanwyllys_real participa de encontro do grupo Muito Além do Arco-íris, do Afro Reggae: 

http://t.co/jC1CF7eJiz (ASCOM) #LeiJoaoWNery Tue Nov 26 15:12:27 +0000 2013 

Vocês, mulheres casadas de minha TL, acreditariam nessa armação de Aline? #AmorÀVida Tue Nov 

26 00:51:23 +0000 2013 

Eu já conheci algumas Amarylis. Elas são realmente insuportáveis em seu propósito de desfazer um 

casal gay... #AmorÀVida Tue Nov 26 00:33:44 +0000 2013 

Gente, e essa campanha do BBB da novela? Eu achei uma sacada, principalmente por inseri-la num 

clima de humor nonsense. #AmorÀVida Tue Nov 26 00:25:57 +0000 2013 

Enquanto Helena sucumbe ao preconceito e ao insulto, Perséfone reage com o orgulho de ser como 

é. Bem bacana! #AmorÀVida Tue Nov 26 00:20:05 +0000 2013 

O perfil de Perséfone é bem diferente do de Helena, personagem da peça "Fat pig" de Neil Labute, 

que Fabiana Karla interpretou também. Tue Nov 26 00:18:34 +0000 2013 

Ah, que emocionante essa cena! Parabéns Walcyr Carrasco (pelo texto), Mateus Solano, Elisabeth 

Savalla e demais envolvidos! #AmorÀVida Tue Nov 26 00:07:15 +0000 2013 

Muito boa a idéia de apresentar as cenas do passado com a textura de um filme em super 8, muito 

comum nos registros de famílias #AmorÀVida Mon Nov 25 23:57:26 +0000 2013 

Ah, como Elisabeth Savalla é boa atriz! Que cena linda! Passagem da comédia para o drama. 

#AmorÀVida Mon Nov 25 23:47:38 +0000 2013 

Aqui em casa eu só tomo e só sirvo café de coador, Márcia. #AmorÀVida � Mon Nov 25 23:44:47 

+0000 2013 

Jean Wyllys defende a democratização da comunicação no Encontro Latino-Americano de 

Midiativismo. Ouça aqui: http://t.co/b6f2bzr5hx ASCOM Mon Nov 25 21:42:42 +0000 2013 

RT @ABRASCO: "Precisamos defender um país de tod@s", diz @jeanwyllys_real à TV 

@ABRASCO: http://t.co/S15LvCDHbt http://t.co/G8DGf5ITg1 Mon Nov 25 15:54:27 +0000 2013 

Já conhece a versão em vídeo do "JW Explica: Bullying nas Escolas" que integra nosso projeto de 

acessibilidade? http://t.co/cD704NbNUT ASCOM Mon Nov 25 15:00:43 +0000 2013 

"Precisamos defender um país de tod@s", diz @jeanwyllys_real à TV @ABRASCO: 

http://t.co/IQOWOMKhsi (ASCOM) Sun Nov 24 18:00:57 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405405933876285440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405405933876285440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405353364130525184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405136668342382593
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405136668342382593
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405132226771554304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405130267012370435
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405128792458690560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405128408260423680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405125563352121344
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405123091799744512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405120625288945664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405119910025904128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405119910025904128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405089182756130816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405001545299001345
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404988023034892288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404670992930574336
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RT @ascomjeanwyllys: Dep @jeanwyllys_real em palestra no I Festival Literário Internacional da 

Diáspora Africana de São João de Meriti, RJ … Sun Nov 24 13:57:59 +0000 2013 

Hoje, 23, Jean Wyllys palestra no Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de 

Meriti: http://t.co/UCuKx3uW8t ASCOM Sat Nov 23 14:32:37 +0000 2013 

Aliás, intuo que, Paloma, mesmo sendo prima de Aline, será vítima desta em algum momento, e Félix 

também a salvará. Fri Nov 22 23:22:51 +0000 2013 

A única razão para Félix cair, faltando ainda três meses para acabar #AmorAVida , é se redimir e 

salvar o pai das garras de Aline (A vilã). Fri Nov 22 23:19:44 +0000 2013 

Intuo que Félix passará por redenção e, de vilão, transformar-se-á em mocinho e, num lance 

folhetinesco, salvará o pai da vilã #AmorAvida Fri Nov 22 23:17:16 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Amanhã, 23, @jeanwyllys_real palestra no Festival Literário Internacional da 

Diáspora Africana de São João de Meriti h… Fri Nov 22 16:08:50 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Sábado, 23, @jeanwyllys_real palestra no I Festival Literário Internacional da 

Diáspora Africana d São João de Meriti … Thu Nov 21 18:06:01 +0000 2013 

Fotografado por Bel Pedrosa, especializada em retratos de escritores (que honra!) 

http://t.co/GMNpAWQQJb Thu Nov 21 02:29:52 +0000 2013 

8. Recusei-me a falar com a imprensa sobre a aprovação porque não vou jogar mais holofotes sobre 

o vendilhão e a comissão que ele preside. Wed Nov 20 22:47:39 +0000 2013 

Deputado @jeanwyllys_real participa de ato pelo Dia Nacional da #ConsciênciaNegra: 

http://t.co/bqYSe4ManY http://t.co/QqLrgWqEM4 ASCOM Wed Nov 20 21:56:57 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Papel da mulher negra na sociedade é tema do primeiro ‘@Conexão Jean’ : 

http://t.co/9LSyilNYfw #ConsciênciaNegra Wed Nov 20 20:18:07 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Sábado, 23, @jeanwyllys_real palestra no I Festival Literário Internacional da 

Diáspora Africana d São João de Meriti … Wed Nov 20 13:47:45 +0000 2013 

Depois da cena de hoje, vale a pena ler de novo: http://t.co/4k9qviDgHM Tue Nov 19 01:54:30 +0000 

2013 

RT @ascomjeanwyllys: Dep. @jeanwyllys_real debate estratégias de enfrentamento ao 

fundamentalismo religioso durante VI CBCSHS da @ABRASCO: … Mon Nov 18 14:13:23 +0000 

2013 

Assista a homenagem de Jean Wyllys à Gabriela Leite e a entrega do #TripTransformadores2013 p/ 

@danielamercury: http://t.co/QFHQiZpCTX ASCOM Sun Nov 17 22:03:14 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404609845233733633
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404256174486614016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404027225768722432
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404026440687308800
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404025819884163072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403918002829414401
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403585104595132416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403349511981891584
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403293589855567872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403280832926072833
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403255960355213314
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403157720473534464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402615835598270464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402615835598270464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402439396315897856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402439396315897856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402195250665766912
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Só uma reflexão e duas perguntas: http://t.co/vAXutD7MMT Sat Nov 16 15:25:49 +0000 2013 

Como construir um medo na sociedade? @jeanwyllys_real comenta a desonesta associação 

homossex. e pedofilia: http://t.co/uJH4zd5pH4 (ASCOM) Sat Nov 16 13:02:24 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Dep. @jeanwyllys_real durante palestra no VI Congresso Brasileiro de 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde da @ABRASCO … Fri Nov 15 22:19:49 +0000 2013 

Deputado @JeanWyllys_Real participa agora do programa Fim de Expediente, da rádio CBN, Ouça 

aqui: http://t.co/KH61ZXNCn0 ASCOM Fri Nov 15 20:03:05 +0000 2013 

"Ela me ensinou que toda mulher é digna". Jean Wyllys homenageia Gabriela Leite no 

#TripTransformadores2013 http://t.co/G1Kx6BgTdy ASCOM Fri Nov 15 18:02:52 +0000 2013 

"Ela mostrou que a alegria é revolucionária". Jean Wyllys entrega o #TripTransformadores2013 à 

@danielamercury:... Fri Nov 15 17:03:18 +0000 2013 

Hj, às 18h, Jean Wyllys palestra no VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde da @ABRASCO http://t.co/7R4fy16z5Y ASCOM Fri Nov 15 16:07:59 +0000 2013 

Daniel cantou lindamente "Amor I Love You". Coube bem no estilo dele! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 

01:55:17 +0000 2013 

Ufa! Parabéns, Daniel. Pegou uma grande cantora: Samya! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:53:35 

+0000 2013 

Black is beautiful! Puro soul e r&b! A interação da dupla está ótima, mas sou das mulheres: fico com 

Samya! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:48:25 +0000 2013 

Não há! RT “@helenaduncan: @jeanwyllys_real concordo! Não há critérios pra não roubar a Adelle 

que cantou ai!!!!! Surreal!” Fri Nov 15 01:44:43 +0000 2013 

Ah, me poupe! Pega Carina, mas não pega Simona nem a Vívian... Eu não entendo os critérios dos 

técnicos às vezes! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:41:19 +0000 2013 

Em tudo e por tudo, eu fico com Julie (é que mais honra a Joss Stone) #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 

01:36:16 +0000 2013 

Inacreditável! Inacreditável que ninguém tenha pego Simona! Que equívoco perder uma voz tão linda 

e singular! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:34:30 +0000 2013 

São duas vozes lindas, suaves, sem gritos. Mas a de Simona me emociona mais e tem mais 

personalidade! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:28:56 +0000 2013 

Embora o inglês de ambos não seja bom, o Pedro Lima canta mais, emociona mais. Fico com ele! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:13:49 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401732846811119616
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401696755454312448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401474648149614593
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401440235919515649
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401409982551556096
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401394991261822977
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401381070207467520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401166482945867776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401166482945867776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401166056150269952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401166056150269952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401164754066370560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401163824591826944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401162970019164160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401161698440400896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401161698440400896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401161253445713920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401159853340901377
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401156047089700864
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Já gostei de a canção de ser a Tracy Chapman! Eu amo Tracy! Amo! (Sapata-feminista-negra-diva!) 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:12:37 +0000 2013 

Que arraso ser resgatada por dois! Amanda mereceu e escolheu bem! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 

01:10:34 +0000 2013 

Mas eu sei que @ClaudiaLeitte vai ficar com Gabi porque é a mais carismática #TheVoiceBrasil Fri 

Nov 15 01:08:09 +0000 2013 

Achei bacana colocar duas sambistas para cantar um pérola de Nana Caymmi! Mas a Gabi mostrou 

menos intimidade com a canção #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 01:04:58 +0000 2013 

Pôxa, Lulu cresceu mais em meu conceito! Pegou a dupla, sem preconceitos! Maravilha! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 15 00:58:08 +0000 2013 

Vou confessar: gostei muito dessa batalha (fora o acento R&B clichê): Gustavo e a dupla André e 

Kadu arrebentaram! prefiro a dupla! Fri Nov 15 00:51:18 +0000 2013 

Que batalha foda! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 00:43:36 +0000 2013 

Cecília Militão é uma estrela! Um estrela! Vívian é boa, mas não tem como competir com Cecília. 

#TheVoiceBrasil (só precisa ser MPB...) Fri Nov 15 00:42:22 +0000 2013 

Brown fez bem em resgatar Bruna Barreto! #TheVoiceBrasil Fri Nov 15 00:39:52 +0000 2013 

Bruna Barreto é uma boa cantora, mas Luana Camarah sem dúvida vence a batalha. É maravilhosa! 

#TheVoiceBrasil Fri Nov 15 00:34:54 +0000 2013 

Encerrei agora a participação na Expo Money e já estou a postos para assistir o #TheVoiceBrasil 

recreio! Fri Nov 15 00:29:33 +0000 2013 

Depois do papo com a turma que faz o "Fim do expediente" na CBN. Divergências e concordâncias 

sobre… http://t.co/fEo1vfVcvL Fri Nov 15 00:22:28 +0000 2013 

Amanhã, 18h, Jean Wyllys palestra no VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde da @ABRASCO http://t.co/7R4fy16z5Y ASCOM Thu Nov 14 23:24:15 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Falando agora, ao vivo, no programa "Fim de Expediente", da rádio CBN. 

Direto do @Expomoney. http://t.co/lIlD58rIEN Thu Nov 14 22:31:26 +0000 2013 

Assista a homenagem de Jean Wyllys à Gabriela Leite e a entrega do #TripTransformadores2013 p/ 

@danielamercury: http://t.co/QFHQiZpCTX ASCOM Thu Nov 14 20:26:59 +0000 2013 

@jeanwyllys_real homenageia Gabriela Leite e entrega prêmio para @danielamercury no 

#TripTransformadores2013: http://t.co/ywA4rGsBxk ASCOM Thu Nov 14 18:33:24 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401155745150152704
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401155230030909441
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401155230030909441
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401154623383552000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401154623383552000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401153821088702464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401152099217833984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401150379058274305
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401148442191601664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401148130911334400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401147503464431617
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401146255180824576
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401144907710361600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401143122849452033
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401128472564994048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401115182241681408
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401083864988540928
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401055280982937600
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RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real palestra sobre a democratização dos meios de 

comunicação na @FacomUFBA : http://t.co/8huqlkb… Thu Nov 14 18:10:54 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Hoje, 18h, @jeanwyllys_real estará no Fim de Expediente, da CBN, direto da 

@ExpoMoney: http://t.co/lThOsAbM8p Thu Nov 14 15:48:32 +0000 2013 

"Ela mostrou que a alegria é revolucionária". Jean Wyllys entrega o #TripTransformadores2013 à 

@danielamercury: http://t.co/DA1BWZWYwU ASCOM Thu Nov 14 05:03:20 +0000 2013 

"Ela me ensinou que toda mulher é digna". Jean Wyllys homenageia Gabriela Leite no 

#TripTransformadores2013 http://t.co/G1Kx6BgTdy ASCOM Thu Nov 14 04:50:47 +0000 2013 

Jean Wyllys entrega um dos prêmios aos homenageados do #TripTransformadores2013 que começa 

agora. Assista: http://t.co/4BIbAG1zj3 ASCOM Wed Nov 13 23:38:55 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @MarceloFreixo, estudante Isadora Faber e deputado 

@jeanwyllys_real no #TripTransformadores2013 http://t.co/e… Wed Nov 13 23:37:56 +0000 2013 

Parceiro de luta e amigo. Freixo ( @marcelofreixo) e eu às vésperas da entrega do Prêmio Trip… 

http://t.co/ZPbREesdGD Wed Nov 13 22:28:44 +0000 2013 

Hoje, 21h, Jean Wyllys entregará um dos prêmios aos homenageados do Trip Transformadores. 

Assista ao vivo: http://t.co/mR7sC8TUwL (ASCOM) Wed Nov 13 19:32:32 +0000 2013 

O Prêmio Trip Transformadores terá transmissão ao vivo pelo site. Não perca! (ASCOM) Wed Nov 13 

17:25:21 +0000 2013 

Hoje, 21h, @jeanwyllys_real irá entregar um dos prêmios do Trip Transformadores. Conheça os 

homenageados: http://t.co/NKTN93m8DT (ASCOM) Wed Nov 13 17:24:47 +0000 2013 

Como construir um medo na sociedade? @jeanwyllys_real comenta a desonesta associação 

homossex. e pedofilia: http://t.co/0S9FPIXeoi (ASCOM) Wed Nov 13 12:18:59 +0000 2013 

Como construir um medo na sociedade? @jeanwyllys_real comenta a desonesta associação 

homossex. e pedofilia: http://t.co/0S9FPIXeoi (ASCOM) Tue Nov 12 20:59:58 +0000 2013 

Quinta, 18h, @jeanwyllys_real estará no Fim de Expediente, da CBN, direto da @ExpoMoney: 

http://t.co/F0GiaxkWGo (ASCOM) Tue Nov 12 13:29:06 +0000 2013 

Amor à vida, essa esfinge... Tue Nov 12 00:08:29 +0000 2013 

20. Recomendo muito a leitura! Mon Nov 11 19:46:11 +0000 2013 

18. Solomon o faz sem, contudo, eliminar o que cada diferença tem de específico! Mon Nov 11 

19:45:51 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401049617028349952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401013790864863232
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400851421354274817
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400848259511762944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400769778836840448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400769530374672384
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400752114076745729
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400707773748740096
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400675764506357760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400675764506357760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400675623976198144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400598668195012608
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400367386798215168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400253925619535872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400052440772673536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986433819045888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986349303820288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986349303820288
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17. Ele aponta como a experiência de pais de crianças com síndrome de Down podem iluminar a vida 

de pais com filhos autistas ou transgêneros Mon Nov 11 19:45:07 +0000 2013 

16. Solomon também é um diferente, já que é gay e tem dislexia, e conseguiu tocar o leitor sem 

apelar para a autoajuda! Mon Nov 11 19:44:58 +0000 2013 

15. Incompreendido pelos adultos ao redor, tornei-me aluno da Fundação José Carvalho, instituição 

voltada para alunos "superdotados". Mon Nov 11 19:44:49 +0000 2013 

14. Me tocou também - e isso eu nunca disse em entrevistas por ter uma certa vergonha - por ser 

uma pessoa com "altas habilidades". Mon Nov 11 19:44:37 +0000 2013 

13. Me tocou principalmente por ser eu mesmo um diferente... Diferente por ter uma orientação 

sexual policiada e reprimida desde a infância, Mon Nov 11 19:44:27 +0000 2013 

12. O livro me tocou profundamente não apenas porque a luta pelos direitos das minorias e dos 

diferentes norteia minha ação política... Mon Nov 11 19:44:19 +0000 2013 

8. "Longe da árvore..." é um livro imprescindível para quem tem filhos ou parentes com diferenças, 

deficiências ou "desvios". Mon Nov 11 19:43:32 +0000 2013 

7. Só interrompi a leitura quando a sessão terminou; mesmo assim, corri pra casa ansioso para 

retomá-la! Mon Nov 11 19:43:24 +0000 2013 

6. Como a matéria em pauta era objeto de uma discussão enfadonha e soporífera entre os 

parlamentares, comecei a ler o livro ainda ali! Mon Nov 11 19:43:11 +0000 2013 

5. Quando recebi o livro, eu estava no plenário da Câmara (como mostra o flagrante)... 

http://t.co/WFbk1jakZ3 Mon Nov 11 19:43:01 +0000 2013 

4. "Longe da árvore" foi escrito por Andrew Solomon e publicado pela @cialetras. Mon Nov 11 

19:42:39 +0000 2013 

3. Este verso faz parte da epígrafe de um poderoso livro que me chegou às mãos: "Longe da árvore - 

pais, filhos e a busca da identidade". Mon Nov 11 19:42:30 +0000 2013 

RT @fdecbn: Alô Alô RJ !!! nessa quinta feira tem Fim de Expediente dentro da Expo Money com o 

Deputado @jeanwyllys_real . Todos convidadís… Mon Nov 11 16:16:30 +0000 2013 

E eu intuo algo sobre a trama de #AmorÀVida : Félix deve ter matado o próprio irmão quando criança, 

mas a culpa recaiu sobre Márcia... Fri Nov 08 23:42:34 +0000 2013 

E essa cena envolvendo Carlito na casa de Vladirene vestido de operário da construção civil está tão 

Zorra Total, né? #AmorÀVida Fri Nov 08 23:26:59 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986162837618688
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986124854009856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986087268868096
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986036387770368
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985994927075328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985963125841920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985766467522560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985733055700992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985676952670208
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985633319346176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985542185488384
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985542185488384
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985504117989376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399933664827817984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398958757000273920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398954833967063040
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Estou assistindo #AmorÀVida depois de um bom tempo... E o Sidney Sampaio entrou na novela? E o 

Félix foi já foi desmascarado? Fri Nov 08 23:22:32 +0000 2013 

Fotos de @JeanWyllys_Real em Goiânia, no seminário s/ papel do poder público no enfrentamento à 

homotransfobia: http://t.co/0xMwljzF6O ASCOM Fri Nov 08 02:47:24 +0000 2013 

Jean Wyllys palestra hj, às 19h, em Goiânia sobre o papel do poder público no enfrentamento à 

homotransfobia: http://t.co/TgMq8It1WY ASCOM Thu Nov 07 17:35:01 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real debate sobre racismo na abertura do Novembro 

Negro, em Salvador: http://t.co/y9nziiImTX http… Thu Nov 07 15:43:36 +0000 2013 

Amanhã, 7, Jean Wyllys palestra em Goiânia sobre o papel do poder público no enfrentamento à 

homotransfobia: http://t.co/TgMq8It1WY (ASCOM) Wed Nov 06 23:20:46 +0000 2013 

RT @allout_pt: @jeanwyllys_real Jean, não deixe de ver nosso novo vídeo sobre a perseguição 

homofóbica na Rússia! #LoveAlwaysWins http://t.… Wed Nov 06 18:38:22 +0000 2013 

@jeanwyllys_real participa de abertura do Seminário "Políticas Públicas para a Educação Infantil no 

Mercosul": http://t.co/0SpqMrT8ov ASCOM Tue Nov 05 21:34:00 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real participa do 1º Fórum dos Estudantes em Atibaia, 

SP: http://t.co/d6wEqJUkFf Mon Nov 04 13:35:07 +0000 2013 

E #AmorÀVida - hoje em dia de louvor evangélico e conversão de personagem - vai promover a 

"cura" dos gays Félix e Eron? ahahahahahahaha Sun Nov 03 01:11:47 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Jean Wyllys responde questionamentos em palestra sobre democratização 

da comunicação na FACOM/UFBA: http://t.co/6MBGZk… Fri Nov 01 15:26:39 +0000 2013 

RT @calexplica: Jean Wyllys debatendo a democratização dos meios de comunicação. #jeanwyllys 

#facom #petcom @ FACOM -… http://t.co/QbCw7p7e… Fri Nov 01 14:19:54 +0000 2013 

RT @petcom: O dep. @jeanwyllys_real discutindo sobre a democratização da comunicação e das 

mídias de massa no país #facom #ufba Fri Nov 01 14:11:34 +0000 2013 

Sexta, 01, às 10h, Jean Wyllys palestra na @FacomUFBA s/ manifestações sociais e democratização 

da comunicação. http://t.co/81LyfCxXW8 ASCOM Fri Nov 01 02:56:21 +0000 2013 

Jean Wyllys palestra na abertura do Novembro Negro em Salvador, nesta sexta, 01, às 14h, no 

@MPdaBahia. Info: http://t.co/2Kv1HZ8dkJ ASCOM Thu Oct 31 22:35:53 +0000 2013 

RT @dindrybuck: @jeanwyllys_real e o #EsquadrãodasDragQueens no evento de 30 anos de luta 

contra a AIDS. http://t.co/GXtK8lAEJI Thu Oct 31 20:13:23 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398953716377985024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398642882674163712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398503870114299904
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398475830701346816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398228493995376640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398157424705929216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397839238068469760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397356335890972672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396806882939371520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396297241264410624
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396280439687888896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396278344125513728
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396108421650726912
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396042870408622080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396007010044760064
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Já conhece os novos " @jeanwyllys_real Explica ", narrados em vídeo? Acesse e confira: 

http://t.co/mqABs7H63z #Acessibilidade (ASCOM) Thu Oct 31 20:00:48 +0000 2013 

Jean Wyllys fala sobre ações de saúde pública em um Estado Laico durante evento pelos 30 anos do 

@CRTDSTAidsSP. http://t.co/tgxH7HrSLn ASCOM Thu Oct 31 18:12:43 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Hj, às 14h, @jeanwyllys_real debate "As Ações de Saúde Pública em um 

Estado Laico" pelos 30 anos do @CRTDSTAidsSP : ht… Thu Oct 31 15:04:05 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Sexta, 01, às 10h, @jeanwyllys_real palestra na @FacomUFBA s/ 

manifestações sociais e democratização da comunicação. h… Thu Oct 31 14:25:22 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Confiram o vídeo da campanha #TeatroAcessível, parceria da 

@escoladegente com o deputado @jeanwyllys_real: http://t.c… Thu Oct 31 01:41:31 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real participa do Seminário Internacional sobre Educação em 

Tempo Integral. (Gabriela Korossy/Câmara) http… Wed Oct 30 17:40:38 +0000 2013 

O bule faz parte da vida assim como os pratos e o resto da louça ahahahahahhahahaha 

#PeNaCova Wed Oct 30 01:55:45 +0000 2013 

Ahhahahahaahah O que é a gorda picada de abelhas?! #PeNaCova ahahahahhahaha Wed Oct 30 

01:51:55 +0000 2013 

Olha através. Pra aquilo que não pode ser, a gente olha através. #PeNaCova (como Marília Pêra 

sabe dar um texto, gente! Maravilhosa!) Wed Oct 30 01:50:26 +0000 2013 

Quem está cantando "Fogueira" em #PeNaCova ? Que lindo! Salve Angela RoRo! Wed Oct 30 

01:45:20 +0000 2013 

Gente, o que é essa sombra de Luz Divina? ahahahah E episódio de #PeNaCova está especial: 

humor, lirismo, política e abelhas! � Wed Oct 30 01:40:59 +0000 2013 

Ahahahahahaha Gente, #PeNaCova é GENIAL! Que texto incrível! Parabéns, @FalabellaReal e 

equipe de escritores! (Dedicado a TV hoje à noite �) Wed Oct 30 01:25:44 +0000 2013 

O programa também coloca, no rol das substâncias nocivas mas legais, os remédios para emagrecer, 

o açúcar e o tabaco. Muito bom! � Wed Oct 30 01:13:09 +0000 2013 

Na verdade, #Tapas&Beijos está usando o humor para questionar aqueles que se drogam 

legalmente, mas atacam os que se drogam ilegalmente. Wed Oct 30 01:11:32 +0000 2013 

O episódio de hoje de #Tapas&Beijos está incrível. Muita inteligência e humor para tratar do tema do 

consumo de drogas legais e ilegais! � Wed Oct 30 01:09:00 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396003845471748096
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395976642096795648
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395929172931248128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395919430641004544
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395727201485979648
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395606182154752000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395368394922672128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395367430983520256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395367430983520256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395367058344800256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395365775084879872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395365775084879872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395364676764459008
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395360839710310400
http://www.twimemachine.com/user/jeanwyllys_real/
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395357673950298112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395357264988876800
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395356631082741760
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RT @TP_Dias: Sexta-feira, dia 01 de Novembro, tem palestra de @jeanwyllys_real na 

Facom/@FacomUFBA. Gratuita, vale salientar. Wed Oct 30 00:14:40 +0000 2013 

Só para Thales essa moça se parece com a @mariruybarbosa ! Inverosimilhanças têm limites, né? 

#AmorÀVida Wed Oct 30 00:22:58 +0000 2013 

Gente, alguém diria isso a uma irmã autista por mais problema que tenha com essa questão? 

#AmorÀVida Bruna Linzmeyer é excelente atriz! Wed Oct 30 00:12:05 +0000 2013 

Por favor, vamos qualificar! A história é tão boa! Tue Oct 29 23:56:51 +0000 2013 

Ao menos tá rolando a história de Linda, a autista... #AmorÀVida Tue Oct 29 23:51:25 +0000 2013 

Já se sabe que Amarylis transou com Eron? E Thales (esse escritor beeem verossímil) escreveu um 

livro pra Nicole? Jura? #AmorÀVida Tue Oct 29 23:38:56 +0000 2013 

A impressão que tive é a de que, hoje, #AmorÀVida é uma novela com muitas novelas dentro... Uma 

dessas é puro nonsense. Não é? Tue Oct 29 23:25:14 +0000 2013 

Depois de muito tempo, estou assistindo a #AmorÀVida ... A novela está me parecendo um tanto 

estranha. Perdi o bonde da história... Tue Oct 29 23:20:11 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real visita Programa de Pós-Graduação em Infecção 

HIV/Aids e Hepatites Virais da UNIRIO: http://t… Tue Oct 29 18:46:34 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @JeanWyllys_Real durante premiação Sorriso do Bem realizada segunda, 

28, em São Paulo. [Créditos: Leo Franco/Agnews] … Tue Oct 29 15:51:10 +0000 2013 

@jeanwyllys_real é recebido pelo presidente da ABERT e representantes do setor de 

comunicação... Sun Oct 27 13:02:16 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. Se lembram do emocionante vídeo "It Could Happen To You (Poderia 

Acontecer Com Você)"? http://t.co/EOaHw7HuMO #Cas… Sun Oct 27 02:13:46 +0000 2013 

@jeanwyllys_real participa, neste momento, do 1º @ForumEstudantes, em Atibaia (SP). Acompanhe 

ao vivo: http://t.co/zhn9ZJRSjC ASCOM Sat Oct 26 15:53:25 +0000 2013 

@jeanwyllys_real participa nesta tarde do 1º @ForumEstudantes, em Atibaia (SP). Se cadastre e 

assista ao vivo http://t.co/kpPJmLNJjH ASCOM Sat Oct 26 14:45:23 +0000 2013 

Nesta sábado, 26, o deputado @jeanwyllys_real participa do 1º @ForumEstudantes, em Atibaia (SP). 

Saiba mais: http://t.co/BRPZqiSWrI ASCOM Sat Oct 26 01:37:05 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real é recebido pelo presidente da ABERT e representantes do 

setor de comunicação http://t.co/mN5qBOTNSo h… Fri Oct 25 19:45:33 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395342953960710144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395345043906891776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395342306930614272
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395338472330113024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395337104034906112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395333962966786050
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395330514292572160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395329243892432896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395260387928838144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395216247627202560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394448966911135744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394285764558995456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394129648055246848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394112528827310080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393914145298739200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393825678753558528
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5. "Não há inclusão sem acessibilidade", explica, em vídeo, o deputado @jeanwyllys_real. 

