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1 Jair Messias Bolsonaro
- Mãe não condena PM pela morte do filho.  - 

Simplesmente assista:
vídeo 19/05/2018 62088 3445 72431 73892

2 G1 - O Portal de Notícias da Globo
Objetivo é estimular o debate, diz secretária 

de Saúde: https://glo.bo/2jZS5Df #G1
link 16/05/2018 78175 11761 97180 68856

3 Catraca Livre

Meninos brasileiros foram convidados a 

bater em meninas. A reação deles está 

encantando o Brasil

vídeo 21/05/2018 23298 1317 38750 64624

4 Fora Temer foto 19/05/2018 5808 1507 7284 58324



5 Senado Federal

Além dos deveres de sustento, guarda e de 

educação dos filhos menores, a proposta 

altera o Estatuto da Criança e do Adolescente 

para também atribuir aos pais os deveres de 

convivência e assistência material e moral. 

Esse aspecto passará a ser considerado nas 

decisões judiciais de destituição de tutela e 

de suspensão ou destituição do poder 

familiar. O projeto já foi aprovado pelo 

Senado e está em análise na Câmara dos 

Deputados, onde recebeu o número PL 

3212/2015. Veja a tramitação: 

http://bit.ly/2bbSZpN.  #pracegover Fundo 

rosa claro e em cima ilustração de um 

menino sentado, ele está com a cabeça 

abaixada e da cabeça dele sai um balão onde 

tem a imagem de uma mulher, um homem e 

uma criança de mãos dadas. texto na 

imagem:  Punição para quem cometer 

abandono afetivo. Projeto já aprovado pelo 

Senado estabelece que pai ou mãe que 

deixar de prestar assistência emocional aos 

filhos, seja pela convivência ou visitação 

periódica, poderá ter que pagar indenização 

por  dano moral.

foto 15/05/2018 17143 3772 19769 45241

6 Vem Pra Rua Brasil

PATÉTICO! Maduro é filmado enquanto 

acena para o nada como se estivesse em 

frente à uma multidão de apoiadores.

vídeo 21/05/2018 7737 3656 19463 39561

7 Fora Temer foto 18/05/2018 5762 460 6931 32174

8 Fora Temer vídeo 18/05/2018 8688 1603 10208 31954



9 Vem Pra Rua Brasil
Pesquise bem antes de votar. Limpar Brasília 

só depende de você!
foto 19/05/2018 13854 1822 18299 31933

10 MBL - Movimento Brasil Livre

Hoje não teve Moro, mas teve Gabriela 

Hardt, substituta de Moro na Lava Jato, 

mandando prender o petista José Dirceu para 

cumprimento de pena de 30 anos por 

corrupção, lavagem de dinheiro e associação 

criminosa.  Já conhece o pacote anticrime do 

MBL? Acesse e conheça: 

mbl.org.br/anticrime 

__________________________ O MBL está 

sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  Ajude 

nosso trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

foto 20/05/2018 44630 2370 50774 29444

11 Vem Pra Rua Brasil
Quem imaginaria que um dia teríamos Lula, 

Dirceu e Palocci na cadeia?
foto 21/05/2018 25490 2253 29646 28765

12 Fora Temer foto 22/05/2018 6700 1011 9797 28484

13 Fora Temer foto 23/05/2018 6180 491 8098 28266

14 MBL - Movimento Brasil Livre

Armam o maior esquema de corrupção em 

cima da única empresa de petróleo do país, 

mas a culpa é dos paneleiros.    Já conhece o 

pacote anticrime do MBL? Acesse e conheça: 

mbl.org.br/anticrime 

__________________________ O MBL está 

sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  Ajude 

nosso trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

foto 24/05/2018 13163 617 15259 23891



15 Ranking dos Políticos

Não seja cúmplice! Saiba se o político de seu 

interesse possui processos na justiça. Acesse 

http://www.politicos.org.br/ e pesquise o 

nome do parlamentar.

foto 25/05/2018 48752 1150 50738 23105

16 Fora Temer foto 26/05/2018 3798 383 4814 22278

17 Jair Messias Bolsonaro

- Custo do pedágio, indústria das multas, 

valor do frete, condições das estradas, roubo 

de cargas e preço dos combustíveis.   - Os 

caminhoneiros não são ouvidos e podem 

parar a partir dessa segunda-feira.  . Link no 

youtube: https://tinyurl.com/yc5m2a79

vídeo 27/05/2018 51607 1704 54030 22185

18 G1 - O Portal de Notícias da Globo
Geração "nem-nem" https://glo.bo/2IR1jQ8 

#G1
link 28/05/2018 26712 4668 42870 19115

19 MBL - Movimento Brasil Livre

Criticaram tanto a reação da PM no final de 

semana, acho que agora podem explicar o 

que o dono da moto fez de errado para levar 

um tiro.  __________________________ O 

MBL está sempre nas ruas lutando pelo 

Brasil.  Ajude nosso trabalho. Acesse 

mbl.org.br/contribua

vídeo 29/05/2018 6597 713 9674 19109

20 Vem Pra Rua Brasil

Pronto! Agora sim Lula pode dizer que o 

triplex não é dele. A propina que levou Lula à 

cadeia finalmente será devolvida à Petrobras.

foto 30/05/2018 20569 1601 23307 18208


