Anexo C - Tabela dos perfis de celebridades

Nome

Zacarias

Beto
Carreiro

Jamelão

Quati
dade

@perfil

Nº de
Seguidores

Periodicidade
de
atualizações

Características

Bio

03

@zacarias_s

20

Nov/10

- Com avatar e
nome
- Não fala da
celebridade.

- Não tem bio

@zacariasalive

518

Abril/2013

- Com avatar e
nome
- Não fala da
celebridade.
- é outro idioma
- Basicamente RT

- Não tem bio

@_Zacarias

523

outubro/2011

- Não tem bio

@Betocarreiro2

01

Nunca
atualizou

- Com avatar e
nome
- Não fala da
celebridade.
-Frases prontas
- Sem avatar
- Nunca twittou

@betaocarreiro

25

Nunca
atualizou

- Sem Avatar
- Nunca twittou

- Não tem bio

@betocarreiro

0

Nunca
atualizou

- Sem Avatar
- Nunca twittou

- Não tem bio

@carreirinhofofs

7

Fev/2011

- Sem Avatar
- Duas
atualizações
-Não fala da
celebridade
- Inglês

- Não tem bio

@betocarreiro1

30

Nunca twittou

- Avatar de
animal
-Não fala da
celebridade

- Não tem bio

@JamelaoVicente

0

Nunca twittou

- Usa o Avatar
-Não fala da
celebridade

- Não tem bio

@Jamelao100anos

166

Maio/2012

- Usa o Avatar
- Trata de samba e
do Jamelão dentro
desse contexto.

Projeto Mestre
Jamelão 100 anos.
O Artista deste
século, nascido no

05

02

- Não tem bio

- apresenta RT’s
- Responde os
seguidores

Lombardi

01

@lombardisbt

59

Out/2009

Norton
Nascimento

05

@nortonascimento

0

Nunca twittou

@nortonnascimen1

9

Nunca twittou

- Não tem avatar
- Não tem nada

- Não tem bio

@NortonNasciment

3

Nov/2009
1 tweet

- Não tem avatar
- Não tem nada

- Não tem bio

@NortonNascimen3

0

Nunca twittou

- Não tem avatar
- Não tem nada

- Não tem bio

@NFS_Norton

0

Nunca twittou

- Não tem avatar
- Não tem nada

- Não tem bio

@maramanzanreal

228

Fev/2010

- Tem avatar
- Tem bio
- Mistura de
notícias da época
e da novela.

@maramanzan_

1

Nunca twittou

- Não tem avatar
- Não tem nada

Com uma
cervejinha de um
lado e um cigarrro
de outro, cada
tweet é um Flash
meus fofuxos.
- Não tem bio

@fidelcastro

87.286

Diária

@fidelcastrado

1.015

Dez/2011

- Notícias
relacionadas a
Cuba, comunismo
e ideais .
- Tem avatar
- Em Espanhol
- Tem avatar
- Em espanhol
- Caráter
humorístico
- Tirando onda
com a revolução

Mara
Manzan

02

Fidel Castro 03

- Usa Avatar
- Apresenta um
tweet relacionado
com o SBT
- Não tem avatar
- Não tem nada

RJ (12 de Maio de
1913 - 14 de
Junho de 2008).
Perfil Oficial do
Projeto Mestre
Jamelao.
- Não tem bio

- Não tem bio

Lider de la
Revolución,
Salvador del
Pueblo Cubano
Es Secreto de
Estado
soy fidel, soy el
mayor socio-listo
de america, soy
anti gringos,
también soy ultra
comunacho,
amigo personal de
chavez, soy el
emperador de
cuba, viva yo!!!
wald disney,
EE.UU

Vinícius de
Moraes

09

@Plaid_FCastro

1969

Diária

- Tem avatar
- Em inglês e
espanhol
- referências
diárias e que
abrangem a
revolução pregada
por Fidel

@Poesia_vinicius

261

Jul/2011

- Tem avatar
- Frases e citações

@CitaVinicius

309

Set/2012

- tem avatar
- Citações, frases
e cotidiano

@viniciusfrases

1851

Jan/2012

- Tem avatar
- Citações, frases

@vinicius_frases

6197

Diária

- Tem avatar
- Citações, frases

@OPoetinha

6551

Diária

@viniciudemoraes

9829

Fev/2013

- Tem avatar
-Frases, músicas,
vídeos, vídeos
homenagens ao
Vinicius feito por
terceiros e vídeos
de outros músicos
como o Roberto
Carlos e Nando
Reis
- Tem avatar
- Citações

The Plaid
Avenger's updates
for former Cuban
President Fidel
Castro. (parody
account)
Cuba ·
http://www.plaida
venger.com/leade
rs/profile/fidelcastro/
Marcus Vinícius
da Cruz de Mello
Moraes nasceu no
Rio de Janeiro em
19 de outubro de
1913. Poeta do
amor e da
comunhão, via a
vida como a arte
do encontro.
Citações do nosso
saudoso Vinicius
(Poetinha), entre
outros devaneios.
Frases de um dos
maiores escritores
da literatura
brasileira.
2013: ano do
centenário de
Vinicius de
Moraes. Poesias
do Poetinha em
140 caracteres.
Homenagem de
@_Livia
http://www.vinici
usdemoraes.com.
br
Uma mulher tem
que ter qualquer
coisa além de
beleza.Qualquer
coisa de triste,
que chora, que
sente saudade.

Poeta brasileiro.
Contribuiu com
seus versos para
dar um sentido

Hugo
Chavez

12

@vdemoraes

30.898

Fev/2011

- tem avatar
- Citações

@viniciosmorais

748

Ago/2009

- Tem avatar
- Citações

@fviniciusmorais

89

Maio/2011

- Tem avatar
- Citações

@Chavecandanga

4846

Abril/2013

- Tem avatar
- Espanhol
- Baseado nas
ideias de Chavez

@ChavezCandangae

8255

Jul/2011

- tem avatar
- última tuitada
muito antes da
morte de Chavez
- Ideais do
presidente .

@AloPresidente

10.072

Mar/2009

- Tem avatar
- última tuitada
muito antes da
morte de Chavez
- Trata da
revolução

elevado e criativo
à música popular
brasileira. Perfil
atualizado por
@WalterFernand
o.
Grandes obras de
Marcus Vinicius
da Cruz de Melo
Moraes, o eterno
Poetinha.
http://www.vinici
usdemoraes.com.
br
Não tem

Marcus Vinicius
de Moraes nasceu
em 1913 no
Bairro da Gávea,
no Rio de Janeiro.
Foi um diplomata,
dramaturgo,
jornalista, poeta e
compositor
brasileiro.
En conexión
desde el más allá
con el presidente
Hugo Chávez.
El limbo ·
chavez.org.ve
Presidente de la
República
Bolivariana de
Venezuela.
Soldado
Bolivariano,
Socialista y
Antiimperialista.
Venezuela ·
http://www.chave
z.org.ve
Derrocar al
Impero es mi
vocación.
http://www.alopre
sidente.gob.ve

@PresidencialVen

270.964

Diária

@NoHugoChavezF

4229

Fev/2012

@chavezcandangas

23.386

Maio/2010

@chavezkandanga

27.101

Março/2013

@chavezcatanga

15.192

Dez/2012

@hugochavezfrias

49.847

Jun/2012

- Tem avatar
- Ideais de
Chavez, apoio
político ao
sucessor.
- questões
ideológicas
- Espanhol
- Tem avatar
-última
atualização antes
dele morrer.
- Humor,
sarcasmo.
-Espanhol

Não tem

- Tem avatar
- -última
atualização antes
dele morrer.
- o cotidiano do
presidente
contado
informalmente
- espanhol
- tem avatar
- último tweet de
despedida.
- Mensagens de
força e melhoras.
- não foi mais
atualizado depois
da morte.
- espanhol

Não tem

- Tem avatar
- Tem caráter
ideológico com
apoio aos ideais
de Chavez
-espanhol
- tem avatar
-Exaltação ao
patriotismo
(caráter
ideológico)
- espanhol

Falso/Fake Parodia/Parody

Presidente de la
República
Bolivariana de
Venezuela.
Soldado
Bolivariano,
Socialista y
Antiimperialista.
Venezuela ·
http://www.chave
z.org.ve/
Não tem

Presidente
Constitucional de
la Republica
Bolivariana de
VenezuelaMesma, más
conocido en
Twitterzuela
como Candanga y
mayor defensor
de la Robolución.

