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1

Conselho 

Nacional de 

Justiça (CNJ)

⚠TRÂNSITO SEGURO PARA TODOS ⚠     A partir de abril, ciclistas e

 pedestres que cometerem infrações de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) poderão ser multados.   🔎 Confira a 

Resolução que uniformizou o procedimento de autuação nesses 

casos: http://bit.ly/Resolucao706  📖 As regras para circulação de 

pedestres e ciclistas nas vias estão no CTB, artigos 254 e 255, 

respectivamente. Confira: http://bit.ly/CódigodeTransitoBrasileiro  

   Descrição da imagem #PraCegoVer: ilustração de um homem, 

como sendo um pedestre e de uma mulher andando de bicicleta.  

Texto: Pedestres e ciclistas: olha a multa! As novas regras passam a 

valer a partir de abril de 2018: pedestre – ficar no meio da rua e 

atravessar fora da faixa R$ 44,19. Ciclista – andar na calçada, guiar 

de forma agressiva e pedalar sem as mãos R$ 130,16. A autoridade 

preencherá o “auto de infração” e a multa ficará registrada no CPF 

foto 05/02/2018 7161 3575 10570 41195

2 Lula Já imaginou Bonner ter que anunciar isso de novo?  #equipelula vídeo 31/01/2018 47448 10306 66081 38085

3

Juventude 

Contra 

Corrupção

SILAS MALAFAIA ACABA COM ARMAÇÃO DA PESQUISA 

DATAFOLHA! O BRASIL INTEIRO PRECISA ESPALHAR ISSO! A HORA 

É AGORA!  Venha lutar conosco pelo Brasil! Curta nossa página: 

Juventude Contra Corrupção

vídeo 01/02/2018 6240 685 6615 30231

4

MBL - 

Movimento 

Brasil Livre

Petistas lutam quando convém aos seus interesses. APENAS!  

______________________________ 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://www.mbl.org.br/contribua

foto 05/02/2018 14178 687 18510 28633

5
Vem Pra Rua 

Brasil

Gilmar resolveu os problemas que teve com os protestos em vôo 

comercial. Agora ele anda de jatinho da FAB. E quem paga a conta 

é você!

vídeo 31/01/2018 3665 516 6479 25053



6

MBL - 

Movimento 

Brasil Livre

Com seus altos salários e benefícios quase que infinitos, senadores 

levam "vida dura" aqui no Brasil. Confira:
vídeo 03/02/2018 4320 517 6581 22286

7
Ranking dos 

Políticos
Brasil: 20 anos em 2 minutos. vídeo 01/02/2018 20529 1265 26215 21090

8 Mídia Ninja

Lembra do Jucá, carinha que veio com papo de impeachment pra 

estancar a sangria, de um grande acordo nacional pra seguir a 

corrupção? Pois bem, ele acaba de ser inocentado pelo STF, o 

Superior Tribunal Federal, em mais de 8 inquéritos de desvio de 

verbas em obras. Parabéns, Brasil!

foto 05/02/2018 3546 498 5946 19634

9
Conversa Afiada 

Oficial
foto 31/01/2018 5180 428 7108 17057

10 Lula

CAMPEÃO DA DEMOCRACIA  O ex-presidente Lula já entrou para a 

História como o homem mais votado para o cargo de presidente 

de uma nação em todo o mundo. Após disputar cinco eleições 

presidenciais, Lula acumula mais de 136 milhões de votos, apenas 

em disputas de primeiro turno. Leia mais: http://bit.ly/2FAarUn

foto 01/02/2018 27306 4642 33421 16011


