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1 Vem Pra Rua Brasil Não basta cadeia. Lula precisa devolver 

nosso dinheiro!
foto 06/02/2019 22237 2503 23561 112285

2 Jair Messias Bolsonaro

- Nas últimas horas tive o prazer de voltar a 

comer. Ontem pela noite um caldo de carne 

e hoje uma boa gelatina. Estou feliz, apesar 

de não ser aquele pão com leite condensado 

kkkk. Bom dia a todos! 

foto 08/02/2019 332224 74078 429019 77639

3 Jair Messias Bolsonaro

- Uma pequena pausa para o almoço! Todos 

sabemos que desde a tentativa de 

assassinato do ex-integrante do PSOL, as 

maldades continuam e infelizmente são 

propositalmente ignoradas pela maior parte 

dos meios de comunicação. Não daremos 

bola para isso! Quero agradecer de verdade 

as orações da grande maioria da população 

brasileira. Se não fosse por isso e pela 

competência dos envolvidos nas minhas 3 

cirurgias nos últimos 5 meses não 

estaríamos vivos. Temos certeza que juntos 

dos bons, em menos de dois meses já 

estamos mudando aos poucos os rumos de 

nossa amada nação!  - Bom sábado a todos!

foto 09/02/2019 356852 112173 414424 75019

4 MBL - Movimento Brasil Livre
PARABÉNS, JUÍZA!

foto 06/02/2019 51847 2906 59132 68221



5 Vem Pra Rua Brasil

A juíza Gabriela Hardt acaba de condenar 

Lula a 12 anos e 11 meses de prisão no caso 

do sítio de Atibaia, por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro.  LULA LIVRE? SÓ EM 

2043!

foto 06/02/2019 19234 3483 27907 61044

6 MBL - Movimento Brasil Livre
PARABÉNS, GABRIELA HARDT!

foto 06/02/2019 38756 3612 54405 56282

7 MBL - Movimento Brasil Livre
Maduro é um monstro.

foto 07/02/2019 8093 2060 14627 46204

8 Carlos Bolsonaro

Bandidos torcem para sua morte, acusando 

os outros do que eles são! As orações são 

mais fortes, e este homem não está aqui em 

vão. A terceira cirurgia foi bem mais 

delicada que a segunda, mas o Presidente 

escolhido pelo povo vai voltando! A 

caravana passa e os cães ladram!  . Youtube: 

https://youtu.be/L2cQbLYdEzk

video 06/02/2019 30440 8714 38469 44553

9 Jair Messias Bolsonaro

- Sem sonda, alimentado, em recuperação 

plena, necessária e sem distorções. Agora 

despachando com o Ministro da 

Infraestrutura Tarcísio Gomes e com o 

Subchefe de Assuntos Jurídicos, Jorge 

Francisco de Oliveira. O Brasil não pode 

parar! 

foto 08/02/2019 177537 22848 206877 43305



10 Kim Kataguiri

Sempre quis trabalhar. Nunca gostei da ideia 

de gastar o dinheiro do meu pai. Com 14 

anos, finalmente consegui convencer a 

minha mãe a me deixar trabalhar. Encontrei 

uma vaga de arrumador de livros numa loja 

perto de casa. Foi minha primeira entrevista 

de emprego. O dono da livraria gostou de 

mim, mas não podia me contratar por causa 

da idade.  É perfeitamente possível conciliar 

uma vida de trabalho e estudo. É o que 

milhões de brasileiros, como eu, fazem 

todos os dias. Começar mais cedo significa 

aprender mais, ganhar maturidade e ter 

uma visão de mundo muito mais próxima da 

realidade.

foto 09/02/2019 62947 5369 71103 37899

11 VEJA link 06/02/2019 40475 5419 65542 37444

12 Senado Federal
A lei foi sancionada no fim de 2018 e já está 

valendo. Veja como ficou a nova regra: 

bit.ly/Lei13770-18.

foto 06/02/2019 8210 383 9852 27525

13 Jair Messias Bolsonaro
- Fui informado de que um ator americano 

está me acusando de censurar seu filme no 

Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa 

noite a todos! 

status 03/02/2019 178118 18307 274880 24846

14 VEJA No Radar #ConteúdoExclusivo 

#VEJAColunistas

link 08/02/2019 16086 1807 21474 24433



15 MBL - Movimento Brasil Livre

Falar que defende os mais pobres é fácil, 

difícil é ver deputado esquerdista abrindo 

mão de privilégios pagos pelo povo, né? 

Porque aí, só Kim Kataguiri, deputados do 

NOVO e mais meia dúzia abrem.  A reforma 

da previdência será o maior combate à 

desigualdade social já feito no país, mas os 

esquerdistas continuam contra.  Assista 

mais um discurso de Kim na Câmara dos 

Deputados.

video 06/02/2019 17611 1206 19131 23289

16 MBL - Movimento Brasil Livre
Um golaço da ministra Damares: 

transparência em todas as indenizações a 

pessoas anistidas pelo governo.  Siga o MBL 

no instagram @mblivre

foto 06/02/2019 17023 993 18599 22239

17 João Amoêdo 30

Os políticos devem dar o exemplo. Os 

deputados estaduais do NOVO, em Minas 

Gerais, abriram mão de benefícios como o 

auxílio-moradia e o auxílio-paleto. A 

economia será de quase R$800 mil por 

deputado ao longo do mandato.  O NOVO 

Brasil já começou.

link 03/02/2019 58982 1636 65693 22183



18 Jair Messias Bolsonaro

- DESBUROCRATIZAÇÃO E ECONOMIA: 

Ministro Tarcísio Freitas anuncia novidades 

para o trânsito: ampliação da validade da 

CNH, fim da obrigatoriedade de aulas com 

simuladores, medidas que afetam 

caminhoneiros serão extintas ou revistas, 

revisões na questão do emplacamento. O 

Contran emite cerca de 100 resoluções/ano 

atrapalhando a vida de quem transporta no 

Brasil.

status 09/02/2019 96047 8722 109534 21022

19 Jair Messias Bolsonaro

Há um gigantesco diferencial entre informar 

com imparcialidade e fazer militância 

maldosa. Meu estado de saúde neste 

momento encontra-se em plena evolução e 

estou feliz em compartilhar este sentimento 

com todos! Um dia de cada vez! Uma 

excelente terça-feira a todos! 

status 05/02/2019 172103 25286 197786 20140

20 MBL - Movimento Brasil Livre

Matéria da revista IstoÉ revelou a farra das 

indenizações. Mais de R$ 10 bilhões para 

anistiados políticos.

status 08/02/2019 7483 532 9097 19556


