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1 Estadão

Ministro da Justiça condena benefício a
parricidas ou filicidas: 'É imoral e afeta a
confiança das pessoas no império da lei' (via
Fausto Macedo) #estadão

link

09/08/2019

18063

1826

21038

76992

2 Eduardo Bolsonaro

LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA DIZ QUE NO
TEMPO DO PT O DIÁLOGO ERA FÁCIL
Entenda como que com uma postura
honesta, de combate ao crime de verdade os
índices de criminalidade caem. Bandido só
respeita o que teme. Obrigado Policiais e MP

vídeo

09/08/2019

40708

4171

48420

62184

3 Jair Messias Bolsonaro

- Atendendo à imprensa que tanto me
criticou sobre desmatamento, temos uma
boa notícia para ela: os balancetes das
empresas agora poderão ser publicados em
sites, dispensando os jornais. - Menos
papéis, menos desmatamento. - Apenas
lamento, menos lucro para os jornais...

vídeo

07/08/2019

155728

12983

197309

59428

4 Jair Messias Bolsonaro

- Esse é o jornal O Globo. - Se você não o lê
não está informado, se lê está
desinformado.

foto

07/08/2019

115917

11349

152273

38970

5 Vem Pra Rua Brasil

Mais do que imoral, a forma como o STF
diferencia o tratamento dado aos brasileiros
é desumana. Que vergonha!

foto

09/08/2019

9294

2990

15044

34749

6 Eduardo Bolsonaro

Game of Thrones, Watchman e outras séries
podem estar em perigo. Veja como o
Congresso e o governo Bolsonaro podem
ajudar na questão.

vídeo

08/08/2019

42866

2962

47211

31032

7 Jair Messias Bolsonaro

- Atenção imprensa: \A campanha
acabou..\""

vídeo

06/08/2019

108673

18419

140939

28710

vídeo

08/08/2019

100278

62141

122374

28507

9 Jair Messias Bolsonaro

Nessa segunda-feira participarei da
inauguração da USINA SOLAR FLUTUANTE no
reservatório de Sobradinho/BA. - Novos
projetos de GERAÇÃO FOTOVOLTAICA virão
com essa obra no NORDESTE.

vídeo

05/08/2019

65063

3734

72913

28231

10 Jair Messias Bolsonaro

- O \Paraiba\" ou \"Canhão do Arruda\",
jogador do Santa Cruz, teve sua perna
arrancada após terroristas da Ação Popular
explodirem bomba em Recife. - O Sr.
Sebastião, craque do \"Santinha\", faleceu
em 2017, eu estive com seus familiares em
sua partida. - Assista o vídeo na integra, de
22 minutos, no link do comentário abaixo:"

vídeo

05/08/2019

78201

3262

90554

26856

8 Jair Messias Bolsonaro

Presidente deu declaração ao ser
questionado se é possível o país preservar o
11 G1 - O Portal de Notícias da Globo meio ambiente e se desenvolver
economicamente ==>
https://glo.bo/2YV8fjw #G1

link

10/08/2019

10769

14894

46692

26805

12 PTB Nacional

O presidente Roberto Jefferson ressalta que
o governo de Jair Messias Bolsonaro é
atacado diariamente, mas, ao contrário de
outras administrações, a sua gestão não
possui denúncias de corrupção. #PTB
#RobertoJefferson #Brasil #Bolsonaro
#GovernoBolsonaro #GovernoFederal

foto

08/08/2019

1367

334

1501

25738

13 Vem Pra Rua Brasil

Você apoia Deltan como o novo Procurador
Geral da República?

vídeo

09/08/2019

45834

74645

52945

20912

14 Alvaro Dias

Resposta inteligente para CHICO BUARQUE,
escrita por Daniel D'Ane: \Perdoe se minha
admiração não é irrestrita. Você apoia quem
rouba, quem roubou e quem tem roubado,
não tem discussão. De Paris, você não se
importa em ver a Pátria Mãe, tão distraída,
ser subtraída em tenebrosas transações.
Afasta de ti esse cálice, Chico! O que será
que lhe dá pra defender quem não tem
decência, nem nunca terá, quem não tem
vergonha, nem nunca terá, quem não tem
limite? Cantei cada uma de suas canções
como se fosse a última! Olhos nos olhos, dói
ver o que você faz ao defender quem
corrompe, engana e mente demais. Não é
por estar na sua presença, mas você vai mal.
Vai mal demais. Eu te vejo sumir por aí,
arruinando sua biografia, que se arrasta no
chão, cúmplice de malandro com aparato de
malandro oficial, malandro investigado na
Polícia Federal. É, Chico, você tá diferente, já
não te conheço mais. Quem te viu, quem te
vê! Trocando em miúdos, pode guardar as
sobras de tudo que não conseguirem roubar.
*\"Apesar de você e do PT, amanhã há de
ser outro dia. #AlvaroDias #ChicoBuarque
#DanielDane"

foto

05/08/2019

22458

6999

26023

19284

15 Fernando Haddad

Logo ele...

link

09/08/2019

13432

6421

40908

17739

16 Alvaro Dias

DIÁLOGO PT-PCC. Uma liderança do grupo
criminoso PCC interceptada pela Polícia
Federal afirmou que a facção tinha um
\diálogo cabuloso\" com o PT e criticou o
ministro Sérgio Moro. Os telefonemas, de
abril deste ano, obtidos pelo Estadão foram
captados pela Operação Cravada, que mira o
núcleo financeiro da organização."

17 Kim Kataguiri

link

09/08/2019

9089

1746

12052

16967

Vish...

vídeo

09/08/2019

9740

1366

12292

15510

18 Jair Messias Bolsonaro

- Marcha para Jesus em Brasília/DF. 10/agosto/2019.

vídeo

10/08/2019

74858

5649

83129

15471

19 Senado Federal

O projeto classifica os animais como sujeitos
de direitos, com acesso a tutela jurisdicional.
Segundo o PLC 27/2018, os animais não
poderão mais ser tratados como \coisas\".
Como sofreu alteração, o projeto volta para
a Câmara http://bit.ly/2YRKqsw"

foto

08/08/2019

10562

1118

15081

15219

20 VEJA

Documentos de uma investigação conduzida
por autoridades da Suíça, aos quais #VEJA
teve acesso, expõem a extensão do esquema
de corrupção da empreiteira

link

09/08/2019

7904

2280

11205

15125

