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1 Jair Messias Bolsonaro

- Sofro bombardeios diários de fake news como esse
caso da \demissão\" do Ministro Velez. - Com
mentiras a mídia cria narrativas de que NÃO
GOVERNO, SOU ATRAPALHADO, etc. - Vocês sabem
quem, na verdade, quer nos desgastar para que se
crie condições que se justifique uma ação definitiva
contra meu mandato no futuro. - Tire suas
conclusões. - Nosso compromisso é com você, com
o povo, com o Brasil. - Jair Bolsonaro."

foto

28/03/2019

202120

37188

232303

51327

2 Estadão

Antonio Ivan Athié foi investigado de estelionato e
formação de quadrilha., em decisões no TRF-2, ele
comparou propina com gorjeta e votou por revogar
prisões de Adriana Ancelmo, Fernando Cavendish e
outros (via Politica Estadão) #Estadão

link

25/03/2019

6217

2720

14010

47582

3 Ranking dos Políticos

Quais são as alternativas à Reforma da Previdência?
O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) recebeu
aplausos em seu discurso brilhante sobre o assunto
na Comissão de Constituição e Justiça. Confira!

vídeo

29/03/2019

19231

1502

20937

39097

4 Jair Messias Bolsonaro

- Grande vitória no leilão do trecho centro-sul da
Ferrovia Norte-Sul. Investimento previsto de R$ 2,8
BILHÕES. Levaremos desenvolvimento a vários
estados do país. Parabéns ao ministro @tarcisiogdf e
a todos os envolvidos! É a jornada ferroviária sendo
retomada no Brasil! - O trecho envolvido nesta
primeira fase são de 1.537km de Porto nacional/TO
à Estrela DOeste/SP. Mais detalhes no Ministério da
Infraestrutura

foto

29/03/2019

120484

9574

133588

37369

5 Jair Messias Bolsonaro

O Google confirmou pagamento de R$ 88,2 mil pela
campanha do PT para que o endereço de site que
atacava Bolsonaro aparecesse no primeiro resultado
da busca pelo nome \Jair Bolsonaro\". A máxima da
esquerda se repete: Acusam do que fazem, xingam
do que são."

foto

28/03/2019

86814

6535

103067

37043

6 Jair Messias Bolsonaro

- Hasteamento da Bandeira do Brasil. - Palácio da
Alvorada, 29/março. - Jair Bolsonaro.

vídeo

29/03/2019

66262

6066

79459

36719

7 Jair Messias Bolsonaro

- R$290.000,00 num jantar organizado pela
Embratur? Aqui não! Temos buscado dar exemplo
com o dinheiro do contribuinte, desde economia de
R$35 milhões na compra de passagens aéreas
anuais, redução de número de ministérios, cortes de
milhares de comissionados etc. e muito mais virá!

vídeo

29/03/2019

68516

7775

78212

36105

8 Terra

Desembargador que libertou Temer ficou sete anos
afastado e foi investigado por estelionato e
formação de quadrilha http://bit.ly/2WoQE2e
#TerraNotícias

foto

25/03/2019

5463

3351

10812

35449

9 Jair Messias Bolsonaro

Live da semana com o Presidente Jair Bolsonaro
relativos a assuntos da semana com o Ministro das
Relações Exteriores Ernesto Araújo.

vídeo

28/03/2019

100668

76743

132282

33333

10 Revista ISTOÉ

Acusado de estelionato, desembargador ficou sete
anos afastado do cargo

link

25/03/2019

9213

2892

18620

33034

11 Marco Feliciano

Isso a esquerda não fala!

link

29/03/2019

39093

1418

44589

30956

foto

27/03/2019

7979

702

11020

29957

13 Jair Messias Bolsonaro

- Alexandre Garcia destaca que grande parte da
mídia, com mais agressividade, busca tornar o
Governo Jair Bolsonaro, eleito pelo voto popular,
em algo ILEGÍTIMO. . Link no youtube:
https://youtu.be/s7CV5bX9AIU

vídeo

25/03/2019

45217

3883

49425

29675

14 MBL - Movimento Brasil Livre

Em participação na CCJ hoje, o deputado federal Kim
Kataguiri fez uma defesa brilhante da reforma da
previdência e acabou com as mentiras espalhadas
pela esquerda. Assista!

vídeo

26/03/2019

18499

1501

19785

25830

12 MBL - Movimento Brasil Livre

15 Jair Messias Bolsonaro

- Battisti, \herói\" da esquerda, que vivia colônia de
férias no Brasil proporcionada e apoiada pelo
governo do PT e suas linhas auxiliares (PSOL, PCdoB,
MST), confessou pela 1ª vez participação em 4
assassinatos quando integrou o grupo terrorista
Proletários Armados pelo Comunismo. - Por anos
denunciei a proteção dada ao terrorista, aqui
tratado como exilado político. Nas eleições, firmei o
compromisso de mandá-lo de volta à Itália para que
pagasse por seus crimes. A nova posição do Brasil é
um recado ao mundo: não seremos mais o paraíso
de bandidos!"

foto

25/03/2019

90547

8069

102924

25776

16 Manuela D'Ávila

Vadia. Foi de vadia que o deputado que fazia pornô
me chamou ontem, na Câmara dos Deputados.
Enquanto ele tentava conectar palavras, Eu estava
autografando os meus livros com Laura rodeada de
amor. Escutei as palavras mais doces e lindas de
centenas de pessoas, quase todas mulheres.
Mulheres que têm seus filhos ou não quiserem têlos, mulheres que se preocupam comigo e com
minha filha, mulheres que carregam as cicatrizes de
ouvirem que são vadias cada vez que suas vidas
livres se parecem com um dedo erguido na cara de
um idiota e com a masculinidade frágil como esse
deputado que me agrediu. Pra cada grito de vadia
mais liberdade. Para cada gesto de ódio, mais amor.
Vocês passarão. Nos passarinho.

foto

28/03/2019

72982

8735

125126

24468

17 Revista ISTOÉ

Precisa dizer mais alguma coisa? Isso não é
jornalismo, é campanha e campanha suja, escreveu
Marcelo

link

25/03/2019

19332

2043

23349

24369

18 Portal R7

Pelo menos 15 mil pessoas passaram o dia nesta
terça-feira, no centro de SP, em busca de uma senha
para participar do Mutirão do Emprego

link

27/03/2019

14879

2172

22790

21369

19 Eduardo Bolsonaro

Nada como a nossa imparcial imprensa.

foto

27/03/2019

16996

1413

21776

21240

20 O Globo

Campanha petista foi acusada de pagar para
promover propaganda negativa de Bolsonaro, o que
não é permitido. https://glo.bo/2uxJnkR
#JornalOGlobo

link

28/03/2019

8506

2405

14550

20754