#TeatroAcessível http://t.co/2BGZyIqSML ASCOM Fri Oct 25 18:22:54 +0000 2013 

1. Confiram o vídeo da campanha #TeatroAcessível. O 1º filme publicitário com libras, legenda e 

audiodescrição http://t.co/ehInrpicf0 ASCOM Fri Oct 25 18:19:31 +0000 2013 

Nesta sábado, 26, o deputado @jeanwyllys_real participa do 1º @ForumEstudantes, em Atibaia (SP). 

Saiba mais: http://t.co/BRPZqiSWrI ASCOM Fri Oct 25 15:40:50 +0000 2013 

3. Assim que uma nova data para a palestra na #UNICOM for marcada, anunciaremos aqui nas 

redes. (ASCOM) Fri Oct 25 12:22:38 +0000 2013 

2. O adiamento se deu por problemas com abastecimento de água na cidade do Rio. Lamentamos e 

esperamos a compreensão de tod@S. ASCOM Fri Oct 25 12:21:40 +0000 2013 

1. A palestra com o @jeanwyllys_real marcada para esta manhã na @unisuam_mais foi adiada pela 

instituição: https://t.co/JRF7taZSMu ASCOM Fri Oct 25 12:19:22 +0000 2013 

E Lulu tendo que cantar "undererê"? ahahha Eliana de Lima ri comigo! ahahah #TheVoiceBrasil 

Adoro essa música com ela! Fri Oct 25 01:51:04 +0000 2013 

Amanda pode ser ela! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:48:29 +0000 2013 

Amanda já me conquistou pelo visual e por gostar genuinamente do samba! #TheVoiceBrasil Fri Oct 

25 01:46:19 +0000 2013 

Swellen é mais que eclética: indecisa quanto ao que gosta em música, daí não ter personalidade na 

voz, embora seja afinada #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:42:05 +0000 2013 

Carina é linda, fina, tem voz bonita, timbre suave e escolheu bem a música! #TheVoiceBrasil Rita Lee 

+ Prince! Fri Oct 25 01:32:38 +0000 2013 

Ariel tem cara ídolo teen... #TheVoiceBrasil Mas... Está verde demais! Fri Oct 25 01:27:44 +0000 

2013 

Não, Xandy não traz nada de novo ao samba, embora seja afinado #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 

01:24:20 +0000 2013 

Que cabelo é esse Xandy?! #TheVoiceBrasil O nome não é lá tão original também... Fri Oct 25 

01:22:22 +0000 2013 

Ahahahhaha Saudade! RT “@CalcinhasNoBox: #TheVoiceBrasil com @dadacoelho e 

@jeanwyllys_real é amor puro” Fri Oct 25 01:18:30 +0000 2013 

Gente, Daniel parece ter baixa autoestima em relação aos outros... Ele parece não acreditar quando 

alguém bom o escolhe! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:17:09 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393804881536249856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393804027173273600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393764092466700288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393714213967110144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393713973289553920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393713392642711552
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393555275523031040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393554626429337600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393554081039777792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393554081039777792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393553017393672192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393550639051321344
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393549406286655488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393549406286655488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393548547297406976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393548547297406976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393548054550560768
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393548054550560768
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393547081178419200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393546742169612288
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Cecília Militão ganhou um concurso do Faustão! Ela canta MUITO! Diva black! #TheVoiceBrasil Fri 

Oct 25 01:15:37 +0000 2013 

Cecília Militão: amo❤️ Tenho o disco! Ela é incrível! Diva! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:12:39 

+0000 2013 

É o momento Raul Gil do #TheVoiceBrasil ! Adorei! Thayná e Thaynara! Fri Oct 25 01:10:00 +0000 

2013 

Thayná e Thaynara já me ganharam pelo que têm de kitsch, algo meio Jane & Herondi 

#TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:08:34 +0000 2013 

Gente, Lulu está assim...Não sei... Tá estranho, né? #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:06:46 +0000 2013 

A amiga de Guto parece Thammy Gretchen! Ele canta lindo; é pop e fez uma leitura bacana da 

música! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 01:02:37 +0000 2013 

Bom, eu viraria para Samya, mas viraria mais para Claire! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 00:54:53 +0000 

2013 

Samya tem uma voz bacana, mas a música escolhida não combina com ela! #TheVoiceBrasil Fri Oct 

25 00:53:24 +0000 2013 

Não acredito que ninguém virou para essa menina francesa?! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 00:51:20 

+0000 2013 

Claire é francesa, mas é a típica cantora paulistana: cult! GOSTEI! #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 

00:49:16 +0000 2013 

E essa cara de inveja de Lulu Santos para Brown? ahahaha #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 00:48:26 

+0000 2013 

Everton é cover de Lanny Kravitz no visual; tem voz linda, mas não gosto tanto do acento r&b 

#TheVoiceBrasil Fri Oct 25 00:45:01 +0000 2013 

Gustavo já chegou dizendo a que veio. Gostei da voz e da sensibilidade. Lembra a voz de Tracy 

Chapman... #TheVoiceBrasil Fri Oct 25 00:39:44 +0000 2013 

Hora do recreio #TheVoiceBrasil � Fri Oct 25 00:37:01 +0000 2013 

Amanhã, 25, às 10h, Jean Wyllys palestra na 1ª Semana de Comunicação da @unisuam_mais de 

Bonsucesso, Rio: http://t.co/hVrWEEFYAA ASCOM Thu Oct 24 20:02:47 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Um dos 1ºs direitos negados ao homossexuais é o direito à religiosidade", 

diz @jeanwyllys_real na @TvUerjOficial: ht… Thu Oct 24 18:52:56 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393546353512824832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393546353512824832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393545608914800640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393545608914800640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393544941563301888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393544941563301888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393544583029997569
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393544129189523456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393543084203847680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393541139061809152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393541139061809152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393540762950205440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393540762950205440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393540243049414656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393540243049414656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393539726067924993
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393539726067924993
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393539515757109249
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393539515757109249
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393538653844434944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393537326754050048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393536641031487488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393467629970923521
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393450049226940417
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RT @ascomjeanwyllys: “São 10 anos de resistência", diz @jeanwyllys_real durante audiência na 

CCult em homenagem ao jornal @Brasil_de_Fato: … Thu Oct 24 16:40:34 +0000 2013 

Sábado (26) @jeanwyllys_real estará no 1o Fórum dos Estudantes, em Atibaia (SP). Saiba mais: 

http://t.co/wDep5IlTsm (ASCOM) Thu Oct 24 13:41:57 +0000 2013 

9. Boa leitura! Thu Oct 24 12:35:03 +0000 2013 

8. A patologização da identidade como transtorno é mais uma dura violência psicológica contra quem 

vive, diariamente, sob eternas violências Thu Oct 24 12:34:52 +0000 2013 

7. Debate que também garante à pessoa o direito de ser, legalmente, o que ela realmente é, sem que 

tenha que ser considerada transtornada. Thu Oct 24 12:34:07 +0000 2013 

6. debate sobre o abandono da ditadura do sexo biológico (ou mesmo o sexo mais aparente do bebê, 

no caso dos intersexuais). Thu Oct 24 12:33:49 +0000 2013 

5. Discussão importantíssima no momento em que cada vez mais países se abrem para o debate das 

identidades de gênero, Thu Oct 24 12:33:00 +0000 2013 

4. Em meio a isto, a discussão a respeito da identidade, do gênero e do conceito da normalidade. Thu 

Oct 24 12:32:50 +0000 2013 

3. contada a partir do seu ponto de vista e dos que o cercam, com todos os conflitos, medos e 

inseguranças que o desconhecimento pode causar Thu Oct 24 12:32:40 +0000 2013 

2. É ficcional, mas que pode passar como história real de muitos. A história de um garoto 

intersexual... Thu Oct 24 12:32:28 +0000 2013 

1. Se me permitem uma recomendação de leitura para o fim-de-semana que se aproxima: Menino de 

Ouro, de Abigail Tartellin (Globo Livros). Thu Oct 24 12:32:17 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: C/ a ABERT, falando sobre o conservadorismo no CN, as manifestações e a 

polêmica das bios, ente outros assuntos. http:… Thu Oct 24 11:51:16 +0000 2013 

Nesta sexta, 25, às 10h, Jean Wyllys palestra na 1ª Semana de Comunicação da @unisuam_mais de 

Bonsucesso, Rio: http://t.co/hVrWEEFYAA ASCOM Thu Oct 24 01:44:50 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Em encontro c/ @jeanwyllys_real e @FrenteDHumanos, Renan decide enviar 

comissão à Rússia p/ interceder por Ana Paula … Wed Oct 23 20:05:02 +0000 2013 

1. "Quando a infraestrutura separa famílias e as deixa em situação precária", ótimo artigo da 

@papodehomem: http://t.co/EJ7XuE75NT Wed Oct 23 16:41:29 +0000 2013 

@JeanWyllys_real fala da democratização da comunicação durante homenagem aos 10 anos do 

@Brasil_de_Fato : http://t.co/oprMdc0f6O ASCOM Wed Oct 23 14:36:36 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393416739532591105
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393371786865176576
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354951407058944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354904619601920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354716735754240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354642572050434
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354436170362880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354392734158848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354392734158848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354352728879104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354300358791168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393354255995641857
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393343935567106048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393191319558180864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393105804880248832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393054580474269696
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393023153783705600
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3) E Sandro Mabel nem está aqui para distribuir seus famosos biscoitos em roscas... � Wed Oct 23 

01:28:48 +0000 2013 

2) A noite aqui será funda, calunga; viagem longa, candonga! � Wed Oct 23 01:27:53 +0000 2013 

A outra: http://t.co/HtkrIAvMzi Tue Oct 22 20:54:17 +0000 2013 

Duas coberturas sobre mais um episódio do "febeapa" ou da estupidez humana associada à 

maldade! -> http://t.co/hAGoPrQP9B ” Tue Oct 22 20:52:43 +0000 2013 

Chegará o dia em que nem desenho servirá à comunicação aqui no TT, tamanha a pressa de alguns 

em opinar sobre o que leu às pressas! :-) Tue Oct 22 19:44:46 +0000 2013 

Papel da mulher negra na sociedade é tema do primeiro '@ Conexão Jean ' : http://t.co/Xo6LGvjl51 

(ASCOM) Mon Oct 21 13:17:00 +0000 2013 

"Não está claro que precisamos de mais solidariedade entre causas e pessoas?", questiona 

@jeanwyllys_real: http://t.co/7QmmZ5O3px (ASCOM) Sun Oct 20 18:01:49 +0000 2013 

Papel da mulher negra na sociedade é tema do primeiro '@ Conexão Jean ' : http://t.co/Xo6LGvjl51 

(ASCOM) Sat Oct 19 19:17:41 +0000 2013 

Lançamento do livro #CasamentoIgualitario, de @bbimbi, em SP: Hoje, às 18h, na Casa do 

professor/APEOESP. http://t.co/s2chbhwPjS ASCOM Sat Oct 19 19:00:56 +0000 2013 

"A transparência do mal", coluna do deputado Jean Wyllys na Carta Capital: http://t.co/Wv6268cYeU 

(ASCOM) Sat Oct 19 18:00:34 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "O elogio da mentira (se já não for o da loucura)", post d Jean Wyllys s/ 

correntes de mentiras e difamação nas redes … Sat Oct 19 03:34:32 +0000 2013 

6. Meus canais oficiais são este perfil, meu perfil e fanpage no Facebook, meu site, 

http://t.co/dSpUIaOLOF, e minhas colunas no iG e Carta Sat Oct 19 03:05:10 +0000 2013 

1. Esse tema do Globo Repórter de hoje, difamação nas redes, me fez lembrar de algo muito 

corriqueiro por aqui... Sat Oct 19 03:03:30 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Hoje, 18h, debate "A Mulher Negra na Sociedade Brasileira", no RJ. Estão 

todos convidados! Info na imagem. http://t.c… Fri Oct 18 20:56:59 +0000 2013 

Neste #DiadoMédico, quero parabenizar esse profissional e em especial aos que se dedicam a 

reduzir o sofrimento -> http://t.co/sh4Hf8yKBZ Fri Oct 18 18:22:33 +0000 2013 

Hoje, 18h, debate "A Mulher Negra na Sociedade Brasileira", no RJ. Estão todos convidados! Info na 

imagem. (ASCOM) http://t.co/Cf5YnxWUc5 Fri Oct 18 14:03:42 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392824899221618688
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392824899221618688
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392824667062697984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392755810985861121
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392755418466103296
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392738317827317760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392278346819964928
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391987635767767040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391644338415206402
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391640121751404544
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391624930607255552
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391406988057645056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391399597664268288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391399176673587201
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391306939453702144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391268074747625472
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391202932617531392
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Daqui a pouco, @jeanwyllys_real visita programa de pós graduação em HIV/AIDS e Hepatite viral da 

UNIRIO: http://t.co/6HnfB6UlKK (ASCOM) Fri Oct 18 13:53:44 +0000 2013 

É tão estranho ouvir uma canção de Brown na voz de Daniel... Mas gosto dessas estranhezas! 

#TheVoiceBrasil Boa noite! Fri Oct 18 02:49:33 +0000 2013 

Kaio canta MUITO! Agudos lindos! E interpreta muito bem também! #TheVoiceBrasil Outro acerto de 

Daniel virar! Fri Oct 18 02:45:29 +0000 2013 

Alessandra tem mais presença e simpatia que voz! (afinada apenas) #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 

02:42:34 +0000 2013 

Olha, essa dupla de neosertanejo não tem absolutamente nada de novo, mas achei coerente Daniel 

escolhê-la! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:33:15 +0000 2013 

Gente, por que essas duplas e cantores de neosertanejo se penteiam e se vestem de maneira igual? 

#TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:30:50 +0000 2013 

Stephane é linda, canta afinado, mas me pareceu nervosa... E não escolheu a melhor música pra sua 

voz! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:28:34 +0000 2013 

Bom, @ClaudiaLeitte levou a melhor! Bruna é forte candidata a vencer! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 

02:26:38 +0000 2013 

Bruna faça a escolha certa: Brown! (Será que ela evolui? E se evolui será que me inclui?) ❤️ 

#TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:24:09 +0000 2013 

Bruna é bonita, olhos expressivos, tem estilo e aquele vozeirão! Mais uma pra minha lista de 

candidatas! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:22:07 +0000 2013 

Gente, o que está havendo com esses técnicos? A Raíza tem a voz linda mas é menos original que 

Clariana! #TheVoice Fri Oct 18 02:14:06 +0000 2013 

Gente, o que houve com esses técnicos?! Como não virar para essa garota? #TheVoiceBrasil E as 

explicações depois não convenceram! Fri Oct 18 02:09:11 +0000 2013 

Hoje é dia de rock, #TheVoiceBrasil ? Clariana é surpreendente! Gostei muito dela! Fri Oct 18 

02:07:47 +0000 2013 

Rafael Furtado tem areia na voz! Eu gosto de cantores assim! Se Lulu não virasse pra ele, eu não o 

entenderia! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:03:03 +0000 2013 

Lucy Alves! ❤️ #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 02:01:42 +0000 2013 

Em tempo: eu AMEI uma candidata da semana passada que cantou tocando um acordeon! incrível 

Apaixonei-me! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 01:59:23 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391200426080473088
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391033280092712960
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391032256971943936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391031523992174592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391031523992174592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391029175639105536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391028570140987392
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391027999476563968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391027510961790976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391027510961790976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391026889160413186
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391026376612257792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391024357742764033
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391023119726821376
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391022767707271168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391022767707271168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391021576852107264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391021238027812864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391020655422238720
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Ok, Rodrigo Castelanni é rocker e afinado, mas Lulu virou pela música, não foi? Os outros ainda 

ouviram um 'cadinho... #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 01:53:26 +0000 2013 

Ah, qual é? Os técnicos viraram pra pessoas com menos talento e voz que Marcelo Hollanda! 

#TheVoiceBrasil Fri Oct 18 01:50:17 +0000 2013 

A pessoa já me ganhou quando disse "Eu sou um defensor da MPB"! Ele arrasa! O novo Emilio 

Santiago! #TheVoiceBrasil Fri Oct 18 01:45:40 +0000 2013 

Pela música escolhida, estava na cara que Maysa escolheria @ClaudiaLeitte ! #TheVoiceBrasil Fri 

Oct 18 01:43:29 +0000 2013 

Hora de recreio: #TheVoiceBrasil . Gostei muito da primeira candidata. Interpretação rocker pra 

sucesso de @MROFICIAL ! E Maysa fez bonito! Fri Oct 18 01:42:20 +0000 2013 

(2) �Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos ainda somos os mesmos e 

vivemos como os nossos pais � Thu Oct 17 23:07:23 +0000 2013 

(1) � Cuidado, meu bem! Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que 

somos jovens! � Thu Oct 17 23:06:18 +0000 2013 

E pra encerrar essa intervenção (só voltarei na hora do recreio (leia-se The Voice)), deixo uns versos 

de Belchior que descreve muitos aqui: Thu Oct 17 23:04:40 +0000 2013 

1. Sexta, @jeanwyllys_real visitará programa de pós-graduação em infecção HIV e Hepatites Virais 

da UNIRIO: http://t.co/6HnfB6UlKK (ASCOM) Thu Oct 17 18:54:09 +0000 2013 

Amanhã, 18, o projeto 'Conex@o Jean' debate "A Mulher Negra na Sociedade Brasileira", no Rio. 

Infos na imagem: http://t.co/BSwfqmXdhf ASCOM Thu Oct 17 15:32:18 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Nesta sexta, 18, o projeto 'Conex@o Jean' debate "A Mulher Negra na 

Sociedade Brasileira", no Rio. Infos na imagem: ht… Wed Oct 16 21:40:53 +0000 2013 

Lançamento do livro #CasamentoIgualitario, de @bbimbi, em SP: Sábado, 19, às 18h, na Casa do 

professor/APEOESP. http://t.co/s2chbhwPjS ASCOM Wed Oct 16 21:07:24 +0000 2013 

RT @cartacapital: Jean Wyllys: Lindberg com Malafaia: uma imagem que diz tanto quanto O príncipe, 

de Maquiavel http://t.co/nYYtLFOzbz http:… Wed Oct 16 16:20:33 +0000 2013 

"A transparência do mal", nova coluna do deputado @jeanwyllys_real na @cartacapital: 

http://t.co/Wv6268cYeU (ASCOM) Wed Oct 16 16:12:44 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Acompanhe ao vivo o Seminário Nacional sobre Reformulação do Ensino 

Médio que ocorre durante todo o dia na Câmara: htt… Wed Oct 16 13:36:24 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391019158131183616
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391018364300439552
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391017200720809984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391016653456433152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391016653456433152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391016364116549633
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390977367323467776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390977096665038848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390976687577767936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390913639709818880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390862842049871873
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390593212945272832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390584786416590848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390512597923274753
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390510630677258240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390471289204637697
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Jean Wyllys é um dos entrevistados do documentário "Favela Gay", com previsão de lançamento 

para o fim do ano: http://t.co/lioIqn36ng ASCOM Mon Oct 14 16:40:01 +0000 2013 

Confira fotos da #ParadaLGBTRio (2013) ! No Flickr - http://t.co/rQ7MqcwwrX - ou no Facebook - 

http://t.co/g5pOwag8DN. (ASCOM) Mon Oct 14 14:26:38 +0000 2013 

Confira fotos da #ParadaLGBTRio (2013) ! No Flickr - http://t.co/5wpXzi8QxZ - ou no Facebook - 

http://t.co/TfzrMrtFkc . (ASCOM) Mon Oct 14 02:14:09 +0000 2013 

"Declinei do convite de vir num carro pq acho importante politizar a parada" http://t.co/EKifZirKe4 

http://t.co/bl4bWvvXzw #ParadaRio ASCOM Sun Oct 13 20:36:17 +0000 2013 

Seja VOCÊ a mudança que deseja na Parada! É daqui a pouco, às 13h, em frente ao Hotel Sofitel, 

Rio. Te vejo lá! http://t.co/938v5DNzJh Sun Oct 13 15:45:46 +0000 2013 

Vamos fazer uma Parada diferente. Seja VOCÊ a mudança que deseja na Parada! Às 13h, em frente 

ao Hotel Sofitel, Rio: http://t.co/938v5DNzJh Sun Oct 13 14:02:27 +0000 2013 

Vamos fazer a diferença. Vamos fazer uma Parada diferente. Seja VOCÊ a mudança que deseja na 

Parada! Saiba como: http://t.co/938v5DNzJh Sun Oct 13 03:49:29 +0000 2013 

Vamos fazer a diferença. Vamos fazer uma Parada diferente. Seja VOCÊ a mudança que deseja na 

Parada! Saiba como: http://t.co/938v5DNzJh Sat Oct 12 14:25:33 +0000 2013 

Vamos fazer a diferença. Vamos fazer uma Parada diferente. Seja VOCÊ a mudança que deseja na 

Parada! Saiba como: http://t.co/938v5DNzJh Fri Oct 11 21:00:25 +0000 2013 

Que tal, domingo, marcharmos juntos e de pés no chão no Rio de Janeiro? O convite está feito! 

http://t.co/StP5wUDSKt Fri Oct 11 17:06:21 +0000 2013 

RT @PlanBR: Vejam só o @jeanwyllys_real de gravata rosa, levantando a mão pelas meninas! 

#porsermenina #bcimagirl… http://t.co/Sv3dtIJ8xj Fri Oct 11 15:57:10 +0000 2013 

Confira o vídeo da campanha #PorSerMenina realizada pela @PlanBR. Contribua na luta por 

igualdade de gêneros http://t.co/7TKV2oh5nu o/ ASCOM Fri Oct 11 13:56:44 +0000 2013 

A campanha #PorSerMenina é mundial e quer prover acesso à educação de qualidade às meninas 

em seus próprios países, inclusive no Brasil. Fri Oct 11 12:31:07 +0000 2013 

Hoje, dia 11 de outubro, levante suas mãos pelas meninas também! #PorSerMenina 

http://t.co/XmN8yQ31hl Fri Oct 11 12:31:06 +0000 2013 

Conheça a campanha e levante as suas mãos por elas também! http://t.co/Ee3R1tggpk (ASCOM) Fri 

Oct 11 12:31:00 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389792722783305728
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389759153058484225
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389574820108959744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389489791261503488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389416679614472192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389390682714279937
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389236421049192448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/389034107843670016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388771088949575680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388712185624403969
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388694774540435457
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388664464582922240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388642918501974016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388642916006395904
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388642890052009984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388642890052009984
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4. Saiba, estamos aqui ainda aprendendo com você o que é ser feliz sendo para o mundo aquilo que 

nós realmente somos no íntimo! Fri Oct 11 01:09:07 +0000 2013 

3. Coragem assim pertence a muito poucos! Vá em paz, Gabriela! Fri Oct 11 01:08:57 +0000 2013 

2. Carrega em si o orgulho, não como um adendo a si, mas como parte indivisível. Filha. mãe, avó e 

puta, sem vergonha nem medo de ser feliz. Fri Oct 11 01:08:23 +0000 2013 

Que dor saber que você partiu... Descanse em paz, minha amiga! Que nesse novo nível de vínculo 

que… http://t.co/NZl9hB5ywU Fri Oct 11 00:58:33 +0000 2013 

Que tal, domingo, marcharmos juntos e de pés no chão no Rio de Janeiro? O convite está feito! 

http://t.co/StP5wUDSKt Fri Oct 11 00:29:05 +0000 2013 

CEducação debate nesta quinta, às 9h30, no plenário 10, o impacto no ensino após fusão de grupos 

educacionais http://t.co/yd9v2ltzKq ASCOM Thu Oct 10 02:33:20 +0000 2013 

2. No programa 'Desafio' desta semana da @TViG, Jean Wyllys debate o #PLGabrielaLeite . Assista: 

http://t.co/sAcNj7NQEg (ASCOM) Wed Oct 09 22:40:19 +0000 2013 

A sessão solene comemorou os 25 anos da Constituição, e presenteou os deputados que 

participaram de sua elaboração com medalhas. (ASCOM) Wed Oct 09 20:57:13 +0000 2013 

Ivan, Chico e Jean, com Plínio e Haroldo Sabóia, deps constituintes do PSOL homenageados em 

Sessão Solene (ASCOM) http://t.co/wjrOPjfAzg Wed Oct 09 20:56:07 +0000 2013 

Descanse em paz Norma Bengell! Dois dos filmes nacionais que marcaram minha vida têm a marca 

dessa… http://t.co/bsGStG2LPe Wed Oct 09 16:51:15 +0000 2013 

RT @PlanBR: A @FafadBelem e o @jeanwyllys_real levantam as mãos pelas meninas! \o/ E vocês? 

https://t.co/g7tcWp9L46 #porsermenina Wed Oct 09 15:15:20 +0000 2013 

Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dá alegria! #ConstituiçãoCidadã25Anos 

http://t.co/SwAVjHdDA2 Wed Oct 09 15:04:00 +0000 2013 

O presidente encerrou a sessão. Votaremos os destaques amanhã. Agora vou pra casa, comer minha 

salada (adeus miojo!). Boa noite! Wed Oct 09 04:12:36 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "A Constituição permite entender os direitos culturais c/ direitos humanos", diz 

@jeanwyllys_real http://t.co/IQq7rglW… Tue Oct 08 21:34:42 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real discute a regulamentação da prostituição no 

programa 'Desafio' da TVIg: http://t.co/QJDbBXcI… Tue Oct 08 19:55:23 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Jean Wyllys discute relação das lutas dos movimentos negros, feministas e 

LGBT c/ a luta de classes em debate na UNB. … Mon Oct 07 22:43:48 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388471291017048066
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388471245999575040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388471105402331136
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388468628896882689
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388461213350248448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388130096059777024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388071453578764288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388045508884692992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388045231930613760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387983608335831040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387959469910794240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387956617528246272
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387792689888264192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387692554361528320
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387667561418342400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387347555291762688
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Jean Wyllys em palestra no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara sobre o 

uso da oratória: http://t.co/CQmtj0JBVn ASCOM Mon Oct 07 20:13:56 +0000 2013 

Hoje, 19h, @jeanwyllys_real discute "identidades e lutas de classes", na UnB. Informações na 

imagem. (ASCOM) http://t.co/EojuNlyGcU Mon Oct 07 20:06:45 +0000 2013 

Hoje, 19h, o @jeanwyllys_real discute "identidades e lutas de classes", na UnB. Informações na 

imagem. (ASCOM) http://t.co/EojuNlyGcU Mon Oct 07 14:52:44 +0000 2013 

Assista na íntegra a entrevista de @jeanwyllys_real ao 'CBN Mix Brasil' com @petriachaves e 

@Andre_Fischer: http://t.co/6SPY68kg6e (ASCOM) Mon Oct 07 14:50:45 +0000 2013 

Daqui a pouco, Jean Wyllys participa do programa 'CBN MIX Brasil'. Sintonizem na CBN ou ouçam 

online: http://t.co/wbqQeqLwVq Mon Oct 07 00:55:07 +0000 2013 

Neste domingo, a partir das 22h, @JeanWyllys_real participa do programa 'CBN MIX Brasil', com 

@petriachaves e @Andre_Fischer. (ASCOM) Sun Oct 06 15:00:51 +0000 2013 

Neste domingo, a partir das 22h, @JeanWyllys_real participa do programa 'CBN MIX Brasil', com 

@petriachaves e @Andre_Fischer . (ASCOM) Sun Oct 06 04:47:01 +0000 2013 

Divulgaremos o link para a transmissão ao vivo momentos antes do programa começar. 

#CBNMixBrasil (ASCOM) Fri Oct 04 17:58:21 +0000 2013 

Neste domingo, a partir das 22h, @JeanWyllys_real participa do programa 'CBN MIX Brasil', com 

@petriachaves e @Andre_Fischer . (ASCOM) Fri Oct 04 17:55:53 +0000 2013 

Stop. A vida parou ou foi um automóvel? (Carlos Drummond de Andrade) http://t.co/UmSR3bDpoa Fri 

Oct 04 17:36:05 +0000 2013 

Boa noite, pessoas! Acabou meu "recreio"! A tod@s, aquele obrigado pela companhia! Parabéns 

equipe do #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:50:38 +0000 2013 

Muito boa! Samba na veia, voz grave, mas remonta a Ellen Oléria! #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:45:57 

+0000 2013 

Tinha que ser Brown a virar para Simona! Ela é boa! Tem inteligência musical e não tem voz afetada! 

Gostei! #TheVoiceBrasil Fri Oct 04 02:43:18 +0000 2013 

Gosto de Simona! Voz linda e ainda escolheu Tango para Nancy, de Chico Buarque, que eu amo! 

