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1 Mídia Ninja

TUIUTI CAMPEÃ DO POVO A G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti entrou na 

Sapucaí esse ano para lembrar a todos brasileiros a sua origem: Da 

escravidão à festa que é o carnaval, a essência do povo foi 

mostrada com suas dores e amores. A escola levou pra avenida 

Temer vestido de vampiro, manifestantes de fantoches, criticou as 

reformas e fez uma forte crítica ao preconceito racial.   Parabéns 

Tuiuti, você lavou nossa alma, nos vemos no sábado!  🎉  

#TuiutiCampeãDoPovo #VaiTuiuti

foto 14/02/2018 49798 3933 63651 73762

2 Vem Pra Rua Brasil
Se você também quer o fim das indicações políticas para o STF, 

compartilhe!
foto 15/02/2018 13852 447 14367 41776

3 Mídia Ninja

É CENSURA OU NÃO É? O personagem Vampirao Neoliberalista, 

mundialmente famoso após o desfile da Paraíso do Tuiuti, desfilará 

hoje sem a faixa presidencial que remete a figura a Michel Temer. 

Segundo informações preliminares fornecidas por membros da 

escola que preferiram não se identificar, a Presidência da República 

deu ordens extraoficiais para que a faixa não fizesse parte do 

desfile hoje e até o fim da tarde a própria participação do 

Vampirão estava ameaçada. Leia mais: http://bit.ly/2CufsM0 -- 

foto 18/02/2018 13389 3501 25093 40914

4
Conversa Afiada 

Oficial

A Paraíso do Tuiuti fez da Rede Globo um gigante manifestoche, 

com seus patos amarelos da FIESP e o Vampiro Temer.  Mas o 

Carnaval trouxe outros momentos inesquecíveis: os comentários 

de Fátima Bernardes sobre a carteira de trabalho, o desespero de 

Leilane Neubarth, a nova palavra de ordem de Míriam Leitão...  E 

mais!  Assista à nova edição da TV Afiada!

vídeo 14/02/2018 25361 1872 29398 40608



5 Record TV

Sem saber, estudantes possuem o direito de viajar pelo Brasil sem 

pagar nada #DomingoEspetacular   • Acompanhe a programação 

da #RecordTV e não perca seu programa favorito. Acesse 

r7.com/programacao • Novidades sobre as nossas atrações? Você 

encontra em r7.com/recordtv. Confira!

vídeo 15/02/2018 17354 8494 20226 37325

6 Ranking dos Políticos http://www.politicos.org.br/ foto 14/02/2018 44504 683 47649 36453

7 Lula Saudades...  #equipelula foto 19/02/2018 28814 1839 32066 31175

8
Jair Messias 

Bolsonaro

Sem mudarmos as Leis, que protegem os marginais, essa 

Intervenção será apenas um remendo. Jair Bolsonaro.
vídeo 17/02/2018 54829 2754 58380 25744

9
Jair Messias 

Bolsonaro
Armas nas mãos DE pessoas certas trazem segurança.. vídeo 15/02/2018 45502 2298 53316 23572

10
MBL - Movimento 

Brasil Livre

É maravilhoso, sim. Pode acreditar!  _______________ O MBL 

apoia reformas justas que tirem o peso do Estado das costas do 

cidadão e acabem com distorções e privilégios. Apoie o MBL! 

Acesse http://www.mbl.org.br/contribua

foto 15/02/2018 10845 262 12711 21856


