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1 Jair Messias Bolsonaro

PARABÉNS BRASIL! GRANDE DIA!
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Um testemunho de quem trabalhou desde cedo
transforma-se em escândalo para alguns.
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3 Jair Messias Bolsonaro

- Intervalo: Brasil 1x0 Argentina. - Obrigado
Minas Gerais.
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- Imagine um menino de 11 anos trabalhando
no Brasil.
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5 PSOL 50

Em resposta às mentiras e ameaças, Glauber
Braga sugere que ele e Moro quebrem seus
sigilos telefônicos, bancário e fiscal. Topa,
ministro?
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6 Kim Kataguiri

E agora PT? Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07
/nao-menti-nem-fui-coagido-a-incriminar-luladiz-empreiteiro-da-oas.shtml
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7 PSOL 50

Fernanda Melchionna falou umas verdades na
cara de Sérgio Moro. A última vez que falaram
que Glenn Greenwald era mentiroso, ele ganhou
um Pullitzer.
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8 Eduardo Bolsonaro

PR Jair Messias Bolsonaro chega para
cumprimentar os campeões do Brasil! Assista
como foi.
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- A esquerda está me atacando por defender
que nossos filhos sejam educados para
desenvolver a cultura do trabalho desde cedo.
Se eu estivesse defendendo sexualização e uso
de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a
verdade!
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10 MBL - Movimento Brasil Livre

Moro debocha de petistas: \onde estão os
defensores de Cunha e Cabral?\""
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- O Brasil é exemplo para o mundo na
preservação ambiental. - ONGs, artistas,
\Raonis\"... não mais influenciarão em nossa
política externa."
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12 Mídia Ninja

Ocupa Havan! Ativistas fazem compras na loja de
Luciano Hang e pagam tudo com um cheque no valor
dívida que ele tem na previdência. Foi uma cena de
filme: 50 sem tetos entraram sorrateiramente na Loja
do Shopping Itaquaquecetuba, na zona metropolitana
de São Paulo, e começaram a encher os carrinhos de
compras com tudo que viam pela frente: agasalhos,
cachecóis, tapetes, colchonetes, travesseiros, roupa
pra criança, pra adulto, pra todo mundo. A segurança
logo ficou atenta a movimentação, em uma loja que
de outra forma estaria totalmente vazia. Mas as
operadoras de caixa passaram as compras uma a uma,
blim blim por blim blim. Na hora do pagamento veio
a surpresa: um cheque gigante de 168 milhões de
reais. O mesmo valor que o dono das Lojas Havan,
Luciano Hang, deve à previdência e ao povo. A dívida
no INSS e na Receita Federal não combinam com a
imagem de bom moço que o famoso velho da Havan
tenta vender por aí. Entusiasta da reforma da
previdência, é um dos grandes devedores do Estado
Brasileiro. A ação, organizada pelo MTST, aconteceu
de forma pacífica e bem humorada, como também foi
a reação de parte dos funcionários e da segurança salvo exceções. Talvez algumas pessoas tenham se
inspirado na mensagem motivacional estampada nas
sacolas da loja: O Brasil Que Queremos Depende de
Nós. Fotos e reportagem: Midia NINJA
#ReformaDaPrevidência #LucianoHang #LojasHavan
#Havan #Mtst #DesignAtivista #MidiaNinja
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- Quem são e o que querem os índios do Brasil. Para muita gente da cidade o que existe é
desinformação. - Nossos irmãos são tão
humanos como qualquer um de nós. - Eles
querem, na verdade, cada vez mais se
integrarem à sociedade. - Assista um pouco
sobre eles via nossa Ministra Damares:
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Tiramos uma presidente corrupta sem quebrar
uma janela nas ruas, elegemos um presidente
de graça. Não será agora que vamos desistir do
Brasil
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Moro debocha de petistas: \onde estão os
defensores de Cunha e Cabral?\""
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- Obrigado pela homenagem anime! Nota 10
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#NOME?
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18 Mídia Ninja

Deputado Glauber Braga ao ministro Sérgio
Moro, em fala que agitou a audiência na Câmara
e fez Moro abandonar a sessão.
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19 Guilherme Boulos

O MTST acabou de realizar manifestação em
loja da Havan em São Paulo. Sem-tetos
entraram na loja, encheram os carrinhos e
apresentaram um cheque simbólico de R$168
milhões, dívida que o dono da empresa tem
com a Receita e o INSS. É preciso expor a
hipocrisia de caloteiros que defendem a
Reforma da Previdência. Midia Ninja.
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20 Conversa Afiada Oficial

O Ministro da Justiça esgotou a cota de
mentiras. Seu prazo de validade venceu. Foi no
showzinho com que tentou se defender, na
Câmara, nessa terça, 2/VII, das irrefutáveis
revelações do Intercept. Fui hackeado por
bandidos., se for verdade, não tem nada de
mais., os diálogos no Telegram não existem
mais., o Queiroz não é comigo., o ministro
Carlos Velloso é que entende das coisas., sim,
posso ter dito In Fux we trust - mas, e daí?
Todo mundo ali sabia que ele mentia. Mentiu,
primeiro, no Senado, para não inocentar o Lula.
Mentiu, agora, na Câmera (revisor, não mexa!)
para se inocentar - ou melhor, desfrutar do
aconchego do foro privilegiado em que aninham
tucanos como o Aécio, o Serra, o Aloysio e o
FHC - que ele não ousa melindrar! Tucano não
vem ao caso! Fabricar testemunha? Substituir
procuradora? Esse Greenwald tem que ser
impiedosamente investigado pelo COAF! (Dá
pra entender por que ele não queria abrir mão
do COAF?) O Brasil assiste a uma farsa!
Bolsonaro aguentará esse mau cheiro? Ou o
senador Contarato, antes, será executado a
facão? As respostas estão na TV Afiada!
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