#TheVoiceBR Fri Oct 04 02:42:15 +0000 2013 

Gostei dele! Voz suave e soul na interpretação! #TheVoiceBrasil Fri Oct 04 02:37:00 +0000 2013 

Interpretação de cantor de musical! #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:27:02 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387309838503792640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387308032108924928
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387229006342275072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387228507040145408
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387018215408537600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386868661619019776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386714187855970304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386188557897187328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386187935378595840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386182953266847744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386182953266847744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385960119861002240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385958944449245184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385958944449245184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385958274505646080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385958012168732672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385956691441102848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385954182358122496
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Essa moça parece aquelas candidatas do programa Rau Gil, né? #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:22:20 

+0000 2013 

Felipe canta direitinho, mas não surpreende, sorry. #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:18:22 +0000 2013 

Já tenho minha candidata por enquanto: Luana Camarah! #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:16:56 +0000 

2013 

Que maravilha! Luana Camarah (é com H!) merece mesmo que todos se virem para ela! :-) 

#TheVoiceBR Fri Oct 04 02:15:19 +0000 2013 

Luana Camará (homenagem a Regina Duarte e Janete Clair?) já gostei de você e de sua voz, mesmo 

que não virem! #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:13:55 +0000 2013 

Bom, Daniel, tem algum problema com a própria música que faz, né? Por que não virou para a dupla 

black-sertaneja, gente? #TheVoiceBR Fri Oct 04 02:06:11 +0000 2013 

Julie é mais que corajosa: é esperta! Se ninguém virasse, teria ao menos mostrado sua música a 

produtores do Brasil! Muito bom! #TheVoiceBR Fri Oct 04 01:59:35 +0000 2013 

Dudu canta muito bem, mas não tem aquele "algo mais" na voz... #TheVoiceBR Fri Oct 04 01:55:22 

+0000 2013 

Anitta tá em alta, mas essa candidata cantou melhor a música dela :-) #TheVoiceBr Fri Oct 04 

01:52:05 +0000 2013 

Dom Paulinho: blues-man! Deve escolher Brown. #TheVoiceBR Fri Oct 04 01:47:41 +0000 2013 

O Tiago virou "Titi" oficialmente? #TheVoiceBR Fri Oct 04 01:45:19 +0000 2013 

Nota dez já para a beleza e o charme de @ClaudiaLeitte ! #TheVoiceBR Fri Oct 04 01:41:51 +0000 

2013 

Paro tudo agora para ver #TheVoiceBR . Cadê @Flavia_OGlobo e @CalcinhasNoBox ? Fri Oct 04 

01:40:57 +0000 2013 

"Todo mundo concorda que a Educação é a saída, mas não há concordância em como essa 

educação se traduzirá": http://t.co/5cu5dsCPXB ASCOM Thu Oct 03 21:11:02 +0000 2013 

"Há uma produção artística da comunidade LGBT que não é reconhecida como arte" diz 

@jeanwyllys_real: http://t.co/X0q19P6ueH (ASCOM) Thu Oct 03 14:13:38 +0000 2013 

Nota de Jean Wyllys em defesa da negociação com os profissionais de educação do Rio: 

http://t.co/FxRVuHOBfN #Professores #Rio (ASCOM) Wed Oct 02 00:47:05 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Não tenho por objetivo ganhar prêmio. Estou cumprindo um mandato que 

não é meu, mas do povo", diz @jeanwyllys_real: h… Tue Oct 01 21:32:08 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385953001149825024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385953001149825024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385952002427330560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385951641264197632
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385951641264197632
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385951233099694080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385950883030519808
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385948935581630464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385947274645622784
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385946214833061888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385946214833061888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385945388081233920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385945388081233920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385944279975460864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385943685537751040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385942811197321216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385942811197321216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385942587544457216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385942587544457216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385874657934835712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385769617831895040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385204252005896192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385155193593012224
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Dep. @jeanwyllys_real participa da abertura da Conferência Livre de Educação e Cultura LGBT: 

http://t.co/bZJQZooFyn (ASCOM) Tue Oct 01 19:04:01 +0000 2013 

"Nossa sociedade que cultua a juventude poderia ser mais inclusiva com a terceira idade", diz 

@jeanwyllys_real: http://t.co/ABemmfuzcP ASCOM Tue Oct 01 14:30:25 +0000 2013 

Neste caso, é tênue a linha entre a criatividade responsável e a irresponsabilidade criativa (em… 

http://t.co/TF1WH5LsSg Tue Oct 01 14:18:11 +0000 2013 

3. Participe! O lançamento ocorre hoje, das 9h às 18h no Auditório Dois Candangos da UnB. 

(ASCOM) Tue Oct 01 14:08:31 +0000 2013 

1. Hoje ocorrerá o lançamento do Comitê Técnico de Cultura LGBT, durante a Conferência na UnB 

(http://t.co/A7f0J2v0yB) Tue Oct 01 14:07:22 +0000 2013 

Conf. Livre de Educação e Cultura LGBT acontece hoje na UnB. Confira a programação! 

http://t.co/A7f0J2v0yB (ASCOM) http://t.co/pkwQjcszyh Tue Oct 01 13:45:12 +0000 2013 

Seminário organizado por @jeanwyllys_real discutiu propostas para reformulação do ensino médio 

brasileiro: http://t.co/Pg3eVMQ8QF (ASCOM) Mon Sep 30 20:57:53 +0000 2013 

Está começando, no RJ, Sem Reg de Reformulação do Ensino Médio. Venha, ainda dá tempo! 

Participe! Info: http://t.co/oMKWk8D4jp (ASCOM) Mon Sep 30 12:52:51 +0000 2013 

Hoje, 9h, no RJ, Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. Participe e discuta! Infos na 

imagem: http://t.co/oMKWk8D4jp (ASCOM) Mon Sep 30 11:45:57 +0000 2013 

O grande ato de apoio aos profissionais de educação do Rio de Janeiro está marcado para às 17hs 

desta segunda, 30, na Cinelândia! (ASCOM) Mon Sep 30 04:17:49 +0000 2013 

19. Estão tod@s convidad@s! Boa noite e até daqui a pouco, no Seminário de Reform. do Ens. 

Médio: http://t.co/CYYOAoD3zT #Professores #Rio Mon Sep 30 04:02:00 +0000 2013 

18. Hoje, segunda, haverá também um grande ato na Cinelândia, com a presença não só dos 

profissionais da educação, mas de toda população. Mon Sep 30 04:00:01 +0000 2013 

17. Vcs estão convocad@s a participarem deste evento logo mais, às 9h, p/ tb exporem suas 

reivindicações e frustrações. Estarei lá ouvindo! Mon Sep 30 03:57:44 +0000 2013 

16. ... o secretário da educação prometeu estar presente. O sentimento de agressão moral que 

permeia a classe educadora é também meu! Mon Sep 30 03:56:30 +0000 2013 

15. ... às comissões de Educação e da subcomissão de Cultura e DHs da Câmara e tratarei disso no 

Seminário de Reformulação do Ens. Médio... Mon Sep 30 03:54:53 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385117919471874048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385049062522642432
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385045985166393344
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385043552226385920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385043262085427200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385037683489120256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384784187762307073
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384662124472963072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384645285211029504
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384532509209665536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384528532199985152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384528032343810048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384527458026147840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384527146653589506
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384526737889296384
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4. Foi c/ essas palavras que me foram relatados alguns episódios da noite de sábado, qndo o 

Batalhão de Choque desalojou, de forma violenta Mon Sep 30 03:39:35 +0000 2013 

Amanhã, 30, às 9h, no RJ, Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. Participe! Infos na 

imagem: http://t.co/oMKWk8D4jp (ASCOM) Mon Sep 30 01:46:51 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Hj, às 19h, na @LivTravessa do Shopping Leblon, Rio, bate-papo c/ @bbimbi 

e @jeanwyllys_real: #CasamentoIgualitario ht… Fri Sep 27 17:51:17 +0000 2013 

RT @LivTravessa: Hoje #CasamentoIgualitário em foco com bate-papo na Travessa do Leblon com o 

escritor @bbimbi e @jeanwyllys_real http://t.… Fri Sep 27 14:16:58 +0000 2013 

RT @congemfoco: Começa a edição deste ano do #PremioCongressoemFoco2013. Acompanhe ao 

vivo: http://t.co/tlRpACbFrd Fri Sep 27 00:37:12 +0000 2013 

RT @congemfoco: Deputado @jeanwyllys_real concede entrevista para @marihaubert no 

#PremioCongressoemFoco2013 http://t.co/6hat4tq6HD Fri Sep 27 00:28:56 +0000 2013 

@jeanwyllys_real palestrará no seminário da @fisenge sobre assédio moral nesta sexta, 27, às 11h, 

no Crea-RJ: http://t.co/hhPPjQa4eS ASCOM Thu Sep 26 22:40:18 +0000 2013 

@jeanwyllys_real fala da dificuldade de se aprovar leis que assegurem direitos LGBT em edição 

especial da VEJA: http://t.co/f4DKrNpcTV ASCOM Thu Sep 26 21:51:52 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real se reúne c/ presidente e diretores do Sindicato dos 

Artistas/Técnicos em Espetáculos de Diversões/RJ … Thu Sep 26 19:57:56 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Dep. @jeanwyllys_real palestrará no seminário da @fisenge sobre assédio 

moral nesta sexta, 27, às 11h, no Crea-RJ: htt… Tue Sep 24 19:33:38 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Acreditamos que os manifestantes não são contrários ao trabalho da 

imprensa, nem à liberdade de imprensa": http://t.c… Mon Sep 23 17:52:54 +0000 2013 

"Acreditamos que os manifestantes não são contrários ao trabalho da imprensa, nem à liberdade de 

imprensa": http://t.co/thB8CVIYtv (ASCOM) Mon Sep 23 16:50:51 +0000 2013 

Conheça os novos formatos do Jean Wyllys Explica, nossa série de informativos, agora também em 

vídeo: http://t.co/BqW0PJuzCv (ASCOM) Mon Sep 23 14:16:57 +0000 2013 

Já no Sesc para assistir à adaptação teatral de "O príncipe" (de Maquiavel) dirigida por @leonacavalli 

. Há debate na seqüência! Sun Sep 22 21:07:06 +0000 2013 

@jeanwyllys_real questiona @foradoeixo e @MidiaNINJA sobre atuação na democratização da 

cultura e da comunicação: http://t.co/MsN2tuLSzf Sun Sep 22 19:02:25 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384522888680046592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384494519154401280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383650061512491008
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383596128216027136
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383389828886564864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383387747643584512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383360410029944832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383348218924634112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383319548457283584
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382588656986234880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382200916494938113
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382185304511488000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382146571040587776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381887400286625792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381856022836826112
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Conheça os novos 'Jean Wyllys Explica", narrados em vídeo: http://t.co/mqABs7H63z Sun Sep 22 

15:31:16 +0000 2013 

O "JW Explica: Bullying nas Escolas" também já conta c versão em vídeo, parte do nosso proj de 

acessibilidade: http://t.co/cD704NbNUT ASCOM Sun Sep 22 14:01:59 +0000 2013 

Jean Wyllys Explica: Doenças Raras. Agora em vídeo, c/ parte do nosso material acessível: 

http://t.co/zdpZFkinj0 #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Sun Sep 22 13:01:57 +0000 2013 

Como parte do nosso compromisso c a acessibilidade, fizemos mudanças no site do mandato, 

garantindo que TOD@S acessem seu conteúdo! (ASCOM) Sun Sep 22 12:45:44 +0000 2013 

Perdeu o @EncontroFatima com Jean Wyllys, @Tatawerneck e Cláudia Werneck s/ o 

#DiaDoTeatroAcessível? Veja aqui: http://t.co/A327XOggET ASCOM Sun Sep 22 12:31:09 +0000 

2013 

Como parte do nosso compromisso c a acessibilidade, fizemos mudanças no site do mandato, 

garantindo que TOD@S acessem seu conteúdo! (ASCOM) Sat Sep 21 20:31:03 +0000 2013 

Conheça os novos 'Jean Wyllys Explica", narrados em vídeo: http://t.co/mqABs7H63z Sat Sep 21 

19:02:01 +0000 2013 

"Não há direito humano se não respeitarmos a inclusão e não há inclusão sem acessibilidade", diz 

Jean Wyllys: http://t.co/fY0NBMaYYw ASCOM Sat Sep 21 18:31:09 +0000 2013 

"Nossa sociedade, que cultua a juventude, poderia ser mais inclusiva com a terceira idade", diz Jean 

Wyllys: http://t.co/9xxVryNjtx ASCOM Sat Sep 21 18:01:42 +0000 2013 

Jean Wyllys Explica: Liberdade Religiosa. Vídeo q integra nosso proj. de acessibilidade: 

http://t.co/8Kx5vm62OW #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Sat Sep 21 17:30:57 +0000 2013 

Jean Wyllys, Cláudia Werneck, @jandira_feghali e Márcia Rollemberg, sec da @DiversidadeMinC, no 

#DiaDoTeatroAcessível... Sat Sep 21 17:03:08 +0000 2013 

Perdeu o @EncontroFatima com Jean Wyllys, @Tatawerneck e Cláudia Werneck s/ o 

#DiaDoTeatroAcessível? Veja aqui: http://t.co/A327XOggET ASCOM Sat Sep 21 16:13:00 +0000 

2013 

Gente fina, elegante e sincera com habilidade pra dizer mais "sim" do que "não"! 

http://t.co/GbWIEyDsHI Sat Sep 21 02:38:28 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Jean Wyllys, Cláudia Werneck, @jandira_feghali e Márcia Rollemberg, sec da 

@DiversidadeMinC, no #DiaDoTeatroAcessível … Fri Sep 20 19:43:52 +0000 2013 

Jean Wyllys, @jandira_feghali e demais parceir@s da @EscoladeGente comemoram o 

#DiaDoTeatroAcessível no Rio: http://t.co/jR7NjFBKD0 ASCOM Fri Sep 20 16:40:05 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381802887774748672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381802887774748672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381780420276547584
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381765308870316032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381761228605247488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381757558362750976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381757558362750976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381515942553198592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381493535566233600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381493535566233600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381485766767280128
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381478357365694464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381470618467975168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381463617230893056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381451001578131456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381451001578131456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381246016248623104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381141680554254336
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381095428340867072
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RT @ascomjeanwyllys: Capa da @VIVER_BRASIL s/ identidade de gênero http://t.co/fK9IwEQbr5 

Conheça o PL @JoaowNery1 http://t.co/7e7fK9XAlm … Fri Sep 20 14:46:36 +0000 2013 

RT @agenciabrasil: Evento no Rio celebra o Dia Nacional do Teatro Acessível 

http://t.co/yUbp0ZUnSQ Fri Sep 20 01:00:00 +0000 2013 

Perdeu o @EncontroFatima com Jean Wyllys, @Tatawerneck e Cláudia Werneck s/ o 

#DiaDoTeatroAcessível? Veja aqui: http://t.co/A327XOggET ASCOM Thu Sep 19 21:56:13 +0000 

2013 

Jean Wyllys Explica: Liberdade Religiosa. Vídeo q integra nosso proj. de acessibilidade: 

http://t.co/8Kx5vm62OW #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Thu Sep 19 21:21:30 +0000 2013 

RT @escoladegente: Com a participação da Escola de Gente, o deputado Jean Wyllys lançou hoje, 

no Dia Nacional do "Teatro Acessível.... http… Thu Sep 19 20:38:33 +0000 2013 

Hj, às 19h30, no Teatro Ipanema, Rio, apresentação gratuita de "Um amigo diferente?": 

http://t.co/2yVF5neZov #DiaDoTeatroAcessível (ASCOM) Thu Sep 19 20:26:10 +0000 2013 

Jean Wyllys Explica: Doenças Raras. Agora em vídeo, c/ parte do nosso material acessível: 

http://t.co/zdpZFkinj0 #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Thu Sep 19 19:36:37 +0000 2013 

O "JW Explica: Bullying nas Escolas" também já conta c versão em vídeo, parte do nosso proj de 

acessibilidade: http://t.co/bmUqX4dhjQ ASCOM Thu Sep 19 17:28:52 +0000 2013 

"A 1ª audiência amplamente acessível. Um fato histórico! Por isso me emocionei tanto": 

http://t.co/rnxgtpISE7 #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Thu Sep 19 17:24:29 +0000 2013 

RT @CulturaGovBr: #Hoje será comemorado pela primeira vez no Brasil o dia temático Teatro 

Acessível: Arte, Prazer e Direito. http://t.co/s… Thu Sep 19 16:58:02 +0000 2013 

"Esperamos q, quando se faça um espetáculo, se pense no cidadão q tem uma deficiência": 

http://t.co/dUR3ozuO8e #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Thu Sep 19 16:34:16 +0000 2013 

RT @PatriciaMellodi: Linda pauta no @EncontroFatima c/ @jeanwyllys_real p/ falar de inclusão/ 

acessibilidade na cultura. Nosso clip: http:… Thu Sep 19 15:43:40 +0000 2013 

@JeanWyllys_real com @fbbreal e convidados no @EncontroFatima sobre inclusão e o 

#DiaDoTeatroAcessível ! http://t.co/Qkm0AafB2X ASCOM Thu Sep 19 15:23:54 +0000 2013 

Neste dia do Teatro Acessível estamos lançando o Jean Wyllys Explica - Comunicação Acessível. 

Assista o vídeo: http://t.co/zOyyUdqUZm ASCOM Thu Sep 19 15:03:10 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Conheça os novos '@jeanwyllys_real Explica", narrados em vídeo: 

http://t.co/G7BsAWXBBl #DiaDoTeatroAcessível Thu Sep 19 14:31:38 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381066871589457920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380858849311617024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380812599212130304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380812599212130304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380803863202500608
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380793055176970241
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380789939459592192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380777466807451649
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380745319635361793
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380744215460073472
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380737558927257600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380731578760331264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380718844131962880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380713869075046400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380708652652322816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380700717779931136
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RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real, Cláudia Werneck, @Tatawerneck e @fbbreal no 

@EncontroFatima . #DiaDoTeatroAcessível http://t.co/2KSY… Thu Sep 19 14:11:30 +0000 2013 

Está começando o Encontro com Fátima Bernardes sobre o Dia do Teatro Acessível. (ASCOM) Thu 

Sep 19 13:46:48 +0000 2013 

Daqui a pouco, @jeanwyllys_real, @Tatawerneck e Cláudia Werneck no @EncontroFatima para falar 

sobre o Dia do Teatro Acessível. (ASCOM) Thu Sep 19 13:17:53 +0000 2013 

Em breve, mais materiais em formatos acessíveis estarão disponíveis. Conheça os novos JWExplica 

em vídeo: http://t.co/eaGnMjpvjP (ASCOM) Thu Sep 19 13:04:47 +0000 2013 

No site http://t.co/mFxZtN0HYE, está disponível uma versão com visualização aprimorada e 

conteúdos narrados, como o Jean Wyllys Explica. Thu Sep 19 12:58:33 +0000 2013 

Como parte do nosso compromisso com a acessibilidade, fizemos mudanças no site do mandato, 

garantindo que TOD@S possam acessar seu conteúdo! Thu Sep 19 12:56:32 +0000 2013 

Amanhã é o dia temático “Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”. Teremos novidades em nosso 

site! http://t.co/HabdwGIG2J (ASCOM) Wed Sep 18 19:04:52 +0000 2013 

Saiba mais sobre o dia temático, comemorado amanhã, e sobre as novidades em nosso site: 

http://t.co/HabdwGIG2J (ASCOM) Wed Sep 18 17:38:26 +0000 2013 

Também serão lançados o "Jean Wyllys Explica - Acessibilidade" e versões em vídeo, com legendas, 

de todos os JWE já lançados. Wed Sep 18 17:38:16 +0000 2013 

Durante o programa, haverá o lançamento da versão acessível do site http://t.co/mFxZtN0HYE, que 

atende plenamente a legislação vigente. Wed Sep 18 17:37:31 +0000 2013 

Amanhã, @jeanwyllys_real estará no Encontro com Fátima Bernardes, falando sobre o dia “Teatro 

Acessível. Arte, Prazer e Direitos”. Wed Sep 18 17:37:23 +0000 2013 

...e me esqueci da salada no prato! Vou virar um faquir daqui a pouco... Deixem-me comer! ahahah 

Boa noite! Wed Sep 18 02:12:59 +0000 2013 

Bom, agora me deixem partir para a minha salada (dei um tempo do miojo! �) . Boa noite, 

amad@s! Wed Sep 18 01:45:13 +0000 2013 

Félix não vale nada (é um escroto), mas César é mais abaixo do que ele em canalhice e em sordidez! 

#AmorÀVida Wed Sep 18 01:36:19 +0000 2013 

E aí, mulheres casadas de minha TL, vocês também perdoariam o César? #AmorÀVida Wed Sep 18 

01:24:43 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380695650037293056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380689431759302658
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380689431759302658
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380682154490855424
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380678860469059585
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380677292826980352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380676784452157440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380407090801434624
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380385337752576000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380385294777729024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380385107766280192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380385074643890176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380152439779102720
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380145452118970368
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380143215380545536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380140295893319681
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380140295893319681
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Ué, César e Pilar já fizeram pazes? Cheguei agora e liguei a TV... #AmorÀVida Wed Sep 18 01:18:36 

+0000 2013 

Segurando no pinto por dentro da calça....#voyeur” Wed Sep 18 01:03:50 +0000 2013 

Enquanto chego em casa, quem me dá notícias de #AmorÀVida ? Suzana Vieira (Pilar) brilhou na 

cena? Félix tripudiou de César? Aline apanhou? Wed Sep 18 00:57:09 +0000 2013 

A chuva apagou a lua cheia do céu de Brasília - saí agora da Câmara e vi que chovia - mas mesmo 

assim é bem-vinda! A natureza agradece! Wed Sep 18 00:48:24 +0000 2013 

Todo beijo é gay (porque todo beijo é alegre; traz alegria e felicidade) ou polícia para quem precisa! -

> http://t.co/3dTj6WmSIF Tue Sep 17 20:49:11 +0000 2013 

Anotem aí: "Reprodução", de Bernardo Carvalho (editora Companhia das Letras). Boa noite! � Tue 

Sep 17 01:39:45 +0000 2013 

Em "Reprodução", Bernardo Carvalho trata desses haters de internet; dessa gentalha ordinária e 

reacionária em decorrência de burrice... Tue Sep 17 01:35:50 +0000 2013 

Bernardo Carvalho é um dos meus preferidos autores brasileiros de ficção (na contemporaneidade). 

Esse seu "Reprodução" é empolgante. Tue Sep 17 01:33:15 +0000 2013 

Já me diverti o bastante por aqui hoje! ahahahaah Agora vou ali ler "Reprodução", de Bernardo 

Carvalho (@cialetras ). Recomendo! Tue Sep 17 01:31:39 +0000 2013 

Gosto muito da forma como @WalcyrCarrasco está trabalhando a injunção ao silêncio que se abate 

sobre nós homossexuais. #AmorÀVida Tue Sep 17 00:40:53 +0000 2013 

RT @lappis_ims: Acesse http://t.co/XzH5CVCoJX. @jeanwyllys_real, Kenneth Camargo, Roseni 

Pinheiro e Sérgio Carrara debatem os Discursos da … Mon Sep 16 17:01:34 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Logo mais, às 13 hs, @jeanwyllys_real participa do "Ciclo de Debates 

Medicalização, ideologia e ciência" na UERJ: http… Mon Sep 16 13:52:22 +0000 2013 

Olá @eriautoria, pode mandar pra contato@jeanwyllys.com.br. Att. Kleber/@ascomjeanwyllys. Mon 

Sep 16 13:07:09 +0000 2013 

É, ele andava em má companhia, só isso...” Sat Sep 14 01:12:21 +0000 2013 

2. Confirme presença p/ espetáculo “Um amigo diferente?" do dia 19/9 no Rio: 

'teatroacessivel@escoladegente.org.br' #TeatroAcessível ASCOM Fri Sep 13 22:16:16 +0000 2013 

1. Convidamos tod@s p/ comemorarem pela 1ª vez o Dia Nacional do #TeatroAcessível (19/9) 

http://t.co/Bwi5Zpfghg http://t.co/2yVF5neZov ASCOM Fri Sep 13 22:12:54 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380138753542864896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380138753542864896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380135038312275968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380133357524639745
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380131155359846400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380070952693817345
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379781688643313664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379781688643313664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379780703439036416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379780053653291008
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379779652744925185
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379766874663550977
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379651285890260993
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379603670511284225
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379592293449093120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379592293449093120
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378687631355564032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378643316793155584
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378642470441324544
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Nesta segunda, 16, Jean Wyllys participa do Ciclo de Debates Medicalização, ideologia e ciência na 

UERJ. Infos: http://t.co/f9WyIEjUw0 ASCOM Fri Sep 13 18:29:16 +0000 2013 

Intervenções urbanas do Projeto Mapa Gentil, em Brasília. Inspirados em Gentileza! 

http://t.co/9s1byZZRW7 (ASCOM) http://t.co/TRi27DqQli Fri Sep 13 14:50:41 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real palestra hoje à tarde no Curso de Formação de Agentes 

em Prevenção às Drogas da @iabnacional, no Rio … Thu Sep 12 14:33:49 +0000 2013 

RT @felipeneto: Um repórter completamente imbecil (interpretado por mim) decide entrevistar 

@JeanWyllys_real sobre como é ser gay - http://… Thu Sep 12 03:04:22 +0000 2013 

2. As inscrições estão encerradas. Busque infos nos tels de contato caso exista a possibilidade de 

desistências http://t.co/hgjIdSes83 ASCOM Wed Sep 11 21:36:41 +0000 2013 

1. @jeanwyllys_real palestra amanhã no Curso de Formação de Agentes em Prevenção às Drogas 

da @iabnacional /Rio http://t.co/hgjIdSes83 ASCOM Wed Sep 11 21:36:01 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: P/ @jeanwyllys_real, a falta de educação sexual nas escolas é uma das 

causas nos atuais índices de HIV entre jovens: h… Wed Sep 11 18:31:33 +0000 2013 

8. Lembrei-me da polvorosa que Courbet causou no meio artístico com a tela “A Origem do Mundo” 

(joguem no google!) Wed Sep 11 18:28:21 +0000 2013 

É ficção (neste caso), mas não dá pra negar que acontece na vida real, não? 

http://t.co/A19FyIh1en Wed Sep 11 17:11:58 +0000 2013 

Novo quadro de humor do Canal Parafernalha, com participação de @jeanwyllys_real: 

http://t.co/A19FyIh1en (ASCOM) Wed Sep 11 16:40:14 +0000 2013 

"Só a educação de qualidade pode fazer deste país, de fato, uma grande potência": 

http://t.co/rQZk1CRWUk (ASCOM) Tue Sep 10 22:50:43 +0000 2013 

Esclarecimentos de @jeanwyllys_real e @depChicoAlencar sobre reportagem do Jornal Nacional 

(caso Janira Rocha): http://t.co/ikFbrOccFB ASCOM Tue Sep 10 03:08:00 +0000 2013 

@jeanwyllys_real participa de debate na PUC-Rio sobre as manifestações populares ocorridas nos 

últimos meses: http://t.co/4uDuvtLl7x (ASCOM) Mon Sep 09 21:08:21 +0000 2013 

"A escola tem que ser o lugar do enfrentamento da violência e da construção da cidadania", diz 

@jeanwyllys_real http://t.co/gyxGEx171y ASCOM Mon Sep 09 19:49:40 +0000 2013 

Já deu seu recado à política este ano? Vote em quem te representa no Congresso! A votação se 

encerra hoje! http://t.co/gecK0ixivd (ASCOM) Mon Sep 09 14:44:39 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378586191240916992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378531184675786752
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378164552350707712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377991046267174912
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377908578839179265
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377908411893284864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377861988912603136
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377861185514639360
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377841961215864832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377833974652874752
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377564823086985216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377267182473723905
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377176675983060992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377156875172986880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377080113088978944
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Assista na íntegra a fala de @jeanwyllys_real no @TEDxRibeirao sobre a importância da educação p/ 

cidadania: http://t.co/CAFMgdZzKl (ASCOM) Sun Sep 08 18:02:09 +0000 2013 

Já deu seu recado à política este ano? Vote em quem te representa no Congresso! A votação se 

encerra segunda! http://t.co/gecK0ixivd ASCOM Sun Sep 08 15:02:29 +0000 2013 

Independência de verdade só vem com a garantia de uma vida com pensamento -> 

http://t.co/otitnu8DW2 Boa tarde! Sat Sep 07 15:29:19 +0000 2013 

"Devemos reconhecer o funk c/ manifest/ cultural e livrá-lo do preconceito das elites" 

http://t.co/aeVmVAxRhb http://t.co/57bVucHIlK ASCOM Fri Sep 06 16:33:34 +0000 2013 

Já deu seu recado à política este ano? Vote em quem te representa no Congresso! A votação se 

encerra em 4 dias: http://t.co/gecK0ixivd Thu Sep 05 19:08:03 +0000 2013 

Nota sobre cancelamento da participação do deputado @jeanwyllys_real na Semana da Diversidade 

de Salvador: http://t.co/Wpt6FNXVJI (ASCOM) Thu Sep 05 14:21:10 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real é um dos entrevistados do doc. 'Favela Gay' c/ previsão p/ 

sair no fim do ano http://t.co/V7a1efTVAU … Tue Sep 03 20:54:23 +0000 2013 

Bonde das Bonecas se reúne c/ Jean Wyllys s/ combate à homofobia e valorização do funk c/ 

manifestação cultural http://t.co/3ipyLZa3AG ASCOM Mon Sep 02 21:39:32 +0000 2013 

[Bastidores] @jeanwyllys_real e @felipeneto, gravando o Parafernalha. (ASCOM) 

http://t.co/67JzW2VlAk Mon Sep 02 16:52:45 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Já deu seu recado à política este ano? Vote em quem te representa no 

Congresso! A votação se encerra em uma semana: … Mon Sep 02 15:54:05 +0000 2013 

Já deu seu recado à política este ano? Vote em quem te representa no Congresso! A votação se 

encerra em 2 semanas: http://t.co/gecK0ixivd Sun Sep 01 17:02:20 +0000 2013 

Assista na íntegra a fala de @jeanwyllys_real no @TEDxRibeirao sobre a importância da educação p/ 

cidadania: http://t.co/CAFMgdZzKl ASCOM Sun Sep 01 14:31:38 +0000 2013 

 

 

 

 

 