Osama

09

@HugoChavez_

60.766

Nunca twittou

- Tem avatar
- Nunca twittou

@DichosdeChavez

35.112

Diária

- Tem avatar
- Frases e
citações.
- utilização de
aspas
- Espanhol

@chavescandanga

58.150

Jul/2010

- tem avatar
- Frases, citações,
além de
conteúdos
ideológicos .
- Espanhol

@_Osama_BinLaden

437

Junho/2011

- tem avatar
- Baseado em
palavrões e
xingamentos
- inglês

@tinybinladen

315

Abril/20013

@Osama_BinLaden_

457

Jan/2013

- tem avatar
- Caráter
caricatural
- Inglês
- tem avatar
- caráter
caricatural
- Inglês

@OsamaBinLaden_

1572

Diária

- tem avatar
- espanhol
-apresenta um
falso selo de

Viva Simón
Bolívar
Venezuela
Las Frases del
Lider mas
influyente de
Venezuela,
America y El
mundo...Genio y
estratega politico.
Hugo Chavez
La Patria Grande
·
opsu.gob.ve/archi
vos_apps/…
Yo soy como el
espinito...! Este
Chiavez es pura
echadera e'
broma, el de
verdad de las
ayudas esta en
@chavezcandang
a (con 'Z')
Venezuela ·
http://www.faceb
ook.com/chavesca
ndanga
Niggas aint really
find me , im just
chillen N shit
#TeamBombYaS
hit
#TeamHideNSeek
The Cave Ya
heard
Não tem

Billionaire
Revolutionary;
Destroyer of the
Soviet Union;
Long-time CIA
Agent; Father to
many; Husband to
many; Bogeyman
to many; Jazz
lover.
Creador de el 911,
Mataron al
hombre pero no a
la idea.

Mao Tse
Tung

02

certificação
- caráter
caricatural
- tem avatar
- inglês
questionamentos
sobre os
acontecimentos
diários baseado
nos ideais do
osama.
- tem avatar
- Inglês e
Espanhol
- Relaciona os
posicionamentos
políticos do
osama com o
México

@binladen

1939

Fev/2013

@BinLadenMexico

2043

Abril/2013

@GhostOsama

32633

Março/2013

- tem avatar
- inglês
Sarcasmo/humor/
parodia

@OsamaInHell

12860

Abril/2013

-tem avatar
- inglês
- Sarcasmo,
humor e parodia

@Real_Bin_Laden

9125

Set/2012

- tem avatar
- inglês
-Sarcasmo, humor
e parodia

@CMaoTseTung

515

Diária

- Tem avatar
- espanhol
- Caráter
ideológico

San Juan, Puerto
Rico.
I was the leader of
al-Qaeda. Now
I'm dead.

Soy el verdadero
Osama Bin
Laden. ¡No
aceptes
imitaciones! No
estoy muerto,
andaba de
parranda.
Parodia.
México
I was once the
best Terrorist of
all time!
Greatest ever at
hide and seek!
Hell
Dead terrorist.
Those still alive
can reach me at
OsamaInHell@g
mail.com
Hell
Former Public
Enemy #1, faked
my own death,
now traveling the
world. Maybe I'm
coming to your
city! Check your
local Al Qaeda
branch!
Chavistas,Socialis
tas, Marxistas,
Revolucionarios y
Radicales la única
forma de reventar
las estructuras del
Capitalismo
Venezolano.
Venezuela

@PresidenteMao

3810

Abril/2013

- tem avatar
- espanhol
- caráter
ideológico

- tem avatar
-religioso
-frases e citações
com aspas
-tem avatar
-sarcasmo, ironia
baseado na
ideologia nazista
-inglês
-tem avatar
-humor
-inglês

Beata
Teresa
Calcutá

01

@TeresaCalcuta

13003

Jan/2013

Adolf Hitler

05

@AdolfNotHitler

12.275

Abril/2013

@OfficiallyAdolf

8148

Março/2013

@_AdolfHitler_

2.230

Fev/2010

@its_AdolfHitler

6005

Diária

@Undead_Hitler

2168

Nov/2011

@_AbrahamLincoln

297

Fev/2013

@AbeLincolnWP

2.319

Nov/2012

Abraham
Lincoln

07

- tem avatar
- Humor
- inglês
- tem avatar
- mensagens que
ampliam a
autoestima
-inglês
-tem avatar
-Piadas/humor
-inglês

- tem avatar
- Espanhol
- noticias,
acontecimentos
diários e humor.
-tem avatar
- inglês
- descrição dos
eventos ligados a
guerra civil.
-frases

Fundador y
Máximo dirigente
del Partido
Comunista de
China (PCCh) y
Presidente de la
República
Popular China. Y
ahora, tu nuevo
amigo. ☭
Pekín,República
Popular China.
Frases e
ensinamentos da
Beata Teresa de
Calcutá
Não tem

Austrian-born
German politician
and the leader of
the National
Socialist German
Workers Party.
Grammar Nazi.
Não tem

Its not Hitler.
Parody!

The Plaid
Avenger's updates
for undead Adolf
Hitler, the Führer
of Germany
Presidente de día,
cazador de noche.

The Post is
tweeting the Civil
War, in the words
of the people who
lived it 150 years
ago - from
journals, letters,
records and

newspapers.
Follow the list.

Chacrinha

@RealLincoln

1730

Fev/2013

- tem avatar
- inglês
- frases e citações
-primeira pessoa

@Pres_Lincoln

1600

Out/2010

@Abe_Lincoln

2777

Abril/2013

@Mr_Lincoln

7941

Diária

-tem avatar
-inglês
- temas
relacionados a
guerra.
-tem avatar
- inglês
- notícias diárias
mesclado com
temas
relacionados a
guerra.
- tem avatar
- inglês
-análises políticas
e notícias diárias

@LincolnQuote

16.749

Abril/2013

@ChacrinhaAlive

47

Nov/2009

@Chacrinha_

101

Set/2009

@OChacrinhaReal

03

Dez/2010

- Tem avatar
Apenas ele. ALÔ
--Apresenta
ALÔ
poucos tweets e
TERESINHA (8'
com a apropriação
da fala/bordões
do Chacrinha

@ochacrinha

444

Maio/2010

- tem avatar
- apropriação da
fala/bordões do
Chacrinha

- tem avatar
-inglês
- frases e citações
- tem avatar
- 1ºpessoa
- apropriações do
personagem
-tem avatar
- Apresenta um
tweet e mais nada

I am Lincoln
bereft of the
myths spun by
fawning
biographers.
President of the
United States

Whatever you are,
be a good one. Me.
President
Abraham Lincoln
on Twitter.

