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1 Jair Messias Bolsonaro

Essa senadora votou contra nosso Decreto das 

Armas. - Assista ao vídeo e tire suas conclusões: ela 

votou contra o Presidente da República ou contra 

sua própria consciência? e por que?

vídeo 20/06/2019 62596 19036 92991 83176

2 Jair Messias Bolsonaro
- O Brasil voltando aos *TRILHOS*. - Lote 5, 

Ferrovia da Integração Oeste-Leste.
vídeo 23/06/2019 84817 4982 95338 40120

3 Kim Kataguiri

Ministro Sérgio Moro rebate acusações de senador 

petista: \não preciso fazer curso pra vir aqui falar a 

verdade!\""

vídeo 19/06/2019 28951 5147 36445 38030

4 Alvaro Dias

Para o Líder do Podemos, senador Alvaro Dias, o 

ministro Sérgio Moro não deixou nenhuma 

pergunta sem resposta, na audiência pública no 

Senado: Moro saiu maior do que entrou, disse. 

Veja no vídeo #EuApoioaLavaJato

vídeo 19/06/2019 19386 2173 21270 28980

5 Jair Messias Bolsonaro Recebi hoje a visita do craque Ronaldinho Gaúcho. foto 17/06/2019 395135 18328 462166 27436

6 Jair Messias Bolsonaro
Neste feriado ao lado da minha Mãe em Eldorado 

Paulista/SP.
vídeo 20/06/2019 150979 12558 180865 27032

7 Manuela D'Ávila Marta foto 22/06/2019 35256 988 66796 24422



8 Portal R7

Marco Antonio Araujo: 'Acusações que 

hipoteticamente derrubariam um presidente de 

país desenvolvido são incapazes de inflamar o 

parlamento brasileiro'

link 19/06/2019 35778 6593 45708 22642

9 Portal R7

Presidente citou caso do menino Ruan, morto pela 

mãe e sua companheira aos 9 anos, para lamentar 

que a constituição não permita tal punição

link 18/06/2019 67262 9497 83093 20972

10 Jair Messias Bolsonaro vídeo 20/06/2019 85045 49341 107570 20527

11 Jair Messias Bolsonaro

- Hoje, 17 de junho, assinaremos Medida 

Provisória que simplifica e desburocratiza a venda 

e utilização de bens apreendidos do tráfico em 

políticas de prevenção e combate ao crime 

organizado. De maneira inteligente, vamos 

combater o crime com os recursos do crime.

foto 17/06/2019 149746 7829 166855 20518



12 Conversa Afiada Oficial

O também paranaense Requião gostava do Moro, 

mas, depois, se decepcionou porque o marreco de 

Maringá se deixou picar pela mosca azul (tucana?) 

da vaidade.  Vaidade, narcisismo e sede de poder 

levaram Moro a se oferecer para depor no Senado.  

Foi um tiro no pé.  E parece que ele não se deu 

conta disso (é assim com narcisos...).  Ele se deitou 

sobre o ombro direito da cadeira e mirava no 

senadores (especialmente os da oposição) como 

tratava os advogados do PT em Curitiba...  

Alternadamente, os senadores empurraram pela 

goela abaixo dele todos os fatos - inquestionados, 

até agora e inquestionáveis - que o Intercept 

revelou.  E estavam lá, na TV Senado, na CBN, a 

rádio que troca a notícia, e na GloboMews - pelo 

menos!  Uma audiência que os senadores da 

oposição jamais imaginaram que pudessem ter - 

ao lado da grande estrela - hoje, vilão de novela 

mexicana -, o Super Moro!  A certa altura, ele 

disse, com a maior cara de pau, que jamais teve 

projeto político.  Que a reação essa lorota pode ter 

provocado?  Em quem?  Veja na trepidante TV 

Afiada!

vídeo 19/06/2019 20108 1875 22901 19833

13 Jair Messias Bolsonaro

- Marginais que executaram o Sgt Luís Carlos da 

Silva Castro, da PM do Amazonas, com 10 tiros, 

sendo 8 nas costas, saem pela porta da frente da 

delegacia, após serem ouvidos em *Audiência de 

Custódia*. - Em 2016 o deputado Eduardo 

Bolsonaro apresentou PDC para sustar a Resolução 

do CNJ que criou as \Audiências.\""

vídeo 22/06/2019 26606 8957 52584 19379



14 Jair Messias Bolsonaro

- Juntamente com alunos de Educação Física da 

PM de São Paulo convidei o Governador a pagar 10 

flexões.

vídeo 19/06/2019 80216 7870 102853 18627

15 Alvaro Dias

Vídeo revelador! Lula de dentro da prisão pede a 

Glenn Greenwald do Intercept para investigar 

#SergioMoro e #DeltanDallagnol

vídeo 21/06/2019 4250 3043 7353 18427

16 Jair Messias Bolsonaro

- Em reunião de ministros mostramos vídeo sobre 

a vida de um humilde cidadão que deseja 

trabalhar, mas encontra na burocracia uma 

enorme barreira.  - Essas \maquinas\" União, 

Estados e Municípios geralmente são muito 

eficientes apenas para arrecadar.   - A exemplo da 

\"MP da Liberdade Econômica\" continuamos 

trabalhando para facilitar a vida de quem produz."

vídeo 18/06/2019 45348 3643 50545 17634

17 O Globo

Subsecretária e funcionários da Secretaria estadual 

de Educação usaram entradas doadas pela 

organização da competição para ir ao Maracanã: 

elas deveriam ter sido usadas por professores e 

estudantes.   https://glo.bo/2x12nJP 

#JornalOGlobo

link 18/06/2019 4091 1800 11467 17613

18 Conversa Afiada Oficial

Duvivier relembra as (muitas) irregularidades do 

Moro!  Do Banestado à Lava Jato, o Conge driblou 

as leis:

vídeo 22/06/2019 13672 794 15844 17436



19 Jair Messias Bolsonaro

- O chocante caso do menino Ruan, que teve seu 

órgão genital decepado e foi esquartejado pela 

própria mãe e sua parceira, é um dos muitos 

crimes cruéis que ocorrem no Brasil e que nos faz 

pensar que, infelizmente, nossa Constituição não 

permite prisão perpétua.

status 18/06/2019 145539 15005 186361 17176

20 MBL - Movimento Brasil Livre

Já viu aquele deputado do PSOL ou do PT que 

adora discursar contra o \rentismo\" e contra os 

bancos? Pois é, tem muito companheiro aí que 

adora botar uma grana em banco pra lucrar com 

juros. Que coisa, né?"

vídeo 22/06/2019 15112 962 16723 17052


