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Curtidas Comentários

Reações Compartilhamentos

Padre dá valiosa lição aos pais do Brasil! Vale a
pena compartilhar! Venha lutar conosco pelo
vídeo
Brasil! Curta nossa página: Juventude Contra
Corrupção

28/11/2017

7269

1448

8221

125969

MBL - Movimento Brasil
Livre

Zé Celso e Sílvio Santos estão há um tempo
travando uma batalha por um terreno que é...
de Sílvio Santos. O ator e diretor comunista
quer decidir sobre a propriedade do "Homem
do Baú" que fica no entorno do Teatro Oficina
(que pertence a Prefeitura). Confira trecho de
reunião onde tanto Sílvio quanto Zé Celso
expõe suas posições. A cara de pau do
vídeo
comunista é de cair o queixo!
_______________________________ 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/

29/11/2017

29649

7674

39184

36817

MBL - Movimento Brasil
Livre

Discurso simplesmente fantástico do então
deputado Marchezan logo após a votação do
impeachment. É ridículo que ainda tenhamos
uma máquina pública que privilegia uma
minoria de servidores e manda a conta para o
povo. Precisamos combater e acabar com os
supersalários do Estado no Brasil.

vídeo

02/12/2017

16559

1486

17845

36408

TCHAU, QUERIDOS! O Ranking dos Políticos,
em parceria com o Vem Pra Rua, anunciou hoje
no Congresso o lançamento do Tchau,
Queridos! Será uma lista com parlamentares vídeo
que NÃO merecem ser eleitos em 2018!
Acompanhe nossas postagens, e ajude a
divulgar!

29/11/2017

24308

1656

25771

30311

Juventude Contra
1
Corrupção

2

Post

4 Ranking dos Políticos

5 Conversa Afiada Oficial

foto

28/11/2017

20614

641

26081

30021

vídeo

01/12/2017

50680

5746

60354

21390

MBL - Movimento Brasil
Livre

Durante muitos anos, o Brasil ignorou pessoas
de bem e deu ouvidos a canalhas mentirosos.
As escolhas do passado custaram muito caro ao
povo e resultaram na maior crise de nossa
história, com milhões de desempregados e
uma herança maldita que ainda vai nos sugar
por décadas. Agora, mais uma vez nos alertam
sobre os perigosos rumos da nação, mas ainda
vídeo
sofrem para serem ouvidos. Não podemos
escolher o caminho errado de novo.
_______________________________ 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/

29/11/2017

14300

1212

15337

15481

Juventude Contra
Corrupção

O Ator Sandro Rocha, mostra a verdade sobre
as pesquisas que colocam Lula "em primeiro", e
a discriminação da mídia e do sistema, para
com o pré-candidato á presidência de direita
vídeo
conservador, inimigo de Lula.. Venha lutar
conosco pelo Brasil! Curta nossa página:
Juventude Contra Corrupção

03/12/2017

6179

706

6538

14227

VIÚVAS DO PT SE DESESPERAM COM A FORÇA
vídeo
CONSERVADORA! ASSISTA, CURTA E
COMPARTILHE!

29/11/2017

17626

1377

18911

14192

6 Jair Messias Bolsonaro

7

8

9 Marco Feliciano

o GLOBO resolveu destruir Jair Bolsonaro.

10

Juventude Contra
Corrupção

Discurso simplesmente fantástico do então
deputado Marchezan logo após a votação do
impeachment. É ridículo que ainda tenhamos
uma máquina pública que privilegia uma
minoria de servidores e manda a conta para o
povo. Precisamos combater e acabar com os
supersalários do Estado no Brasil. Venha lutar
conosco pelo Brasil! Curta nossa página:
Juventude Contra Corrupção

vídeo

02/12/2017

4251

364

4502

12175