Abraham Lincoln
tweets, provides
political analysis,
and gives facts
about his life.
Trolls or foul
language will be
met with my
(metaphorical) ax.
Abraham Lincoln
Quotes
Eu vim para
confundir, não
para explicar!
Não tem

quem não se
comunica se
trumbica

Bezerra da
Silva

Maysa

Whitney
Houston

03

02

09

@BezerradSilva

84

Abril/2011

-tem avatar
- Notícias diárias
e frases do cantor
-tem avatar
-Um único tweet
- não faz
referência ao
cantor

Não tem

@Bezrra_daSilva

04

Nov/2010

@bezerra_dasilva

1055

Dez/2012

- tem avatar
- feed de um site.
- propaganda
-não faz
referência ao
cantor
-tem avatar
-notícias diárias

Não tem

@meumundocaiu_

25

Agosto/2010

@meumundocaiu

8781

Nov/2010

-tem avatar
-faz referência a
cantora.
-notícias diárias
-interação com os
seguidores

84011

Março/10

@xWhitneyHouston

17.161

Nunca twetou

-tem avatar
-apenas 5 twetts
- inglês
-fica entre a
veracidade do
twitter ou não.
- inglês
-tem avatar
- inglês

Maysa, a ébria. A
voz dos sofridos,
aturdidos e
alcoólicos
assumidos. Ácida,
sagaz e até
bipolar. Mas
genial.
This is the REAL
Whitney Houston
twitter, Please do
not believe others
they are fake!

@RealWhitney

@WhitneysTruLove

797

Diária

-tem avatar
-baseado em
notícias diárias
- inglês

@4WhitneyHouston

2062

Jun/12

-tem avatar
-vídeo e notícias
sobre a obra da
cantora
-- inglês

Não tem

Não tem

Não tem

I've known
Whitney Houston
30 yrs+. We
were/are married
life partners. She
remained drug
free until her
Murder. I LOVE
You Eternally My
Precious Nippy
My Boo.
This is the twitter
memorial to
remember
Whitney
Elizabeth
Houston. Please
tweet us your

Chico
Anisio

08

@thewhitneyvault

3941

Diária

-tem avatar
-sobre a obra da
cantora.
- inglês

@WHnippy

3796

Diária

-tem avatar
- sobre a obra da
cantora.
- inglês

@WHITNEY_H0US
T0N

9763

Fev/2011

-tem avatar
- sobre a obra da
cantora.
-- inglês

@QWhitneyHouston

6571

Abril/13

-tem avatar
-sobre a obra da
cantora.
- inglês

@WhitneyH_Lovers

15424

Jun/10

-tem avatar
- sobre a obra da
cantora.
- inglês

@Oficialchico

34559

Abril/2013

-tem avatar
-sobre a obra do
ator.
-links, vídeos,
matérias
relacionadas

thoughts and
memories of
Whitney. RIP
Whitney 19632012
TheWhitneyVault
's Tribute To A
Legend Special:
http://tinyurl.com/
cdlkeqh
Wanna know
more visit
I'm just 15 and
I'm a VERY BIG
fan :) It's a
Account of a
Fan'Page of
Whitney Houston
...
#TEAMWHITNE
Y
#TEAMKRISSI&
NICK❤ WE
MISS YOU
ANGEL ❤
WH&&BK ❤
Não tem

This profile is
dedicated To The
Voice The One
The Only The
Queen Of Pop
Whitney Houston
Lets keep her
memory alive we
miss u Whitney..
This Fan page is
for all the
Whitney Houston
Lovers To show
our love and
support for her!
We Love Whitney
Houston !
Ator,Diretor,Com
ediante,Radialista,
Humorista,Comp
ositor,Escritor,Pin
tor,Comentarista
Esport. No ceu

Amy
Winehouse

06

@chicoficial

143

Out/2010

-tem avatar
-apenas 4 tweets.
-não tem haver
com
-tem avatar
- -apenas 09
tweets.
- saudosismo.

@Brasil_TeamoC_A

265

Abril/2012

@AnysioFrases

64

Jul/12

-tem avatar
-frases e citações

@ChicoAnysio1

18551

Set/12

@RIP_ChicoAnysio

28

Março/2012

@ChicoAnysioLive

11

Mar/2012

-tem avatar
- todos os tweets
são remediações
para o perfil
verdadeiro do
Chico.
-tem avatar
- apenas 02 tweets
- Caráter de
homenagem.
-tem avatar
- criado depois da
morte.

@ChicoAnYsio2011

298

Mar/2012

-tem avatar
-trata de
acontecimentos
diários.
-não trata do ator

@amywinehouseorg

2415

Maio/2012

-tem avatar
- referência as
obras da cantora
- tweet de

continua ajudando
pessoas, agora
quem precisar
parar d fumar
Não tem

Você sempre será
lembrado É pra
sempre em nossos
Corações, você
PRA MIN NÃO
SE FOI ! o
melhor Humorista
do MUNDO!
24/03/12 vai
deixar saudades!
eu TEAMO
CHICO ANYSIO
♥
Frases do Chico
Anysio entre
outras FRASES
FAMOSAS!
Não tem.

Eterno Chico ♥

Ator e
comediante, com
muitas saudades
da Terra.
Mundo moderno,
marco malévolo,
mesclando
mentiras,
modificando
maneiras,
mascarando
maracutaias,
majestoso
manicômio. Meu
monólogo
You are always in
my heart Amy

Bruce Lee

05

despedida e
chamando os
seguidores para
salvar as infor.
- inglês
-não tem avatar
- link dos vídeos
da cantora
-inglês
-tem avatar
- tributo
-apenas dois
tweet.
-inglês

@amy_winehouse

228

Dez/2008

@amy_winehouse

652

Jul/2011

@winehousefrases

850

Jan/2011

-tem avatar
-Português
-Frases
- Frases colocadas
na 1º pessoa

@lawinehouse

3465

Fev/2013

-tem avatar
- espanhol
- referência ao
comportamento
da cantora.
- referência a obra
da cantora
-espanhol

@Amy_Winehouse_

29.983

Nunca twetou

- Nunca twetou

@bruceleefacts

5333

Jul/2010

@bruce_lee

30

Diária

@bruceleejkd

8426

Nov/2012

-tem avatar
- inglês
- comentários
sobre a
participação do
ator nos filmes.
-refere-se ao ator
na 3º pessoa
- não tem avatar
que o ligue com o
ator.
- não faz
referência ao ator
- tem avatar
- inglês
- sobre o ator e

Não tem

Amy Winehouse
R.I.P. Died 23rd
July 2011 Post
Your Tributes and
Get Your
Memorabilia on
Special offer
Today!
Amy Winehouse,
sem dúvidas, é
uma das artista
mais talentosas de
todos os tempos.
Aqui conterá suas
frases e todas as
suas músicas de
sucesso.
Venga hombre,
por otra más no
va a pasar nada.

Amy Winehouse
News from the
Mail Online
Did you think I
could die??