 Referindo-se a qualificações ou posições detidas no campo político 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/376767427520241665
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/376722214701531136
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/376366576473505792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/376020358463512576
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375696850604793856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375624650946269185
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374998831466704896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374647807027974144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374575634791403520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374560870627426304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374215660119011328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374177733074780160
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RT @ascomjeanwyllys: Já conhece o Projeto de Lei Empresa Ficha Limpa (PL n°4269) de autoria do 

deputado @jeanwyllys_real? http://t.co/w4z3u… Thu Nov 28 18:49:32 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Convidamos tod@s p/ ato pela aprovação do #MarcoCivilDaInternet, amanhã, 

26, às 14h, aqui na Câmara. Infos na imagem! … Mon Nov 25 16:53:32 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 6. Wyllys tb propôs emendas ao Orçamento para garantir políticas públicas 

de redução de desigualdades de gênero: http:… Mon Nov 25 16:16:21 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 5. Wyllys tb propôs emenda ao Plano Nacional de Educação visando 

formação de professores p/ superar educação sexista h… Mon Nov 25 16:16:15 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 4. Assista a leitura do voto pela inclusão da temática de gênero no currículo 

escolar feita por Jean Wyllys na CEduc: … Mon Nov 25 16:16:08 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 3. "Se explicamos que as escolhas têm que ser respeitadas, desconstruímos 

a cultura de violência contra a mulher": htt… Mon Nov 25 16:15:35 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. "Se explicamos para a comunidade escolar que homens e mulheres devem 

ter acesso igualitário aos direitos e à dignid… Mon Nov 25 16:15:25 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. "Apesar da Lei Mª da Penha, o Brasil é um dos países campeões de 

assassinato e violência contra a mulher e isso é u… Mon Nov 25 16:15:16 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real durante audiência pública do FACÇÃO - 

Encontro Latino-americano de Midiativismo, na UFRJ. ht… Sun Nov 24 14:50:03 +0000 2013 

Apoiarei quem for eleito pelo PSOL para concorrer à Presidência da República. Porém, não vou me 

omitir nesse debate: http://t.co/uBrFtXpCms Sun Nov 24 13:02:12 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Já conhece o PL sobre tratamento de doenças raras pelo SUS? 

http://t.co/sjXsXSMKSY @jeanwyllys_real explica em vídeo: … Fri Nov 22 20:15:31 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 3. @jeanwyllys_real questionou e provocou o MEC e o MinC s/ a aplicação 

da lei em diferentes reuniões já realizadas co… Thu Nov 21 20:03:41 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. Uma das lutas de @jeanwyllys_real é pela implementação da Lei que 

obriga o ensino da história e cultura afro-brasil… Thu Nov 21 20:03:36 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: TV Câmara: @FrenteDHumanos luta por novas conquistas para população 

negra em ato pelo Dia da #ConsciênciaNegra http://… Thu Nov 21 16:05:15 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Quando pensamos em saúde integral dos brasileiros, nunca pensamos na 

saúde bucal" diz @jeanwyllys_real http://t.co/q6… Thu Nov 21 14:26:31 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406132768167702528
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405016415461441536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405007055565914113
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405007030152626176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405007000570183680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405006861206036481
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405006820332556288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405006783632408577
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404622951838130176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404595809741996032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403980078813810688
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403614713483132928
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403614694357102592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403554709912715264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403529864541929472
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Apoiarei quem for eleito pelo PSOL para concorrer à Presidência da República. Porém, não vou me 

omitir nesse debate: http://t.co/Rw26ZRmGgw Thu Nov 21 13:45:20 +0000 2013 

5. Depois do que houve nas comissões de DHs da Câmara e do Senado, esse consolo para salvar 

minha noite! Boa noite! Thu Nov 21 02:39:19 +0000 2013 

2. Saio de alma lavada porque Bolsonaro, viúvo da ditadura e ÚNICO que uivava contra o projeto, foi 

derrotado categoricamente! Thu Nov 21 02:34:21 +0000 2013 

1. Saio agora de alma lavada da sessão do Congresso Nacional que votou o Projeto de Resolução 

que declara nulo o golpe contra Jango! Thu Nov 21 02:32:56 +0000 2013 

13. Os tais projetos irão para outras duas comissões antes de ir a plenário. Jamais serão aprovados 

nessas outras duas comissões! Wed Nov 20 22:51:26 +0000 2013 

12. A provação de projetos na CDHM não significa que os projetos já entrarão em vigor (a histeria nas 

redes parte dessa ideia equivocada!). Wed Nov 20 22:50:34 +0000 2013 

Convidamos a tod@s para o ato pelo Dia Nacional da Consciência Negra, na Câmara. Info na 

imagem! (ASCOM) http://t.co/n1tuxfIUde Wed Nov 20 13:03:12 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. Para @jeanwyllys_real, não há inclusão sem acessibilidade. O deputado 

explica, em vídeo, a comunicação acessível: h… Tue Nov 19 17:01:48 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. Empresas investem em tecnologia que possibilitem inclusão de pessoas 

com deficiência ao universo das artes: http://… Tue Nov 19 17:01:44 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Diretora da Anamatra defende aprovação do PL 4968/13, de 

@jeanwyllys_real, durante CPI do Trabalho Infantil: http://t.… Tue Nov 19 14:09:25 +0000 2013 

Convidamos a tod@s para o ato pelo Dia Nacional da Consciência Negra, na Câmara. Info na 

imagem! (ASCOM) http://t.co/oi9y8G2hWV Mon Nov 18 19:06:47 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Assista na íntegra a audiência pública requerida pelo deputado 

@jeanwyllys_real sobre empreendedorismo social: http://… Mon Nov 18 18:38:18 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real fala da importância da audiência pública sobre 

empreendedorismo social à WEB TV da @culturanacamara … Mon Nov 18 18:38:14 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Precisamos defender um país de tod@s", diz @jeanwyllys_real à TV 

@ABRASCO sobre fundamentalismo e Estado Laico: http… Mon Nov 18 16:37:13 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: É hora de pressionar o Congresso a se posicionar s/ #CasamentoIgualitario 

Leia a entrevista de @jeanwyllys_real ao iG … Sun Nov 17 14:56:34 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403519498428248064
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403351889384710144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403350641130471425
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403350287009591296
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403294543296339968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403294323305107457
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403146510197460992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402844168307089408
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402844149629865984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402800786234953728
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402513230142005249
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402506064568274944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402506045731635202
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402475590982590464
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402087876470792192
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3. Mas a batalha pelo #CasamentoIgualitario ainda não está ganha. O Congresso precisa se 

posicionar e legislar: http://t.co/1iK9UFkuuv ASCOM Sat Nov 16 01:12:13 +0000 2013 

11. Não podemos deixar que avanços fundamentalistas impeçam o avanço de direitos humanos no 

Brasil! Total apoio ao projeto do @RenatoCincoRJ Wed Nov 13 16:43:20 +0000 2013 

6. O PL proíbe inquirir sobre vida pessoal em admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, 

sociedades, afins e dá outras... Wed Nov 13 16:39:19 +0000 2013 

5. O PL do colega @RenatoCincoRJ proíbe inquirir sobre a orientação sexual, gênero e vida pessoal 

do candidato em questionários de emprego.. Wed Nov 13 16:36:46 +0000 2013 

4. A tentativa de barrar avanços democráticos vem durante a votação de um projeto de lei do colega 

@RenatoCincoRJ, vereador pelo Rio. Wed Nov 13 16:34:53 +0000 2013 

3. Dessa vez, a tentativa de barrar avanços democráticos vem do membro da família que ocupa um 

cargo na Câmara de Vereadores do Rio... Wed Nov 13 16:34:17 +0000 2013 

2. Não cansa nunca de me surpreender com a falta de vergonha ou pudor das suas exposições 

reacionárias e discriminatórias. Wed Nov 13 16:33:41 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real preside CPI sobre Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. [Alexandra Martins/Câmara] h… Tue Nov 12 23:03:39 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Conheça o PL @JoaoWNery1, de @jeanwyllys_real em parceria c/ 

@erikakokay, q garante o direito à Identidade de Gênero: … Tue Nov 12 14:12:14 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Em versão digital: @JoaoWNery1 inspira PL "Identidade de Gênero" de 

@jeanwyllys_real em parceria com @erikakokay : htt… Tue Nov 12 14:12:04 +0000 2013 

RT @PSolOficial: Em nota, @jeanwyllys_real defende valorização dos trabalhadores da EBC, em 

greve por reajuste e direitos - http://t.co/GgU… Tue Nov 12 13:29:38 +0000 2013 

RT @PSolOficial: A bancada do @PSolOficial é #amigadoMarcoCivil: @Dep_IvanValente 

@jeanwyllys_real @depChicoAlencar #PSOL #FREEinternetBR #… Mon Nov 11 20:13:57 +0000 

2013 

Leia aqui a carta aberta enviada pelos funcionários da EBC em greve: http://t.co/osM5GJFTeW 

(ASCOM) Mon Nov 11 14:53:21 +0000 2013 

11. Todo apoio aos funcionários da EBC! Mon Nov 11 14:39:25 +0000 2013 

10. A EBC é a empresa que mais está de acordo com os princípios da Constituição e por isso 

estamos do lado dela. Mon Nov 11 14:39:18 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401518033203900416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400665193455562753
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400664180350787584
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400663539133972480
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400663063697055744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400662915205722112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400662762969661440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400398514238529536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400264777043558400
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400264736614649856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400254058512269313
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399993420858789888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399993420858789888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399912737666379777
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399909230351630336
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399909202253975552


237 

 

9. Temos que valorizar o único espaço que está focado na valorização da cultura regional! Mon Nov 

11 14:39:11 +0000 2013 

8. Temos que valorizar o único espaço que não pertence aos monopólios do setor de 

comunicação! Mon Nov 11 14:39:04 +0000 2013 

1. Está começando a Audiência Pública sobre Empreendedorismo Social. Assista ao vivo: 

http://t.co/KPexwuUTQc Tue Nov 05 17:10:54 +0000 2013 

Acompanhe ao vivo a audiência sobre empreendedorismo social inspirada no documentário “Quem 

se importa”: http://t.co/r0DhGS3zmI (ASCOM) Tue Nov 05 17:03:33 +0000 2013 

O @IttChicoAnysio conta conosco p/ realização de pesquisa com células-tronco p/ tratamento do 

enfisema pulmonar http://t.co/dMnYR7VmD2 ASCOM Mon Nov 11 18:19:18 +0000 2013 

Dep. @JeanWyllys_Real discute homofobia no esporte em fórum de direito desportivo realizado sexta 

(8): http://t.co/eBLS3glOa2 (ASCOM) Mon Nov 11 12:57:43 +0000 2013 

Dep. @JeanWyllys_Real discute homofobia no esporte em fórum de direito desportivo realizado sexta 

(8): http://t.co/IZwoGPCFbv (ASCOM) Sun Nov 10 17:32:02 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Conheça o PL João W Nery, de @jeanwyllys_real em parceria c/ 

@erikakokay, q garante o direito à Identidade de Gênero: … Sun Nov 10 16:53:25 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Caderno 'Niterói' d'O Globo entrevista @JoaoWNery1, homenageado pelo PL 

de identidade de gênero de @jeanwyllys_real. h… Sun Nov 10 16:53:12 +0000 2013 

Em Goiânia, @jeanwyllys_real defende medidas socioeducativas para injuriadores: 

http://t.co/7ZDyrHMFsh (ASCOM) Sun Nov 10 16:03:21 +0000 2013 

Dep. @JeanWyllys_Real discute homofobia no esporte em fórum de direito desportivo realizado sexta 

(8): http://t.co/IZwoGPCFbv (ASCOM) Sun Nov 10 13:05:45 +0000 2013 

3. A audiência s/ discriminação no trabalho é mais uma realização da Subcomissão 

#CulturaDireitosHumanos, extinta por Henrique Alves. ASCOM Sat Nov 09 21:50:33 +0000 2013 

Em Goiânia, @jeanwyllys_real defende medidas socioeducativas para injuriadores: 

http://t.co/YMtNi4U9Ie (ASCOM) Sat Nov 09 19:19:45 +0000 2013 

RT @PSolOficial: “A vítima preferencial da violência é o homem negro, pobre e de periferia”, afirma 

@jeanwyllys_real - http://t.co/NurD2oOs… Sat Nov 09 16:03:38 +0000 2013 

@jeanwyllys_real pede que @fifacom_pt trate homofobia como racismo durante o 9º Fórum de Direito 

Desportivo: http://t.co/Lj9M4wLSAs (ASCOM) Sat Nov 09 01:45:56 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399909172658978816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399909172658978816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399909142288011264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397773025220628480
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397771176069844992
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399964568258367488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399883639900499968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399590283178151936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399580566460575744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399580510307221505
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399567968574926848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399523271647174656
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399292952356593664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399255002385874944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399205651446243328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398989802366066688
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RT @ascomjeanwyllys: Em Goiânia, Jean Wyllys defende que entes federativos desenvolvam 

políticas públicas contra discriminação LGBT http:/… Fri Nov 08 21:49:05 +0000 2013 

RT @MarcoCivilJa: O @jeanwyllys_real do #PSOL é #AmigodoMarcoCivil #FREEinternetBR Fri Nov 

08 21:21:26 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: A audiência sobre empreendedorismo social realizou-se por iniciativa da 

subcomissão de #CulturaDireitosHumanos: http:/… Fri Nov 08 20:14:52 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real fala sobre empreendedorismo social nas escolas públicas 

ao programa de rádio da @culturanacamara: htt… Fri Nov 08 20:14:39 +0000 2013 

Hoje, 14h, Jean Wyllys debaterá homofobia no esporte no 9º Fórum de Direito Desportivo, em SP. 

http://t.co/i0h8nstMIC (ASCOM) Fri Nov 08 14:18:58 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Jean Wyllys fala do papel do poder público no combate às discriminações 

contra LGBTs na Assembleia Legislativa de GO: … Fri Nov 08 00:24:53 +0000 2013 

Sexta, 8, Jean Wyllys palestra s/ homofobia no esporte no 9º Fórum de Direito Desportivo do 

@IBDD_ @aasp_online http://t.co/i0h8nstMIC ASCOM Thu Nov 07 23:16:07 +0000 2013 

CPI debate os desafios para a erradicação do trabalho infantil em audiência presidida por 

@jeanwyllys_real: http://t.co/vnkTlUCjis (ASCOM) Thu Nov 07 19:53:13 +0000 2013 

Dep. @jeanwyllys_real fala sobre preconceito racial na abertura do Novembro Negro, do MP da 

Bahia: http://t.co/e20eUQHCcH (ASCOM) Thu Nov 07 19:07:29 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. Casos c/ o de Bruna mostram a urgência na aprovação do PL 'João W 

Nery' q garante o direito à identidade de gênero … Thu Nov 07 14:35:37 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. A falta de uma legislação específica obrigará Bruna Marx, de Niterói, a se 

afastar do trabalho por ser trans: http:… Thu Nov 07 14:35:35 +0000 2013 

Frentes parlamentares em defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas emitem nota contra 

portaria da AGU: http://t.co/NdXgz1SskX ASCOM Thu Nov 07 13:21:00 +0000 2013 

Comissões debatem o empreendedorismo social em audiência requerida por @jeanwyllys_real. 

Assista na íntegra: http://t.co/ChdVGMb5Vg ASCOM Wed Nov 06 22:55:46 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Parlamentares se articulam para que a Câmara tenha maior 

comprometimento com Direitos Humanos no próximo ano: http://t… Wed Nov 06 14:44:15 +0000 

2013 

(ASCOM) http://t.co/Mone04wT8Q Tue Nov 05 17:34:33 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398930196319199232
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398923239985926144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398923239985926144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398906486690426880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398906432244162560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398816921371430912
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398607016115331072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398589712102727682
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398538652726603776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398527140871680000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398458725750829056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398458714719809536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398439946278555648
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398222202480648192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398098509490311168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398098509490311168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397778979563659264
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Audiência pública sobre o empreendedorismo social. Assista ao vivo! http://t.co/KPexwuUTQc 

(ASCOM) http://t.co/wo25o4Hpod Tue Nov 05 17:17:32 +0000 2013 

4. Conheça o projeto e seus desdobramentos e assista à discussão de hoje. A transmissão já 

começou! (ASCOM) Tue Nov 05 17:11:52 +0000 2013 

2. A audiência se baseia no documentário Quem Se Importa, da cineasta Mara Mourão: 

http://t.co/qJKNMijzLw Tue Nov 05 17:11:09 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Comissões realizam hj, às 14h30, audiência s/ empreendedorismo social 

inspirado no documentário “Quem se importa”: htt… Tue Nov 05 13:50:46 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "A Subcomissão de #CulturaDireitosHumanos" não será extinta", afirma 

@jeanwyllys_real após reunião com Henrique Alves … Mon Nov 04 20:58:35 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Comissões realizam amanhã, 5, audiência s/ empreendedorismo social 

inspirado no doc “Quem se importa” de Mara Mourão: … Mon Nov 04 14:39:31 +0000 2013 

Jean Wyllys fala à TV Câmara sobre impacto da fusão de empresas educacionais na qualidade do 

ensino. Assista: http://t.co/KXECUcFiXz ASCOM Sun Nov 03 18:01:06 +0000 2013 

Jean Wyllys fala à TV Câmara sobre impacto da fusão de empresas educacionais na qualidade do 

ensino. Assista: http://t.co/KXECUcFiXz ASCOM Fri Nov 01 23:44:38 +0000 2013 

Jean Wyllys defende #MarcoCivilDaInternet q garanta liberdade de expressão, privacidade e 

neutralidade na rede: http://t.co/6CqqPDzV3Y ASCOM Thu Oct 31 20:40:09 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: CCultura aprova o PL #DiaDoTeatroAcessível de @jeanwyllys_real c/ 

@jandira_feghali @rosinhadaadefal e @maragabrilli ht… Thu Oct 31 01:41:18 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real durante reunião da @FrenteDHumanos realizada 

na noite desta quarta, 30. http://t.co/hSO4GYTl… Wed Oct 30 22:31:46 +0000 2013 

6. E só pudemos colocar avisos sobre o câncer em carteiras de cigarro porque o consumo de tabaco 

é legalizado e regulamentado. Wed Oct 30 02:29:07 +0000 2013 

5. Além disso, só pudemos aprovar uma Lei Seca porque o álcool é uma droga legal e 

regulamentada. Se não fosse, a lei nem seria proposta! Wed Oct 30 02:27:48 +0000 2013 

Gente, RedeCar é para futuro apoio à futura Rede da Marina Silva ou só coincidência? (perguntar não 

ofende) Wed Oct 30 00:17:46 +0000 2013 

O ex-presidente deixou um recado claro e objetivo a manifestantes que advogam pelo "fim da política 

e dos políticos" em seus discursos. Tue Oct 29 19:26:12 +0000 2013 
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Lula concentrou seu discurso basicamente na recuperação do sentido amplo da política democrática 

como meio de solução de conflitos. Tue Oct 29 19:23:21 +0000 2013 

Lula é um personalidade magnética e carismática. Impossível não parar para ouvi-lo! Impossível não 

levar em conta o que ele fala! Tue Oct 29 19:22:30 +0000 2013 

A bancada petista entoou, ao final da fala de Lula, o grito de campanha "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula". 

Nostalgia de um passado esquecido? Tue Oct 29 19:21:05 +0000 2013 

Em sessão no plenário da Câmara em homenagem a Lula (nunca vi o plenário tão cheio desde que 

estou aqui!), o ex-presidente é ovacionado! Tue Oct 29 19:19:22 +0000 2013 

Jean Wyllys fala à TV Câmara sobre impacto da fusão de empresas educacionais na qualidade do 

ensino. Assista: http://t.co/KXECUcFiXz ASCOM Tue Oct 29 14:55:50 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Pq esperar melhoria de indicadores da educação p/ discutir se privatização é 

uma razão dos péssimos indicadores?” htt… Tue Oct 29 09:58:36 +0000 2013 

3. @jeanwyllys_real questiona privatização da educação em audiência s/ fusão das empresas Kroton 

e Anhanguera: http://t.co/jgNA6KzW3J ASCOM Tue Oct 29 09:51:42 +0000 2013 

2. Assista o programa 'Palavra Aberta' pela TV Câmara na internet. Começa agora: 

http://t.co/DRp0ErZ1CB (ASCOM) Tue Oct 29 09:45:33 +0000 2013 

1. Em instantes, Jean Wyllys fala s/ impacto da fusão das empresas Kroton e Anhanguera na 

Educação no 'Palavra Aberta' da TV Câmara. ASCOM Tue Oct 29 09:43:35 +0000 2013 

Confiram o vídeo da campanha #TeatroAcessível, parceria da Escola de Gente com o deputado Jean 

Wyllys: http://t.co/ehInrpicf0 (ASCOM) Sun Oct 27 15:02:42 +0000 2013 

Confiram o vídeo da campanha #TeatroAcessível, parceria da Escola de Gente com o deputado 

@jeanwyllys_real: http://t.co/ehInrpicf0 ASCOM Mon Oct 28 12:45:57 +0000 2013 

2. Conheça o PL @JoaoWNery1, de @jeanwyllys_real e @erikakokay, que garante o direito à 

identidade de gênero: http://t.co/bBqrwyVuaG ASCOM Mon Oct 28 01:02:43 +0000 2013 

@jeanwyllys_real fala o que é ser de esquerda hoje no Brasil durante debate no 1º 

@ForumEstudantes. Ouça: http://t.co/buGzwMOICI ASCOM Sat Oct 26 19:01:07 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Ser de esquerda pressupõe honestidade. Não sou a favor do aborto, sou a 

favor da legalização", diz @jeanwyllys_real #… Sat Oct 26 16:21:36 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Defendemos que há serviços que não podem estar na mão do mercado. 

Saúde, educação... ", diz @jeanwyllys_real #1ForumE… Sat Oct 26 16:06:55 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395269644778737664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395269428801437696
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395269071614525440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395268639789953024
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395202319291523072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395127518241755136
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395125784236789760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395124234336600064
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395123740872568832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394479275220688896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394807246141784064
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394630271792074752
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394176886496329728
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394136741516697600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394133048020992000


241 

 

"A luta pelo #FimDosAutosDeResistência não pode estar dissociada da luta pela democratização da 

comunicação": http://t.co/FCBj2UUQ3e ASCOM Fri Oct 25 16:36:09 +0000 2013 

4. Jean Wyllys tb propôs emendas ao Orçamento, sugeridas pelo @cfemea, p/ redução de 

desigualdades de gênero: http://t.co/tHQuYBNBt2 ASCOM Fri Oct 25 00:13:10 +0000 2013 

3. @jeanwyllys_real propôs emenda ao PNE visando a formação de professores/as para superar a 

educação sexista http://t.co/6z4uP6Eakg ASCOM Fri Oct 25 00:12:09 +0000 2013 

2. CEducação aprova obrigatoriedade da temática de gênero nas escolas. Veja leitura do voto feita 

por Wyllys: http://t.co/D8LZxMgcRT ASCOM Fri Oct 25 00:10:48 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: O debate sobre a liberdade de crença e outras liberdades individuais foi tema 

do X Seminário LGBT do Congresso Nac: ht… Thu Oct 24 18:53:39 +0000 2013 

1) Estou nas dependências da Câmara desde a manhã. Uma nova sessão extraordinária foi 

chamada. Pediram novo painel e leitura da ata... Wed Oct 23 01:26:15 +0000 2013 

5) Vocês estão de acordo com essa decisão do PT e do PMDB (refiro-me às bancadas de ambos 

aqui na Câmara)? Tue Oct 22 22:51:32 +0000 2013 

4) Mas INFELIZMENTE fomos derrotados: PT e PMDB conseguiram proibir a sátira e o deboche de 

candidatos nas próximas eleições! Tue Oct 22 22:50:41 +0000 2013 

3) Votamos contra, claro! Não se deve nem pode impedir a "ridicularização" de candidatos (Até 

porque há alguns ridículos por natureza!) Tue Oct 22 22:44:45 +0000 2013 

2) PT e PMDB querem punir, por meio da "reforma" eleitoral, a "ridicularização"de candidatos durante 

a campanha eleitoral. Já pensou?! Tue Oct 22 22:42:57 +0000 2013 

1) Na votação da "reforma" eleitoral, PT, PMDB et caterva querem limitar sorrateiramente o papel do 

humor nas próximas eleições... Tue Oct 22 22:41:13 +0000 2013 

4. PL 6139, de Wyllys c/ @jandira_feghali, @rosinhadaadefal e @maragabrilli, estabelece o 

#DiaDoTeatroAcessível http://t.co/ssn3UkwPU6 ASCOM Fri Oct 25 18:22:04 +0000 2013 

5. O tema está incendiando os ânimos aqui agora na Câmara entre as duas bancadas que defendem 

a privatização: a do PSDB e a do PT. rsrs Tue Oct 22 22:22:41 +0000 2013 

4. Ou não haverá diferença entre a "privatização" feita pelo PSDB e "exploração privada" (sic) feita do 

PT? Respondam-me. Tue Oct 22 22:19:53 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. Jean Wyllys destaca a inclusão da temática de gênero no currículo escolar 

como resposta à violência contra mulher: … Tue Oct 22 18:45:33 +0000 2013 

5. Participe: http://t.co/hYjakPDtxS (ASCOM) Tue Oct 22 13:18:54 +0000 2013 
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3. O PL4471/2012 é uma demanda dos movimentos sociais. Desde 1998, mais de 12 mil mortes, só 

no RJ, não passaram por investigação. Tue Oct 22 13:18:24 +0000 2013 

2. O ato ocorrerá no hall da taquigrafia, na Câmara, e estão todos convidados! Tue Oct 22 13:17:15 

+0000 2013 

1. Hoje, às 16h, a Frente em Defesa dos DHs. realiza ato pela aprovação do PL que exige 

investigação das mortes por auto de resistência. Tue Oct 22 13:16:58 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Conseguimos as assinaturas dos presidentes de todas as comissões para 

entrarmos com recurso" #CulturaDireitosHumanos … Mon Oct 21 22:07:50 +0000 2013 

“A realização do #LeilaoDeLibra configura ato lesivo aos interesses nacionais”, diz ação do 

@PSolOficial : http://t.co/DjojfueNGz ASCOM Mon Oct 21 14:44:43 +0000 2013 

"Não existe prostituição infantil. Existe exploração sexual de crianças e adolescentes", afirma Jean 

Wyllys: http://t.co/30dWAxVe7b (ASCOM) Sun Oct 20 13:40:36 +0000 2013 

Conheça o PL 4968/13, de @JeanWyllys_Real, q protege a criança do trabalho artístico: 

http://t.co/dTdRPTiGdp ; http://t.co/doGUAKYP0G ASCOM Sat Oct 19 17:34:49 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real durante o lançamento de projeto do 

@congemfoco para discutir o futuro do país #BrasilEmFoco … Fri Oct 18 17:08:50 +0000 2013 

"O tema das liberdades individuais não está na periferia do interesse do povo", diz Jean Wyllys 

http://t.co/ebA1l5bxlJ #BrasilEmFoco ASCOM Fri Oct 18 16:56:14 +0000 2013 

@jeanwyllys_real participa do lançamento de projeto suprapartidário por um novo Brasil: 

http://t.co/Hwuf0Mg0iD #BrasilEmFoco (ASCOM) Fri Oct 18 16:50:08 +0000 2013 

"Não existe prostituição infantil. Existe exploração sexual de crianças e adolescentes", afirma Jean 

Wyllys: http://t.co/30dWAxVe7b (ASCOM) Fri Oct 18 15:55:13 +0000 2013 

@CulturaNaCamara repudia decisão da presidência da Câmara de extinguir Subcomissão de Cultura 

e DHumanos http://t.co/pWbvYsmEqo ASCOM Fri Oct 18 03:14:59 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Nunca um presidente da Casa extinguiu uma subcomissão. Ele feriu a 

autonomia da CCultura", diz @jeanwyllys_real : htt… Fri Oct 18 01:31:42 +0000 2013 

RT @alanbnogueira: @jeanwyllys_real até a comissão da verdade concorda que os atuais são (e são 

mesmo), presos políticos https://t.co/OxtYF… Thu Oct 17 22:08:41 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Jovem negro corre 3,7 vezes + risco de assassinato do que branco", diz 

estudo do IPEA divulgado hj http://t.co/uefyZK… Thu Oct 17 22:07:12 +0000 2013 
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RT @ascomjeanwyllys: Institui-se o 'Dia do Teatro Acessível' em audiência realizada por iniciativa da 

Subcomissão #CulturaDireitosHumanos h… Thu Oct 17 20:15:00 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: CCult aprova audiência s/ discriminação contra pessoas que vivem com HIV 

no local de trabalho http://t.co/zdZU73TMWm #… Thu Oct 17 19:39:13 +0000 2013 

Campanha do 'Teatro Acessível' é lançada nacionalmente por iniciativa da Subcomissão de 

#CulturaDireitosHumanos http://t.co/5uHK5vMqwc ASCOM Thu Oct 17 19:25:15 +0000 2013 

A luta em defesa da Subcomissão de #CulturaDireitosHumanos da @culturanacamara chegou ao 

TTs Brasil! http://t.co/2WuMtNbcAg (ASCOM) Thu Oct 17 19:17:27 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Subcomissão de #CulturaDireitosHumanos realiza a primeira audiência com 

total acessibilidade na história da Câmara : h… Thu Oct 17 19:02:58 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Participe do tuitaço em defesa da Subcomissão de Cultura e DHumanos da 

@culturanacamara .#CulturaDireitosHumanos http:… Thu Oct 17 18:33:24 +0000 2013 

A subcomissão de #CulturaDireitosHumanos debatia ameaças às culturas de matriz africana e/ou 

indígena, temas hoje banidos da CDHM! (ASCOM) Thu Oct 17 18:31:38 +0000 2013 

#Compartilhem O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, EXTINGUIU hoje a 

