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1 Kim Kataguiri

Quem fala o que quer...

foto

20/02/2019

58820

7906

106140

78994

2 MBL - Movimento Brasil Livre

QUINHENTÃO NUM ÚNICO DIA. Você, pagador
de impostos, está feliz com isso? Siga o MBL
no instagram @mblivre

foto

21/02/2019

15165

1497

20315

63087

3 Ciro Gomes

Ciro sobre a proposta de Reforma da
Previdência apresentada pelo governo:
algumas coisas são flagrantemente criminosas.
Assista!

vídeo

21/02/2019

14499

1841

16458

54075

4 Kim Kataguiri

Cadê a galerinha do \tô com Maduro\"?"

foto

22/02/2019

13200

791

17360

49389

5 Kim Kataguiri

Não podemos nunca nos esquecer que foi a
quadrilha do PT que financiou a ditadura
socialista de Maduro com o nosso dinheiro!

foto

23/02/2019

13434

712

16294

48327

6 Jair Messias Bolsonaro

- Pronunciamento e esclarecimentos sobre a
nova previdência! . Link no youtube:
https://youtu.be/Tz9OZ9Xtrco

vídeo

21/02/2019

96600

20974

119819

43551

7 MBL - Movimento Brasil Livre

O Brasil não deve esquecer nunca quem traiu
não só o povo brasileiro, mas o venezuelano. O
PT merece a lata de lixo da história.

foto

23/02/2019

13628

1249

16601

42905

8 Vem Pra Rua Brasil

Nunca se esqueça de quem até hoje apoia as
atrocidades cometidas pelo ditador Nicolás
Maduro na Venezuela.

foto

23/02/2019

7880

902

10223

39995

9 Conversa Afiada Oficial

Quem assiste à Globo e presta atenção a seus
mais renomados colonistas pode ter a falsa
impressão de que a Globo está na oposição ao
Governo (sic) Bolsonaro. A ponto de Bolsonaro
dizer ao Bebianno, de saudosa memória, que a
Globo é inimiga! Pela primeira vez na história
da empresa, tem um presidente que a
considera inimiga. Nenhum presidente militar
ou trabalhista se permitiu tal ousadia. O
William Bonner só faltou levantar da cadeira
para esmurrar o Bolsonaro, ao dizer que a
Globo não tem inimigos. Está aí o Lula que não
deixa o Bonner mentir. Quá, quá, quá! Mas,
mesmo contra o Bolsonaro, a Globo tem seus
planos e ambições. Na verdade, a Globo
precisa desesperadamente de... Publicidade!
E, aí, como é que faz? A Globo vai para a
oposição? Se não é ela? Quem é a oposição?
A TV Afiada oferece surpreendente resposta a
essa intrigante pergunta!

vídeo

20/02/2019

31157

4054

34822

34875

10 Mídia Ninja

O deputado Glauber Braga (PSOL/RJ) expôs na
tribuna o áudio do presidente Bolsonaro sobre
a previdência à época de sua campanha
eleitoral. Bolsonaro mudou de ideia sobre
idade mínima e trouxe uma proposta pior que
a de Michel Temer. Covardia, disse o deputado.
#ReajaOuSuaPrevidênciaAcaba

vídeo

20/02/2019

10719

1202

12877

34613

11 O Globo

As imagens dão ideia da madrugada de terror
por que passou Elaine Peres Caparroz, de 55
anos. Em seu próprio apartamento, a
empresária foi espancada durante quatro
horas pelo estudante de Direito Vinícius Batista
Serra, de 27 anos, com quem se encontrara
pela primeira vez. A vítima está internada e
levou quase 40 pontos dentro da boca.
Também sofreu fratura no nariz e nos ossos da
órbita (região próxima aos olhos). O agressor
foi preso em flagrante, por tentativa de
feminicídio .#JornalOGlobo

vídeo

19/02/2019

8872

11568

39701

34100

12 Deputado Cabo Daciolo

DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA - MENTIRA!!!!!!!

vídeo

21/02/2019

14592

11631

19064

31567

13 Eduardo Bolsonaro

MARIGHELA matou mulheres, mas você nunca
verá a esquerda pedindo justiça para esses
fatos, afinal eles não interessam para a
narrativa deles. Na imagem há ainda trechos
do mini manual do guerrilheiro urbano em que
Marighella escreve como matar policiais e
fazer terrorismo. A esquerda é DOENTE!
*Fonte:
http://www.ternuma.com.br/index.php/art/30
12-os-mortos-que-o-brasil-nao-chora-xliii-e-xlivrobson-merola-de-campos-advogado

foto

18/02/2019

16255

1079

20094

31559

14 MBL - Movimento Brasil Livre

Petistas estão fazendo TERRORISMO com a
reforma da previdência. Mentem sem parar.
Que nojo. Siga o MBL no instagram @mblivre

foto

21/02/2019

10818

2075

12859

27642

15 Estadão

Ministério também confirmou que segurados
que ganham mais de um salário mínimo terão
direito a 60% do benefício ao completar 20
anos de contribuição (via Economia Estadão)
#estadao

link

20/02/2019

7235

2144

15884

27366

16 MBL - Movimento Brasil Livre

Cadê a Gleisi? Haddad?

foto

22/02/2019

10605

968

14754

27166

17 Vem Pra Rua Brasil

foto

21/02/2019

24020

3635

29098

27031

18 MBL - Movimento Brasil Livre

Dilma e Lula defendem aumento da idade
mínima na previdência, mas só quando o
problema está no colo deles, claro. Agora,
trabalham para o quanto pior, melhor. Que
coisa. Siga o MBL no instagram @mblivre

vídeo

22/02/2019

5929

826

7235

26064

19 Vem Pra Rua Brasil

Prefere que eles morram de fome, Gleisi? Até
onde vai a insanidade do seu partido em apoiar
um ditador sanguinário?

foto

23/02/2019

6325

4598

12027

25959

20 Jair Messias Bolsonaro

Link: https://renovamidia.com.br/reformaacaba-com-aposentadoria-especial-depoliticas/amp/?__twitter_impression=true

foto

20/02/2019

75546

6164

87616

25099