Não tem

Martial Artist,
Actor, Jeet Kune
Do founder,

Chorão

11

escrito na
1ºpessoa

Human Being

@brucelee_fr_

857

Abril/2012

-tem avatar
- francês
-5 tweets

@_Bruce_Lee

12 625

Diária

- tem avatar
-inglês
- frases, mas não
são relacionadas
ao ator

@chorao_oficial

75

Nov/10

-tem avatar
- tweets na
primeira pessoa.

'ai réussit à buter
@chuckynorris_fr
. C'est toute ma
vie.
''I hope to free my
followers from
clinging to styles,
patterns or
molds.'' Bruce
Lee, 1971
Música, skate,
farra, e
conciência.

@CHOROOFICIAL

46

Nunca twettou

Nunca twettou

Não tem

@Choraoficial_

11631

Fev/13

@Chorao__oficial

1376

Abril/2012

- tem avatar
-utiliza a primeira
pessoa.
- Usa aspas nas
frases de música
-tem avatar
- utiliza a
primeira pessoa.
- Usa aspas nas
frases de música

@choraooficial

3109

Nunca twettou

Nunca twettou

Twitter Oficial
Do Chorão de sua
frases entre outras
FRASES
FAMOSAS!
Que mundo é esse
que ninguém
entende um
sonho? Que
mundo é esse que
ninguém sabe
mais amar?
Não tem

@ChoraoPoeta

209.735

Abril/2013

- tem avatar
- se identifica:
Chorão você é
eterno
- Frases entre
aspas.

@versoschorao

384.232

Diária

- tem avatar
- Frases entre
aspas

@ChoraoFrases

227.484

Diária

-tem avatar
-frases e citações

Chorão (São
Paulo, 9 de abril
de 1970 - 6 de
março de 2013)
foi o melhor
músico brasileiro
do rock.
Chorão (São
Paulo, 9 de abril
de 1970 - 6 de
março de 2013)
foi o melhor
músico brasileiro
do rock.
Não tem

@VersodoChorao

206.318

Diária

-tem avatar
- características
de script

@FrasesChoraoo

192.089

Abril/2013

-tem avatar
-Frases e citações

Jimi
Hendrix

05

@ChoraoDiz

104.489

Diária

- tem avatar
- Frases e citações

@fraseschorao

311.314

Diária

-tem avatar
- Frases e citações

@JimiHendrix_

640

Jul/2012

@JimiHendrixNews

614

Out/2011

@jimihendrix2020

442

Agosto/2010
(2 tweets)

@Jimi_Hendrix

9.988

Set/2012

@RobbeyLee_est91

1.102

Nov/2012

-tem avatar
-inglês
- referências ao
cantor (vídeos e
falas)
-Tem avatar
-inglês
- referências ao
cantor (vídeos e
falas)
-tem avatar
- apenas 02
tweets.
- não faz
referência ao
cantor
-tem avatar
- referências ao
cantor (vídeos)
-tem avatar
-conversas e
referências sobre
o cantor.

Frases do Chorão,
entre outras
Frases
FAMOSAS
Frases do Chorão,
Vocalista da
Banda Charlie
Brown Jr
Frases do
CHORÃO, entre
outras FRASES
FAMOSAS!
Contato :
otonza@gmail.co
m Twitter em
homenagem ao
vocalista do
Charlie Brown Jr,
Alexandre
Magno,
conhecido
mundialmente por
Chorão ★
09/04/1970 †
06/03/2013
Não tem

It's all about Jimi
Hendrix and all
things Jimi
related...
brutally honest
all over

Iconic Rock
Legend, Master
Guitar Player
ILLUMANTIGA
NG △
•GANGSTA's
MOVE IN
SILENCE ION
DO TO MUCH
TALKING. •
#SKEEMTEAM

#COKEBOYS

Elis Regina

05

05
Mamonas
Assassinas

@bauelis

413

Abril/13

- tem avatar
- Frases e citações
-1º pessoa
-acontecimentos
diários
- tem avatar
- frases e citações

@Elis_Vive

949

Jan/13

@elis_regina

2.638

Diária

- tem avatar
-notícias diárias
relacionadas com
com o universo
musical.

@Elis_Trechos

274

Abril/12

-tem avatar
- frases e citações

@Frases_ElisR

118

Maio/2012

- tem avatar
- Frases e citações

@MamonasMamonas

08

Março/12

-Tem avatar
- 06 tweets
- Tentativa de
Criar um twitter
para banda

Frases, trechos,
notícias e muito
mais. #vivaelis

Ouçam a voz
dela, para que ela
continue VIVA
onde mais
importa: no
coração de
vocês... @MROFICIAL.
Criado em:
19/1/11.
@tinacordeiro_
Mesmo que eu
mande em
garrafas
mensagens por
todo o mar meu
coração tropical
partirá esse gelo e
irá. [Uma
homenagem à
Elis, de Rodrigo
Santiago]
* Criado em
17/03/2011 * Em
homenagem a
cantora ELIS
REGINA que nos
toca a alma.Aqui
você irá encontrar
trechos/videos/not
icias.Sejam Bem
Vindos!
''Se foi tão cedo,
mas tempo
suficiente para
marcar nossos
corações.'' Criado
por fã e composto
por frases
cantadas/citadas
por Elis Regina.
twitter nao oficial
do Mamonas
Assassinas!

01

Etta James

@FCmamonas

195

Jan/10

-tem avatar
- fortalecer os fãs
da banda
- 06 tweets

@ILoveYouMamona
s

23

Nunca
tweetou

-tem avatar
Nunca tweetou

@grupomamonas

41

Nunca
tweetou

tem avatar
Nunca tweetou

@mamassassinas

29

Maio/2010

@planetamamonas

86

Nove/2011

- não tem avatar
-referência a teste.
Nada sobre a
banda.
-apenas 05 tweets
-tem avatar
-saudações e
acervo de vídeos
e fotos da banda.

@nairbello

134.478

Diária

-tem avatar
-humor
-noticias diárias
-primeira pessoa

@EttaJamesdotNET

231

Diária

-tem avatar
- inglês
-predominância
de notícias diárias
com links.
- Notícias diárias
ligada a cantores
e atores

Mamonas foi um
grupo musical dos
anos 90 que
repercute ate hoje
por sua
irreverencia...
Esse FãClub eu
criei para aquele
que ainda amão
os mamonas igual
euu :D Mamonas
Forever
Não tem

Não tem

A MELHOR
BANDA
MAMONAS
ASSASSINAS
era composta por
5 meninos lindos
de guarulhos ,
Bento
Hinoto,Samuel
Reoli,Sérgio
Reoli,Julio Rasec
e Dinho s2
Uma grande atriz
fumante
apaixonada por
Domecq.
nairbellonoceu@g
mail.com Nonna
de
@braungustavo
da @joao_digital
MA CHE!
CONHEÇA O
BLOGUE DA
NONNA!
Etta James – died
at age 73 (January
25, 1938 —
January 20, 2012)
She is regarded as
having bridged
the gap between
rhythm and blues
and rock and roll.