Subcomissão… http://t.co/pspuq0FpJY Thu Oct 17 00:33:42 +0000 2013 

"Temos visto que a prisão é a maneira de gestão da pobreza e não podemos permitir isto!", diz Jean 

Wyllys : http://t.co/4NfQRm8mbL ASCOM Wed Oct 16 23:54:39 +0000 2013 

"É uma iniciativa dentre as muitas para humanização das prisões", diz Jean Wyllys s/ alas em 

presídios p/ LGBTs http://t.co/0eM23dU539 ASCOM Wed Oct 16 19:52:22 +0000 2013 

"Vinícius de Moraes fez uma obra solidária e é uma obra política que hj está em voga: a política 

identitária": http://t.co/mRL2LaMCe3 ASCOM Tue Oct 15 23:07:21 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Temos q articular a pauta LGBT com outras pautas q são importantes 

também", diz @jeanwyllys_real: http://t.co/806zrWJ… Tue Oct 15 21:25:34 +0000 2013 

"Há gays e lésbicas entre os professores. Apoiamos a greve!". Coluna de @jeanwyllys_real sobre 

solidariedade: http://t.co/aCXpPhiMdQ (ASCOM) Tue Oct 15 19:26:44 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "A educação pode intervir nos destinos imperfeitos traçados pela 

desigualdade e exclusão sociais": http://t.co/WoYD1Bq… Tue Oct 15 18:36:43 +0000 2013 

RT @rafucko: .@jeanwyllys_real declara apoio ao #PinkBloc http://t.co/MjMMlX7RBi Mon Oct 14 

21:46:23 +0000 2013 
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"Estou aqui hj pq é preciso abrir a pauta da parada para outras questões, como a dos professores": 

http://t.co/GlyvQOtJvW #ParadaRio ASCOM Sun Oct 13 21:11:08 +0000 2013 

APROSMIG defende regulamentação da profissão no Profissão Repórter: http://t.co/8gvHZOZTep 

(ASCOM) #PLGabrielaLeite Sun Oct 13 16:01:38 +0000 2013 

Jean Wyllys questiona a privatização da educação em audiência sobre fusão da Kroton e 

Anhanguera: http://t.co/jgNA6KzW3J (ASCOM) Sun Oct 13 13:01:54 +0000 2013 

Ivan, Chico e Jean, com Plínio e Haroldo Sabóia, deps constituintes do PSOL homenageados em 

Sessão Solene (ASCOM) http://t.co/wjrOPjfAzg Sat Oct 12 18:01:25 +0000 2013 

Em enquete do iG, 60% são a favor do #PLGabrielaLeite, de Jean Wyllys, q regulamenta a profissão 

de prostituta: http://t.co/AzhGW318cI ASCOM Sat Oct 12 17:02:16 +0000 2013 

Jean Wyllys questiona a privatização da educação em audiência sobre fusão da Kroton e 

Anhanguera: http://t.co/jgNA6KzW3J (ASCOM) Sat Oct 12 15:02:27 +0000 2013 

Jean Wyllys participa na Instalação da CPI da Exploração do Trabalho Infantil na Câmara: 

http://t.co/MDuRF163aA (ASCOM) Sat Oct 12 12:30:35 +0000 2013 

RT @PSolOficial: Por iniciativa do PSOL, Comissão de Educação debaterá impacto no ensino após 

fusão de grupos educacionais - http://t.co/YY… Thu Oct 10 02:14:12 +0000 2013 

Bom, Eduardo Cunha foi DERROTADO! Sua tentativa de derrubar o exame da OAB foi rechaçada 

pela AMPLA MAIORIA da Câmara: 308 votos contra! Thu Oct 10 00:40:47 +0000 2013 

1. APROSMIG defende regulamentação da profissão no #ProfissãoRepórter s/ profissionais do sexo 

http://t.co/8gvHZOZTep ASCOM #PLGabrielaLeite Wed Oct 09 22:39:20 +0000 2013 

Agora no ato pelo pela libertação de Ana Paula! A Frente Parlamentar pelos Direitos Humanos vai… 

http://t.co/bHYBaOWmlJ Wed Oct 09 18:41:31 +0000 2013 

Vamos tod@s participar, em nome da liberdade e de uma vida sustentável! http://t.co/d3i6IfzguX Wed 

Oct 09 18:32:35 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "É fundamental q esse PL pense na tecnologia c/ mutante", diz 

@jeanwyllys_real s/ reforma da Lei de Direitos Autorais … Wed Oct 09 18:06:19 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Ato hoje, na Câmara, pela libertação da brasileira Ana Paula, ativista do 

Greenpeace. Sua presença é importante! http:… Wed Oct 09 14:18:53 +0000 2013 

Acontece agora a sessão solene em homenagem aos 25 anos da Constituição Cidadã (a Constituição 

de… http://t.co/lSbDqn7U7R Wed Oct 09 14:06:24 +0000 2013 
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Mais Médicos APROVADO! O povo brasileiro merece! Parabéns! (Chora a oposição de direita... �). 

Votaremos os destaques agora. Wed Oct 09 03:59:16 +0000 2013 

A atenção básica à saúde significa atender a 80% dos problemas de saúde dos brasileiros. A saúde 

começa antes do "hospital todo equipado"! Wed Oct 09 03:45:22 +0000 2013 

Um médico em comunidades pobres do Brasil profundo faz muita diferença, principalmente quando 

ele se dedica a atender os problemas básicos! Wed Oct 09 03:44:48 +0000 2013 

Caiado volta a chorar lágrimas de sangue porque, segundo ele, foi traído pelo Conselho de Medicina, 

que está a favor do Mais Médicos! �� Wed Oct 09 03:35:15 +0000 2013 

A cara de quem está nas dependências da Câmara desde as 9h da manhã... Cansado, mas com 

disposição de… http://t.co/4bSabz5YJ0 Wed Oct 09 03:11:34 +0000 2013 

Gente, se Eleuses Paiva (PSD) e Caiado (DEM) ao menos renovassem seu discursinho contra o Mais 

Médico cada vez que sobem à tribu...� Wed Oct 09 03:01:57 +0000 2013 

E para mim, que estou aqui desde as 9h da manhã, essa obstrução insana se torna mais 

enfadonha... Os discursos dos contra são puro rancor! Wed Oct 09 02:30:11 +0000 2013 

Estamos derrubando todos os requerimentos contra a votação do Mais Médicos que DEM, PPS e 

Solidariedade estão apresentando. Cansa, viu! � Wed Oct 09 02:27:45 +0000 2013 

Ronaldo Caiado, no momento, chora lágrimas de sangue na tribuna porque o presidente do Conselho 

de Medicina já defende o Mais Médico! � Wed Oct 09 02:20:11 +0000 2013 

A votação do Mais Médicos já dura 7 horas seguidas (e, ao que tudo indica, durará mais algumas). 

DEM, PPS e Solidariedade estão obstruindo! Wed Oct 09 02:18:05 +0000 2013 

3. O PL 4968/2013 adequa a legislação para proteger crianças e adolescentes em trabalhos 

artísticos: http://t.co/5AZXnizBen (ASCOM) Tue Oct 08 18:10:36 +0000 2013 

2. O Brasil, tido como referência, ainda precisa se adequar aos acordos internacionais. Conheça o PL 

4968/2013, de @jeanwyllys_real (ASCOM) Tue Oct 08 18:10:05 +0000 2013 

1. "Erradicação do trabalho infantil exige esforço das nações", disse diretor da OIT hoje, em Brasília: 

http://t.co/n4OZUI8pQr (ASCOM) Tue Oct 08 18:09:43 +0000 2013 

Jean Wyllys fala sobre os 25 anos da Constituição em edição especial do Jornal da Câmara 

http://t.co/bngkVqrUtf ASCOM... Sun Oct 06 13:00:44 +0000 2013 

"A truculenta reação da polícia contra os q defendem o #ParqueDoCocó fere os direitos dos cidadãos 

d Fortaleza" http://t.co/7AYvNuDPfP ASCOM Fri Oct 04 19:44:23 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387789333153185792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387785833287532544
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387785693424254976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387783290922733568
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387777327390015488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387774907549224961
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387766913079992321
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387766301059723264
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387764398955438080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387763869567160320
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387641189987409920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387641062497341440
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387640969505427456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386838433123282944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386215241497210880
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"Talvez o desafio seja articular todas essas instâncias culturais sem pôr hierarquia entre elas": 

http://t.co/rYU4nJGJqN ASCOM Fri Oct 04 19:21:33 +0000 2013 

Jean Wyllys fala sobre os 25 anos da Constituição em edição especial do Jornal da Câmara 

http://t.co/bngkVqrUtf ASCOM http://t.co/DvPrN1A4DZ Fri Oct 04 16:00:28 +0000 2013 

Perdeu o programa político do @PSolOficial ontem? Assista aqui: http://t.co/BZND8D8IdG Nada deve 

parecer impossível de mudar! (ASCOM) Fri Oct 04 13:58:55 +0000 2013 

Nada deve parecer impossível de mudar. Confira o programa político do @PSolOficial veiculado 

nesta quinta: http://t.co/BZND8D8IdG ASCOM Fri Oct 04 03:06:09 +0000 2013 

"Um financiamento público de campanha é fundamental para uma eleição em que a força da grana 

não interfira": http://t.co/nAzLsIJdiv ASCOM Thu Oct 03 16:41:24 +0000 2013 

3,5 milhões de crianças e adolescentes trabalhavam em 2012 no Brasil: http://t.co/VClxEx7p8b 

Conheça o PL 4968: http://t.co/doGUAKYP0G ASCOM Thu Oct 03 14:41:58 +0000 2013 

11. O relatório de Fontana sim apontava para uma reforma política de fato, que acabaria com currais 

eleitorais e conluios com empresários! Wed Oct 02 21:10:23 +0000 2013 

10. Se quisessem mesmo responder "às ruas" no quesito reforma política, teriam votado o relatório do 

deputado Henrique Fontana (PT-RS)! Wed Oct 02 21:04:04 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Há uma produção artística da comunidade q ñ é reconhecida c/ arte" diz 

Jean Wyllys, membro do Comitê de Cultura LGBT … Wed Oct 02 20:10:56 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Ñ vamos sair daqui c/ uma receita s/ a integração de Cultura e Educação pq 

não há consenso s/ um Plano de Educação": … Wed Oct 02 17:23:54 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "O Rio foi transformado numa praça de guerra pq a polícia recrudesceu na 

repressão aos profºs", diz @jeanwyllys_real h… Wed Oct 02 15:08:24 +0000 2013 

Jean Wyllys discute plano articulado para Cultura e Educação na Comissão de Cultura. Assista ao 

vídeo: http://t.co/cFIX1GiY7q (ASCOM) Wed Oct 02 01:30:05 +0000 2013 

Veja tb a fala de Wyllys na CCultura: "Só tenho a lamentar q os governos não tenham sentado para 

negociar" http://t.co/cN213sm6cL ASCOM #Rio Wed Oct 02 00:54:26 +0000 2013 

2. O PL4916/2012, do dep @jeanwyllys_real, tem papel fundamental na redução desta cultura. 

Conheça o projeto: http://t.co/uhDyXxHoa8 (ASCOM) Tue Oct 01 16:40:09 +0000 2013 

3. Neste sentido, @jeanwyllys_real apresentou o PL4916/2012, que beneficia empresas inclusivas: 

http://t.co/kuj2bFoadE (ASCOM) Tue Oct 01 14:32:12 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386209493912412161
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386158888397312000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/386128301632520192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385964024875458560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385806803910819840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385776744818835456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385512107300913152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385510519517745153
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385497144700207105
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385455109507149824
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385421009269960705
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385215076187508736
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385206102209859584
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385081712041943040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385049512844095488
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2. Infelizmente as condições financeiras e de saúde quase nunca são favoráveis, e eles precisam de 

inclusão também no mercado de trabalho. Tue Oct 01 14:31:51 +0000 2013 

2. O dep. @jeanwyllys_real destinou emenda parlamentar para criação do Comitê (MinC) e para 

realização do primeiro seminário de cult. LGBT. Tue Oct 01 14:08:24 +0000 2013 

Caso a visualização da carta esteja ruim, usem este link: http://t.co/XDCg1D8Zuc (ASCOM) Mon Sep 

30 22:45:24 +0000 2013 

Em carta ao prefeito @eduardopaes_, parlamentares exigem o retorno às negociações com 

professores. (ASCOM) http://t.co/QKzV746MFR Mon Sep 30 22:40:44 +0000 2013 

Além do @PSolOficial, entidades da área de educação também pedem suspensão do leilão do 

Campo de Libra: http://t.co/ucrJOnXJz8 (ASCOM) Mon Sep 30 22:02:28 +0000 2013 

Da página do @EliomarCoelho: Parlamentares e Presidente da DHs/OAB em reunião na Câmara do 

#Rio : https://t.co/vX4UOAVbHI ASCOM #Professores Mon Sep 30 20:04:34 +0000 2013 

"As reivindicações dos profºs são legítimas e é inadmissível q sejam respondidas c/ ações tão 

agressivas!" http://t.co/CYYOAoD3zT ASCOM #Rio Mon Sep 30 19:10:40 +0000 2013 

@depChicoAlencar, @EliomarCoelho e um representante da OAB estão na Câmara/Rio e tb foram 

destratados pela PM: http://t.co/1npXZY5aBv ASCOM Mon Sep 30 17:56:12 +0000 2013 

6. Faremos o que estiver ao nosso alcance para garantir que a manifestação na Cinelândia possa 

ocorrer com tranquilidade e sem repressão! Mon Sep 30 17:02:27 +0000 2013 

5. Infelizmente não poderei participar da reunião, mas um representante do nosso mandato levará as 

reivindicações que me foram apresentadas. Mon Sep 30 17:01:49 +0000 2013 

4. Às 14h, haverá uma reunião com vereadores e deputados estaduais do RJ para tratar sobre esta 

situação dos profissionais de educação. Mon Sep 30 17:00:57 +0000 2013 

3. Mais cedo, ouvi atentamente as reivindicações e frustrações de profºs durante o Sem. Regional de 

Reformulação do Ens Médio, na ANOREG-RJ. Mon Sep 30 16:59:59 +0000 2013 

2. Às 17h, na Cinelândia, está programado um ato em defesa dos profissionais da educação do Rio. 

Reitero meu total apoio à manifestação! Mon Sep 30 16:57:48 +0000 2013 

13. Nossos vereadores do PSOL – @RenatoCincoRJ e @EliomarCoelho – e nosso deputado 

estadual @MarceloFreixo estão acompanhando de perto. Mon Sep 30 03:51:02 +0000 2013 

5. ... os cerca de 180 professores que, de forma legítima, faziam suas reivindicações no plenário da 

Câmara do Rio, desde a ultima quinta. Mon Sep 30 03:40:30 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385049426009415680
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/385043524007120896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384811241434148864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384811241434148864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384810068295700480
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384800437591080960
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384770768368050176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384757202214727681
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384738464081928192
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384724935081730049
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384724775626887168
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384724560299712512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384724315331387392
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384723768675168257
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384525769671991296
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384523118720872448
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2. (Seminário que já estava agendado há tempos como parte das iniciativas da Comissão Especial de 

Reformulação do Ensino Médio da Câmara) .. Mon Sep 30 03:37:12 +0000 2013 

1. Às vésperas do Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio, que acontecerá logo mais, 

das 9h às 12h, na ANOREG, no Rio ... Mon Sep 30 03:36:17 +0000 2013 

"Miss Prostituta 2013 chama a atenção para a regulamentação da profissão": http://t.co/akJg3WLBAY 

JW Explica: http://t.co/ypdXuxJYuG ASCOM Sun Sep 29 19:00:30 +0000 2013 

"Pacientes c doenças raras batalham para serem vistos fora das estatísticas" http://t.co/aG6XvhSKu9 

JW Explica http://t.co/3sorwoNUfw ASCOM Sun Sep 29 18:06:40 +0000 2013 

MG: Profª aguarda há 2 anos por cirurgia de redesignação sexual http://t.co/mHopMTsKyX Conheça o 

PL João W Nery http://t.co/bBqrwyVuaG ASCOM Sun Sep 29 16:43:19 +0000 2013 

Parlamentares do PSOL protocolam ação popular na Justiça Federal pedindo suspensão do leilão do 

campo de Libra http://t.co/DjojfueNGz ASCOM Sun Sep 29 15:02:05 +0000 2013 

Saiba + sobre o trabalho da Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio da Câmara, 

integrada por Wyllys: http://t.co/ZfukbO8jv6 ASCOM Sun Sep 29 13:56:47 +0000 2013 

Dia 30, no RJ, Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. Participe e discuta! 

Informações na imagem http://t.co/oMKWk8D4jp (ASCOM) Sun Sep 29 13:48:14 +0000 2013 

"Esse equipamento de cultura chamado biblioteca pressupõe um prog d fomento à leitura" diz Jean 

Wyllys ao MinC http://t.co/CChHe6s9uC ASCOM Sun Sep 29 13:31:24 +0000 2013 

"Esse equipamento de cultura chamado biblioteca pressupõe um prog de fomento à leitura" diz Jean 

Wyllys ao MinC http://t.co/CChHe6s9uC ASCOM Sun Sep 29 00:24:23 +0000 2013 

O que acontece quando a educação de qualidade e inclusão andam juntas: http://t.co/dZ2lST2Byg 

(ASCOM) http://t.co/AsaaRWxNrR Sat Sep 28 18:01:52 +0000 2013 

3. "O aborto clandestino tem matado mulheres e precisamos enfrentar isso": http://t.co/Yb3qTx0MgN 

#LegalizarOAborto ASCOM Sat Sep 28 17:02:04 +0000 2013 

2. "O aborto tem que ser tratado na perspectiva da saúde pública": http://t.co/Yb3qTx0MgN 

#LegalizarOAborto ASCOM Sat Sep 28 16:59:54 +0000 2013 

1. Hj é o Dia pela Despenalização do Aborto na América Latina/Caribe: http://t.co/Jc4eKxnbg5 

http://t.co/isl419boAy #LegalizarOAborto ASCOM Sat Sep 28 16:58:40 +0000 2013 

Dia 30, no RJ, Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. Participe e discuta! 

Informações na imagem (ASCOM)... Sat Sep 28 12:31:06 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384522287401422848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384522059118039040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384392256255709184
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384378708595081216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384357735611269120
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/leilão
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384332256653082624
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384315823265185792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384313671062945792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384309437508636672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384111377633513472
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384015114980327424
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/384000063267434496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383999519920521216
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383999208375996416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383931871958421504
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RT @PSolOficial: @jeanwyllys_real, o melhor deputado do ano. Veja matéria do @congemfoco - 

http://t.co/w21Owkz3g2 Sat Sep 28 02:41:40 +0000 2013 

Dia 30, no RJ, Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. Participe e discuta! 

Informações na imagem (ASCOM) http://t.co/oMKWk8D4jp Fri Sep 27 18:50:20 +0000 2013 

RT @PSolOficial: .@depChicoAlencar @jeanwyllys_real @Dep_IvanValente @randolfeap são 

destaques no prêmio @congemfoco. http://t.co/1rv7FKdfYm Fri Sep 27 05:58:00 +0000 2013 

Dia 30, no RJ, Seminário Regional de Reformulação do Ensino Médio. Participe e discuta! 

Informações na imagem (ASCOM) http://t.co/oMKWk8D4jp Thu Sep 26 19:45:44 +0000 2013 

Seminário Internacional Desfazendo Gênero emite carta de apoio ao PL " @JoaoWNery1 ". 

http://t.co/6kQotBpymT #IdentidadeDeGênero (ASCOM) Thu Sep 26 18:35:07 +0000 2013 

"Esse equipamento de cultura chamado biblioteca pressupõe um prog d fomento à leitura" diz Jean 

Wyllys ao MinC http://t.co/CChHe6s9uC ASCOM Thu Sep 26 15:11:21 +0000 2013 

Iniciativas de inclusão podem trazer transformações em nossa sociedade. Podemos fazer nossa 

parte: http://t.co/AIiWu3Lkih (ASCOM) Thu Sep 26 14:49:28 +0000 2013 

O que acontece quando a educação de qualidade e inclusão andam juntas: http://t.co/1Pud38zTzv 

(ASCOM) http://t.co/AsaaRWxNrR Thu Sep 26 14:46:52 +0000 2013 

Parlamentares do PSOL protocolam ação popular na Justiça Federal pedindo suspensão 

do leilão  do campo de Libra http://t.co/DjojfueNGz ASCOM Thu Sep 26 14:32:33 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real se reúne com a Ministra @_mariadorosario sobre 

o caso Amarildo. http://t.co/VuLjuKPoKu http:… Thu Sep 26 13:00:20 +0000 2013 

Deputado @jeanwyllys_real se reúne com a Ministra @_mariadorosario sobre o caso Amarildo 

http://t.co/nGh3GXxeWM http://t.co/DAuLeKa8Hf ASCOM Thu Sep 26 03:46:13 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Políticas para doenças raras precisam sair do papel": http://t.co/iMvDqtvYRP 

Conheça o PL 2669 de @jeanwyllys_real: h… Wed Sep 25 20:37:51 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: “A ambiguidade legal em que vivemos prejudica e vulnerabiliza as 

prostitutas", diz @jeanwyllys_real: http://t.co/A6tyI… Wed Sep 25 16:33:55 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: “O ambiente democrático q ela instaurou permitiu q a democracia se 

manifestasse”, @jeanwyllys_real s/ 25 anos da CF: h… Wed Sep 25 14:14:25 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Q a lei contemple todos os interesses dos grupos de pressão" 

@jeanwyllys_real s/ reforma da lei de direitos autorais … Wed Sep 25 13:57:01 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383783536287027200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383664925123432448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383470560174682112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383316475127140352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383298704343851008
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383247428033716225
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383241919100239873
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383241264994328576
http://www.twimemachine.com/user/jeanwyllys_real/
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383237660565073920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383214454025900032
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/383075004881321984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382967203936497664
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382905815926976513
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382870710923694080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382866333060198400
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Deputado @JeanWyllys_real fala da complexidade do debate da legislação sobre direitos autorais: 

http://t.co/PMBF6UGK5e (ASCOM) Wed Sep 25 03:03:05 +0000 2013 

1. Acabamos de representar contra o deputado federal Bolsonaro (sim, porque existem também o dep 

estadual Bolsonaro e vereador Bolsonaro... Tue Sep 24 20:28:35 +0000 2013 

Acompanhe ao vivo a audiência pública na Câmara sobre políticas públicas para pessoas com 

doenças raras: http://t.co/zM8pNVbpXr (ASCOM) Tue Sep 24 18:52:31 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "É uma questão que não pode estar excluída do Sistema Único de Saúde", 

diz @jeanwyllys_real sobre as doenças raras: ht… Tue Sep 24 16:02:12 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Parecer de @jeanwyllys_real sobre regras para exibição de áudio e vídeo em 

ônibus interestaduais é aprovado na CCult h… Tue Sep 24 14:12:05 +0000 2013 

3. Jean Wyllys explica, em vídeo, o que são doenças raras: http://t.co/BUyynf8iox Conheça tb o PL 

2669/2011: http://t.co/0698eGzz61 (ASCOM) Tue Sep 24 13:50:39 +0000 2013 

2. A audiência precede o 1º Congresso Iberoamericano de Doenças Raras que acontece quarta, 25, 

em Brasília: http://t.co/6VsTnw7uiT (ASCOM) Tue Sep 24 13:49:59 +0000 2013 

1. Hoje, 14h30, audiência pública na Câmara sobre políticas públicas para pessoas com doenças 

raras: http://t.co/qrBSI70gWZ (ASCOM) Tue Sep 24 13:49:31 +0000 2013 

3. Jean Wyllys explica, em vídeo, o que são doenças raras: http://t.co/3sorwoNUfw Conheça tb o PL 

2669/2011: http://t.co/Skm1H2A7kZ ASCOM Mon Sep 23 22:01:18 +0000 2013 

2. A audiência precede o 1º Congresso Iberoamericano de Doenças Raras que acontece quarta, 25, 

em Brasília: http://t.co/MnrdMrRuPr ASCOM Mon Sep 23 21:59:48 +0000 2013 

1. Amanhã, às 14h30, acontece audiência pública na Câmara s/ políticas públicas p/ pessoas com 

doenças raras: http://t.co/oycsj718S6 ASCOM Mon Sep 23 21:58:53 +0000 2013 

PSOL entrará com representação no conselho de ética por agressão física contra o senador 

@randolfeap: http://t.co/lNk3Fgfh8v (ASCOM) Mon Sep 23 20:06:03 +0000 2013 

2. Já conhece o PL 4968/13, de @jeanwyllys_real, que protege o direito trabalhista de crianças e 

adolescentes? http://t.co/PGZghH7qP2 ASCOM Mon Sep 23 19:59:27 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. Já conhece o PL 4968/13, de @jeanwyllys_real, que protege o direito 

trabalhista de crianças e adolescentes? http://… Mon Sep 23 19:58:25 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Precisamos estender esse acesso (à cultura) a todos os cidadãos 

brasileiros", diz @jeanwyllys_real http://t.co/wnq398… Mon Sep 23 18:55:54 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382701762521890816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382602483886866432
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382578308099371008
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382535448154746881
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382507737378082816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382502340806180864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382502176053923840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382502055031476224
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382263428192419840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382263054303768576
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382262823738671104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382234425406132224
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382232764843831296
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382232506663043072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382216770762702849
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RT @ascomjeanwyllys: PSOL protocola, na Câmara, projeto para sustar leilão de petróleo do campo 

de Libra: http://t.co/ScMdQviQ4Y Mon Sep 23 17:52:45 +0000 2013 

@PSolOficial protocola, na Câmara, projeto para sustar leilão de petróleo do campo de Libra, na 

Bacia de Santos http://t.co/zOTZ4ka12P ASCOM Mon Sep 23 15:08:45 +0000 2013 

Conheça o PL 6139/13, de @jeanwyllys_real, que institui o dia 19/9 como Dia Nacional do Teatro 

Acessível: http://t.co/ssn3UkwPU6 (ASCOM) Sun Sep 22 17:02:14 +0000 2013 

Esperamos q, quando se faça um espetáculo, se pense no cidadão q tem uma deficiência": 

http://t.co/dUR3ozuO8e #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Sun Sep 22 14:31:07 +0000 2013 

Comissão EXTRAORDINÁRIA de DHs: "Temos problemas concretos de violação de dhumanos no RJ 

a serem enfrentados". http://t.co/UgAegF0B0U ASCOM Sat Sep 21 23:53:48 +0000 2013 

Conheça o PL 6139/13, de @jeanwyllys_real, que institui o dia 19/9 como Dia Nacional do Teatro 

Acessível: http://t.co/ssn3UkwPU6 (ASCOM) Sat Sep 21 19:31:22 +0000 2013 

Emenda "família margarina" foi retirada do PL que regulamenta a publicidade infantil. Relembre o 

caso: http://t.co/WXWEn6ZpLG (ASCOM) Sat Sep 21 16:21:39 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @Jeanwyllys_real participa da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos 

na Cinelândia, Rio: http://t.co/D9X62Z9gxU … Fri Sep 20 23:41:22 +0000 2013 

Assista ao vivo a Comissão EXTRAORDINÁRIA de Direitos Humanos na Cinelândia, Rio: 

http://t.co/Uz71SuK5oz ou http://t.co/gjmkRMb1AP (ASCOM) Fri Sep 20 23:05:19 +0000 2013 

É logo mais, às 19h, na Pça da Cinelândia, Rio, a Comissão EXTRAORDINÁRIA de Direitos 

Humanos. Compareça! http://t.co/80r27R6sOK ASCOM Fri Sep 20 20:51:29 +0000 2013 

2. Conheça o PL 4916 q define inserção de idosos no mercado de trabalho c/ critério d desempate em 

licitações http://t.co/DNbaAqBTBo ASCOM Fri Sep 20 17:20:29 +0000 2013 

1. "Nossa sociedade, que cultua a juventude, poderia ser mais inclusiva com a terceira idade", diz 

Jean Wyllys: http://t.co/9xxVryNjtx ASCOM Fri Sep 20 17:18:46 +0000 2013 

Hoje, na Cinelândia, Comissão Extraordinária de DHs. Tragam suas pautas! Informações na imagem. 

(ASCOM) http://t.co/80r27R6sOK Fri Sep 20 12:42:47 +0000 2013 

Amanhã, na Cinelândia, Comissão Extraordinária de DHumanos do RJ. Confirme presença: 

http://t.co/PpyZsavJXa http://t.co/3RuzsPoPQT ASCOM Fri Sep 20 02:32:14 +0000 2013 

Conheça a @EscoladeGente e o espetáculo "Um amigo diferente?" no prog. Inclusão/TV Senado 

http://t.co/sGGgkQTzJZ #DiaDoTeatroAcessível ASCOM Thu Sep 19 20:29:12 +0000 2013 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/leilão
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382200880847536130
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/leilão
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/382159609429258240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381825780130803712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381787750296731648
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381566965611257856
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381500923379712000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381453178170277888
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381201449478541312
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381192375353475072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381158695058829312
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mercado%20de%20trabalho
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381105597724495872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381105165493096448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/381035710041423872
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380882059109339137
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380790701048750080
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@jeanwyllys_real Explica: Lei Gabriela Leite, agora em vídeo. http://t.co/GbOqb2YNF4. 

