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1 Kim Kataguiri BOAAAAA foto 08/05/2019 40101 1326 46219 74917

2 Jair Messias Bolsonaro
- A mentira do corte de 30% nas Universidades. 

youtu.be/_CcHeZUpYx8
vídeo 10/05/2019 59466 5673 65485 70735

3 Jair Messias Bolsonaro

- Ministro da Educação, Professor Abraham 

Weintraub , explica a diferença entre \corte\" e 

\"contingenciamento\" e desmente as #fakenews 

sobre o orçamento das faculdades.  . Link no 

youtube: https://youtu.be/A-IJGXBxsPI"

vídeo 10/05/2019 51020 5019 56801 55135

4 Kim Kataguiri
Paulo Guedes destrói deputado do dinheiro na 

cueca!
vídeo 08/05/2019 29265 3066 39798 51079

5 Jair Messias Bolsonaro

- Como disse Paulo Guedes, estiveram 16 anos no 

poder, arruinaram nossa economia e agora querem 

falar de desemprego e cobrar crescimento em 4 

meses de governo, como se não tivessem nenhuma 

responsabilidade sobre a atual situação do Brasil. 

Estamos reparando o estrago que fizeram!

vídeo 08/05/2019 70549 5251 81017 48375

6 Revista ISTOÉ

A partir de agora, menores de idade precisarão 

apenas de autorização de um dos responsáveis 

legais para a prática

link 08/05/2019 4712 1684 8622 37264



7 Kim Kataguiri

Fui designado Relator da PEC 505/2010, que prevê 

que os magistrados que forem condenados à perda 

da função por terem cometidos atos ilícitos sejam 

demitidos com prejuízo dos vencimentos. Hoje, os 

condenados são aposentados compulsoriamente e 

continuam recebendo seus salários mesmo após 

terem cometido infrações graves. Isso tem que 

mudar. Agradeço o Presidente da CCJ, Dep. Felipe 

Francischini, pela confiança.

foto 08/05/2019 38832 3498 42946 35179

8 MBL - Movimento Brasil Livre
A paulada que Paulo Guedes deu na oposição hoje.  

Ajude o MBL! mbl.org.br/contribua
vídeo 08/05/2019 14512 898 16448 29299

9 Jair Messias Bolsonaro

- Após nossa vitória nas eleições, a Fórmula 1, que 

iria embora do Brasil, decidiu não só permanecer, 

mas também construir um novo autódromo no RJ, 

que terá o nome do ídolo Ayrton Senna. Com isso, 

milhares de empregos serão criados, beneficiando a 

economia e a população do estado. - Importante 

ressaltar que o investimento será totalmente de 

iniciativa privada, com custo ZERO para os cofres 

públicos. Boa tarde a todos!

status 08/05/2019 161474 9529 185042 28454

10 Carlos Bolsonaro link 09/05/2019 11622 2071 18729 26078



11 G1 - O Portal de Notícias da Globo

Valor significa aumento médio anual de  2 bi. 

'Estamos garantindo a prosperidade de nosso país', 

diz ministra https://glo.bo/2VRtXY6 #G1

link 09/05/2019 27661 3505 37513 25364

12 Jair Messias Bolsonaro

- Uma muito legal conversa sobre Brasil com Silvio 

Santos. - Agradeço muito a consideração! - Uma boa 

noite a todos.  . Link no youtube: 

https://youtu.be/_8FuEdyjJMg

status 06/05/2019 125445 9752 147627 25281

13 Estadão

Juíza do DF tinha barrado licitação de R$ 487 mil 

para compra de bebidas e refeições, o que inclui 

vinhos importados e o crustáceo, mas vice-

presidente do TRF-1 cassou a liminar (via Fausto 

Macedo) #estadão

link 07/05/2019 4800 3299 16359 24046



14 Jair Messias Bolsonaro

- Infelizmente, temos que passar grande parte do tempo 

desmentindo invenções que parte da mídia e a oposição 

fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos 

que seria assim, há um interesse gigantesco na máquina 

pública e não é por preocupação com o futuro do país. - 

Hoje, graças a Deus, temos a internet, que possibilitou que 

a população pudesse observar mais de perto e ter maior 

influência nas decisões, como sempre deveria ter sido. Isso 

frustra qualquer pretensão ruim, por isso tentam desanimá-

los a todo custo. Se tornou o maior obstáculo. - O Brasil de 

sempre, com os velhos vícios, levou os brasileiros a uma 

situação caótica, com pobreza, violência e desemprego. O 

establishment quer o de sempre porque não sente as 

consequências de suas ambições. Nós vamos mudar o 

Brasil porque não fazemos parte do establishment! - Por 

isso precisamos cada vez mais que todos vocês estejam 

incluídos nesse processo, cobrando, inclusive, do governo. 

Queremos reproduzir os valores da população brasileira e 

resgatar nossa identidade como nação. Só assim, juntos, 

conseguiremos mudar de vez o futuro do Brasil! - Por isso 

também ressalto a necessidade de garantir a liberdade 

nessa importante ferramenta que é a internet, para que 

nunca mais a população seja afastada do que acontece no 

cenário político brasileiro e outras liberdades sejam 

atacadas às sombras. Boa tarde a todos!

status 11/05/2019 133337 15686 146688 23724



15 João Amoêdo 30

Aqueles que servem à população não podem 

demandar privilégios. Afinal, quem paga a conta é o 

cidadão.  Ainda vivemos os efeitos da maior crise de 

nossa história. Não faz sentido que seja exigido em 

uma licitação pública \vinho que tenha ganhado pelo 

menos 4 premiações internacionais\", \"bobó de 

camarão, camarão à baiana e medalhões de lagosta.  

O NOVO é e sempre será contra qualquer forma de 

privilégio. Por isso, nosso deputado Gilson Marques 

propôs emenda proibindo itens de luxo nas futuras 

licitações.  Todos os membros de todos os poderes 

devem dar o exemplo e cortar os próprios 

privilégios."

link 07/05/2019 21710 4221 35286 23692

16 Kim Kataguiri Por Rubinho Nunes foto 06/05/2019 18009 690 22381 23343

17 Fernando Haddad A inteligência do mundo unida contra a aberração. link 06/05/2019 30402 1159 38403 23070

18 Jair Messias Bolsonaro

- Live das quintas-feiras com o Presidente Bolsonaro 

com muitas novidades (09/05/2019).  . Link da 

gravação no youtube: https://youtu.be/k6Z0JYrx95Q

vídeo 09/05/2019 65500 51880 85489 22603

19 Kim Kataguiri Ué? foto 07/05/2019 13427 642 17308 22079



20 Estadão

A partir de agora, menores de idade precisarão 

apenas de autorização de um dos responsáveis 

legais para a prática #Estadão

link 08/05/2019 8328 2746 25091 20879