Wando

Dicró

@EttaJamesMemory

06

Não twittou

Tem avatar
Não twittou

Não tem

@OfficialEttaJ

02

Não twittou

Tem avatar
Não twittou

Não tem

@E_JamesRIP

118

Março/12

Tem avatar
-Inglês
-06 twwets
-Referências aos
vídeos

Legends from the
grave

@etta99

530

Jul/12

Não tem

@EttaAtLastJames

1918

Não twittou

-tem avatar
-inglês
- 15 tweets
- voltado para a
música
Tem avatar
Não twittou

@WandoNoCeu

199

Março/2012

-Tem avatar
-Fala sobre a
chegada e estada
no ‘céu’.
- Frases e citações

@wandocantor

893

Fev/2012

@_Dicro

13

Não twittou

-tem avatar
- apenas 02
tweets.
-Criado antes da
morte do cantor.
-Informação sobre
a missa de sétimo
dia do cantor
Tem avatar
Não twittou

@FrasesDicro

03

Maio/2012
03 tweets

Tem avatar
Apenas 03 tweets
- Frases e citações

@dicrofantastico

18

Fev/2010
03 tweets

@abaede

599

Diária

Tem avatar
Frases sem aspas
e na primeira
pessoa
Tem avatar
Feed de
visualizações dos
perfis.

I am so happy that
I am alive and can
walk.
Uma pequena
homenagem ao
homem que tinha
um único objetivo
na vida: TE
FAZER
MULHER!
#AmamosWando
Não tem

Não tem

As melhores
frases e versos do
eterno Dicró,o
Rei do Bingo
Não tem

Não tem

Oscar
Niemeyer

06

@Versos_Dicro

44

Jul/11

Tem avatar
Acontecimentos
diários
Primeira pessoa
Frases do cantor

@DicroAlive

247

Fev/2010

@NiemeyerFrases

0

Dez/12

@oscar_niemeyer

11

Set/2012

@OscarNeimeyer

18

Fev/2013

Tem avatar
Notícias
relacionadas ao
cantor
1º pessoa
Utiliza as
características do
dicró.
Tem avatar
Apenas 11 tweets
1º pessoa
Criado antes da
morte e não
atualizado depois
da morte
Tem avatar
Apenas 03 tweets
Criado durante a
morte da Hebe e
antes da morte do
Oscar
Não faz referencia
a morte do Oscar
Tem avatar
Inglês
17 tweets
Assuntos ligados
a arquitetura

@OscarNiemeyer0

06

Fev/2013

Tem avatar
Espanhol
Caráter de
homenagem
Apenas 3 tweets

@OscarNiemeyer_

75

Dez/12

Tem avatar
18 tweets
Criado depois da
morte
Humor

Entrevista do
Dicró no
Programa do Jô
http://migre.me/5
npEe
É...é..saborosa
essa mulher
É...é..saborosa
essa mulher
Di Caprio é uma
ova, eu sou é o
Dicró!

Curvas

Não tem

I am Oscar
Niemeyer
reincarnated. I am
not attracted to
straight angles or
the straight line. I
am attracted to
sensual curves.
Hence my circular
tray form.
Muestra
Homenaje a Oscar
Niemeyer

Nunca penso na
morte, NUNCA.
Vou deixar para
pensar nisso
quando tiver mais
idade -

Ronald
Golias

Clara
Nunes

Chico
Xavier

@niemeyeroficial

615

Fev/2013

Tem avatar
1 tweet
Humor
Não fala sobre o
Oscar

Não tem

@ronaldgolias234

0

Nunca twettou

Não tem avatar
Nunca twettou

Não tem

@Real_Golias

4

Jul/2012

Tem avatar
Não faz
referências ao
Golias
Humor

@GoliasForever

7

Set/2011

@Golias_Ronald

30

Junho/12

Tem avatar
Caráter
homenagem
09 tweets que
buscam
seguidores.
Tem avatar
Primeira pessoa
Não faz referência
a obra de Golias
humor

Ô Cridê: Fala pra
mãe que eu
voltei!!!
Este
não é um twitter
de plágio, mas
uma sincera
homenagem!!!
Um Twitter em
homenagem a
esse grande
humorista
brasileiro.

@RonaldGolias

230

Dez/2013

@clarinhanunes13

11

Fev/10
01 tweet

@Clara_Vive

92

Ago/12

@chicoxavier

6.540

Abril/2013

@mutiraodochico

3.712

Abril/2013

Carlos Bronco
Dinozauro...
Aluno da
escolinha do
Golias e irmão do
CridÊ!
Tem avatar
Perguntei ao
Primeira pessoa
Criador como
Não faz referência voltar a terra, ele
a obra de Golias
disse: desce e
Humor
Twiitirasa!
Tem avatar
Não tem
Um tweet
Frases
Tem avatar
A sonoridade da
1ºpessoa
Clara será eterna,
Frases e citações
permanecendo
Referência a
VIVA em nossos
Clara em todo o
corações...
perfil
Tem avatar
Não tem
1ºpessoa
Humor e algumas
frases
relacionadas ao
espiritismo
Tem avatar
Não tem
Frases e citações

@fraseschico_

6.582

Dez/2010

Tem avatar
Frases e citações

@ChicoXavierBr

3158

Maio/2011

@Chico_Xavier

1304

Set/10

Tem avatar
08 tweets
Frases e Rt
relacionados
Tem avatar
Humor

@xavier_de_chico

1633

Fev/2012

Tem avatar
Humor

@__ChicoXavier__

889

Jun/11

Tem avatar
Frases e citações
Reflete a
ideologia do
Chico

@seChicoXavier

135

Jun/11

Tem avatar
Frases e citações

@ChicoXavierEspi

761

Abril/2013

Tem avatar
1º pessoa
Frases
Ideologia do
Chico

@FrasesChicoX

390

Fev/11

Tem avatar
Frases baseadas
nos ensinamentos

Um dos maiores
médiuns vindo ao
Planeta Terra, o
mineiro do século
XXI. I'm Fake, of
corse!
Não tem

Medium através
do qual os que se
foram
comunicam-se
com os vivos.
Gente, era tudo
mentira. Agora
que chegou a
internet aqui no
céu, só vou
mandar a real!
Frases do Bem!
Chico Xavier um
dos maiores
médiuns vindo ao
Planeta, o mineiro
do século
XXI.Amai-vos
uns aos outros,
como eu vos amei
Divulgou o
espiritismo no
Brasil e dedicouse a vida inteira
para ajudar o
próximo. Ele
transmitia o bem
através de
palavras e ações.
O Cristo não
pediu muita
coisa,não exigiu
que as pessoas
escalassem o
Everest ou
fizessem
grandes
sacrifícios. Ele só
pediu que nos
amássemos uns
aos outros
Eu permito a
todos serem como
quiserem, e a mim

do Chico

@frases_chico

692

Nov/10

Tem avatar
Frases baseadas
nos ensinamentos
do Chico

@ChicoAloka

52

Set/10

Tem avatar
Humor

@CHICOXAVlER

285

Abril/11

Tem avatar
Frases

@ChavierFrase

178

Jun/11

Tem avatar
Frases
Apenas 2 tweets

@chicoxaviermsg

131

Fev/11

@FRASES_CXAVIE
R

265

Mar/11

@OChicoXavier

73

Ago/11

Tem avatar
Frases e
ensinamentos
(msg)
Tem avatar
Frases e citações
1º pessoa
Tem avatar
Frases e citações

@Chico__Xavier

38

Nov/10

Tem avatar
Humor

@AmigosChicoX

26

Março/13

Tem avatar
Apenas 3 tweets
Frases e citações

como devo ser

Uma vida de
exemplo de amor
e de sabedoria,
assim viveu e
continua vivo.
Sou um médium e
vejo pessoas
mortas se você
estiver vendo esse
twitter então você
tambem é
médium.
Ps:Só sigo gente
que já morreu,
digo
logo.ALOKA!
Hoje auxiliamos,
amanhã seremos
os necessitados de
auxilio.
Um dos maiores
médiuns vindo ao
Planeta Terra, o
mineiro do século
XXI. I'm
Plano Espiritual
Chico Xavier
simplesmente um
espírito de luz,
lindas mensagens.
Não tem

