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1 Jair Messias Bolsonaro

UM NOVO FUTURO NOS ESPERA: Jair Bolsonaro é 

eleito o 38° Presidente da República Federativa do 

Brasil!  . Youtube: https://youtu.be/3gZ3WfVagoo

vídeo 28/10/2018 400690 417501 691258 189039

2 Jair Messias Bolsonaro

- Nossa campanha custou cerca de R$ 1,5 milhão, 

menos que a metade do que foi arrecadado com 

doações individuais. Pretendo doar o restante para a 

Santa Casa de Juiz de Fora, onde nasci novamente. 

Acredito que aqueles que em mim confiaram estarão 

de acordo. Muito obrigado a todos!

status 30/10/2018 468420 61513 590169 171232

3 Jair Messias Bolsonaro ATÉ A VITÓRIA, SE DEUS QUISER! foto 28/10/2018 441874 57826 553817 148399

4 Jair Messias Bolsonaro

Recebemos há pouco ligação do Presidente dos EUA, 

Donald J. Trump nos parabenizando por esta eleição 

histórica! Manifestamos o desejo de aproximar ainda 

mais estas duas grande nações e avançarmos no 

caminho da liberdade e da prosperidade!

status 29/10/2018 550017 37708 700189 124137



5 Kim Kataguiri A nova era acabou de começar! vídeo 28/10/2018 94213 12345 141523 123207

6 Jair Messias Bolsonaro

O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para 

o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua 

agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem 

como respeito à Constituição e às leis será o nosso 

norte!

status 01/11/2018 444232 52370 581781 117537

7 Kim Kataguiri Olha a diferença, hahahahah vídeo 28/10/2018 54060 3626 71906 102785

8 Jair Messias Bolsonaro

Nossos ministérios não serão compostos por 

condenados por corrupção, como foram nos últimos 

governos. Anunciarei os nomes oficialmente em 

minhas redes. Qualquer informação além é mera 

especulação maldosa e sem credibilidade.

status 31/10/2018 390892 26347 443798 99688

9 Fernando Haddad foto 29/10/2018 132001 17411 180753 78539



10
PT - Partido dos 

Trabalhadores

A arrecadação online continua. Contribua!  Ajude a 

gente a encerrar as contas e fortalecer a resistência.   

Doação: http://bit.ly/DOE_Haddad  Saiba mais: 

http://bit.ly/FortaleçaDemocracia

foto 03/11/2018 8393 22046 52310 76751

11 Vem Pra Rua Brasil
Compartilhe se você apoia a nomeação do juiz Sérgio 

Moro para o STF.
foto 30/10/2018 28318 2679 30029 71784

12 Marco Feliciano Já começou bem nosso novo presidente! link 28/10/2018 118512 4410 137496 71426

13 Jair Messias Bolsonaro Um agradecimento a todos pela confiança e apoio! vídeo 29/10/2018 323194 210519 487221 71142

14 João Doria

Pessoal, conforme prometi na campanha, vou doar 

todos os meus salários como Governador para 

instituições do terceiro setor. Entrei na vida pública 

para servir e trabalhar pela população. #AceleraSP 

#JoãoTrabalhador #GestãoHumana

vídeo 01/11/2018 52650 8158 60708 69608



15 Marco Feliciano

Por que a oração de Jair Messias Bolsonaro e Magno 

Malta preocupa tanto a Miriam Leitão?   > 

compartilhe <

vídeo 31/10/2018 24365 1871 27900 69159



16 João Amoêdo 30

Gostaria de cumprimentar o deputado Jair Bolsonaro 

pela eleição ao posto máximo da nação brasileira. A 

partir de agora ele deixa de ser o candidato de muitos 

brasileiros, para ser o presidente de todos com a 

missão de unir o País.  O Brasil tem pressa. O 

Congresso e o novo Presidente devem ter esse senso 

de urgência.  Espero que o presidente Bolsonaro 

paute a sua atuação inicial em pelo menos 4 áreas:  -

No equilíbrio das contas públicas, com a reforma da 

previdência, privatizações e gestão profissional.  -Na 

criação de um novo ambiente de negócios que seja 

propicio a criação de empregos e o 

empreendedorismo, com reformas que facilitem a 

abertura de empresas, a contratação de funcionários, 

o calculo de impostos, a segurança jurídica e a 

redução da burocracia.  -Na montagem de um 

governo que funcione, com profissionais tecnicos e 

qualificados, metas e objetivos, uso de tecnologia e 

transparência e possa, assim, atender as demandas 

existentes na educação básica, segurança e saúde.  -

Cortando privilégios, abrindo mão de morar em 

palácio, diminuindo os custos do planalto e da 

Alvorada e reduzindo drasticamente os cargos 

comissionados.  Desejo que ele seja bem sucedido 

nessa missão e que possamos caminhar no rumo 

certo e na construção de um Brasil melhor para todos 

os brasileiros.

foto 28/10/2018 203858 12483 224442 65416

17
MBL - Movimento Brasil 

Livre

PT e a especialidade na hipocrisia. Siga o MBL no 

instagram @mblivre
foto 01/11/2018 26118 716 29513 60789



18 Vem Pra Rua Brasil Jair Bolsonaro é eleito Presidente da República. foto 28/10/2018 42087 2622 49467 56521

19 VEJA link 01/11/2018 67055 4591 88566 54836

20
MBL - Movimento Brasil 

Livre
link 29/10/2018 108061 1975 126067 50706


