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1 MBL - Movimento Brasil Livre

Bandidão "experiente" apontando arma contra 

crianças, mas foi a PM que colocou todos em risco. 

Ah tá.  __________________________ O MBL está 

sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  Ajude nosso 

trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

foto 14/05/2018 29445 2627 35812 52823

2 G1 - O Portal de Notícias da Globo
Ela cumpre pena de 39 anos de prisão pela morte 

dos pais. https://glo.bo/2wwfQfm #G1
link 10/05/2018 25175 29050 84697 48651

3 MBL - Movimento Brasil Livre

Palmas para essa heroína!  

__________________________ O MBL está 

sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  Ajude nosso 

trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

foto 13/05/2018 73849 3353 83183 47047

4 Lula

Direto da resistência em Curitiba, o ator Herson 

Capri resume em um depoimento emocionante o 

porque Lula foi o melhor presidente da História do 

Brasil.   Vídeo: Cláudio Kbene

vídeo 12/05/2018 38780 5572 44977 34919

5 Kim Kataguiri Palmas para essa heroína! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 foto 13/05/2018 31981 1045 36541 33786

6 Vem Pra Rua Brasil Acabou a farra! foto 09/05/2018 37917 4908 43951 30687



7 Record TV

Policial heroína revela por que decidiu balear 

criminoso na porta da escola Assista à reportagem 

completa do Balanço Geral: http://r7.com/U3S7   • 

Acompanhe a programação da Record TV e não 

perca seu programa favorito. Acesse 

r7.com/programacao • Novidades sobre as nossas 

atrações? Você encontra em r7.com/recordtv. 

Confira!

vídeo 14/05/2018 43895 4113 53897 29788

8 MBL - Movimento Brasil Livre

Assessora do PT cobra aluguel dos sem-teto.  

Leandro Narloch, da Folha de S. Paulo, reproduziu 

mensagens de WhatsApp de Ednalva Franco, filiada 

ao PT desde 1990 e assessora da deputada 

estadual Marcia Lia.  Ela diz:  “Quem está aberto 

em abril, eu aconselho vir urgente acertar. Quem 

não vier, à noite estarei na porta. Nem se for 2h da 

manhã eu vou bater para cobrar.”  E também:  

“Senhores porteiros da rua Marconi: a Conceição, 

do 4º andar, o prazo dela acaba no domingo. A 

partir de segunda ela não entra mais no prédio, só 

se for para retirar as coisas.”  Ednalva Franco 

controla quatro prédios ocupados pelo MMPT e 

cobra aluguel dos sem-teto. Um deles disse para a 

reportagem:  “Além do aluguel, a coordenadora 

sempre inventa uma taxa nova para o pessoal 

pagar.”  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandro-

narloch/2018/05/em-audios-assessora-do-pt-

cobra-aluguel-de-sem-teto-e-anuncia-

despejo.shtml  __________________________ O 

MBL está sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  

Ajude nosso trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

foto 09/05/2018 15022 1236 19544 26135



9 Lula
De Bolsonaro até Temer: Lula ganha de todos de 

goleada no segundo turno.   #timeLula
foto 14/05/2018 39745 8467 49991 24998

10 MBL - Movimento Brasil Livre

Um delegado da Polícia Federal foi a óbito hoje 

cedo após trocar tiros com bandido em sua casa. 

Um dos bandidos estava na saidinha do dia das 

mães. Até quando o Brasil vai aturar esse absurdo?  

https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/delegado-da-pf-e-baleado-no-

morumbi-e-suspeitos-sao-presos.ghtml  

__________________________ O MBL está 

sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  Ajude nosso 

trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

vídeo 14/05/2018 10365 1858 19883 24469

11 Vem Pra Rua Brasil Que ironia do destino! foto 10/05/2018 13821 2194 25149 20831

12 Partido Anti-PT

.... não acredito que estou lendo isso... Quero 

agradecer à essa policial .... um BANDIDO à  

menos... FREIXO ... VÁ  PROCURAR SUA TURMA... 

INÚTIL...

foto 14/05/2018 12096 16611 26081 20190

13 Vem Pra Rua Brasil

Acusado de tentativa de homicídio pelo Ministério 

Público, o ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o 

Maninho (PT), é considerado foragido da Justiça.  

Sua prisão foi decretada na última sexta-feira (11), 

mas polícia não o encontrou em sua residência.

foto 14/05/2018 13763 2062 17206 19962

14 Ranking dos Políticos ¯\_(ツ)_/¯ vídeo 10/05/2018 8417 931 13467 19935



15 MBL - Movimento Brasil Livre

Por que a esquerda não está interessada em saber 

quem matou Matheus agora?  

__________________________ O MBL está 

sempre nas ruas lutando pelo Brasil.  Ajude nosso 

trabalho. Acesse mbl.org.br/contribua

foto 08/05/2018 16791 709 19367 19762

16 Partido Anti-PT foto 11/05/2018 9912 667 12933 19081

17 Ministério da Saúde

Parabéns a todos os profissionais de Enfermagem 

pela sua capacidade, dedicação e o carinho pela 

vida humana!   A enfermagem tem origem milenar 

e estava associada às pessoas que cuidavam, 

protegiam e nutriam pessoas convalescentes, 

idosos e deficientes. Com a evolução da sociedade, 

o papel desses profissionais ganhou ainda mais 

importância e é fundamental no funcionamento 

dos serviços de saúde em todo o mundo.

foto 12/05/2018 15356 2021 17255 18072

18 Guilherme Boulos

Hoje quem está nos assistindo, ou qualquer um de 

nós, paga IPVA. Zezé Perrela, que foi pego com 400 

kg de cocaína, não pagou nada pelo seu jatinho.  

#VamosComBoulos #PSOL2018 #RodaViva

vídeo 08/05/2018 8606 910 10875 17602

19 Jair Messias Bolsonaro Belorizonte/MG. vídeo 10/05/2018 46774 13002 53660 17488

20 Partido Anti-PT Mas só anda com seguranças armados... foto 14/05/2018 7067 3382 12332 17022