Apenas O Grande
Chico Xavier !
Sempre fui uma
ótima pessoa em
terra, e agora,
meus amigos, irei
psicografar a
vocês tudo o que
puder para
saberem do que
será necessário.
Esse twitter é
dedicado ao
Maior Brasileiro
de todos os
tempos, um

Charlis
Chaplin

Bussunda

@SabioChico

30

fev/2013

Tem avatar
Frases e citações

@FrasesdeXavier

27

Nov/2011

Tem avatar
Frases e citações

@CitoChicoXavier

40

Set/11

@FrasesdoChico

1563

Fev/13

Tem avatar
1ºpessoa
Frases e citações
Tem avatar
Frases e citações

@CharlyChaplin7

02

Nunca twittou

-Tem avatar
-nunca twittou

@MisterChapilin

57

- ago/2012

- Tem avatar
-Citações de
Chaplin e frases
feitas sem autoria.

@CHARLIEsCHAPL
IN

120

-out/2011

-tem avatar
- apenas 01 tweet.

@bussundaunivali

08

Jul/09

-tem avatar
Critica aos
acontecimentos
que ocorre na

homem humilde e
simples, q se doo
para o bem e ao
espiritismo. Seja
bem vindo!!!
Frases espíritas, a
maioria é do
Sábio Chico
Xavier, espirita,
cristão, e
propagador do
bem. Serão
indicadas quando
forem twittadas
Francisco
Cândido Xavier,
conhecido como
Chico Xavier
(1910 - 2002).
Frases de Chico
Xavier entre
outros famosos!
Frases e trechos
de textos
psicografados por
Francisco
Cândido Xavier e
por outros
médiuns. Paz e
muita fé a todos!
Não tem

Fiz mais de 40
filmes, mudos e
em preto e
brancos, fiz
teatro, fui até
poeta, mas agora
sou só uma figura
em preto e branco
de comédia no
TCM.Dono
@RockRarfaeld
Dictators free
themselves, but
they enslave the
people.
London, Vevey...
Amsterdam.
Não tem

faculdade Univali

@bussunda

85

Março/2012

-tem avatar
-Notícias diárias
- Humor
- tem avatar
-Humor

Humor além da
vida.

@ClaudioBussunda

04

Out/09

@1Bussunda

03

Fev/10

-tem avatar
-Humor
-apenas 01 tweet
Relacionado com
a morte do ator
-tem avatar
-humor
-apenas 08 tweet

Não tem

@bussundaoficial

0

Dez/10

@Bussunda_alive

34

Dez/11

-tem avatar
-humor
-piadas prontas

@DepreBussunda

33

Fev/13

-tem avatar
-humor
-notícias diárias

@bussundinha_JR

221

Fev/11

@BussundaBlock

191

Abril/2013

-tem avatar
- feed de como
arranjar mais
seguidores
-tem avatar
-humor

@BussundaEterno

741

Março/13-

-tem avatar
-Humor baseado
em conteúdo
sexual

Não tem

Homenagem ao
eterno humorista
Bussunda!
Contato:
bussunda@live.co
m
Para todos que
ainda tem um
bussunda em seus
corações !
Um apaixonado
por mulher,
porém, virgem.
Gosto de xis
bacon e coca cola.
Adoro cagar e
tuitar. Bejo
Não tem

Twitter oficial:
@Thiago_Bussun
da
Curta nossa
página no
facebook:
http://migre.me/7
E1Hr
Acompanhe
nosso Tumblr e
dê bastante risada:
http://migre.me/7
E1Ku
http://www.faceb
ook.com/pages/B
ussundisse/19649
5323781766

Tom Jobim

@JobimFrases

64

Set/10

-tem avatar
-Frases

não tem

@_Tom_Jobim

59

Jan/10

Não tem

@TomJobim__

578

Março/13

-tem avatar
-Frases e citações
-Informações
sobre Tom Jobim
-tem avatar
- Frases e citações

@tomjobimbr

801

Feve/12

-tem avatar
Frases e citações

@tom_jobim

1158

Fev/11

-tem avatar
- divulgação de
vídeos do cantor.

@_tomjobim

8954

Março/11

-tem avatar
- Frases e citações

@tomjobim_

9252

Abril/13

-tem avatar
Frases e citações

Criado por
@victorhalmeida
_ , esse espaço é
dedicado a postar
versos,
pensamentos e
visões deste
grande mestre da
Bossa nova,seja
bem-vindo!
Comandado por
João Denis Antônio Carlos
Brasileiro de
Almeida Jobim
(Rio de Janeiro,
25 de janeiro de
1927 — Nova
Iorque, 8 de
dezembro 1994)
RJ 25/1/1927 NY 8/12/1994
Foto: Luiz Carlos
David: Rio,
07/12/1990.
Imagem de fundo
a partir de foto de
Rubens Barbosa
15/03/1969
Não é uma
tentativa de
reviver o mestre,
passar-se por ele
ou difamá-lo. O
objetivo é apenas
homenageá-lo e
relembrar. Dêem
sugestões de
frases.
''Meu maestro
soberano foi
Antonio
Brasileiro''.
Homenagem ao
Tom e aos que
encantam
palavras. por

@roscele

Lacraia

Clodovil

@antoniocjobim

12

Nunca
tweetou

Tem avatar
Nunca tweetou

Não tem

@lacraia_mc

147

Agosto/2010

Tem avatar
Feed de tweetcam

@Lacraiaoficial

332

Dez/10

@laacraia

01

Jun/11

Tem avatar
1º pessoa
Notícias diárias
Tem avatar
Apenas 2 tweets

Festas, músicas,
fãs, filmes. Esta
sou eu, Lacraia.
Não tem

@Lacraia_voltei

03

Jun/11

Tem avatar
Humor

@LacraiaAvatar

03

Jun/11

Tem avatar
Humor

@LacraiaAbusada

06

Jan/13

@LacraiaVerde

201

Set/2010

@LacraiaLive

305

Maio/11

Tema avatar
1º pessoa
Humor
Tem avatar
1º pessoa
Humor
Tem avatar
Humor
Não se refere à
celebridade.

@clodovill
@Clododiva
@clo_hernandes
@oficialclodovil
@Clodovilinferno
@hernandesclo
@ClodovilBebado
@ingreis

0

Não tweetou

Tem avatar
Nunca twittou

Não tem

Dançarina de funk
do MC seginho da
EGUINHA
POCOTÓ , morri
mais voltei pq
BIXA NÃO
MORRE VIRA
PURPURINA !!
mundo inverso

Sou bonita, sou
bandida, mas não
sou desinibida.
MSN:
lacraiaverde@hot
mail.com
Lacraia vive! Eu
tô aqui... vai me
segui... vai me
segui... vai me
segui.. vai me
segui!
Se não seguir
venho te buscar!
O.o
****Céu e aqui
no tuinterr***
Não tem

@Clodo_vil

@Clodovildevolta

03

Agosto/2009

Tem avatar
-apenas 07 tweets
-Carater Pósmorte
Tem avatar
Humor
Foco na tentativa
de arrumar
seguidores.
Tem avatar
Humor
1º pessoa