(ASCOM) Thu Sep 19 18:40:50 +0000 2013 

Conheça o PL 4916/12 q define a inserção de idosos no mercado de trabalho  c/ critério d 

desempate em licitações http://t.co/DNbaAqBTBo ASCOM Thu Sep 19 14:43:16 +0000 2013 

RT @jandira_feghali: Parceria importante da Claudia Werneck, do Escola de Gente, dep 

@jeanwyllys_real e todo o colegiado da CCult. Thu Sep 19 14:43:09 +0000 2013 

Conheça o PL 6139/13, de @jeanwyllys_real, que institui o dia de hj, 19/9, o Dia Nacional do Teatro 

Acessível : http://t.co/ssn3UkwPU6 ASCOM Thu Sep 19 14:01:54 +0000 2013 

Emenda "família margarina" foi retirada hoje do PL que regulamenta a publicidade infantil. Relembre o 

caso: http://t.co/5U2oBL4L0n (ASCOM) Wed Sep 18 19:23:28 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real questiona @foradoeixo e @MidiaNINJA sobre atuação na 

democratização da cultura e da comunicação: htt… Wed Sep 18 18:05:34 +0000 2013 

Comissão Extraordinária de DH, nessa sexta na Cinelândia (RJ). Confirme presença: 

http://t.co/5QNs6psuQ9 (ASCOM) http://t.co/3RuzsPoPQT Wed Sep 18 17:56:40 +0000 2013 

Jean Wyllys discute o #PLGabrielaLeite na Subsecretaria de Políticas para Mulheres/RJ: 

http://t.co/EnndfQoLZz http://t.co/pdli0Ijpni ASCOM Wed Sep 18 14:16:10 +0000 2013 

Jean Wyllys questiona @foradoeixo e @MidiaNINJA sobre atuação na democratização da cultura e 

da comunicação: http://t.co/MsN2tuLSzf (ASCOM) Tue Sep 17 22:56:01 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado @jeanwyllys_real participa de debate sobre sexualidade e saúde 

na UERJ: http://t.co/SVvy4SXNeg Tue Sep 17 20:20:21 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: A Câmara instalou ontem, 16, a comissão especial que analisará o 

#PLGabrielaLeite, de autoria de @jeanwyllys_real : ht… Tue Sep 17 19:10:37 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Assista ao vivo audiência na CCultura s/ mídia alternativa com @foradoeixo e 

@MidiaNINJA: http://t.co/GfyaAPsLKX ou ht… Tue Sep 17 18:25:44 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Democratização da informação nas novas e nas velhas mídias", por 

@jeanwyllys_real : http://t.co/jdmkzIOIrA Tue Sep 17 17:54:23 +0000 2013 

Dia 20/09 na Cinelândia, ato da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos. Participe! 

http://t.co/Tb5AQOevvE ASCOM http://t.co/5JbVfky24m Tue Sep 17 13:40:36 +0000 2013 

Hoje, 14h30, debate da Com. Cult. sobre mídia alternativa, Mídia Ninja e Fora do Eixo, com 

transmissão ao vivo: http://t.co/TDdQrLC37f ASCOM Tue Sep 17 12:51:11 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380763430459695104
http://www.twimemachine.com/user/jeanwyllys_real/
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380703642938273792
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380703615788146688
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380693235716587520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380411771137183744
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380392166482145280
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380389926048501761
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380334435088232448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380102872949870593
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380063697885859840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380046147642851328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380034854949093377
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/380026965635260416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379963097068212224
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379950662261288960
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RT @ascomjeanwyllys: "O trabalho infantil, doméstico ou não, é da nossa conta e nós precisamos 

erradicá-lo", diz @jeanwyllys_real : http://… Mon Sep 16 20:52:10 +0000 2013 

"O trabalho infantil é da nossa conta e precisamos erradicá-lo pq a criança deve ter direito à 

educação plena" http://t.co/EYDR6oAv4P ASCOM Mon Sep 16 20:27:03 +0000 2013 

5. Confira tb artigo da Cláudia Werneck, fundadora da @escoladegente: "Quem cabe na cultura?" 

http://t.co/cLiVDEfUEN #TeatroAcessível ASCOM Fri Sep 13 22:22:12 +0000 2013 

4. Confira o PL 6139/13, de autoria de Jean Wyllys, que estabelece o Dia Nacional do 

#TeatroAcessível : http://t.co/ssn3UkwPU6 ASCOM Fri Sep 13 22:18:23 +0000 2013 

3. A data foi instituída durante audiência pública na CCult requerida pelo deputado Wyllys: 

http://t.co/gyyVXSg6PK #TeatroAcessível ASCOM Fri Sep 13 22:17:15 +0000 2013 

Jean Wyllys defende legalização das drogas c/ objetivo d ampliar conhecimentos científicos durante 

curso do IAB http://t.co/uE1XUgJbls ASCOM Fri Sep 13 17:42:53 +0000 2013 

Hj, às 14h, @jeanwyllys_real debate o #PLGabrielaLeite na Subsecretaria de Políticas para Mulheres 

do RJ: http://t.co/JAqoA6gHzu (ASCOM) Fri Sep 13 14:31:15 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real questiona Ministra Helena Chagas sobre verba pública 

publicitária para veículos discriminatórios: htt… Thu Sep 12 20:13:56 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @jeanwyllys_real participa amanhã de debate sobre o #PLGabrielaLeite na 

Subsecretaria de Políticas para Mulheres/RJ: h… Thu Sep 12 17:30:48 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Precisamos unir forças para valorizar a cultura e a educação em busca de 

orçamento", afirma @jeanwyllys_real: http://… Thu Sep 12 14:47:28 +0000 2013 

PL Gabriela Leite (regulamenta a ativ dos/das profissionais do sexo) ganha comissão especial nesta 

quinta: http://t.co/0Nwx031ywO (ASCOM) Thu Sep 12 12:36:13 +0000 2013 

1. Acabo de saber que as deputadas da bancada feminina aprovaram uma moção de repúdio contra 

o vídeo "Oh meu Deus" do @portadosfundos Wed Sep 11 18:26:07 +0000 2013 

4. Explico melhor (e com mais caracteres) esta questão aqui: http://t.co/7sfMtaTkzH. Estamos 

atent@s! Wed Sep 11 14:33:40 +0000 2013 

3 Sou, sim, contra essa NORMA incluída pelo deputado federal Salvador Zimbaldi (PDT/SP) em um 

texto substitutivo ao projeto original! Wed Sep 11 14:33:24 +0000 2013 

2. Ao contrário do que alguns estão tentando dizer, não sou contra o PROJETO, original, que 

regulamenta a publicidade infantil. Wed Sep 11 14:33:09 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379709317659627520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379702996172816385
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378644812691673088
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378643850639978496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378643563674087424
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378574519482744832
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378526293056565248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378250145344675840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378209090565992448
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378167985178824704
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/378134955861090304
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377860625105305600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377802125369020416
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377802059614941185
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377801996721348608
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1. Vocês se lembram daquela proposta que denunciei aqui, que resume o modelo familiar na 

publicidade à "família margarina"? Wed Sep 11 14:32:42 +0000 2013 

Dep @jeanwyllys_real fala sobre a falta de interesse em investir na Cultura, em audiência púb. com 

Guti Fraga: http://t.co/DfJfJuXS7Z ASCOM Wed Sep 11 13:31:55 +0000 2013 

2. Laffitte e o ator Igor Cotrim participaram do Seminário “Famílias pela Igualdade” realizado no 

Congresso: http://t.co/nwxofF5bTk ASCOM Tue Sep 10 21:30:08 +0000 2013 

Dep @jeanwyllys_real fala sobre a falta de interesse em investir na Cultura, em audiência púb. com 

Guti Fraga: http://t.co/DfJfJuXS7Z ASCOM Tue Sep 10 19:28:32 +0000 2013 

CCULT reconhece funk como manifestação cultural: "noção de cultura como modo integral de vida", 

diz Wyllys: http://t.co/LAspUODgg4 (ASCOM) Tue Sep 10 15:10:35 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "É importante q a Lei fique + concisa p/ q cada instituição de ensino possa 

adotar ações de intervenção ao bullying": … Tue Sep 10 15:06:24 +0000 2013 

Comissões aprovam audiência s/ discriminação contra pessoas q vivem c/ HIV e homolesbotransfobia 

no trabalho http://t.co/yAcr1wNCFD ASCOM Mon Sep 09 17:22:40 +0000 2013 

"A pessoa com doença rara é discriminada. É uma questão que não pode estar excluída do SUS", diz 

Jean Wyllys: http://t.co/N9R4CVJS1E ASCOM Mon Sep 09 15:46:59 +0000 2013 

Executiva Estadual do PSOL emite nota sobre as denúncias veiculadas na imprensa: 

http://t.co/cPB0BZxKNU (ASCOM) Sat Sep 07 19:01:21 +0000 2013 

Reunião do Conselho do mandato do deputado @jeanwyllys_real discute panorama político atual e 

propõe ações: http://t.co/i7d95xRo7m (ASCOM) Sat Sep 07 17:17:10 +0000 2013 

Reunião do Conselho do mandato do deputado @jeanwyllys_real discute panorama político atual e 

propõe ações: http://t.co/UqQYTlF0Rv (ASCOM) Fri Sep 06 14:03:04 +0000 2013 

"Sem que o Estado garanta o direito à educação, a fome de viver com pensamento não passará disto: 

fome": http://t.co/CAFMgdZzKl (ASCOM) Thu Sep 05 21:46:28 +0000 2013 

Nota da Executiva Estadual do PSOL do Rio de Janeiro sobre as denúncias veiculadas na imprensa: 

http://t.co/cPB0BZxKNU (ASCOM) Thu Sep 05 20:35:20 +0000 2013 

"Representante eleito não tem que votar secretamente. Temos que ser transparentes com o povo", 

diz Jean Wyllys: http://t.co/Fnbkt2l5Xj ASCOM Thu Sep 05 15:34:24 +0000 2013 

2. A PEC 190 possibilita a discussão de um Estatuto do Judiciário (algo que os servidores do 

Judiciário demandam há anos). Wed Sep 04 23:07:20 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377801880404885504
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377786584797425665
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377544542591139840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377513943737962496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377449025944838144
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377447976827764737
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377119881587879937
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377095800318607360
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/376419939420491776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/376393718627983360
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375982486696001536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375736714771582976
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375718814711037952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375643081519161344
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375394678763704320
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1. O deputado Eduardo Cunha acaba de pedir um novo painel como forma de impedir o segundo 

turno da PEC 190... Wed Sep 04 23:06:13 +0000 2013 

Comissões aprovam audiência requerida por @jeanwyllys_real para debater o empreendedorismo 

social: http://t.co/M6ganZGGeL (ASCOM) Wed Sep 04 22:57:52 +0000 2013 

4. A CDH, criada em 2005, foi um notório avanço em aproximar o legislativo à sociedade. Menos de 

10 anos depois, vemos o retrocesso! Wed Sep 04 20:20:49 +0000 2013 

2. É o que sugere o substitutivo de Lobão Filho ao PRS 17/2009, o novo Regimento do Senado, que 

elimina a Comissão de Direitos Humanos. Wed Sep 04 20:20:35 +0000 2013 

1. Num momento em que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara se tornou a "Comissão de 

Direitos da Maioria", agora pode ser a vez do Senado Wed Sep 04 20:20:19 +0000 2013 

Comissão de Cultura aprova parecer do dep. @jeanwyllys_real que reconhece o funk como 

manifestação cultural: http://t.co/hPSYLIyYV6 (ASCOM) Wed Sep 04 20:01:26 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Comissões aprovam audiência s/ discriminação contra pessoas q vivem c/ 

HIV e homolesbotransfobia no local de trabalho … Wed Sep 04 18:42:10 +0000 2013 

1. Agora acontece Comissão Geral da Câmara sobre o programa "Mais Médicos" do governo 

federal. Wed Sep 04 15:37:30 +0000 2013 

A PEC do Voto Aberto é sobretudo uma vitória da bancada do PSOL, que manteve essa chama 

acesa através da Frente Parlamentar do Voto Aberto! Wed Sep 04 00:03:50 +0000 2013 

Agora a PEC do Voto Aberto segue para o Senado. Que se mantenha a pressão também sobre os 

senadores para que a aprovem logo! Wed Sep 04 00:01:25 +0000 2013 

A PEC do Voto Aberto foi APROVADA com unanimidade! \o/ A pressão da sociedade civil organizada 

surtiu efeito! - http://t.co/DFdaSDTChI Tue Sep 03 23:59:26 +0000 2013 

RT @luiza_erundina: A dep. @luiza_erundina e o dep. @jeanwyllys_real apoiam o #votoaberto!! 

http://t.co/nguQUJPjHJ Tue Sep 03 23:15:56 +0000 2013 

Deputado @jeanwyllys_real e deputada @luiza_erundina em defesa do #VotoAberto no Legislativo! 

http://t.co/BH7dpEbXFc (ASCOM) Tue Sep 03 23:01:33 +0000 2013 

Pelo direito dos povos tradicionais às suas terras e pelo bem da Constituição: 

http://t.co/sBNAC34G7Y #PEC215Nao (ASCOM) Tue Sep 03 19:16:04 +0000 2013 

Reunião do Conselho do mandato do deputado @jeanwyllys_real discute panorama político atual e 

propõe ações: http://t.co/i7d95xRo7m (ASCOM) Tue Sep 03 19:14:30 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375394396944211968
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375392298101927936
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375352771538468864
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375352713237635073
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375352646984429568
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375347895257792512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375327947105636352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375281474901405696
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375046508594610176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375045902903541760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375045400816017408
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375034455171534849
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/375030833075453952
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374974092484808704
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374973697318072320
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Reunião de líderes da Câmara dos Deputados aprova votação da PEC do Voto Aberto para 

parlamentares: http://t.co/bZ2PyZ9rAd (ASCOM) Tue Sep 03 18:26:59 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Sem q o Estado garanta o direito à educação, a fome de viver c/ pensamento 

ñ passará disto: fome", @jeanwyllys_real h… Tue Sep 03 17:13:24 +0000 2013 

Executiva Estadual do PSOL emite nota sobre as denúncias veiculadas na imprensa: 

http://t.co/4XKnc5sRMC (ASCOM) Tue Sep 03 17:13:07 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 'Estou feliz que contei a todos', diz garoto trans canadense: 

http://t.co/f8oDcRy1Tr Conheça o PL 'João W Nery': http:… Tue Sep 03 14:44:32 +0000 2013 

 

RT @ascomjeanwyllys: CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes examina o caso 

“Meninas de Guarus”: http://t.co/LoyhPh3TfE Tue Sep 03 14:13:29 +0000 2013 

2. Leia íntegra do relatório de Jean Wyllys pela aprovação do PL que "define o funk como 

manifestação cultural" http://t.co/eUkNeKswBU ASCOM Mon Sep 02 22:52:39 +0000 2013 

 

 

 

 Solicitação de ajuda por causa da falta de habilidades ou conhecimento 

Teaser oficial do Divinas Divas: http://t.co/HgHmRoGytb Você pode ajudar nestes poucos dias que 

faltam! http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Thu Nov 28 12:56:39 +0000 2013 

Falta pouco, galera! Colaboremos! RT “@leandraleal: Chegamos a 55% de arrecadação no 

#divinasdivas. Faltam 12 dias. http://t.co/rj1tzbHPL9” Wed Nov 27 14:32:08 +0000 2013 

Vamos colaborar, galera! A causa é nobre, as artistas merecem e a cultura alternativa e o cinema 

indep. agradecem http://t.co/W9bxMwScb2 Tue Nov 26 14:39:13 +0000 2013 

O prazo para participar está acabando! Você pode assistir, de graça, ao show das Divinas Divas para 

o doc: http://t.co/2sdEbMrm83 (ASCOM) Sun Nov 24 15:31:00 +0000 2013 

O prazo para participar está acabando! Você pode assistir, de graça, ao show das Divinas Divas para 

o doc: http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Sat Nov 23 17:40:19 +0000 2013 

O prazo para participar está acabando! Você pode assistir, de graça, ao show das Divinas Divas para 

o doc: http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Thu Nov 21 18:53:30 +0000 2013 

6. Você ainda pode assistir ao show de graça! Participe, compartilhe e ajude! (ASCOM) Tue Nov 19 

18:39:25 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374961738740805632
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374943220599234560
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374943147236659200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374905757797322752
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374897941837664256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/374666205833211906
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/406043964660137984
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405705604154802177
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405344999941763072
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404633256966250496
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404303411543154688
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403597053495758848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868733791588352
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868733791588352
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5. Um projeto e que sem dúvidas merece nossa ajuda! Saiba como aqui: http://t.co/W9bxMwScb2 Tue 

Nov 19 18:39:11 +0000 2013 

4. Caso o valor mínimo não seja atingido o seu dinheiro  será devolvido. Um projeto sério, feito por 

gente séria e compromissada! Tue Nov 19 18:39:01 +0000 2013 

3. Que tal participar do financiamento coletivo para levar o documentário Divinas Divas para as 

telonas de todo o país? Tue Nov 19 18:38:54 +0000 2013 

2. Em troca, você ainda recebe um "agrado" que depende do valor doado, além da satisfação de ver 

boas ideias saírem do papel. Tue Nov 19 18:38:46 +0000 2013 

@Leandra_leal fala sobre o documentário Divinas Divas: http://t.co/bMJig0xCBC. Você também pode 

ajudar: http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Mon Nov 18 15:24:51 +0000 2013 

Divinas Divas continua repercutindo! Saiba como você pode ajudar: http://t.co/W9bxMwScb2 

(ASCOM) http://t.co/2tN6JB3nYj Mon Nov 18 13:58:05 +0000 2013 

30 anos depois, o Rival abrigará um novo show das Divinas Divas. Quer assistir de graça? 

http://t.co/W9bxMwScb2 ASCOM http://t.co/eRljc6fkAf Fri Nov 15 13:40:58 +0000 2013 

30 anos depois, o Rival abrigará um novo show das Divinas Divas. Quer assistir de graça? 

http://t.co/W9bxMwScb2 ASCOM http://t.co/eRljc6fkAf Thu Nov 14 14:15:34 +0000 2013 

Quer assistir à gravação do show das Divinas Divas para o documentário da @Leandra_leal, de 

graça? http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Wed Nov 13 18:29:41 +0000 2013 

12. Contamos com vocês nesta tarde, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, para garantir 

que todo o direito seja progressivo! Wed Nov 13 16:44:33 +0000 2013 

Já conhece o projeto Divinas Divas, documentário de @Leandra_leal? Você pode ajudá-lo! Como? 

http://t.co/lmHOFBqPQc (ASCOM) Wed Nov 13 13:24:03 +0000 2013 

Você ainda pode assistir ao show das Divinas Divas para a gravação do documentário, de graça. 

Participe: http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Tue Nov 12 16:50:05 +0000 2013 

Já conhece o projeto Divinas Divas, documentário de @Leandra_leal? Você pode ajudá-lo! Como? 

http://t.co/lmHOFBqPQc (ASCOM) Tue Nov 12 16:48:15 +0000 2013 

Documentário Divinas Divas já repercute na mídia: http://t.co/Zy9T7Aun7x. Você pode ajudar 

também. Como? http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Wed Nov 06 12:36:31 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Agência UniCEUB: Lei que regulamenta a atividade das prostitutas enfrenta 

resistências na Câmara: http://t.co/rivHgMki… Tue Nov 05 15:16:27 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868674207313921
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868674207313921
http://www.twimemachine.com/user/jeanwyllys_real/
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868631958081536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868601662611456
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868568666034176
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402457380236963840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402435545810210816
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401344073757237248
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400990390808883200
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400691956260429824
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400665498050134016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400615042476802048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400304503695486977
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400304042036822016
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/398066365556203520
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397744223531061248
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Conheça o projeto Divinas Divas. Você pode ajudar e ainda assistir de graça ao show! 

http://t.co/W9bxMwScb2 (ASCOM) Tue Nov 05 13:42:14 +0000 2013 

Conheça o Divinas Divas, documentário de Leandra Leal sobre as divas cariocas que depende da 

sua ajuda: http://t.co/v1n3wucrZd (ASCOM) Sun Nov 03 14:02:26 +0000 2013 

 

Quer assistir ao vivo à gravação do Divinas Divas? Participe do nosso sorteio! 

http://t.co/2sdEbMrm83. (ASCOM) Sun Nov 03 12:30:23 +0000 2013 

Quer assistir ao vivo à gravação do Divinas Divas? Participe do nosso sorteio! 

http://t.co/W9bxMwScb2. (ASCOM) Fri Nov 01 13:10:57 +0000 2013 

3. Quer assistir ao vivo à gravação do show no Rio? Nós temos uma surpresa! 

http://t.co/W9bxMwScb2. Agora é com vocês! (ASCOM) Thu Oct 31 23:16:16 +0000 2013 

2. Divinas divas vai retratar a trajetória artística da primeira geração de travestis dos palcos cariocas. 

Ajude você também! Thu Oct 31 23:16:04 +0000 2013 

1. O @jeanwyllys_real está apoiando o projeto “Divinas Divas”, da @Leandra_leal. E você? 

http://t.co/S7VIEKTdOc Thu Oct 31 23:15:53 +0000 2013 

1. Ajude o filme "Elvis & Madona", do diretor Marcelo Laffitte, a vencer o #PremioNetflix : 

http://t.co/cGP4Gct0Gq #VotoElvisEMadona ASCOM Tue Sep 10 21:29:03 +0000 2013 

 

 

 

 Destacando suas próprias falhas 

 

 Alegando atributos dignos 

RT @CEDSRIO: jeanwyllys é mais um dos homenageados da noite! Deputado Federal pelo Rio de 

Janeiro, Jean Wyllys… http://t.co/QvAFAEKHY3 Wed Nov 27 04:13:26 +0000 2013 

@JuanCsDarski Represento gente elegante, educada e inteligente quando diverge. Quem que me 

ofende e insulta deve ser tratado com deboche! Tue Nov 26 00:43:30 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Deputado estadual @MarceloFreixo (PSOL-RJ) recebe o prêmio 

#TripTransformadores2013. http://t.co/3xF0oFuWiq Thu Nov 14 05:29:10 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397720513058832385
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397000819922698240
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396977654626521088
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396263089617657857
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396053036222521345
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396052984057970690
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/396052938885320706
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/377544271563616256
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405549902933262336
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405134684168146944
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400857922143780864
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Presto solidariedade ao @luizcoutopt, companheiro de luta, ameaçado de morte por combater o 

crime organizado na PB: http://t.co/ZBg4EQIEuC Wed Oct 30 16:35:23 +0000 2013 

PGR arquiva representação criminal apresentada por Malafaia contra @JeanWyllys_Real: 

http://t.co/GwomxnSDcC (ASCOM) Mon Oct 28 18:53:14 +0000 2013 

PGR arquiva representação criminal apresentada por Malafaia contra @JeanWyllys_Real : 

http://t.co/zlTSUOJ0cH (ASCOM) Sat Oct 26 23:30:43 +0000 2013 

PGR arquiva representação criminal apresentada por Malafaia contra @JeanWyllys_Real : 

http://t.co/zlTSUOJ0cH (ASCOM) Tue Oct 22 20:59:14 +0000 2013 

1. Gabriela, parceira de lutas, sempre me foi o exemplo de pessoa que carrega em si o orgulho... 

http://t.co/fl8wRw8LWT Fri Oct 11 01:07:49 +0000 2013 

"Não vamos esperar que os indicadores melhorem para que discutamos a voracidade do mercado da 

Educação": http://t.co/ZraEU77toc (ASCOM) Thu Oct 10 21:32:20 +0000 2013 

Dep. @jeanwyllys_real questiona a privatização da educação em audiência sobre fusão da Kroton e 

Anhanguera: http://t.co/v8VDbZVYrp (ASCOM) Thu Oct 10 20:07:05 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Assista o debate na CEducação requerido por @jeanwyllys_real s/ impacto 

no ensino após fusão de grupos educacionais ht… Thu Oct 10 14:23:26 +0000 2013 

"Meu desafio é tocar os temas que eu toco, quando reivindico dir. hum. para quem não era nem visto 

como humano" http://t.co/3SSH1YRMj2 ASCOM Tue Oct 08 14:54:08 +0000 2013 

“Eu estou atento em ouvir a voz das ruas para tentar representá-las da melhor forma possível em 

Brasília”: http://t.co/4uDuvtLl7x (ASCOM) Mon Sep 16 16:27:03 +0000 2013 

 

 

 Alegando valores morais 

"A história de vida de cada um/a de nós faz com que redefinamos o que consumimos nos meios de 

comunicação": http://t.co/b6f2bzr5hx ASCOM Tue Nov 26 14:33:58 +0000 2013 

Dia da Não Violência contra a Mulher: "Desconstruir a cultura da violência contra a mulher é o nosso 

dever." http://t.co/Wo4AMvO1Fq ASCOM Mon Nov 25 15:37:45 +0000 2013 

"Em um país tão plurirreligioso, não podemos deixar que a moral de um grupo religioso se imponha": 

http://t.co/IQOWOMKhsi (ASCOM) Fri Nov 22 14:24:15 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395589763451080705
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394899678757531650
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394244730659536898
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392757059797909504
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388470961286041600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388416735789219841
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388395278614556672
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/388308799301632000
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/387591746512629760
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/379642598216204288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/405343679516528640
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/404997340702183424
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403891681977974784


260 

 

4. A verdade e a memória se impuseram à truculência do deputado homofóbico e reacionário! 

Viva! Thu Nov 21 02:38:18 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "A humanização das prisões tem que acontecer. Dhumanos são direitos de 

todos, inclusive dos que cometeram delitos": ht… Wed Nov 20 18:42:10 +0000 2013 

“E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor...". Sábio Caetano! 

http://t.co/opQz1iXCSb Wed Nov 20 13:43:50 +0000 2013 

1. O termo "vaquinha" é antigo, mas o meio é novo: crowdfunding, ou financiamento coletivo. Uma 

forma de apoiar ideias sem pesar no bolso! Tue Nov 19 18:38:38 +0000 2013 

"É preciso que qualifiquemos nossas críticas aos meios de comunicação ou não avançaremos na 

democratização": http://t.co/k34tMgvRIe (ASCOM) Sat Nov 16 17:02:52 +0000 2013 

9. (Será que achar que o consumo de droga não lícita interfere na competência profissional inclui a 

sagrada cervejinha do fim de semana?). Wed Nov 13 16:41:53 +0000 2013 

8. É ridículo achar, em pleno século 21, que o fato da pessoa ter consumido alguma droga não lícita 

interfere na competência profissional! Wed Nov 13 16:41:17 +0000 2013 

"É preciso que qualifiquemos nossas críticas aos meios de comunicação ou não avançaremos na 

democratização": http://t.co/k34tMgvRIe (ASCOM) Wed Nov 13 15:48:47 +0000 2013 

"O Marco Civil da Internet é importante para garantir nossa cidadania e nossa democracia": 

http://t.co/ylytWgCd3L #AmigoDoMarcoCivil ASCOM Tue Nov 12 19:17:33 +0000 2013 

6. A polícia é o braço do Estado cuja atuação deveria ser compatível com os princípios da 

Constituição Cidadã! Tue Nov 12 15:09:39 +0000 2013 

5. A pessoa que comete um delito - e essa quebra do pacto social precisa ser contextualizada - tem 

direito a um julgamento justo! Tue Nov 12 15:09:11 +0000 2013 

4. A pessoa que comete um delito - e essa quebra do pacto social precisa ser contextualizada - não 

está expulsa da comunidade de direitos! Tue Nov 12 15:08:49 +0000 2013 

3. ou orientação sexual, mas também independentemente de a pessoa ter cometido infração ou 

delito. Tue Nov 12 15:08:20 +0000 2013 

2. Chocante para quem reconhece dignidade humana em todas as pessoas, independentemente da 

classe social, etnia, procedência, gênero, Tue Nov 12 15:08:05 +0000 2013 

19. "As famílias felizes que se forçam para aceitar seus filhos diferentes são felizes de uma infinidade 

de maneiras", diz Solomon. Mon Nov 11 19:46:00 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403351634228432896
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403231814493683712
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/403156733167534080
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/402868535317118978
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/401757270587211776
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400664827649343488
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400664675131875328
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400651463380439040
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400341614671196160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400279227704311808
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400279108699316224
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400279018664378368
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400278895205056512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/400278834366668800
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399986386943479808
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11. Todos esses diferentes e "desviados" figuram em "Longe da árvore...", mas também figuram os 

garotos e garotas "prodígios". Mon Nov 11 19:44:10 +0000 2013 

10. Porém o faz para pôr fim a preconceitos. Surdos, anões, autistas, pessoas com síndrome de 

Down, esquizofrênicos, transgêneros e etc... Mon Nov 11 19:44:02 +0000 2013 

9. Também o é para quem lida com essas pessoas. Traz à luz relações familiares conflituosas de 

pessoas à margem dos padrões estabelecidos. Mon Nov 11 19:43:52 +0000 2013 

2. as academias de musculação e a "ortopedia" moral religiosa buscam padronizar os seres 

humanos, diferentes entre si por natureza. Mon Nov 11 19:42:19 +0000 2013 

1. "A imperfeição é nosso paraíso". Verso do poeta Wallace Stevens, contundente para uma cultura 

em que a cosmética, as cirurgias plásticas, Mon Nov 11 19:42:10 +0000 2013 

"A educação de qualidade dará a possibilidade das pessoas lerem criticamente o mundo", diz 

