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1 Jair Messias Bolsonaro

- Revista ISTOÉ sai do armário e calunia Jair Bolsonaro.  - Ao 
Sistema não interessa um presidente honesto.  . Inscreva-se em 
nosso canal no youtube e tenha acesso ao que grande parte da 
imprensa não te mostra. https://tinyurl.com/y9kwa8ae

vídeo 19/11/2017 77244 8054 85099 49613

2 Juventude Contra Corrupção
Emocionante! PROCURADOR CHORA E COMPARA HOSPITAL 
PÚBLICO A CAMPO DE CONCENTRAÇÃO!  Venha lutar conosco 
pelo Brasil! Curta nossa página: Juventude Contra Corrupção

vídeo 14/11/2017 6412 1159 7819 42373

3 Marco Feliciano
O novo VÔMITO de DUVIVIER - REPÚDIO AO GRUPO PORTA DOS 
FUNDOS! ASSISTA, CURTA E COMPARTILHE!

vídeo 13/11/2017 30643 3427 39005 25316

4 Juventude Contra Corrupção
Fraude comprovada nas urnas eletrônicas! Isto é GRAVÍSSIMO! O 
Brasil inteiro precisa saber!  Venha lutar conosco pelo Brasil! 
Curta nossa página: Juventude Contra Corrupção

vídeo 13/11/2017 1890 213 2358 25114

5 Juventude Contra Corrupção
A justiça brasileira tira o povo brasileiro como palhaços.  Venha 
lutar conosco pelo Brasil! Curta nossa página: Juventude Contra 
Corrupção

foto 18/11/2017 4652 568 6059 23210

6
MBL - Movimento Brasil 
Livre

VERGONHA  O Brasil foi salvo, não se esqueça disso. E foi salvo 
por quem foi às ruas contra o desgoverno petista!  Via Fernando 
Holiday  _______________________ O MBL precisa de você 
para continuar existindo e crescendo cada vez mais na luta por 
um Brasil mais livre e justo para todos. Com apenas 1 real por 
dia, você já faz uma baita diferença para nós.  Ajude aqui 
http://plataforma.mbl.org.br/

foto 14/11/2017 11596 930 15457 22671



7
MBL - Movimento Brasil 
Livre

O Ministério Público pediu hoje para bloquear mais R$ 24 
milhões das contas de Lula e seu filho no processo em que o ex-
presidente é réu por tráfico de influência na compra de caças 
suecos. Somados com os outros R$ 9 milhões, já são mais de R$ 
30 milhões do "presidente operário".   E os petistas querendo 
fazer vaquinha para pagar caravana... tsc.   
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2017/11/16/mpf-pede-bloqueio-de-r-24-milhoes-de-
lula-e-seu-filho-defesa-diz-que-nao-ha-base-para-isso.htm  
_______________________________________________
__________ O MBL precisa de você para continuar existindo e 
crescendo cada vez mais na luta por um Brasil mais livre e justo 
para todos. Com apenas 1 real por dia, você já faz uma baita 
diferença para nós.  Ajude aqui http://plataforma.mbl.org.br/

foto 16/11/2017 10183 759 13692 20707

8 Exército Brasileiro 19 de novembro - Dia da Bandeira Nacional vídeo 19/11/2017 18652 858 21102 19517

9 Juventude Contra Corrupção
Vamos espalhar para que todo o Brasil saiba o que este 
CORRUPTO está pensando em fazer!  Venha lutar conosco pelo 
Brasil! Curta nossa página: Juventude Contra Corrupção

vídeo 14/11/2017 671 1090 1060 16313

10
MBL - Movimento Brasil 
Livre

Se você matar alguém, a chance de você não ser descoberto é 
de mais de 92%. Isso mesmo, 92%. Apesar do choro e 
esperneio da esquerda, que defende que "cadeia não resolve" e 
que o problema é só pobreza e desigualdade, a grande verdade 
é que o caos na segurança pública no Brasil é por causa da 
impunidade. Kim Kataguiri mostra, com dados, como o discurso 
vitimista é falacioso e propõe campanha para mudar a lei penal 
brasileira. Precisamos da sua ajuda!

vídeo 15/11/2017 14072 869 15200 15274