@AnjoClodovil

01

Out/2009

@clodshernandes

03

Fev/2010

@clo_facts

11

abril/2010

Tem avatar
Humor

@CloHernandees

04

Jul/10

Tem avatar
Humor

@clodovil_h

526

Dez/10

@ClodovilH

22

Abril/12

Tem avatar
Humor
Pós-morte
Tem avatar
Humor
Piadas prontas

@Clodovil_Hernan

0

Jan/11

@clodoviu

15

Março/09

@_Clodovil_

07

Fev/10

@CloNoCeu

16

Jan/12

@CLoOohh

05

Abril/10

Tem avatar
Pós-morte
Apenas 02 tweet
Tem avatar
Pós- Morte
Apenas 04 tweets
Tem avatar
Notícias diárias
ligadas ao
universo dos
famosos
Tem avatar
Humor
Pós morte
Tem avatar
Humor ligado a
assuntos
parlamentares

Não tem

Não tem

Adoro meu
castelo, ele é puro
luxo e AMO
CANTAR
MICROFONE. (6
Eu sou uma Diva.
Sempre fui e
sempre serei.
Engula isso.
Não tem

Não tem

Se o Collor tem
aquilo roxo, o
meu é cor-de-rosa
choque! O céu
nunca mais será o
mesmo!
Não tem

Não tem

Humildade é para
os fracos!

Não tem

Não tem

Vera Verão

@clodo_vil_alem

0

Dez/10

Tem avatar
Humor
Pós- morte
Tem avatar
Humor baseado
no cotidiano

@_Clodovil

1052

Maio/12

@_CIodovil

508

Diário

@santoclodovil

195

Jul/09

@TitioCLO

1473

Agosto/11

@clodovil_her

339

Set/11

@clodovilforever

13

Março/13

Tem avatar
Vídeos da carreira
Caráter de
homenagem

@jorgelafond

13

Out/09

@Vera__verao
@aVeraverao

0

Nunca
tweetou

Tem avatar
-apenas 04 tweets
-Jargão adotado
pelo personagem.
-tem avatar
Nunca tweetou

Tem avatar
Humor baseado
em novela,
programa de TV
Tem avatar
1º pessoa
Humor baseado
em novela,
programa de TV

Tem avatar
Humor baseado
em novela,
programa de TV,
BBB
Tem avatar
Humor baseado
no cotidiano

Twittando do
além!
Sou iluminado,
tenho um
propósito nesse
mundo. Nasci no
dia 17 de junho de
1937, pensam que
morri em 17 de
março de 2009,
acredita nisso
quem quer.
Vim pro twitter
porque a internet
no céu é divina!
Vim do além para
twittar sobre o
mundo da fama.
O twitter nunca
mais será o
mesmo, meu
amor.
'' Meu amor nao é
dinheiro é outra
coisa ''

Consagrado como
estilista nos anos
60 e 70, deputado
federal nas
eleições de 2006
com 493.951
votos; NÃO
PRECISA DIZER
MAIS NADA
NÉ?
Homenagem ao
eterno Clodovil
Hernandes com
suas melhores
frases, ironias e
pontos de vista.
Epaaaaaaaaa!
Bicha não!

Não interessa

Pedro de
Lara

@veraverao19

11

Maio/10

-tem avatar
-apenas 01 tweet

Não tem

@souveraverao

605

Set/2010

- tem avatar
-humor
-notícias diarias

@Veraverao_real

01

Março/2011

@veraveraao

04

Jan/2011

@verasummer

56

Abril/11

- tem avatar
-apenas 01 tweet
-1º pessoa
- tem avatar
-apenas 01 tweet
- Negociação de
seguidores. (feed)
-tem avatar
-humor

Veja lá como
falam, suas
sirigaitas. Bicha
não. Eu sou uma
quase mulher.
Não tem

@_veraverao

74

Nov/10

@Vverao

146

Jan/11

@TheVeraverao

201

Jan/12

@pdelara

07

Março/11

@PedroLaraFrases

0

Nunca
tweetou

@PedrodeLara3

06

Maio/12

@pedrindelara

0

Nunca
tweetou

EEEEEEEEEEEE
EEEEPAAAAAA
AAAAA
Paraííso.
tá pensando que
travesti é
bagunça??
-tem avatar
BIXA
- feed de twetcam NAAAAAAO !
SOU QUASE
UMA LADY
GAGA
-tem avatar
Eu sou uma quase
- Notícias de
Gisele Bündchen,
celebridades
ok, meu amor?!
São Paulo
-tem avatar
CUIDADO: Dou
- Notícias de
pro rebolado, dou
celebridades
pro requebrado e
se bobear dou até
pro seu
namorado. | Bicha
não, eu sou uma
quase Demi
Moore.| Sigamme
-tem avatar
Pedro de Lara lá!
-Notícias diárias
lara lá lá lá! Lara
-apenas 06 tweets. lá! Lara lá lá lá!
Show de Calouros
-tem avatar
As melhores e
- Nunca tweetou
mais profundas
frases de Pedro
De Lara
- tem avatar
Não tem
- Feed de tweet
- não tem avatar
Nunca tweetou

Não tem

Tim Maia

@pedrodelaras2

90

Jun/11

-não tem avatar
-feed de tweetcam

@PedrodeLaraReal

41

Março/12

- tem avatar
-pós-morte

@opedrodelara

77

Abril/12

@Timaiadoidao

83

Abril/12

@otimmaia

40

Maio/11

@maiatim

42

Fev/10

@Tim__Maia

33

Set/12

@twitdotim

34

Jan/11

@TimMaiaSindico

30

Abril/13

@timmaia6

26

Nov/11

@tim_maia93

0

Nunca twettou

Não tem

Estou tuitando
aqui de cima, mas
voltarei pra Terra
em 2012.
- tem avatar
Tudo o que você
-1º pessoa
imaginar ou não
- Relacionado ao
sobre as verdades
Pedro de Lara
da vida encontrará
(carreira no SBT) aqui no seu
TWITTER DA
SABEDORIA
-tem avatar
Voltei Pra Terra
- notícias diária
Mais Romantico,
Humorado,
Brizado e muito
mais Gordo e
Gente no céu a
maconha é
legalizada!!!
-tem avatar
Homenagem ao
-Notícias diárias
gênio da música e
de celebridades.
do estilo de vida
Tim Maia.
Contato pelo
email
otimmaia@gmail.
com
-tem avatar
Agora tenho uma
-apenas 04 tweet
maneira fácil de
-1º pessoa
antecipar aos
- apenas 04 tweets meus fãs quando
vou faltar aos
shows.
- tem avatar
Não tem
-1ºpessoa
-apenas 04 tweets
-tem avatar
Não tem
-1º pessoa
-notícias
cotidianas
-tem avatar
Pérolas do
-Frases e Músicas Síndico do Brasil.
do cantor
- tem avatar
Não tem
-Frases do cantor
-apenas 05 tweets
Nunca tweetou
Não tem

Raul Seixas

@ReiTimAia

12

Dez/10

-tem avatar
-apenas 01 tweet
-Frase
-tem avatar
-1º pessoa
Frases.
-tem avatar
-Frases e vídeos
Apenas 08 tweets
-tem avatar
-1ºpessoa
-Baseado no
legado deixado
pelo cantor
_tem avatar
-Frases e música

@TimMaiaREAL

204

Agos/11

@_timmaia_

104

Set/10

@ChamaOSindico

669

Set/09

@TimMaiaFrases_

1407

Out/12

@Renatorusso14

10

Nov/11

- tem avatar
-apenas 01 tweet
de saudação.

