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UNE - União Nacional dos
Estudantes

Bolsonaro declarou pelo twitter que pretende
\descentralizar investimentos\" em faculdades
de filosofia e sociologia. Isso é um desrespeito
às universidades brasileiras, não
permitiremos!
#BolsonaroRespeiteAUniversidade"
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Guilherme Boulos

Tire suas conclusões...
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Ranking dos Políticos

Ficaram todos olhando sem reação! O
deputado estadual Arthur do Val Mamaefalei
(DEM-SP) expôs, ontem (24) na ALESP, os
deputados que receberam \doação\" de
campanha de fiscais da receita e que, agora,
votarão para aumentar o salário destes
mesmos fiscais. Parece \"toma lá, dá cá\"?
Nosso profundo respeito e admiração pela
coragem desse jovem deputado."
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Jair Messias Bolsonaro

- No evento da Páscoa ocorrido no Palácio do
Planalto na semana passada, perguntei para
algumas crianças ali presentes quem torcia
para o Palmeiras, meu time de coração. A
pequena Yasmim, flamenguista apaixonada,
prontamente contrariou a pergunta. Um
jornalista do Estadão aproveitou-se para
politizar a situação com MENTIRAS,
destruindo a ingenuidade do momento e
irresponsavelmente utilizando uma criança
simpática e muito educada como ferramenta
apenas para me atingir, o que afetou sua
rotina e gerou muito desconforto. -Hoje
recebi Yasmim e sua mãe em meu gabinete
para conversar, dar apoio e entregar um
presente que, pelo visto, comprovou que ela
não é palmeirense. Uma grande satisfação! .
Se inscreva em nosso canal no youtube:
https://youtu.be/AyaZLL736wU

vídeo

25/04/2019

72669

8761

88958

42288

5

Estadão

Pregão eletrônico será realizado para a
contratação de 'serviços de fornecimento de
refeições institucionais'., vinhos servidos
devem ter ao menos quatro premiações
internacionais, além de outras exigências (via
Fausto Macedo) #estadão
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Mídia Ninja
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Jair Messias Bolsonaro

Conheci nesta manhã a casa da Yasmim e
família, na Estrutural, área pobre do DF.
Retribuí a agradável visita ao Palácio do
Planalto. Que Deus abençoe esta família e a
vida desta doce e educada menina. Que
possamos construir um futuro melhor para ela
e todas as crianças do Brasil!
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G1 - O Portal de Notícias da Globo

Horário de Verão foi instituído pela primeira
vez pelo ex-presidente Getúlio Vargas, em
1931 ==> https://glo.bo/2XH7YAn #G1
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Guilherme Boulos

Ouça um bom conselho...
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VEJA
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MBL - Movimento Brasil Livre

foto

24/04/2019

7924

767

10440

25188

foto

27/04/2019

178122

11840

211558

30266

Kim Kataguiri

Um breve levantamento no site da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
podemos observar que a oposição deve à
previdência, e muito. O Partido dos
Trabalhadores é recordista com uma dívida de
R$ 15 milhões de reais. Ora, se eles são os que
mais pedem para cobrar os devedores,
deveriam estar pagando suas dívidas. Os que
dizem defender os mais pobres não parecem
tão interessados em pagar os mais pobres.
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Mídia Ninja

Em reunião na casa do presidente da Câmara
Rodrigo Maia (DEM/RJ), o ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni (DEM/RS) ofereceu um
extra de R$ 40 milhões em emendas
parlamentares até 2022 a cada deputado
federal que votar a favor da reforma da
Previdência. A informação foi confirmada por
líderes de cinco partidos, além de deputados
do DEM, PP, PSD, PR, PRB e Solidariedade.
Via Revista Fórum
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Kim Kataguiri

HAHAHAHAHAHA
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MBL - Movimento Brasil Livre

A verdade sobre a imprensa, nua e crua.
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Terra

O ex-presidente está preso desde 7 de abril do
ano passado na sede da Polícia Federal em
Curitiba (PR). No caso do semiaberto, ele teria
direito a deixar a prisão de dia, mas teria de
passar à noite nela.
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Jair Messias Bolsonaro

- LIVE DE 25/04 SOBRE OS ÚLTIMOS FATOS DA
SEMANA: Previdência, Cadastro Nacional dos
Pescadores e outros assuntos . Link no
youtube: https://youtu.be/njs9mTU0jp8
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Revista ISTOÉ

Lagostas e pratos à base de camarões e
bacalhau, acompanhados de champagnes,
vinhos especiais e whiskies 18 anos vão
compor o novo cardápio do STF. Gastos
somam R$ 1 milhão
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MBL - Movimento Brasil Livre

Plau!
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Eduardo Bolsonaro

PT e PSOL tentam bagunçar CCJ. Não
conseguiram. Repare que só as deputadas vão
até o presidente, nenhum parlamentar
homem vai. É tudo arquitetado, pois caso
alguém caia na provocação elas se
vitimizariam dizendo que foi uma ofensa
contra uma mulher.
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