@jeanwyllys_real : http://t.co/Sq6ezMvcNw ASCOM Mon Nov 11 17:41:54 +0000 2013 

6. Um viva à luta por uma cultura democrática, onde o sagrado, o profano, o erudito e o popular 

estejam ao acesso de TOD@S, sem distinção! Tue Nov 05 19:26:41 +0000 2013 

“Se investimos em Educação de qualidade, podemos realizar nosso potencial de nação do futuro”, diz 

Jean Wyllys: http://t.co/KXECUcFiXz ASCOM Mon Nov 04 20:00:52 +0000 2013 

"Se trabalhamos a equidade de gênero na escola, desconstruímos a cultura de violência contra a 

mulher": http://t.co/97TVSV8w20 (ASCOM) Sun Nov 03 20:00:46 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. "Não podemos retroceder aos tempos da ditadura, em que a autoridade 

era imposta também na própria escola": http://t… Wed Oct 30 15:28:38 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. "Seria interessante falar em violências, no plural, na escola, e entender que 

todas merecem uma resposta": http://t… Wed Oct 30 15:28:30 +0000 2013 

13. Quando o assunto é consumo de drogas (legais e ilegais), precisamos de mais informação de 

qualidade e de menos preconceitos. Boa noite! Wed Oct 30 02:38:54 +0000 2013 

2. É preciso sempre distinguir USO de ABUSO de drogas. A grande maioria faz USO. Quem abusa 

precisa de tratamento médico! Wed Oct 30 02:22:44 +0000 2013 

1. A culpa do crime nunca é da faca (Eduardo Galeano). Se alguém vira mendigo dependente de 

drogas, a culpa não é da droga em si... Wed Oct 30 02:21:20 +0000 2013 

“Bendito o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar!” - Castro Alves. 

http://t.co/eJG0qSzhav #DiaDoLivro (ASCOM) Tue Oct 29 22:59:08 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985926207598592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985893202595840
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985848742977536
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985458651725824
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399985420336762880
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/399955155510366208
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397807196173393920
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397453413493260288
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/397091000235356160
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395572961216049152
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395572928970256384
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395379254281920512
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395375185718935553
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395374833451945985
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/395323946578767872
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"Se trabalhamos a equidade de gênero na escola, desconstruímos a cultura de violência contra a 

mulher": http://t.co/97TVSV8w20 (ASCOM) Sun Oct 27 18:01:24 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "As manifestações são decorrência de uma democracia que está 

amadurecendo", diz @jeanwyllys_real #1ForumEstudantes Sat Oct 26 16:56:51 +0000 2013 

1. "Se trabalhamos a equidade de gênero na escola, desconstruímos a cultura de violência contra a 

mulher": http://t.co/97TVSV8w20 (ASCOM) Fri Oct 25 00:06:52 +0000 2013 

"A luta pelo #FimDosAutosDeResistência não pode estar dissociada da luta pela democratização da 

comunicação": http://t.co/FCBj2UUQ3e ASCOM Wed Oct 23 15:50:03 +0000 2013 

"Há uma democratização da comunicação em curso, trazida, sobretudo, pelas novas tecnologias", diz 

Jean Wyllys: http://t.co/oprMdc0f6O ASCOM Tue Oct 22 23:51:35 +0000 2013 

"Vinícius de Moraes fez uma obra solidária e é uma obra política que hj está em voga: a política 

identitária": http://t.co/mRL2LaMCe3 ASCOM Sun Oct 20 17:02:20 +0000 2013 

"O tema das liberdades individuais não está na periferia do interesse do povo", diz Jean Wyllys 

http://t.co/ebA1l5bxlJ #BrasilEmFoco ASCOM Sat Oct 19 17:00:33 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "A cultura tem papel importante no fortalecimento de outros dhumanos", diz 

@jeanwyllys_real : http://t.co/zGaszAXv9F #… Thu Oct 17 18:52:00 +0000 2013 

"Não está claro que precisamos de mais solidariedade entre causas e pessoas?", questiona 

@jeanwyllys_real: http://t.co/aCXpPhiMdQ (ASCOM) Wed Oct 16 13:34:49 +0000 2013 

7. Parabéns, professores e professoras! Tue Oct 15 15:09:38 +0000 2013 

6. Professores podem nos transformar n@s sujeit@s que praticam ações, ou seja, que são 

protagonistas de sua história! Tue Oct 15 15:09:34 +0000 2013 

5. Ou ainda, como na gramática, nos torna os sujeitos das orações, mas não apenas aqueles que 

sofrem a ação... Tue Oct 15 15:09:16 +0000 2013 

4. Subjetividade é aquilo em nós que nos torna únicos no mundo, nossa identidade! Tue Oct 15 

15:08:53 +0000 2013 

3. É a educação que nos humaniza, que nos torna sujeitos, não apenas no sentido de sujeição, mas 

no sentido da subjetividade... Tue Oct 15 15:08:43 +0000 2013 

2. Nos trazer à vida com qualidade, onde, satisfeitas as necessidades básicas pelo pão, nos permita ir 

além: viver, não apenas sobreviver. Tue Oct 15 15:08:33 +0000 2013 

1. Hoje é dia do professor, categoria às vezes tão desvalorizada apesar de sua tão importante função: 

a de nos trazer à vida com pensamento! Tue Oct 15 15:08:16 +0000 2013 

http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394524246288130048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/394145611811160064
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393529055037128705
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/393041636634415104
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/392800431216537600
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391972665395011585
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/391609829007302657
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390913101211906048
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390470889612910592
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132365407694848
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132347519004673
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132270427693056
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132175082749953
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132175082749953
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132132615421953
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132092215898112
http://twitter.com/jeanwyllys_real/status/390132018530365441
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"Não vamos esperar que os indicadores melhorem para que discutamos a voracidade do mercado da 

Educação": http://t.co/ZraEU77toc (ASCOM) Sat Oct 12 13:02:19 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: “O assédio moral envolve questões de direitos humanos. As mulheres são as 

principais vítimas", diz @jeanwyllys_real: h… Wed Oct 09 15:30:32 +0000 2013 

"Um financiamento público de campanha é fundamental para uma eleição em que a força da grana 

não interfira": http://t.co/nAzLsIJdiv (ASCOM) Sun Oct 06 19:01:16 +0000 2013 

1. Hoje é o dia do idoso, dia de valorizar aqueles que já tanto trabalharam por nós, e que agora 

merecem o devido descanso. Tue Oct 01 14:31:12 +0000 2013 

"Não é batendo em professor que a educação prosperará!" http://t.co/LAcVwzhyrj #Professores #Rio 

(ASCOM) Sun Sep 29 03:48:07 +0000 2013 

"Não há direito humano se não respeitarmos a inclusão e não há inclusão sem acessibilidade", diz 

Jean Wyllys: http://t.co/fY0NBMaYYw ASCOM Thu Sep 19 15:45:03 +0000 2013 

"O combate ao bullying passa por políticas de educação q estimulem valores humanistas e respeito à 

diversidade" http://t.co/x3IRFBac4V ASCOM Wed Sep 18 21:52:32 +0000 2013 

A sociedade heteronormativa quando não consegue manter um(a) homossexual no armário exige que 

ele/ela silencie sobre seu (homo)afeto. Tue Sep 17 00:46:37 +0000 2013 

 

 

 

 Expressões de poder 

Deputado @jeanwyllys_real figura no ranking "Os 60 mais poderosos do país" do portal @Ig : 

http://t.co/M0S5qk1I0S (ASCOM) Wed Oct 30 13:17:57 +0000 2013 

RT @delucca: Viram que o deputado @jeanwyllys_real está na lista dos '60 mais poderosos do Brasil' 

do iG? http://t.co/gPb2BBCg6b Tue Oct 29 20:53:01 +0000 2013 

Entenda o tuitaço: Câmara extingue Subcomissão de #CulturaDireitosHumanos, presidida por Jean 

Wyllys: http://t.co/Yn3kMQGa64 ASCOM Thu Oct 17 19:50:19 +0000 2013 

14. Vamos tomar providências legais e cabíveis contra essa violência! Estenderei isso à esfera 

nacional e às comissões de Educação ... Mon Sep 30 03:52:59 +0000 2013 

 

 

 Sugerindo ações punitivas 
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O ignorante motivado em vez de gastar o tempo escrevendo estupidez sobre um tema deveria usá-lo 

se informando mais e melhor sobre o assunto. Thu Nov 28 19:38:09 +0000 2013 

(5) O que está acontecendo com os critérios jornalísticos dos telejornais? Ou por detrás do muro tem 

mais coisa aí? Perguntas! Wed Nov 27 17:09:18 +0000 2013 

(4) Por que o novo emprego do ex-ministro condenado é mais importante que a apreensão de um 

helicóptero de um senador com quilos de cocaína? Wed Nov 27 17:07:40 +0000 2013 

(3) Por que só os portais deram essa notícia? Por que ela não virou um escândalo nos telejornais das 

tevês abertas e fechadas? Wed Nov 27 17:03:18 +0000 2013 

Enquanto isso, aqueles que atacam os petistas e a esquerda, insuflados por essa "famiglia", 

sustentam três marmanjos improdutivos... Tue Nov 26 17:26:49 +0000 2013 

Será que se não fosse o Legislativo tratado como negócio privado, os pupilos do viúvo da tortura 

teriam competência pra fazerem outra coisa? Tue Nov 26 17:24:01 +0000 2013 

Quando o pai e seus dois filhos fazem, do Legislativo, capitanias hereditárias ou empresa privada, 

pergunto: têm moral para falar algo? Tue Nov 26 17:21:43 +0000 2013 

Hoje aquela gente "fofa" que elege e defende a "famiglia" de viúvos da ditadura que faz do Legislativo 

empresa privada decidiu invadir a TL! Tue Nov 26 17:19:55 +0000 2013 

8. Aliás, é preciso questionar que "lideranças" umbandistas são essas que se prestam a um papel 

desses! Mon Nov 25 16:38:16 +0000 2013 

7. O site evangélico não admite associação de evangélicos com umbandistas mesmo que se trate de 

uma associação falsa e oportunista. Mon Nov 25 16:37:44 +0000 2013 

6. Não porque o site evangélico seja a favor dessas pautas (pelo contrário!), mas pq não admite 

associação de evangélicos com umbandistas.. Mon Nov 25 16:37:12 +0000 2013 

5. O site não gostou do pastor-deputado se associar a "lideranças" da umbanda contra o casamento 

igualitário e a criminalização da homofobia Mon Nov 25 16:36:45 +0000 2013 

4. O site conhecido por se colocar contra direitos LGBT não gostou do fato de o pastor-deputado se 

associar a "lideranças" da umbanda... Mon Nov 25 16:36:22 +0000 2013 

3. Só que dessa vez o pastor-deputado conseguiu embolar o meio de campo: como vocês podem ver 

neste link: http://t.co/7DkWRtFdKX Mon Nov 25 16:35:14 +0000 2013 

2. Só que dessa vez, por colocar sua homofobia acima de sua intolerância religiosa (sem, contudo, 

abrir mão da demonização da umbanda)... Mon Nov 25 16:34:23 +0000 2013 
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1. Parece mesmo não haver, por parte do pastor que preside a CDHM, limite para seu oportunismo 

descarado e ódio em relação aos homossexuais. Mon Nov 25 16:33:47 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 4. “É inadmissível q um país em que a identidade se aceite na herança de 

matriz-africana, demonize isto na escola": ht… Thu Nov 21 20:03:43 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. Lei 10.639, que determina o ensino da cultura afro-brasileira, ainda sofre 

resistência nas escolas: http://t.co/F6U… Thu Nov 21 20:02:54 +0000 2013 

3. As palmas aos senadores Pedro Simon e @randolfeap , autores do projeto, abafaram os berros de 

Bolsonaro, que ficou HUMILHADO! Thu Nov 21 02:37:09 +0000 2013 

14. A tal CDHM hoje é uma igreja de fundamentalistas. Nada que venha de lá deve ser levado a 

sério. Wed Nov 20 22:51:53 +0000 2013 

11. O deboche põe o presidente e a comissão no lugar onde estão: de ridículos 

fundamentalistas! Wed Nov 20 22:49:56 +0000 2013 

10. A notícia da aprovação dos três projetos deveria, em vez de provocar histeria, virar alvo de 

deboche. Wed Nov 20 22:49:24 +0000 2013 

9. A comissão que o vendilhão preside, hoje é deslegitimada e desrespeitada aqui dentro da Câmara 

dos Deputados e fora dela. Wed Nov 20 22:48:46 +0000 2013 

7. Confrontado pela atuação excelente da nossa @FrenteDHumanos, o presidente só pode mesmo 

apelar para o teatro dos vampiros. Wed Nov 20 22:47:06 +0000 2013 

6. Inoperante, incompetente e improdutivo, o presidente da CDHM só pode mesmo apelar para o 

teatro dos vampiros. Wed Nov 20 22:46:40 +0000 2013 

5. Ora, é óbvio que a intenção do presidente da CDHM é ganhar espaço na imprensa e atrair a 

atenção nas redes sociais. Wed Nov 20 22:45:58 +0000 2013 

4. No dia da Consciência Negra, o presidente da CDHM não fez qualquer menção à data e aprovou 

em meia hora (!) 3 projetos contra LGBTs. Wed Nov 20 22:45:21 +0000 2013 

3. Mas, em relação aos muitos ativistas, espanta-me como eles não aprendem com experiências 

passadas! Wed Nov 20 22:44:42 +0000 2013 

2. Em relação à boa parte da imprensa, não há espanto, já que vive de "notícias" (embora algum 

critério jornalístico deveria existir)... Wed Nov 20 22:44:17 +0000 2013 

1. Hoje boa parte da imprensa e muitos ativistas em rede caíram novamente na habitual armadilha do 

atual presidente da CDHM da Câmara. Wed Nov 20 22:43:39 +0000 2013 
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A pessoa que acredita em calúnia ou difamação contra mim posta em circulação na internet ou é 

burra ou não se informa ou tem má fé. Wed Nov 20 18:42:23 +0000 2013 

Aos linchadores virtuais e aos que me insultam pelo meu comentário sobre a postura vingativa ante a 

dor do outro: http://t.co/0AG8F31tol Tue Nov 19 22:07:27 +0000 2013 

A postura do excelentíssimo ministro do STF Joaquim Barbosa em relação à doença de Genoíno 

beira a vingança; essa postura não é justa! Tue Nov 19 21:12:43 +0000 2013 

Eu sou insultado por um imbecil, reajo com ironia e humor ao insulto, e aí vem gente me cobrar 

"comportamento". O comportamento é este! Sat Nov 16 16:06:44 +0000 2013 

10. Utilizar a violação das liberdades individuais para impor a violação grave do direito que tod@s têm 

ao trabalho é antidemocrático! Wed Nov 13 16:42:32 +0000 2013 

7. É no mínimo ridículo achar, em pleno século 21, que a orientação sexual, o gênero da pessoa, 

interfere na sua competência profissional! Wed Nov 13 16:40:32 +0000 2013 

1. Não dizem que a maçã (podre) não cai longe do pé? A excrescência de uma certa família de 

políticos cariocas não cansa de me surpreender. Wed Nov 13 16:32:13 +0000 2013 

4. Esse tipo de crime se alimenta da propagação. Lembrem-se disso! Se acharem conteúdo desse 

tipo, encaminhem apenas às autoridades. (ASCOM) Tue Nov 12 21:23:08 +0000 2013 

10. População esta que é vítima dessa polícia (há que sempre lembrar que existem policiais militares 

e civis que não agem assim, felizmente) Tue Nov 12 15:12:16 +0000 2013 

9. Polícia que goza do apoio de políticos demagogos, apresentadores de programas sensacionalistas 

de TV e de boa parte da própria população. Tue Nov 12 15:11:45 +0000 2013 

8. Os que defendem que tod@s têm dignidade humana podem ficar chocados com a foto, mas o 

flagrante representa prática comum da polícia no Br Tue Nov 12 15:10:56 +0000 2013 

7. Quando a polícia exibe o corpo abatido de um delinquente (negro, é bom ressaltar!) como presa de 

um safári, vemos a falência do Estado. Tue Nov 12 15:10:20 +0000 2013 

1. Vejam a foto deste noticiário: http://t.co/eLunIijRMf Ela é chocante para quem defende um Estado 

Democrático de Direito. Tue Nov 12 15:07:44 +0000 2013 

7. Há também outras questões, como o fim do percentual mínimo de chefias concursadas, da 

correção de casos de acúmulo e desvio de função... Mon Nov 11 14:38:56 +0000 2013 

6. Há ainda violações graves aos direitos trabalhistas, como a imposição do assédio moral na relação 

com funcionários! Mon Nov 11 14:38:48 +0000 2013 
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5. Não podemos aceitar que todas as receitas sejam destinadas a pagar quem sequer sabemos quem 

seja, enquanto ao povo se destina a "sobra". Mon Nov 11 14:38:43 +0000 2013 

4. Os 300mi pagos pela TIM sob título de Fomento à Radifusão Pública não fomentarão nada, vão 

para a "conta" do Superávit! E isto é grave! Mon Nov 11 14:38:27 +0000 2013 

3. Em carta aberta, os funcionários se posicionaram contra aquilo que nós, do PSOL, tanto brigamos: 

O fato de tudo virar superávit primário. Mon Nov 11 14:38:21 +0000 2013 

2. A falta desses investimentos tem provocado falhas, como no pronunciamento da presidenta e na 

transmissão do Roda Viva com a Marina Silva Mon Nov 11 14:38:05 +0000 2013 

1. Em greve, os funcionários da EBC, a antiga Radiobrás, cobram os investimentos mínimos que 

tanto são negligenciados em nosso país. Mon Nov 11 14:37:55 +0000 2013 

5. Da mesma forma tentam invisibilizar a luta pelo reconhecimento dos direitos humanos de toda a 

população, não apenas de grupos dominantes Tue Nov 05 19:26:31 +0000 2013 

4. Discutir a cultura como um direito humano é uma evolução, já percebida pelas correntes 

fundamentalistas, que se apressaram em suprimi-la! Tue Nov 05 19:26:12 +0000 2013 

3. É preciso entender que tais temas não são independentes - eles se cruzam! - nem podem ser 

tratados de forma distinta. Tue Nov 05 19:25:51 +0000 2013 

2. Não há possibilidade de se debater cultura no Brasil sem debater diversidade e o direito das 

minorias! Tue Nov 05 19:25:33 +0000 2013 

“É inadmissível q políticas públicas de saúde e educação sejam influenciadas pelo moralismo”, diz 

Jean Wyllys: http://t.co/7eZJzqaloH ASCOM Sun Nov 03 15:01:47 +0000 2013 

“É inadmissível q políticas públicas de saúde e educação sejam influenciadas pelo moralismo”, diz 

Jean Wyllys: http://t.co/7eZJzqaloH ASCOM Thu Oct 31 20:53:00 +0000 2013 

11. Por fim, não é porque existem pessoas que ABUSAM de Lexotan que o Lexotan não deva ser 

recomendado por médicos para tantas pessoas. Wed Oct 30 02:37:11 +0000 2013 

10. E mesmo as pessoas que ABUSAM de drogas devastadoras devem ser tratadas como doentes e 

não como criminosos a serem descartados. Wed Oct 30 02:35:29 +0000 2013 

9. Se quem bebe álcool não quer ver sua droga ser comparada ao crack, por que quem fuma 

maconha deve aceitar tal comparação? Wed Oct 30 02:33:48 +0000 2013 

8. O consumo de drogas ilegais deve ser tratado em suas especificidades e a partir de estudos 

científicos e não de preconceitos! Wed Oct 30 02:32:36 +0000 2013 
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7. Outra coisa: não se deve nivelar as drogas ilegais; do contrário, passaremos a nivelar tabaco e 

álcool ao crack e à heroína. Wed Oct 30 02:31:27 +0000 2013 

4. E não é porque alguns ABUSAM do álcool que todos devem ser proibidos de tomar sua cerveja ou 

caipirinha no fim do expediente! Wed Oct 30 02:25:45 +0000 2013 

3. A maioria dos brasileiros faz USO de álcool. Só quem ABUSA é alcoólatra e deve ser tratado como 

doente (e não como criminoso) Wed Oct 30 02:24:08 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Há deputados que 'vandalizam' direitos de cidadãos, usam a 'máscara' do 

voto secreto", diz @jeanwyllys_real #1ForumE… Sat Oct 26 17:11:06 +0000 2013 

2. Pedimos, por favor, que não ajudem a propagar o link. Denunciem direto ao site da PF 

http://t.co/UAtpmyKcVC e à @Safernet. (ASCOM) Thu Oct 24 23:36:54 +0000 2013 

1. Estamos recebendo denúncias c/ link p/ site criminoso q incentiva violência contra mulheres e 

estupro corretivo contra lésbicas... ASCOM Thu Oct 24 23:35:41 +0000 2013 

Há pessoas que, parece-me, vivem em Marte, mas gostam de falar sem conhecimento sobre a 

política internacional da Terra onde não vivem... Wed Oct 23 19:08:36 +0000 2013 

7) É essa mesma extrema direita cristã americana que está impulsionando leis duras (até pena de 

morte) para homossexuais na África. Wed Oct 23 18:47:09 +0000 2013 

6) Fiquemos atentos e fortes! Há muito eu desconfiava que essa extrema direita cristã americana 

estava em conluio com a daqui... Wed Oct 23 18:45:56 +0000 2013 

5) Vejam a cara da porta-voz das idéias reacionárias do tal Exodus Cry: http://t.co/0dIHYv48he Wed 

Oct 23 18:44:45 +0000 2013 

4. Com a desculpa de se colocar "contra o tráfico de pessoas", esse grupo está advogando por 

retrocesso terríveis em nossa legislação! Wed Oct 23 18:41:05 +0000 2013 

3) O Exodus Cry quer principalmente a criminalização do aborto e da prostituição. Mas o que o 

impedirá de pedir a da homossexualidade? Wed Oct 23 18:39:51 +0000 2013 

2) O Exodus Cry apartou primeiro na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Estão pressionando 

contra as liberdades individuais no Brasil. Wed Oct 23 18:38:14 +0000 2013 

1) Apareceu hoje aqui no Congresso Nacional um grupo da extrema direita cristã americana chamado 

Exodus Cry. Veio fazer seu proselitismo. Wed Oct 23 18:36:47 +0000 2013 

2. Este é apenas um dos exemplos das violações aos direitos humanos que atingem quem, de 

alguma forma, está em posição de vulnerabilidade. Wed Oct 23 16:41:44 +0000 2013 
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O jogo de espelhos entre o PT e o PSDB, aqui na Câmara, é patético: um teatro de amadores (nas 

artes), mas profissionais (nos negócios). Tue Oct 22 22:25:27 +0000 2013 

3. E Sampaio seria ainda mais honesto se dissesse: "Presidenta, nossa privatização do pré-sal seria 

mais radical e assumida que a sua". Tue Oct 22 22:17:28 +0000 2013 

2. Ok. Mas Sampaio seria mais honesto se dissesse: "Presidenta, nós do PSDB apoiamos a 

privatização que vossa excelência fez". Tue Oct 22 22:16:13 +0000 2013 

1. E o deputado Carlos Sampaio (PSDB) propõe agora à Dilma que tweete em seu perfil (ou no fake): 

"Eu não privatizei o pré-sal! #SQN" Tue Oct 22 22:13:37 +0000 2013 

Curioso desses "defensores" da "ordem" e da "DECÊNCIA" é que eles nunca acham indecente 

defender o extermínio de quem está fora se sua ordem Tue Oct 22 19:58:59 +0000 2013 

No afã de defender sua posição sobre uma questão, há quem não pense bem e direito no que 

escreve e defende. Tenhamos discernimento, please! Tue Oct 22 19:40:37 +0000 2013 

4. A média já chega a 3 mortes ao dia, e tem escondido mortes por erros policiais e ações de 

milícias. Tue Oct 22 13:18:44 +0000 2013 

Ao fim de três anos de mandato, a presidenta Dilma ainda fala à nação, via tevê, como se ensaiado 

mal e não acreditasse em nada do que diz. Mon Oct 21 23:33:48 +0000 2013 

Então, a FENAJ perdeu uma ótima oportunidade de fazer uma reflexão sobre jornalismo honesto e 

cobertura democrática e fez apenas uma nota. Mon Oct 21 22:45:22 +0000 2013 

...E que as agressões a jornalistas nas manifestações podem apenas ser um pedido por honestidade 

e isenção na cobertura das manifestações. Mon Oct 21 22:44:07 +0000 2013 

A nota da FENAJ não atenta pro fato de que as agressões a jornalistas são podem ser agressões aos 

veículos onde trabalham esses jornalistas. Mon Oct 21 22:42:27 +0000 2013 

A nota da FENAJ ao JN fala da "agressão" a jornalistas nas manifestações, mas nenhuma palavra 

sobre como essas são tratadas por aqueles... Mon Oct 21 22:38:43 +0000 2013 

O JN nunca fez tanta distinção entre "manifestação pacífica" e "vândalos" quanto agora... Sendo 

"pacífica" a manifestação que não incomoda! Mon Oct 21 22:37:16 +0000 2013 

"Nunca um presidente da Casa extinguiu uma subcomissão. Ele feriu a autonomia da CCultura", diz 

@jeanwyllys_real: http://t.co/R1JJVfv6UR Sat Oct 19 13:32:37 +0000 2013 

13. Sejamos adultos responsáveis! Internet não é terra sem lei, lembrem-se sempre! Sat Oct 19 

03:07:18 +0000 2013 
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12. Há alguém pagando um alto preço por um momento de intimidade "vazada"! Cuidado ao sair 

compartilhando qualquer coisa! Sat Oct 19 03:06:58 +0000 2013 

11. O assunto é sério e não pode ser ignorado! Sabe aquele videozinho que você talvez tenha 

compartilhado no WhatsApp? Sat Oct 19 03:06:47 +0000 2013 

10. Quantas vidas ainda serão destruídas até que as pessoas entendam que a fofoquinha já perdeu o 

limite da rua há muitos anos? Sat Oct 19 03:06:29 +0000 2013 

9. Quantas vidas já não foram destruídas por uma "simples" difamação, que ganhou corpo por 

inocência (ou não) de quem compartilhou? Sat Oct 19 03:06:15 +0000 2013 

8. O único interesse desses difamadores sujos é o de disseminar o ódio (mesmo aqueles que 

afirmam constantemente pregar o amor!). Sat Oct 19 03:05:58 +0000 2013 

7. Se a informação não está nem nenhum destes, dê oportunidade à dúvida, à crítica. Não dê voz aos 

difamadores sujos! Sat Oct 19 03:05:22 +0000 2013 

5. Claro, é preciso verificar ANTES de compartilhar, e não depois do compartilhamento! Sat Oct 19 

03:04:58 +0000 2013 

4. Curiosamente, tais mentiras poderiam ser desfeitas se, aproveitando a própria internet, estes 

verificassem se tal fala existe! Sat Oct 19 03:04:39 +0000 2013 

3. E pior, pessoas que, desinformadas (e por má fé em muitos casos), compartilhando aos quatro 

ventos, dão voz (e corpo) à difamação! Sat Oct 19 03:04:27 +0000 2013 

2. Alguns que me tem como um "inimigo a combater" criam falas absurdas atribuídas a mim, com foto 

e tudo, e saem compartilhando! Sat Oct 19 03:03:39 +0000 2013 

O que eu gostaria das pessoas que se dizem "de esquerda" - e em especial das que viveram os anos 

70 - era só um pouco mais de coerência... Thu Oct 17 23:01:06 +0000 2013 

Como não pensar que esse mal-estar pode explodir em formas de contestação fora dos cânones da 

esquerda e até violentas? Thu Oct 17 23:00:53 +0000 2013 

De lá para cá, o capitalismo só expandiu seus tentáculos, aumentando os excluídos e o mal-estar 

destes e de quem lhes é solidário... Thu Oct 17 22:59:17 +0000 2013 

Sendo assim, como alguém pode, em nome de interesses partidários e cargos no governo, considerar 

o que está havendo como mero "vandalismo"? Thu Oct 17 22:48:45 +0000 2013 

A relação dos grande mídia com os movimentos sociais - estes apelem ou não para a violência em 

suas ações - é a mesma da época da ditadura. Thu Oct 17 22:45:51 +0000 2013 
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A PM e a prática de torturas em prisões hoje são apenas duas heranças evidentes daqueles dias mal-

ditos... Há outras! Thu Oct 17 22:43:52 +0000 2013 

Ora, se não fizemos o luto da ditadura militar; se não levantamos a verdade daqueles dias mal-ditos, 

suas estruturas permanecem... Thu Oct 17 22:42:34 +0000 2013 

Na perspectiva dos que apoiaram a ditadura militar (sim, essa gente continua aí!), a invasão da 

Câmara pelos índios é "baderna sem sentido". Thu Oct 17 22:40:24 +0000 2013 

Na perspectiva de quem apoiou as torturas e prisões nos anos 70 (sim, essa gente continua aí), os 

latifúndios improdutivos são "do povo"... Thu Oct 17 22:38:18 +0000 2013 

Na perspectiva dos que prenderam e torturam nos anos 70 (sim, eles continuam no poder!), o que 

sem-terra fazem é "vandalismo" e "baderna"! Thu Oct 17 22:35:53 +0000 2013 

Mas voltemos à reflexão! Thu Oct 17 22:33:00 +0000 2013 

E na falta de coerência, vergonha na cara e argumentos, o que resta à milícia governista é me 