@renatorussofs

433

Set/11

-tem avatar
-Frases na 1º
pessoa.

@_Renato__Russo_

498

Maio/12

-tem avatar
-feed de
visualizações do
perfil

@CitaRaul

32.362

Fev/13

-tem avatar
-1º pessoa
-Frases e citações

@seixasraulzito

1.873

Nov/11

@Raulzito_Seixas

1223

Maio/09

-tem avatar
-Frases e citações
-Grande número
de RT
-Caráter pósmorte
-tem avatar
-Trechos de
música

O tudo é tudo e o
nada é nada.
Descobridor dos
Sete Mares.
E aí cumpadi,
topas um
triathlon?
Precisando de
cores no seu dia?
Chama o Síndico!
Planeta Terra do
Brasil.
As melhores
frases deste Gênio
da música popular
brasileira, o
sindico Tim
Maia!
Brazil
sinto mais do que
demostro
sei mais do que
aprendo. (renato
russo)
fortaleza-ce
As mais
marcantes frases
do maior poeta
brasileiro de todos
os tempos.
Lauro de Freitas
Ba. ·
http://www.faceb
ook.com/Renato.
Russo.phrases
Frases do Gênio
Raul Seixas, e
frases de outros
autores. (Essas
virão entre aspas)
Tuitando daqui de
cima da beira da
piscina, olhando
os simples
mortais...
Céu
sou a mosca na
sua sopa
Brasil

Cassia Eller

@r_seixas

2005

Dez/12

-tem avatar
- 1º pessoa
-Dicas de músicos
contemporâneos
-Trecho das
músicas do raul
-tem avatar
- 1º pessoa
-Trecho de
musicas
-Humor
Frases
Expectativas para
colocar o Raul
nos TT’s
Houve uma
despedida para a
falta de
atualização

@raulalive

402

Dez/09

@ORaulSeixas

1817

Dez/12

@raulseixas

4246

Diária

Tem avatar
Frases, vídeos,
Promoções e
ligado a um fã
clube

@CassiaFrases

53

Out/10

Tem avatar
1º pessoa
Assuntos
relacionados a
vida da
celebridade
Apenas 04 tweets

@TCassiaEller

33

Nov/11

@cassia_frases

73

Out/10

Tem avatar
Ligado a questões
que envolviam a
celebridade.
Todos os tweets é
em função de
ajudar a colocar
nos TTs causas
contra a
homofobia.
Tem avatar
Frases entre
aspas.

Toca Raul!

Raul Seixas vulgo
Raulzito Pantera

Frases do Grande
Mestre Raul
Seixas e do outros
grandes músicos!
Se gostar #Siga
agente e de #RT
nas suas frases
favoritas! Siga
tbm
@lLegiaoUrbana
Todo aquele que
procura Deus,
procura a si
mesmo. Sir Smith
Steps
Sao Paulo/Brasil ·
http://www.raulse
ixas.org
Sou mulher, sou
pobre, sapatão,
mãe solteira,
preencho todas as
lacunas. Tem de
saber lidar com o
preconceito Cássia Eller, em
Maio de 2001
Não tem

O interesse pela
música começou
aos 14 anos,
quando ganhou
um violão de
presente. Tocava

Marilyn
Monroe

@c_ellercitou

28

Dez/11

Tem avatar
Frases,
propaganda de
programas de TV
que abordam a
Cassia

@Cassia_Eller

839

Diária

Tem avatar
Matérias sobre a
Cassia Eller.
Vídeos de outros
artistas

@CassiaEllerSmp

887

Fev/12

Tem avatar
Frases e trechos
de música

@CassiaDisse

23.648

Diária

Tem avatar
1º pessoa
Frases da Cassia e
frases feitas de
terceiros

@MarilynSaying

263.288

Diária

Tem avatar
Inglês
Frases feitas

@MarilynMonroeMX

25.325

Maio/12

@MarilynMonroeID

361.392

Diária

Tem avatar
Espanhol
Frases feitas
Frases da Atriz
Tem avatar
Inglês
Frases da atriz

principalmente
músicas dos
Beatles
Cássia Rejane
Eller (Rio de
Janeiro, 10 de
dezembro de 1962
— Rio de Janeiro,
29 de dezembro
de 2001)
Ando por aí,
querendo te
encontrar em cada
esquina. Paro em
cada olhar. Deixo
a tristeza e trago a
esperança em seu
lugar. Que o
nosso amor pra
sempre viva.
Aprendi que a
ignorância, a
sordidez e a
ganância, são
lavas desse
vulcão. ETERNA
DIVA
Querendo ou não
você procura se
encaixar em cada
frase que lê.
Frases da Cássia
Eller entre outras
frases famosas.
�RETWEET E
FAVORITE o que
gostar *-*
Belo Horizonte ·
http://www.faceb
ook.com/CassiaDi
sse
Every story has
an ending. But in
life, sometimes an
ending is just a
new beginning.
*Parody*
Frases de Marilyn
Monroe.

Inspirational
messages about
life, love, and

Notícias diárias

Cazuza

@FrasesQuotesEs

203.081

Diária

Tem avatar
Espanhol
Frases da atriz
Frases feitas

@MarilynMonroeDC

476.625

Diária

Tem avatar
Inglês
Frases
Noticias de
celebridades

@cazuzaa_

68

Abril/11

Tem avatar
1º pessoa
Frases

@viva_cazuza

21

Abril/13

@Cazuzear

1863

Diária

Tem avatar
1º pessoa
Frases
Tema avatar
1º pessoa
Frases e citações

@Eterno_Cazuza

1774

Maio/12

Tem avatar
Frases e citações
1º pessoa

@frasescazuza

5746

Maio/12

Tem avatar
Usa fotos, vídeos
e frases.
1º pessoa

relationships. |
(Not in any way
affiliated with
Marilyn Monroe)
Frases perfectas,
frases filosóficas,
frases perfectas,
frases filosóficas,
frases perfectas,
frases filosóficas,
frases perfectas.
Inspirational
messages about
life, love, and
relationships. |
(Not in any way
affiliated with
Marilyn Monroe)
| IG:
MarilynMonroeD
C | Owner:
@TheRyanMonro
e
O poeta
exagerado. Não
aconselharia nem
um cachorro a me
seguir na rua.
Não tem

Daqui até a
eternidade.
Donas:
@cocainavirtual e
@soquenaomuito
A intensidade e a
inspiração desse
artista fabuloso
Fez com que ele
se eternizasse nos
corações dos seus
Fãs. [since
12/10/10]☮
http://www.cazuz
a.com.br/
O melhor local de
frases do
CΛZUZΛ no
twitter. Cheio de
vídeos, fotos,
notícias e muito
mais. Follow Us!

@OCazuzaCitou

24.512

abril/13

@opoetaexagerado

13.250

Fev/13

@frases_cazuza

90.846

Maio/12

Tem avatar
Utilizam notícias
de celebridades,
notícias de outras
bandas
Caráter
promocional
Tem avatar
Frases e trechos
de músicas
Engajado em
casos como
#marchadasvadias

Melhor acervo de
frases do grande
Cazuza. Sigam!

Tem avatar
Frases feitas
Frases do cantor
RT de um perfil
específico

As melhores
frases feitas e
cantadas por
Cazuza. Contato
(msn)
frases_cazuza@h
otmail.com

O poeta
exagerado

