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1 Jair Messias Bolsonaro
- Um dos livros que ensinam sexo para crianças nas 

escolas que a Globo não quis mostrar!
foto 29/08/2018 252577 34377 301780 245277

2 Jair Messias Bolsonaro

- Com 8 anos de idade Esther mostra que o 

jornalismo no Brasil tem futuro  . Inscreva-se 

gratuitamente em nosso canal no youtube e receba 

este e outros vídeos a nosso respeito. 

https://youtu.be/pA8iHeMWmRQ

vídeo 26/08/2018 61421 3695 73992 52678

3 Jair Messias Bolsonaro

- Jornal O Globo de hoje, 30/08/2018,  diz que 

informação sobre livro de sexo para crianças nas 

escolas é FALSA.  - Veja como fazem para, mais uma 

vez, tentar desqualificar quem não lhes interessa! 

Segue a VERDADE!  . Link do vídeo no youtube: 

https://you

vídeo 30/08/2018 50962 4930 56035 49614

4 Jair Messias Bolsonaro

Via Carlos Bolsonaro  Bonner disse agora no Jornal 

Nacional que a Globo não recebe BILHÕES em 

dinheiro público e que Bolsonaro mentiu quando 

revelou o fato. Vai ver que estas e outras 

informações devem ser referentes a Globo de 

Marte! Estão desesperados e a cada dia perdem 

mais o pouco bom senso que lhes resta!

foto 30/08/2018 60702 3446 69250 47826



5 Jair Messias Bolsonaro
Chegada agora no aeroporto Salgado Filho em 

Porto Alegre - RS.
vídeo 29/08/2018 82080 44582 103755 46283

6 João Amoêdo

Se incomodamos a velha política, estamos no 

caminho certo. O povo quer o novo. E só o NOVO é 

novo. #VemComJoão30

foto 24/08/2018 81343 2301 86613 43173

7 João Amoêdo

O candidato Ciro Gomes está mais uma vez 

equivocado. Continuo aguardando a oportunidade 

de debater essa e outras questões com ele e com os 

demais candidatos.

vídeo 26/08/2018 61047 3119 65609 38071

8 Jair Messias Bolsonaro

- Uma imagem bacana vale mais que mil matérias 

distorcidas e falaciosas.  - Um abraço carinhoso nas 

mulheres de todo o Brasil! Muito obrigado pelo 

apoio!

vídeo 23/08/2018 41565 2782 47320 36621

9 João Amoêdo

Hoje gravei entrevista para o Canal Livre da Band. O 

programa vai ao ar no Domingo, às 23h59. Vale a 

pena assistir, é sua chance de conhecer melhor 

nossas ideias enquanto ainda não estamos nos 

debates. #VemComJoão30

foto 25/08/2018 72540 1688 75228 36305



10 MBL - Movimento Brasil Livre

A âncora do Jornal Nacional ontem deixou escapar 

uma pequena inconsistência em seu discurso. A 

gente corrige.   É óbvio que ela não recebe menos 

que Bonner por ser mulher, mas por ter menos 

tempo na Globo e no Jornal Nacional. Sem dúvida a 

maior experiência e importância de Bonner ao 

programa pesam em seu salário, e não o fato de ser 

homem.   Essa mesma lógica é estendida para o 

resto da sociedade. Em breve, um vídeo nosso 

explicando ponto a ponto na diferença salarial entre 

homens e mulheres.

foto 29/08/2018 20919 1944 26274 29178

11 Jair Messias Bolsonaro
- Dois Gigantes do Varejo - Havan e Gazin, juntos 

com Jair Bolsonaro (17).
vídeo 28/08/2018 40867 1542 44510 27637

12 João Amoêdo

Concordamos com o Fernando Mitre que:   ➡ O 

sistema é feito para perpetuar os políticos que 

estão aí.  ➡ Só o NOVO tem credibilidade para 

dizer que vai sim implementar as mudanças que o 

Brasil precisa.

vídeo 27/08/2018 37157 1294 38906 27136

13 João Amoêdo
Sabe aquela ideia de que nada funciona no Brasil? É 

isso que a gente quer mudar. #VemComJoão30
vídeo 25/08/2018 32417 1526 34021 26987



14 João Amoêdo

Investir no ensino básico, na valorização do 

professor e na melhoria da gestão nas nossas 

escolas. Esses são alguns caminhos para a 

construção de um NOVO Brasil.

vídeo 29/08/2018 34376 2888 36401 26457

15 Lula Eu sou #LulaPresidente! foto 23/08/2018 38441 3024 44453 25691

16 Estadão

João Amoêdo, candidato à Presidência pelo Novo 

nas eleições 2018, é o segundo sabatinado pela 

série do 'Estado' em parceria com a Fundação 

Armando Alvares Penteado. O evento terá um 

painel único de duas horas de duração no qual o 

candidato responderá a questionamentos dos 

entrevistadores e da plateia.   Acompanhe as datas 

das próximas sabatinas: https://bit.ly/2Lwrysq 

#JoaoAmoedoNoEstadao #SabatinaEstadaoFAAP

vídeo 28/08/2018 28233 29841 36475 24868

17 João Amoêdo

Logo mais vai ao ar minha entrevista na Band, para 

o programa Canal Livre, às 23h59. Espero vocês 

para conferirem minhas ideias, propostas e planos 

para um NOVO Brasil, mais seguro, simples e livre. 

#VemComJoão30

foto 26/08/2018 41357 1174 42669 24100



18 João Amoêdo

"Tem três coisas que eu quero fazer logo no início: a 

primeira coisa é dar o exemplo, que a gente vai para 

lá para cortar privilégios, cortar benefícios. Então, é 

não morar em palácio, não usar cartão 

coorporativo, não usar o avião da FAB para coisas 

pessoais e reduzir assessores.  A segunda coisa, eu 

acredito muito em time e em equipe. Então, montar 

uma equipe de ministros, não mais do que 12, que 

de fato vão fazer a diferença, gente que entende o 

que está fazendo.   E a terceira coisa: a gente 

precisa equilibrar as contas públicas e investir mais 

em educação."  A onda laranja já virou um tsunami! 

Veja a reportagem sobre a caminhada de hoje.

link 26/08/2018 63308 2376 67142 24065

19 Jair Messias Bolsonaro Rio Grande do Sul! vídeo 29/08/2018 54492 37968 69071 23565

20 MBL - Movimento Brasil Livre QUE TAPA! foto 29/08/2018 29177 836 32361 23263


