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1 VEJA link 19/11/2018 30561 3489 47913 63885

2 Estadão

Em dois meses, valor médio do combustível nas 

refinarias caiu 31%., para o consumidor, a redução foi 

de 1,75% (via Economia Estadão) #Estadao

link 24/11/2018 7057 1038 12908 48341

3 VEJA link 23/11/2018 24934 2039 37123 46786

4 Portal R7
Ex-prefeito de São Paulo teria recebido R$ 2,6 milhões 

de uma empreiteira para quitar dívidas com uma gráfica
link 19/11/2018 27819 3281 41048 44461

5 Portal R7
#BombouNoR7: Reajuste é considerado injusto por 

89,4% da população
link 18/11/2018 21384 830 23188 39785



6 Mídia Ninja

Durante o desfile da marca Thinkblue as modelos 

entraram carregando varias placas com frases 

machistas, racistas e xenófobas de Jair Bolsonaro.

foto 19/11/2018 23224 2167 35370 35152

7
MBL - Movimento 

Brasil Livre
link 23/11/2018 25209 1180 28709 31567

8
Jair Messias 

Bolsonaro

- Gostaria de comunicar a todos a indicação de Ricardo 

Velez Rodriguez, Filósofo autor de mais de 30 obras, 

atualmente Professor Emérito da Escola de Comando e 

estado Maior do Exército, para o cargo de Ministro da 

Educação.  - Velez é Professor de Filosofia, Mestre em 

Pensamento Brasileiro pela Pontifícia Universidade 

Católica RJ, Doutor em Pensamento Luso-Brasileiro pela 

Universidade Gama Filho, Pós-Doutor pelo Centro de 

Pesquisas Políticas Raymond Aron, Paris, com ampla 

experiência docente e gestora.

status 22/11/2018 180798 13544 211008 31540



9
G1 - O Portal de 

Notícias da Globo

Segundo denúncia, tesoureiro do PT negociou com 

empreiteira valor para pagamento de dívida da 

campanha de Haddad à Prefeitura de SP. Haddad negou 

reiteradas vezes ter cometido as irregularidades. 

https://glo.bo/2QWmJMT #G1

link 19/11/2018 28564 3974 50918 30555

10 João Amoêdo 30

O BNDES recebe recursos do FAT, o Fundo de Amparo 

ao Trabalhador, que destina 40% da verba para o banco. 

Este fundo é abastecido, principalmente, pelo PIS, 

tributo cobrado das empresas no faturamento e na 

folha de pagamento, aumentando os valores dos 

produtos, serviços e tornando as contratações mais 

caras.  Além disso, o BNDES recebeu do Tesouro 

Nacional (dinheiro dos nossos impostos), entre 2007 e 

2014, mais de R$400 bilhões.   Parte desses recursos foi 

utilizado para financiar empresas envolvidas em 

escândalos e grandes obras em outros países. Enquanto 

isso, o brasileiro sofre com uma infraestrutura precária.  

O BNDES precisa ser revisto e, aproveitando o corpo 

técnico e qualificado, ser transformado em uma agência 

de análise de projetos, especialmente de infraestrutura.  

Dessa forma o BNDES poderia auxiliar municípios, 

estados e governo federal em suas decisões de 

investimento, funcionando assim com mais 

transparência, solidez fiscal e sem financiar empresas 

amigas do governo e ditaduras.

link 21/11/2018 22669 853 29225 26649



11 O Globo

De acordo com MP, empreiteira deu R$ 2,6 milhões 

para pagar dívida de campanha de ex-prefeito. 

https://glo.bo/2S4OyCM #JornalOGlobo

link 19/11/2018 14105 2058 22538 26286

12 Revista ISTOÉ

O petista teria solicitado por meio do então tesoureiro 

do seu partido, João Vaccari Neto, a quantia de R$ 3 

milhões da empreiteira UTC Engenharia para 

supostamente quitar dívidas de campanha

link 19/11/2018 15033 1714 21832 24349

13 Fora Temer

E AGORA? Bolsonaro engana os seus seguidores e indica 

4 ministros acusados de corrupção na velha política do 

toma lá, dá cá.

video 21/11/2018 2976 1040 3875 23093

14 Revista ISTOÉ

A  deputada estadual mais votada do Brasil  acredita 

que o pensamento da esquerda acadêmica precisa ser 

combatido por atentar à liberdade de ideias e aos 

direitos individuais

link 23/11/2018 15263 1116 17679 22328



15 Exame #EXAME link 23/11/2018 17475 1140 25721 22243

16
G1 - O Portal de 

Notícias da Globo

De acordo com a pasta, até as 17h desta sexta-feira (23) 

o site recebeu 25.901 inscrições de médicos com 

registro (CRM) no Brasil ==> https://glo.bo/2FBlAsP #G1

link 23/11/2018 29795 2188 38018 21971

17
MBL - Movimento 

Brasil Livre
Hihihihi Siga o MBL no Instagram!  @mblivre foto 19/11/2018 11333 614 17027 21788

18 VEJA link 20/11/2018 5330 2104 11131 21013



19
Jair Messias 

Bolsonaro

- Para voltarmos a crescer como nação precisamos fazer 

valer nossa soberania e nossas leis. Devemos respeitar o 

mundo todo, mas também ser respeitados. Seremos um 

Brasil amigo, mas que tem seus valores e princípios 

básicos.  - O Brasil paraíso de criminosos e fonte de 

renda ditaduras desumanas deverá dar lugar ao Brasil 

cujo brasileiro e as pessoas de bem serão nossa maior 

prioridade. 

status 19/11/2018 125784 6280 141510 19597

20
MBL - Movimento 

Brasil Livre

URGENTE! Fonte nos comentários! Siga o MBL no 

Instagram: @mblivre
foto 19/11/2018 17399 1350 23545 18652


