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1 Jair Messias Bolsonaro

Bolsonaro fala ao Brasil. Estamos no 

segundo turno!  . Link no youtube: 

https://youtu.be/W03TbRU7So0

vídeo 08/10/2018 466853 525450 707041 258628

2 Jair Messias Bolsonaro

- Bolsonaro comenta o perigoso escrito 

Plano de Governo do PT.  . Link no 

youtube: https://youtu.be/9q9ZNMRe5rw

vídeo 11/10/2018 210575 212942 297253 147006

3 Jair Messias Bolsonaro

- Meu adversário falou que vai combater 

o encarceramento e soltar criminosos da 

cadeia. Nossa preocupação e prioridade 

são as pessoas de bem. Falo desde 

sempre, prefiro uma cadeia lotada de 

criminosos do que um cemitério lotado 

de inocentes. Se faltar espaço, a gente 

constrói mais!

status 09/10/2018 274463 17235 328939 130105

4 MBL - Movimento Brasil Livre hehehehehehehehe foto 08/10/2018 55794 2390 72591 127484



5 Jair Messias Bolsonaro

- Ontem, o pau mandado do corrupto 

preso e pai do kit-gay, propôs combate às 

notícias falsas, hoje espalha mentiras 

descaradas a meu respeito. O PT é o 

partido da demagogia! Manteremos o 

Bolsa Família e combateremos as fraudes 

para possibilitar o aumento para quem 

realmente precisa como dito várias 

vezes., manteremos o 13º terceiro 

salário, protegido pela constituição., 

manteremos licença maternidade., 

Ampliaremos a isenção do Imposto de 

Renda para quem ganha até R$ 5.000., 

apoiamos as pesquisas nas Universidade 

para nosso desenvolvimento. Quem está 

a favor do povo faz política com a 

verdade, não trabalha a serviço de um 

corrupto preso, nem faz parte da 

quadrilha que assaltou os brasileiros e 

colocou o país na lama. Canalhas mil 

vezes!

foto 09/10/2018 172515 16936 200085 115496

6 Jair Messias Bolsonaro ??? foto 11/10/2018 127654 8352 159324 112311

7 Jair Messias Bolsonaro

- 12/10/2018 - Live com Bolsonaro e Luiz 

Philippe de Orleans e Bragança: O PT 

camaleão.  . Link no youtube: 

https://youtu.be/vsMDEgvwTAM

vídeo 12/10/2018 195534 230121 274694 108856



8 MBL - Movimento Brasil Livre

Vídeo feito por Lucas Pavanato 

coordenador do MBL em São José dos 

Campos, interior de São Paulo. Eleitora 

digita 17, não confirma e tela some. PM 

foi chamada.  Siga o MBL no Instagram 

@mblivre

vídeo 07/10/2018 21482 4321 30444 105566

9 MBL - Movimento Brasil Livre Forte abraço a essa galera! foto 07/10/2018 59638 3731 74179 100496

10 Jair Messias Bolsonaro

Algumas diferenças de propostas 

expostas nos planos de governos! A 

escolha é dos senhores:

foto 10/10/2018 115999 6735 130482 95012

11 João Doria #BolsoDoria foto 08/10/2018 130678 16711 163241 92625



12 Fernando Haddad

#AgoraÉHaddad Agradeço a todas e todos 

que depositaram nas urnas a confiança de 

ver o Brasil feliz de novo. Agora, o debate 

será em torno de dois projetos 

totalmente opostos: o projeto da 

esperança, da defesa dos seus direitos, da 

geração de empregos e da luta pela 

igualdade social., e o projeto que quer 

continuar o corte dos direitos sociais. 

Tenho a certeza de que vocês estarão 

com a gente nesta segunda etapa, e que o 

povo saberá escolher qual é o melhor 

caminho para o nosso país, o caminho da 

esperança.  Muito obrigado, e vamos 

ganhar essas eleições!

foto 07/10/2018 128084 34924 174776 90048

13 Fernando Haddad

Meu adversário falou que não quer se 

estressar, eu não vou estressar ele. Vou 

falar da forma mais calma possível. Não 

altero a voz. Nem olho para ele se ele 

ficar com muito receio. Faço o que ele 

quiser para ele poder falar o que pensa e 

debater o país. Com assistência médica, 

enfermaria, em qualquer ambiente.

foto 10/10/2018 89146 18842 139808 89124



14 Kim Kataguiri

Esquerda chamando Bolsonaro de 

arregão usando a hashtag 

#VemProDebate. Fácil querer debater 

alguém que acabou de sofrer um 

atentado, quase morreu e agora passa 

por procedimentos médicos para se 

recuperar. Se o problema é debate, eu 

estou disponível. E aí, Haddad, vai 

arregar?

vídeo 11/10/2018 60760 8216 74729 85840

15 Jair Messias Bolsonaro

O pau mandado de corrupto me propôs 

assinar \carta de compromisso contra 

mentiras na internet\". O mesmo que 

está inventando que vou aumentar 

imposto de renda pra pobre. É um 

canalha! Desde o início propomos isenção 

a quem ganha até R$ 5.000. O PT quer 

roubar até essa proposta."

foto 08/10/2018 152302 9111 178972 85731

16 Kim Kataguiri
E aí, Fernando Haddad... Vai correr do 

debate?
foto 11/10/2018 63424 7280 81561 85385

17 João Amoêdo 30 Muito obrigado vídeo 08/10/2018 310326 269447 430424 82369



18 Jair Messias Bolsonaro

- O Partido dos Trabalhadores financiou 

ditaduras via BNDES., anulou o legislativo 

no mensalão., tem tesoureiros, 

marketeiros e ex-presidente na cadeia por 

corrupção., quer acabar com a Lava Jato, 

além de controlar a mídia e internet. Se 

alguém ameaça a democracia, esse 

alguém é o PT!

status 08/10/2018 224422 7635 243832 82174

19 Jair Messias Bolsonaro

Reduzir o número de ministérios, 

extinguir e privatizar estatais, combater 

fraudes no Bolsa-Família para que quem 

precise possa ter este amparo 

humanitário ampliado, descentralização 

do poder dando mais força econômica 

aos estados e municípios. A política a 

serviço do Brasileiro e não mais o 

Brasileiro a serviço de políticos! Estes e 

muitos outros passos são os alicerces de 

nosso projeto de Brasil!

status 08/10/2018 237122 11093 264679 81918

20 Fernando Haddad
Deputado Jair Bolsonaro, vamos 

debater?! #VemProDebate
vídeo 11/10/2018 34011 27038 55004 78710


