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1
MBL - Movimento Brasil 

Livre

Gleisi Hoffmann usou o plenário da Câmara hoje para 

atacar a direita e a base do governo e o Kim Kataguiri não 

perdoou.  Siga o MBL no instagram @mblivre

video 14/02/2019 44015 9571 56673 61577

2 Jair Messias Bolsonaro
- Vamos para Brasília! Brasil acima de tudo., Deus acima 

de todos! 
foto 13/02/2019 226959 29066 279160 56434

3
MBL - Movimento Brasil 

Livre

Reforma da previdência já!! Assistam esse video e vejam 

o quão absurda é a previdência brasileira hoje.
video 12/02/2019 9716 547 10961 51703

4 Jair Messias Bolsonaro
- Um bom domingo a todos!   . Link no YouTube: 

https://youtu.be/Y7ytiyOkMqQ
video 10/02/2019 140883 21321 159777 51174

5
MBL - Movimento Brasil 

Livre

Denúncia gravíssima: o novo ministro da Saúde, 

Mandetta, denunciou que aviões do SUS eram usados 

para tráfico de drogas durante a era petista.

video 10/02/2019 12462 857 17203 40590

6 VEJA (via Radar) #VEJAColunistas #ConteúdoExclusivo link 11/02/2019 13447 4435 41966 39051

7 Ranking dos Políticos

O deputado federal Kim Kataguiri subiu a tribuna para 

apontar um fato curioso: por que os deputados de 

esquerda, mesmo os da dita \nova política\", não abrem 

mão de nenhum de seus privilégios?"

video 11/02/2019 17308 1047 19106 35965

8
MBL - Movimento Brasil 

Livre

Houve pressão de ministro do STF para que senadores 

desistissem da CPI Lava-Toga. Um absurdo.
foto 12/02/2019 7589 2002 11772 35581

9 O Globo

Aeronave caiu sobre caminhão na rodovia Anhanguera e 

deixou dois mortos e um ferido.   https://glo.bo/2GmvgqJ 

#JornalOGlobo

link 11/02/2019 25041 4548 76374 33756



10 Jair Messias Bolsonaro

- Meses atrás exigimos que a ditadura cubana revisse as 

regras impostas aos profissionais cubanos participantes 

do Mais Médicos, que recebiam apenas uma pequena 

parte de seus salários e não tinham liberdade para ver 

seus familiares. De forma irresponsável, Cuba suspendeu 

sua participação subitamente, colocando em xeque o 

caráter humanitário do acordo feito com o PT.  

Oferecemos asilo aos que cidadãos queriam ficar em 

nosso país. A esquerda mesmo assim poupou a ditadura e 

colocou na conta do novo Governo do Brasil a falta de 

sensibilidade e os milhões que ficariam sem atendimento. 

O Ministério da Saúde, porém, agiu rapidamente e as 

vagas deixadas foram preenchidas - as últimas nesta 

quarta (13) por brasileiros formados no exterior. Eles 

receberão seus salários de forma integral e terão a 

liberdade necessária para uma vida digna.  A resposta 

para quem torce contra o Brasil é o trabalho. Vamos em 

frente! 

foto 14/02/2019 86855 5998 100411 31991

11 Exame #EXAME link 13/02/2019 25834 1773 33752 30360

12
MBL - Movimento Brasil 

Livre

Tem gente divulgando por aí que Bolsonaro tirou R$ 600 

bilhões da previdência. FAKE NEWS!  Siga o MBL no 

instagram @mblivre

foto 14/02/2019 12646 644 13282 28664

13 Pragmatismo Político

A morte de um cachorro no Carrefour gerou mais 

indignação que a do jovem negro estrangulado no Extra. 

A cena do assassinato é dantesca:

link 15/02/2019 4300 784 11145 28278

14 Jair Messias Bolsonaro

- Possibilidades de Mudanças na Lei Rouanet:   - Redução 

elevada do valor do teto para um único projeto , Caixa, 

BB, Petrobras e BNDES  vão patrocinar projetos com 

artistas desconhecidos - e não famosos - escolha em 

coordenação com o Ministério da Cidadania.   -Mais 

detalhes no vídeo:

video 10/02/2019 63622 5744 74516 27503



15 Portal R7

Celso Fonseca: Ele disse que a \Vale é uma joia que não 

pode ser condenada\" e ainda ficou sentado durante 

minuto de silêncio"

link 14/02/2019 12129 5442 46427 26716

16 SBT Luto no jornalismo: https://goo.gl/NRVLKg link 11/02/2019 34618 4169 83551 26132

17
MBL - Movimento Brasil 

Livre
foto 11/02/2019 32549 2417 59258 23899

18
G1 - O Portal de Notícias da 

Globo

E lá eles também não podem aumentar o próprio salário., 

veja outras diferenças ==> https://glo.bo/2TTyGnJ #G1
link 16/02/2019 28944 1266 32443 23620

19
MBL - Movimento Brasil 

Livre
Boooa, Moro!!!!   Siga o MBL no Instagram @mblivre foto 13/02/2019 17315 1369 19873 22995

20 Kim Kataguiri Hipocrisia de Gleisi escancarada no Plenário da Câmara video 14/02/2019 24301 5882 32824 22630


