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1 Jair Messias Bolsonaro

- Atendendo à necessidade da comunidade 

autista no Brasil e reconhecendo a 

importância do tema, sancionamos hoje a Lei 

13.861/2019 que inclui dados específicos 

sobre o autismo no Censo do IBGE. Uma boa 

tarde a todos!

vídeo 18/07/2019 160198 11218 190469 76698

2 Jair Messias Bolsonaro
a falsa defesa da Amazônia por parte de 

outros países. - Coletiva à impresa estrangeira.
vídeo 19/07/2019 68650 13680 85022 51441

3 Jair Messias Bolsonaro

- No passado chefes de estado do Brasil 

faziam campanha negativa contra seu próprio 

país. - Mentiam sobre número de crianças 

abandonadas, fome, desmatamento, etc - Isso 

está mudando: João 8:32.

vídeo 19/07/2019 67561 6030 75547 40972

4 Jair Messias Bolsonaro

- Veja como o Presidente Jair Bolsonaro trata 

a Paraíba. - Criticamos alguns governadores 

do Nordeste, mas nunca abandonaremos o 

nosso querido povo nordestino.

vídeo 21/07/2019 75684 4765 83769 36063



5 Jair Messias Bolsonaro

- Fechamos o maior acordo comercial de 

nossa história, demos grande passo para 

ingresso na OCDE, retomamos obras iniciadas 

há décadas, realizamos várias concessões com 

retorno acima do esperado, otimizamos o 

combate às fraudes no INSS e seguro-defeso, 

reduzimos o custo da CNH.  - Quebramos 

monopólios, diminuímos burocracias. O Brasil 

bateu recordes em apreensão de drogas e 

reduziu consideravelmente os homicídios. Isso 

em apenas 7 meses. Quem espalha que vamos 

de mal a pior, manifesta um desejo, não a 

realidade. Estamos mudando o Brasil para 

melhor! 

status 15/07/2019 158920 11975 179261 34072

6 Jair Messias Bolsonaro

- Criminalidade perdendo força no nosso 

Governo. Destaco queda de 22% do índice de 

homicídios, 23% de latrocínios e 30% de 

assaltos a veículos. Estamos longe do ideal, 

mas vamos trabalhar para derrubar ainda 

mais esses números.

foto 17/07/2019 95637 5915 107067 25061

7 Jair Messias Bolsonaro

- Em 2 anos o porto de Itaqui, no Maranhão, 

estará ligado, por ferrovia, ao porto de Santos. 

- Em 4 anos faremos muito pelo Brasil e o até 

então esquecido Nordeste, apesar da mídia e 

alguns governadores.

vídeo 21/07/2019 54706 3994 60714 23425

8 Lula link 17/07/2019 10787 6126 18391 22601



9 Jair Messias Bolsonaro - LIVE SEMANAL 18 DE JULHO DE 2019: vídeo 18/07/2019 82021 44834 101657 21712

10 Lula

O discurso de Lula contra a fome ao ganhar o 

World Food Prize (Prêmio Mundial de 

Alimentação) pelo seu legado no combate à 

fome. \Essa é a verdadeira guerra que todos 

os governantes deveriam fazer. Lutar pela vida 

e não pela morte. Porque a fome é uma arma 

de destruição em massa mais perigosa que 

qualquer outra arma que o homem já 

inventou\"."

vídeo 19/07/2019 20208 3681 25450 21705

11 Jair Messias Bolsonaro

- 200 dias de governo. Muito fizemos, mas 

ainda há muito a fazer. Juntos, estamos 

mudando o destino do nosso Brasil.  via - 

Planalto

vídeo 19/07/2019 50769 3477 58445 21581

12 Jair Messias Bolsonaro

Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar. 

Não é porque perderam a eleição que seus 

crimes devem ser ignorados. Os efeitos 

devastadores do desgoverno da quadrilha 

ainda podem ser sentidos e é papel de todo 

aquele que ama o Brasil lembrar quem foram 

Os culpados.

status 20/07/2019 156825 14131 178373 19705

13 Estadão

Presidente do STF suspendeu processos 

judiciais em que houve compartilhamento de 

dados da Receita Federal, do Coaf e do Banco 

Central com o Ministério Público sem uma 

prévia autorização judicial (via Politica 

Estadão) #estadao

link 17/07/2019 3557 787 5976 19174



14 Jair Messias Bolsonaro
- Para descontrair. Proibido queimar ovo. 

Kkkkkkk  - Boa noite a todos!
vídeo 19/07/2019 52929 10855 91217 19159

15 Jair Messias Bolsonaro

- Caixa Econômica convoca 2 mil concursados 

com deficiência para assumir. - Primeira dama 

e Presidente da CEF estiveram presentes na 

cerimônia dos NOVOS CRACHÁS.

vídeo 16/07/2019 52836 3288 59472 18705

16
G1 - O Portal de Notícias da 

Globo

Fala foi gravada por câmera durante conversa 

informal antes de café da manhã com 

jornalistas. Governadores do Nordeste 

cobram explicação, e Palácio do Planalto diz 

que não irá comentar ==> 

https://glo.bo/2XSXjXJ #G1

link 20/07/2019 12241 8651 32934 18400

17 Jair Messias Bolsonaro

- Não adianta a imprensa me pintar como seu 

inimigo. Nenhum presidente recebeu tanto 

jornalista no Planalto quanto eu, mesmo que 

só tenham usado dessa boa vontade para 

distorcer minhas palavras e agir de má fé ao 

invés de reproduzir a realidade dos fatos.  - 

Sempre defendi liberdade de imprensa, 

mesmo consciente do papel político-

ideológico atual de sua maior parte, contrário 

aos interesses dos brasileiros, que contamina 

a informação e gera desinformação. No fundo, 

morrem de saudades do PT.

status 20/07/2019 145116 13881 164315 17382

18 Guilherme Boulos Bolsonaro é uma grande mentira. foto 19/07/2019 15652 1159 21503 16952



19 Estadão

Decisão do presidente do STF alcança 

investigações onde houve compartilhamento 

de dados da Receita, do Coaf e do BC com o 

Ministério Público sem prévia autorização 

judicial (via Fausto Macedo) #estadão

link 16/07/2019 2540 1611 9103 16116

20 Alvaro Dias

O frio acabou com o acampamento do PT 

montado nas proximidades da cela de Lula na 

PF em Curitiba- Veja o vídeo :

vídeo 16/07/2019 6291 1164 8925 15172


