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1 Kim Kataguiri Paulo Guedes em resposta a oposição. foto 03/04/2019 34330 1124 38982 49636

2 MBL - Movimento Brasil Livre Paulo Guedes em resposta a oposição. foto 03/04/2019 28436 1505 31937 41453

3 Eduardo Bolsonaro
Paulo Guedes tortura a esquerda com verdades e 

os leva a loucura!!! Vídeo já viraliza nas redes
video 03/04/2019 36221 3840 45189 41308

4 VEJA link 05/04/2019 62581 15192 96738 38535

5 Jair Messias Bolsonaro

- Live da semana com o Presidente Bolsonaro, o 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 

Moro, e o Ministro-chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional, onde falamos sobre alguns 

assuntos da semana.  . Link no youtube: 

https://youtu.be/zcpi9xs3UyE

video 04/04/2019 109261 77283 143488 38399

6 Jair Messias Bolsonaro

- Ao ser provocado Paulo Guedes dá choque de 

realidade na esquerda:  . PARA SABER DETALHES 

SOBRE A NOVA PREVIDÊNCIA, ASSISTA: 

https://youtu.be/0HHEvyReOWo

video 04/04/2019 83603 10341 103452 38150

7 Eduardo Bolsonaro

O fato é um só: a visita de JB a Israel. Agora veja 

como a mesma notícia é dada na Globo e na 

Record. Tire as suas conclusões.

video 02/04/2019 29571 6145 34612 37168



8 João Amoêdo 30

A aposentadoria especial dos parlamentares é um 

privilégio que acabará quando a Reforma da 

Previdência for aprovada.   Os deputados do NOVO 

já se anteciparam e abriram mão destes privilégios. 

Será que os deputados que são contra a reforma 

também seguiram este bom exemplo?  Como 

funciona? A cada ano de mandato o congressista 

passa a ter o direito de se aposentar ganhando 

1/35 do salário de um deputado. Caso ele passe 

por 3 mandatos poderá se aposentar ganhando 

mais de R$11.500,00, o dobro do teto do INSS. Se 

ele ficar 35 anos no mandato, poderá se aposentar 

ganhando mais que R$33.000,00.  O NOVO acredita 

que os políticos devem dar o exemplo abrindo mão 

de seus privilégios. Eles devem se aposentar pelo 

INSS, como todo brasileiro.

link 03/04/2019 30921 1748 33893 35890

9 Kim Kataguiri Resposta merecida. video 03/04/2019 28437 2563 32669 32763

10 Portal R7

\Tomei a decisão que neste ano não teremos 

horário de verão\", disse Bolsonaro nesta sexta-

feira (05) durante café da manhã com jornalistas"

link 05/04/2019 63780 17823 99641 29874

11 MBL - Movimento Brasil Livre foto 06/04/2019 16422 679 17841 28866

12 MBL - Movimento Brasil Livre Resposta merecida. video 03/04/2019 21446 2504 24328 28377

13 Eduardo Bolsonaro

Bacana as palavras de Amado Batista para o 

Presidente. Certamente são os votos de muitos 

brasileiros também 

video 06/04/2019 23002 1604 26098 28176



14 Estadão

Em audiência na CCJ, ministro da Economia destaca 

que benefício no Legislativo é de R$ 28 mil, 

enquanto valor médio é de R$ 1,4 mil no INSS (via 

Economia Estadão) #Estadão

link 03/04/2019 10082 964 12864 25062

15 Jair Messias Bolsonaro

- Socialismo é para uma minoria de espertos 

viverem às custas do trabalho dos outros. - De 

Cuba um brasileiro desafia os críticos do 

capitalismo a viverem com U$ 30 por mês.  . Link 

no youtube: https://youtu.be/Tk3VBRq4hQg

video 06/04/2019 41542 3430 47018 23960

16 G1 - O Portal de Notícias da Globo

Contratos estão estimados hoje em quase R$ 14 

bilhões e foram assinados durante os governos Lula 

e Dilma https://glo.bo/2TVWjLJ #G1

link 05/04/2019 14238 2740 23165 22769

17 Jair Messias Bolsonaro

- Após revelação do Ministério da Infraestrutura de 

pedidos prontos de mais de 8.000 novos radares 

eletrônicos na rodovias federais do país, 

determinei de imediato o cancelamento de suas 

instalações. Sabemos que a grande maioria destes 

têm o único intuito de retomo financeiro ao 

estado. - Ao renovar as concessões de trechos 

rodoviários, revisaremos todos os contratos de 

radares verificando a real necessidade de sua 

existência para que não sobrem dúvidas do 

enriquecimento de poucos em detrimento da paz 

do motorista.

status 31/03/2019 114384 8468 127357 22315



18 Jair Messias Bolsonaro

- Parabéns aos policiais da ROTA (PM-SP) pela 

rápida e eficiente ação contra 25 bandidos 

fortemente armados e equipados que tentaram 

assaltar dois bancos na cidade de Guararema e 

ainda fizeram uma família refém. 11 bandidos 

foram mortos e nenhum inocente saiu ferido. Bom 

trabalho!

status 04/04/2019 197147 12736 232070 20061

19 MBL - Movimento Brasil Livre A Gleisi acha que somos bobos. foto 04/04/2019 13299 1538 15360 19065

20 Exame #EXAME link 03/04/2019 12915 6035 34766 19020


