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Posse e eleição do novo Congresso geram mais de 150 mil 
menções nas redes sociais 
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o Início de um novo período parlamentar na Cárnara dos Deputados e no 

Senado. neste fim de semana, em Brasma, mobil izou as redes sociais 

sobretudo domingo, em virtude das polêmicas eleiçLíes para as preSidências das 

duas casas legislativas_ Favoritos, o deputado federal Eduardo Cunha (pMOB-RJ) e 
o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) venceram as respect ivas disputas. com 

ampla repercuss~o no Twitter ao longo dos últimos dois dias. 

Segundo levantamento realizado pela FGV-DAPP, desde o começo de sábado 

hOlN€ cerca de 153 mil IT\€nções no Tw,tter à posse do Congresso e à eleiÇaO de 
Cunha e Calheiros - o pico aconteceu às 22h de domingo, com média de 530 

mensagens por minuto. Sobre a vitória do deputado do Rio de Janeiro, foram 

87.300 referências, e a principal quest~o abordada pelos cidad';os nas redes 

sociais consistiu no questionamento sobre como será a relaç';o da preSidente 

Dilma Rousseff, adversária do peemedebista, com o Congresso pelos próximos 

anos, 

A respeito da reeleiç';o de Calheiros, ~oram 48.500 menções, Em virtude da 

elelç';o dos parlamentares - e da relaç~o comurbada do go...-erno com Eduardo 

Cunha -, Dllma recebeu 53.800 menções nos últimos dois dias, O mapa 

Ilustrativo produzido pela FGVlDAPP evidencia a divi~o de postagens pelas 

principais Cidades brasileiras - principalmente SdO Paulo, Rio de Janeiro e Brasília 

e o aumento expressÍ'Vo de referências à que5tdO polít ica no fim da noite de 
domingo, a partir das 18h, quando as vitórias de Cunha e Calheiros Já estavam 

delineadas, 
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