"acusar" de ter participado do BBB ahahahaahah Thu Oct 17 22:29:25 +0000 2013 

Para mim, a escumalha de direita antipetista tem o mesmo DNA dessa milícia governista virtual abjeta 

e incapaz de auto-reflexão! Cruzes! Thu Oct 17 22:27:43 +0000 2013 

Como essa gente quer se distinguir daquele esgoto de direita antipetista se age da mesma forma com 

quem lhe faz um mínimo questionamento? Thu Oct 17 22:25:53 +0000 2013 

Mas a paranóia dessa milícia é tão grande que ao menor questionamento que respingue em seus 

governos ela age como aquele esgoto reacionário! Thu Oct 17 22:23:44 +0000 2013 

Na verdade, nem estou criticando governos petistas; estou tão somente questionando por que os 

"vândalos" não podem ser "presos políticos"... Thu Oct 17 22:22:02 +0000 2013 

Petistas governistas das redes (atenção: refiro-me só a estes!) são diligentes na tentativa de 

desqualificar quem questiona seus governos! Thu Oct 17 22:19:54 +0000 2013 

O que há de mais nonsense em minha TL é que os que estão me atacando e insultando por causa de 

minhas reflexões são petistas governistas... Thu Oct 17 22:11:34 +0000 2013 

Se na incompreensão dos motivos da geração 68, contemporâneos defenderam repressão contra ela, 

algo parecido pode estar se passando hoje! Thu Oct 17 22:06:12 +0000 2013 

Se quem assaltou banco e sequestrou autoridades nos anos 70 tinham motivos (não compreendidos 

à época), os "vândalos" de hoje têm os seus! Thu Oct 17 22:02:57 +0000 2013 

Queimar sutiãs em público e defender a inserção da mulher no mundo do trabalho também já foi 

considerado "baderna sem sentido"... Thu Oct 17 21:51:20 +0000 2013 
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Sair assaltando, ops!, "expropriando" banco e sequestrando embaixadores também era considerado 

"baderna sem sentido" na ida década de 70... Thu Oct 17 21:47:08 +0000 2013 

Se os da geração de 1968 que fizeram "expropriação" e luta armada foram/são considerados "presos 

políticos", por que os "vândalos" não são? Thu Oct 17 21:29:03 +0000 2013 

Não ao fundamentalismo que quer apagar a memória cultural brasileira. #CulturaDireitosHumanos 

(ASCOM) Thu Oct 17 18:30:08 +0000 2013 

RT @culturanacamara: @jeanwyllys_real Não ao fundamentalismo que quer apagar a memória 

cultural brasileira. #CulturaDireitosHumanos Thu Oct 17 18:23:18 +0000 2013 

7. Quem tem Eduardo Cunha como "aliado" não precisa de inimigos, né, bancada petista? Wed Oct 

09 23:30:58 +0000 2013 

6. Estou para ver um tipo mais calculista: ele achou o momento mais caro para o governo para 

emplacar sua reivindicação ESTRANHA à matéria! Wed Oct 09 23:27:55 +0000 2013 

5. E, como sempre, Cunha decide emplacar seu "pleito" na base da chantagem ao governo: ameaça 

comprometer o Mais Médicos já votado. Wed Oct 09 23:25:43 +0000 2013 

4. Antes de responder às questões, saibam que o dep. Eduardo Cunha está querendo embutir, na 

votação do Mais Médicos, o fim do exame da OAB. Wed Oct 09 23:23:36 +0000 2013 

3. Vocês sabem se a maioria dos alunos aprovados no exame da OAB vêm dessas instituições 

privadas? Wed Oct 09 23:21:57 +0000 2013 

2. Quem conhece a qualidade do bacharel em Direito egresso dessas instituições de ensino privadas 

que se multiplicam no Brasil? Wed Oct 09 23:19:55 +0000 2013 

1. O que vocês acham do nível dos cursos de Direito oferecidos por essas instituições de ensino 

privadas que se multiplicam no Brasil? Wed Oct 09 23:18:19 +0000 2013 

O discurso do DEM, PSD e Solidariedade contra o Mais Médicos variou agora, mas para a xenofobia 

e o racismo em relação aos médicos cubanos! Wed Oct 09 03:26:10 +0000 2013 

Eduardo Campos está com os governos petistas há dez anos (foi ministro de Lula)... Como pode falar 

em "raposas" sem se referir a si mesmo? Wed Oct 09 02:48:12 +0000 2013 

5. Esses ruralistas estão acostumados a usar a força bruta quando contrariados! Gente que 

desconhece estado de direito e democrático! Tue Oct 08 23:27:08 +0000 2013 

4. Heinz dizia, como um valentão de 5ª série e partindo para cima de Ivan, "vou te pegar lá fora!". O 

brucutu precisou ser contido! Tue Oct 08 23:24:26 +0000 2013 
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3. Outro ruralista Luiz Carlos Heinz não gostou do pedido e partiu para a agressão física contra Ivan 

Valente, ameaçando-o. Tue Oct 08 23:23:35 +0000 2013 

2. O deputado Ivan Valente entrou com uma questão de ordem e pediu que o discurso do ruralista 

fosse retirado dos anais. Tue Oct 08 23:21:38 +0000 2013 

1. O deputado ruralista Alceu Moreira chamou, no microfone, os indígenas de "meia dúzia de 

vagabundo". Nós reagimos a essa ofensa. Tue Oct 08 23:19:56 +0000 2013 

15. Reflitam sobre tudo isso antes de compartilhar os posts sobre corrupção que a tratam como uma 

prática que dá em árvore! Wed Oct 02 21:20:33 +0000 2013 

14. Como diz o dito popular, "quem paga a conta diz a hora de levantar da mesa". Quem paga 

campanha eleitoral, vence fácil as "licitações". Wed Oct 02 21:16:31 +0000 2013 

13. Nenhum grande empresário financia campanha de candidato sem esperar que este lhe dê 

vantagens para seus negócios no poder público. Wed Oct 02 21:14:29 +0000 2013 

12. A gênese da corrupção no poder público é o financiamento de campanhas políticas por parte de 

grandes empresas privadas... Wed Oct 02 21:12:36 +0000 2013 

9. Pessoas que não se dispuseram sequer a refletir sobre as últimas manifestações agora falam em 

nome delas e lhes oferecem um engodo! Wed Oct 02 21:01:08 +0000 2013 

8. Cada um dos que defendem esse engodo chamado de "mini-'reforma' política" fala que ele é uma 

"resposta à ruas". Haja cinismo! Wed Oct 02 20:59:29 +0000 2013 

7. Mas o que me espanta não são os métodos de Cunha (quem ainda se espanta com eles?), mas a 

tagarelice cínicos e demagogos. Wed Oct 02 20:56:59 +0000 2013 

6. A bancada do PT, que deseja reforma política de fato, vê-se obrigada a encarar a chantagem de 

Cunha já que chegou ao poder com o PMDB... Wed Oct 02 20:54:58 +0000 2013 

5. Eduardo Cunha e seus métodos de empurrar goela abaixo da nação os interesses de seu partido e 

seus próprios são um ônus pesado para o PT. Wed Oct 02 20:52:33 +0000 2013 

4. Eduardo Cunha não tem escrúpulos em chantagear o governo, ameaçando-o de obstruir a votação 

do Mais Médicos caso o a "mini" não passe... Wed Oct 02 20:49:12 +0000 2013 

3. O método do deputado Eduardo Cunha para impor a votação do engodo (mini-"reforma política) é a 

chantagem desbragada do governo federal. Wed Oct 02 20:45:34 +0000 2013 

2. Os partidos que querem uma reforma política DE FATO e estrutural que venha a moralizar 

sobretudo o processo eleitoral são contra. Wed Oct 02 20:43:55 +0000 2013 
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1. Estamos em tentativa de votação da mini-"reforma política" (na verdade, um engodo que facilita a 

vida do PMDB e seus clones) Wed Oct 02 20:42:31 +0000 2013 

Nota de @JeanWyllys_real em repúdio à violência contra os profissionais de educação do Rio de 

Janeiro: http://t.co/CYYOAoD3zT (ASCOM) Mon Sep 30 11:55:26 +0000 2013 

12. As reivindicações dos professores e profªs são legítimas e é inadmissível que sejam respondidas 

com ações tão desumanas e agressivas! Mon Sep 30 03:49:37 +0000 2013 

11. Há relatos de chutes de coturnos em professores caídos e alguns sendo empurrados escadaria 

abaixo no interior da Câmara! Uma barbárie! Mon Sep 30 03:47:45 +0000 2013 

10. Segundo informações q me passaram, um profº idoso e cardíaco chegou a ficar desacordado 

após um tiro de taser e profªs idosas apanharam Mon Sep 30 03:47:10 +0000 2013 

9. Professores foram espancados até ficarem ensanguentados, receberam bombas de gás 

lacrimogênio, gás de pimenta, tiros de borracha e taser Mon Sep 30 03:46:17 +0000 2013 

8. O q se viu depois foram cenas de brutalidade, segundo relatos: Agressões gratuitas a professores, 

q em momento algum reagiam c/ violência Mon Sep 30 03:45:12 +0000 2013 

7. E que a invasão aconteceu por 2 entradas da Câmara. Uma delas, teve o cadeado arrombado 

pelos PMs. Mon Sep 30 03:43:54 +0000 2013 

6. Soube, através de pessoas que presenciaram e vivenciaram a violência policial, que havia 4 vezes 

mais policiais que professores e profªs Mon Sep 30 03:41:28 +0000 2013 

3. ... Os e as profissionais da educação do Rio de Janeiro passaram por momentos que só podem ser 

classificados como um massacre à educação. Mon Sep 30 03:38:21 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Não é batendo em professor que a educação prosperará!" 

http://t.co/zUivF78on8 #Professores #Rio (ASCOM) Sun Sep 29 15:01:03 +0000 2013 

9. Será que podemos cobrar um mínimo de razoabilidade, Google, permitindo o direito da ampla 

defesa e do contraditório? Tue Sep 24 21:58:23 +0000 2013 

8. Será que podemos cobrar um mínimo de coerência, Google? Será que podemos cobrar um mínimo 

de atenção, equipe @YouTube? Tue Sep 24 21:58:13 +0000 2013 

7. Nossa assessoria jurídica está à frente, afinal prestamos um serviço sério em nosso canal! Tue 

Sep 24 21:58:04 +0000 2013 

6. ou que incentivam a violência contra grupos vulneráveis, são considerados sempre como 

"adequados" quando denunciados de boa fé! Tue Sep 24 21:57:55 +0000 2013 
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5. O mais curioso disso tudo é que os vídeos caluniosos, que usam imagens de terceiros para difamá-

los de forma criminosa, Tue Sep 24 21:57:49 +0000 2013 

4. Diz o aviso que o motivo é a violação de diretrizes da comunidade. Além da exclusão do vídeo, 

nosso Canal5005 foi excluído. Tue Sep 24 21:57:40 +0000 2013 

3. Isto após "análise criteriosa" por parte da "equipe" do Youtube (leia-se, feita por ninguém sem 

qualquer critério) Tue Sep 24 21:57:29 +0000 2013 

2. não contendo qualquer material de terceiros, linguagem ultrajante, ofensas ou imagem 

questionável, foi denunciado e, pasmem, excluído! Tue Sep 24 21:57:21 +0000 2013 

1. Segundo o Google, nosso vídeo informativo sobre a Lei Gabriela Leite, que é parte do nosso 

projeto de acessibilidade plena, Tue Sep 24 21:57:15 +0000 2013 

13. Espanta-me que o Rio de Janeiro - estado que eu também represento - eleja um tipo desses! Tue 

Sep 24 20:31:14 +0000 2013 

12. Posições estas que são fascistas, reacionárias e discriminatórias! Tue Sep 24 20:31:05 +0000 

2013 

11. Porém, ele fala para um eleitorado que, com advento da internet e das redes sociais, vem se 

expondo sem vergonha de suas posições. Tue Sep 24 20:30:56 +0000 2013 

10. Bolsonaro é uma excrescência! Um vestígio do lixo fascista que esteve no poder durante as mais 

de duas décadas de ditadura militar. Tue Sep 24 20:30:40 +0000 2013 

9. Bolsonaro até já agrediu fisicamente a ministra Maria do Rosário, acrescentando o insulto misógino 

"vagabunda"! Tue Sep 24 20:30:33 +0000 2013 

8. Bolsonaro insulta parlamentares (e eu coleciono uma série de insultos vindos dele!); difama 

ativistas de Dir Hum com dinheiro público; Tue Sep 24 20:30:11 +0000 2013 

7. (o que será quebra de decoro para essa gente?) - Bolsonaro se acha acima de da lei: comete 

injúria racista e homofóbica (principalmente); Tue Sep 24 20:29:58 +0000 2013 

6. Como ainda não sofreu nenhuma sanção pelo Conselho de Ética, já que os relatores sempre 

concluem que não houve quebra de decoro... Tue Sep 24 20:29:40 +0000 2013 

5. Esta representação somar-se-á a outras contra o deputado Bolsonaro que já tramitam no Conselho 

de Ética, uma delas feita pela CDH da OAB Tue Sep 24 20:29:31 +0000 2013 

4. É mais o fato dele tentar tumultuar deliberadamente atividade das comissões da Memória, Verdade 

e Justiça da Câmara, Senado e do Gov Fed. Tue Sep 24 20:29:05 +0000 2013 
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3. O motivo da representação é menos a agressão física ao senador Randolfe Rodrigues. Tue Sep 24 

20:28:54 +0000 2013 

2. Ou seja, eles tratam a representação política como capitania hereditária!) no Conselho de Ética da 

Câmara dos Deputados. Tue Sep 24 20:28:43 +0000 2013 

"Sua negra, volta para a África. Você está no lugar errado". Segundo a justiça, não houve cunho 

racista nesta frase! http://t.co/xKzglZ6CG0 Mon Sep 16 12:57:39 +0000 2013 

5. Que esses infelizes nem em pensamento possam nos fazer mal! Amém! Axé! Boa noite! Sat Sep 

14 23:56:52 +0000 2013 

4. Varremos essa gente de nossas TL, mas ela volta como aquelas baratas nojentas de seus esgotos 

de desamor, frustração e inveja. Cruzes! Sat Sep 14 23:54:48 +0000 2013 

3. E esse gente alma bem pequena - ressentida por sua vida ordinária e torcendo pela desgraça 

alheia - é sempre diligente nas redes sociais. Sat Sep 14 23:52:59 +0000 2013 

2. Viram que "pérola"? É a prova de que há pessoas insensíveis à dor do outro, cruéis por prazer e/ou 

burrice que ainda se acham "certas". Sat Sep 14 23:51:12 +0000 2013 

1. Atenção para o RT que darei logo a seguir (a autora do tweet se refere a ao petista Luiz Gushiken, 

que morreu ontem no Sírio-libanês) Sat Sep 14 23:48:16 +0000 2013 

Morreu devido ao câncer, mas podemos dizer também que morreu em decorrência da INJUSTIÇA 

praticada contra ele -> http://t.co/OwVhUIG4fI RIP! Sat Sep 14 01:05:19 +0000 2013 

9. É uma pena que esta falta de cuidado seja um desserviço ao próprio trabalho da bancada! Wed 

Sep 11 18:29:02 +0000 2013 

7. Não podemos ler o mundo de forma tão rasa, pois é na profundidade da leitura que nós podemos, 

de fato, questionar o status quo. Wed Sep 11 18:27:37 +0000 2013 

6. Hábito de alguns de santificar qualquer objeto que pareça ter sua imagem, mesmo que para isto as 

pessoas fiquem cegas olhando para o sol! Wed Sep 11 18:27:23 +0000 2013 

5. Muito menos se pode dizer que o vídeo é desrespeitoso com o credo em Jesus, pois ele critica 

exatamente um hábito comum. Wed Sep 11 18:27:08 +0000 2013 

4. Não se pode fazer uma leitura sobre o fato da mulher ser retratada em momento constrangedor, e 

sim sobre a razão do seu constrangimento! Wed Sep 11 18:26:57 +0000 2013 

3. Curiosa a alegação que o vídeo retrata a mulher de forma humilhante e que presta desserviço à 

saúde. Wed Sep 11 18:26:44 +0000 2013 
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2. Um enorme tiro no pé, que só vem fortalecer o discurso fundamentalista que manipula a opinião de 

quem não entendeu a mensagem! Wed Sep 11 18:26:25 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Traficantes convertidos ao evangelho proíbem candomblé e até roupa branca 

em favelas do Rio: http://t.co/ynykX5Nmfj #… Tue Sep 10 20:05:49 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Religiões de matrizes africanas sempre sofreram preconceito. Há uma 

campanha discriminatória", diz @jeanwyllys_real h… Tue Sep 10 20:05:23 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "O ataque às religiões de matriz africana é de viés racista pq é religião de 

pobre e de negro", diz @jeanwyllys_real h… Tue Sep 10 20:05:17 +0000 2013 

Ficam os questionamentos! Tue Sep 10 16:38:27 +0000 2013 

Será que a saúde da mulher e da criança que ela venha a ter, é menos importante que as convicções 

de um grupo de fundamentalistas? Tue Sep 10 16:38:00 +0000 2013 

Será que essas crianças não deveriam estar em sala de aula, ao invés de serem exploradas por uma 

causa que sequer conseguem entender/opinar? Tue Sep 10 16:36:37 +0000 2013 

Explorando aqui nas barbas do Congresso! Será que eles têm noção do impacto que essas imagens 

têm na subjetividade de uma criança? Tue Sep 10 16:35:37 +0000 2013 

Enquanto o Brasil corre o risco de não erradicar o trabalho infantil até 2020, veja os fundamentalistas 

o explorando! http://t.co/wXexnQ2wd7 Tue Sep 10 16:34:29 +0000 2013 

A associação entre traficantes de drogas e igrejas fundamentalistas é uma ameaça às liberdades e à 

cidadania -> http://t.co/uAqjVLel5A Sun Sep 08 17:15:05 +0000 2013 

O fascismo é um mal - se não for o mal! (E ele costuma se disfarçar de "indignação com a 

corrupção"). Estejamos atentos e fortes contra ele! Sat Sep 07 02:08:21 +0000 2013 

Todo cuidado é pouco! --> http://t.co/7uIEN3n8Xa Sat Sep 07 02:04:16 +0000 2013 

5. E o que mais me irrita nessa postura de Cunha (comum a muitos aqui) é o cinismo abjeto e 

indiferença para com as necessidades alheias! Wed Sep 04 23:12:57 +0000 2013 

4. Vejam que Eduardo Cunha é daqueles tipos que passam longe do espírito republicano e da 

solidariedade com os outros. Só pensa nos seus! Wed Sep 04 23:10:55 +0000 2013 

3. Eduardo Cunha fez isso porque o "acordão" acerca da MP 615 feito por ele e o senador Gim 

Argello não prosperou na votação anterior. Wed Sep 04 23:09:01 +0000 2013 

9. Mais uma vez, é hora de estar atentos e mobilizados! Para quem quiser verificar por si: 

http://t.co/vr8UiE1OCc Arts 70 e 102! Wed Sep 04 20:22:10 +0000 2013 
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8. Tentativas estas que agora já não se limitam apenas à difamação de seus defensores! A quem 

realmente interessará mais este desmonte? Wed Sep 04 20:21:27 +0000 2013 

7. Até quando assistiremos estas tentativas de desmonte das instituições de atenção aos direitos 

humanos? Wed Sep 04 20:21:19 +0000 2013 

6. Será que os Direitos Humanos perderam a importância que tinham anos atrás? Não há mais 

necessidade de sua defesa no âmbito legislativo? Wed Sep 04 20:21:09 +0000 2013 

5. Ora, porque havia notória necessidade da CDH em 2005, e agora parece não mais existir? Wed 

Sep 04 20:20:58 +0000 2013 

3. Com o fim da CDH, os projetos vão para a fila da Comissão de Assuntos Sociais, que já discute 

temas como financiamento da agricultura! Wed Sep 04 20:20:41 +0000 2013 

5. Eu não entendo o egoísmo dessa elite ("dazelite") brasileira que quer negar atendimento médico a 

brasileiros que mais precisam deste! Wed Sep 04 15:50:23 +0000 2013 

4. É bem "honesto" se indignar com a "escravidão" dos médicos cubanos e ignorar a ESCRAVIDÃO 

de trabalhadores brasileiros em latifúndios! Wed Sep 04 15:47:34 +0000 2013 

3. Caiado tem mesmo a cor e a cara dos que conhecem bem os "escravos": aqueles brasileiros 

escravizados nos latifúndios de ruralistas! Wed Sep 04 15:44:35 +0000 2013 

2. Os médicos cubanos não são "escravos" e o avião que os trouxe ao Brasil não é um "navio 

negreiro" - Caiado insiste na ignorância! Wed Sep 04 15:42:03 +0000 2013 

2. Ronaldo Caiado, com aquela "honestidade" intelectual que lhe é peculiar, chama o transporte dos 

médicos cubanos de "navio negreiro"... Wed Sep 04 15:38:44 +0000 2013 

Como esses deputados "ungidos" ainda têm coragem de se apresentar como "defensores da família" 

depois disto? -> http://t.co/wx7wBN4x8H Mon Sep 02 19:23:44 +0000 2013 

 

 

 

 Linkar notícias de seu interesse 

 

RT @folha_com: Cinco PMs da UPP Manguinhos são indiciados pela morte de jovem no Rio. 

http://t.co/5hv1hQxQ3W Fri Nov 29 14:11:24 +0000 2013 

O Papa Francisco é socialista! -> http://t.co/Jl6k94x1Qz Thu Nov 28 00:08:00 +0000 2013 
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RT @exame_com: Bombeiros confirmam 3 mortes em acidente no Itaquerão > 

http://t.co/gOA3ryqNTp Wed Nov 27 17:24:01 +0000 2013 

RT @folha_com: Fifa diz que está 'extremamente chocada' e aguarda autoridades sobre Itaquerão. 

http://t.co/RlqCFnUhUs Wed Nov 27 17:14:39 +0000 2013 

Vejam (2): http://t.co/UtKEPKr3Yz Wed Nov 27 17:00:53 +0000 2013 

Vejam (1): http://t.co/vRz4AjsJaU Wed Nov 27 16:59:58 +0000 2013 

RT @JornalOGlobo: Com legalização do uso recreativo no Colorado, agências oferecem viagens de 

esqui com temática da maconha. http://t.co/a4… Tue Nov 26 17:45:54 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: "Redes sociais e mídias alternativas são caminhos para levar debate da 

democratização da comunicação para população" h… Tue Nov 26 16:16:26 +0000 2013 

RT @folha_com: Janio de Freitas: O partido das brechas. http://t.co/2T1DQ8yX5K Tue Nov 26 

15:38:36 +0000 2013 

"O discurso de intolerância dos fundamentalistas acaba influenciando a violência" --> 

http://t.co/CKC8YHTELY (ASCOM) Tue Nov 26 12:26:10 +0000 2013 

RT @JornalOGlobo: Congresso aprova projeto que anula sessão de 1964, que afastou Jango da 

Presidência. http://t.co/UOWb0a0pdo Thu Nov 21 03:09:50 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. @ipeaonline apresenta dados sobre violência contra negros no Brasil. 

Confira a íntegra: http://t.co/3hKse61eis #Dia… Tue Nov 19 21:23:43 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. “As estatísticas dão conta de que, no Brasil, a vítima preferencial da 

violência é o negro, pobre e de periferia": … Tue Nov 19 21:23:36 +0000 2013 

RT @GreenpeaceBR: Ana Paula se emociona ao receber a notícia da liberdade provisória. 

#LibertemOs30 http://t.co/oUiwtXQX2f Tue Nov 19 19:38:14 +0000 2013 

RT @HistoryInPics: Martin Luther King flipping the middle finger. http://t.co/oA6wGs6mNy Fri Nov 15 

20:34:53 +0000 2013 

1. PF investiga site que defende violência contra mulheres, homossexuais e negros; denunciado 31 

mil vezes: http://t.co/K8kTOhIRgn (ASCOM) Tue Nov 12 21:19:29 +0000 2013 

1. Leia o comunicado emitido por @BarackObama após o Senado aprovar o PL contra discriminação 

LGBT no trabalho: http://t.co/K2FUQCieBU ASCOM Sat Nov 09 21:46:21 +0000 2013 

Frentes parlamentares em defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas emitem nota contra 

portaria da AGU: http://t.co/NdXgz1SskX ASCOM Fri Nov 08 14:09:09 +0000 2013 
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1. Candidatas transexuais relatam constrangimentos e discriminação durante o ENEM 2013: 

http://t.co/hMLMMIdi0g (ASCOM) Mon Oct 28 00:59:46 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 2. O documentário #Bridegroom, baseado em "It Could Happen To You", 

estreia hj na Netflix: http://t.co/Y65riGKRi7 #Cas… Sun Oct 27 02:13:59 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. Campanha da ONU contra desigualdade entre gêneros mostra a 

discriminação e violência contra mulheres na internet: h… Tue Oct 22 18:45:31 +0000 2013 

RT @JornalOGlobo: 85 casos de violência contra jornalistas foram registrados no Brasil desde junho. 

http://t.co/wkdwnKm2Ok Mon Oct 21 23:57:49 +0000 2013 

RT @cartacapital: A situação no Rio é inaceitável, diz Wadih Damous, da OAB | 

http://t.co/fKgfKilNuH Thu Oct 17 23:13:50 +0000 2013 

http://t.co/6fA55efthS Thu Oct 17 04:10:53 +0000 2013 

E também a si mesma? RT “@JornalOGlobo: Polícia do Rio vai enquadrar vândalos em nova lei de 

organização criminosa. http://t.co/4xh5SMAl6J” Wed Oct 09 02:44:23 +0000 2013 

Isso significa que Campos se aposentará? RT “@folha_com: 'Chegou a hora de aposentar raposas', 

diz Eduardo Campos. http://t.co/1ayrCh0QZt” Wed Oct 09 02:38:47 +0000 2013 

RT @g1: Único a votar pela Rede, Gilmar diz que houve 'abuso' de cartórios 

http://t.co/rqxvvPGSWb Fri Oct 04 00:50:01 +0000 2013 

1. Profissional mais velho não é opção à falta de talentos para maioria das empresas, segundo 

estudo: http://t.co/a3g4g8D6Vu (ASCOM) Tue Oct 01 16:40:00 +0000 2013 

1. A PMERJ isola, desde a manhã, o entorno da Câmara Municipal do Rio onde professores/as se 

concentram em protesto: http://t.co/QbnxvDsPav Mon Sep 30 16:56:43 +0000 2013 

A defesa da diferença de gênero por meio da compilação de medos e preconceitos: 

http://t.co/XTiuiIxLzL (parabéns @gduvivier !) Mon Sep 30 12:00:41 +0000 2013 

RT @ONUBrasil: Em reunião da ONU, países se comprometem com direitos da população LGBT e 

combate à disc ... http://t.co/OLI3jYIfJI http://t… Sun Sep 29 01:23:08 +0000 2013 

\o/ -> http://t.co/R0Ff0RnDV7 Fri Sep 27 02:23:23 +0000 2013 

1. 168 milhões de crianças em todo o mundo estão em situação de trabalho infantil, aponta novo 

relatório da OIT http://t.co/bdiR5Q3fCt ASCOM Mon Sep 23 19:59:00 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: 1. 168 milhões de crianças em todo o mundo estão em situação de trabalho 

infantil, aponta novo relatório da OIT: http:… Mon Sep 23 19:58:23 +0000 2013 
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"É de um moralismo superficial causador de injustiças a negação de direitos aos profissionais (do 

sexo)": http://t.co/5P4x18dTze (ASCOM) Sun Sep 22 00:17:45 +0000 2013 

RT @agenciabrasil: Evento no Rio celebra o Dia Nacional do Teatro Acessível 

http://t.co/yUbp0ZUnSQ Fri Sep 20 01:00:00 +0000 2013 

Direitos da mulher agora são matéria obrigatória nas escolas do DF! http://t.co/7IjPLc5znl (ASCOM) 

http://t.co/Qp222I14xG Mon Sep 16 13:17:32 +0000 2013 

ONU lança pesquisa 'Meu Mundo', para a construção de um mundo melhor: http://t.co/oeT3HoC009 

(ASCOM) Sun Sep 08 13:02:01 +0000 2013 

Já deu seu recado à política este ano? Vote em quem te representa no Congresso! A votação se 

encerra segunda! http://t.co/gecK0ixivd ASCOM Sat Sep 07 18:01:30 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: @ONUBrasil lança pesquisa 'Meu Mundo' (@myworld2015) para a 

construção de um mundo melhor: http://t.co/o3pW5pWEOA Mon Sep 02 16:35:33 +0000 2013 

@ONUBrasil lança pesquisa 'Meu Mundo' (@myworld2015) para a construção de um mundo melhor: 

http://t.co/oeT3HoC009 (ASCOM) Mon Sep 02 16:32:17 +0000 2013 

 

 

 

 Outros 

1. Hoje é dia nacional da cultura, direito fundamental elencado na Dec. Universal dos Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário! Tue Nov 05 19:25:22 +0000 2013 

RT @ascomjeanwyllys: Faremos o possível para disponibilizar brevemente o debate na íntegra. 

#1ForumEstudantes Sat Oct 26 19:03:02 +0000 2013 

Pessoal, nosso canal do Youtube está funcionando novamente. Obrigado a todos que deram seu 

apoio nas redes! (ASCOM) Wed Sep 25 01:31:32 +0000 2013 

Por algum problema com nosso canal do Youtube, nossos vídeos estão fora do ar. Estamos correndo 

para resolver! (ASCOM) Tue Sep 24 20:53:56 +0000 2013 
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