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1 Jair Messias Bolsonaro

- Voltamos a fazer lives e tentaremos 

fazê-las uma vez por semana com 

assuntos sobre fatos atuais.  . Link no 

youtube: 

https://youtu.be/cOWlW_3zcw4

vídeo 07/03/2019 158027 149235 217832 67804

2 Kim Kataguiri Uma homenagem a essas mulheres foto 08/03/2019 38196 1344 55082 49483

3 Marco Feliciano Olha aí pra que serve o Carnaval... link 03/03/2019 14925 7994 44391 41693

4 Jair Messias Bolsonaro

. Em esclarecedores 4 minutos: 

possivelmente os 5 maiores equívocos 

contados sobre a Previdência.  - Link em 

nosso canal no youtube: 

https://youtu.be/u9qcjymfPzE

vídeo 08/03/2019 36056 2797 39275 39451

5 Mídia Ninja Não para! Arte @engaja foto 07/03/2019 19110 2468 41806 33638

6 MBL - Movimento Brasil Livre Parabéns ao Maduro! foto 09/03/2019 14429 879 18269 29573



7 Fernando Haddad

ORGULHO: Brasileira do Ciência sem 

Fronteiras tem tese de doutorado 

considerada a mais importante do 

mundo para a Biologia.   Thaís tem 

apenas 29 anos e fez seu doutorado em 

Londres, graças ao programa Ciências 

sem Fronteiras e acaba de se tornar a 

primeira latino-americana a ser 

premiada pela Linnean Society da 

Inglaterra desde que a premiação 

começou a existir, em 1888. A jovem é 

graduada em ciências biológicas e 

possui mestrado em botânica pela UnB.

link 08/03/2019 56403 2110 79636 28168

8 Jair Messias Bolsonaro

- Dois famosos acusam o Governo Jair 

Bolsonaro de querer acabar com o 

Carnaval.  A verdade é outra: esse tipo 

de \artista\" não mais se locupletará da 

Lei Rouanet. ASSISTA:"

vídeo 05/03/2019 51856 6306 67572 26818



9 Eduardo Bolsonaro

O cara toma banho de mijo em público, 

mostra o ânus de cima de um local alto 

para todos verem, mas o problema é o 

JB que compartilhou A imagem no 

twitter para alertar no que tem se 

transformado alguns blocos de carnaval. 

A esquerda é doente. Ora aplaude 

professora que defeca em público, ora 

se escandaliza com uma pessoa 

tomando banho de mijo. Tem que de se 

decidir o que quer. Na verdade todos 

sabemos, pouco importa o mérito, o 

que se quer é a todo custo desgastar o 

presidente para derrubá-lo. *Via Diário 

Conservador

foto 06/03/2019 46258 17622 52102 23501

10 Mídia Ninja

Parabéns Mangueira. A campeã do 

Carnaval de 2019 fez um lindo desfile 

trazendo as lutas e a representatividade 

para a Avenida. Vitória merecida e 

importante.

foto 06/03/2019 25626 649 39204 23436



11 Jair Messias Bolsonaro

- Nós estamos mudando o Brasil! 

Resgatar o crescimento de nossa 

economia é um dos primeiros passos 

rumo a prosperidade. Se tudo correr 

como planejamos, avançando nas 

mudanças necessárias, o Brasil 

aumentará consideravelmente seus 

investimentos. Ganha a população 

brasileira.  - Tão importante quanto a 

economia é o resgate de nossa cultura, 

que foi destruída após décadas de 

governos com viés socialista. 

Buscaremos o país da ordem e do 

progresso. Bom dia a todos!

foto 05/03/2019 57433 5590 64878 23282

12 Jair Messias Bolsonaro

- O Exército em apoio aos 

caminhoneiros retidos na BR 163. - Tão 

logo passe o período de chuvas o nosso 

Exército asfaltará o trecho. - Se alguém 

perguntar porque não fez antes, 

respondo: os governos anteriores não 

determinaram, o atual conversou com 

os Ministros da Defesa e Infraestrutura 

e resolveram agir. - Bom dia a todos.

vídeo 06/03/2019 47375 4102 53243 23278

13 Marco Feliciano
Inadmissível! Não podemos nos calar 

diante de situações como esta!
vídeo 04/03/2019 14173 1624 17131 22628



14 Jair Messias Bolsonaro

- A Lei Rouanet foi usada nos últimos 

anos para cooptar parte dos artistas 

famosos num projeto de Poder. - A Lei, 

em meu Governo, terá sua utilidade 

voltada para os artistas em início de 

carreira.  - Quanto a possibilidade de 

receber artista renomado que já se 

beneficiou da referida, para discuti-la, 

no mínimo, não passa de uma piada.

status 06/03/2019 116866 16369 148910 22389

15 Mídia Ninja

A voz do povo é a voz do carnaval! E o 

Brasil tem um recado pro presidente.   

Confira as cidades em que os blocos 

ecoaram o hit do momento.

vídeo 04/03/2019 6273 1852 10972 21414

16 Exame

Dados iniciais revelam indícios muito 

fortes que a máquina está sendo usada 

para manutenção de algo que não 

interessa ao Brasil - publicou o 

presidente #EXAME

link 04/03/2019 6868 5208 16160 21307

17 MBL - Movimento Brasil Livre

Pela primeira vez na hstória, uma 

mulher hasteia a bandeira nacional no 

Palácio do Planalto.

vídeo 08/03/2019 15936 797 18529 20999



18 Jair Messias Bolsonaro

Participando da Cerimônia em 

homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher ao lado de minha amada esposa, 

Michelle Bolsonaro. Um abraço em 

todas as mulheres, mães, guerreiras e 

trabalhadoras de nosso país! 

foto 08/03/2019 126937 9721 152689 20744

19 Vem Pra Rua Brasil

O Ministro da Justiça Sérgio Moro lança 

campanha pela ética do agente público 

no trato da coisa pública. O lema é: 

Fazer a coisa certa, pelos motivos certos 

e do jeito certo. Vamos divulgar e 

apoiar!  Queremos mudar o Brasil.

foto 04/03/2019 13154 1121 14018 20612

20 O Globo

Presidente critica ilustrações que 

ensinam como usar camisinha e que  

mostram genitália feminina, com 

orientações sobre a higiene íntima: 

\Então, é uma sugestão. Quem tiver a 

cartilha em casa, dá uma olhada porque 

vai estar na mão dos seus filhos, e, se 

você achar que é o caso, tira essas 

páginas que tratam desse tipo de 

assunto\". https://glo.bo/2tWB3uO 

#JornalOGlobo"

link 07/03/2019 8589 7607 26380 18680


