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1 Senado Federal

A lei foi sancionada no fim de 2018 e já está
valendo. Veja como ficou a nova regra:
bit.ly/Lei13770-18.

foto

11/09/2019

13260

486

15715

44836

2 Jair Messias Bolsonaro

- Enquanto lutamos entre nós o inimigo se
fortalece. - Não temos como agradar a todos,
vasculham minha vida e de minha família
desde 1988, quando me elegi vereador. Nossa inimiga: parte da GRANDE IMPRENSA.
Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos
nela será o fim de todos.

vídeo

13/09/2019

102008

10763

112583

34842

3 Jair Messias Bolsonaro

Grato pela consideração! Postagem do
Twitter @PATRIOTAS: Depoimento de um
caminhoneiro sobre o governo Bolsonaro ao
passar pelas obras da BR163.

vídeo

10/09/2019

99926

5896

111003

33930

4 Jair Messias Bolsonaro

BOM DIA a TODOS.

vídeo

09/09/2019

201360

44515

250945

33920

5 Jair Messias Bolsonaro

Emocionado ao lado de dois médicos que
salvaram minha vida. - Boa noite a TODOS.

vídeo

13/09/2019

116170

19855

137485

30802

6 Jair Messias Bolsonaro

- TENTATIVA DE RECRIAR CPMF DERRUBA
CHEFE DA RECEITA. - O Ministro Paulo Guedes
exonerou, a pedido, o chefe da Receita Federal
por divergências no projeto da reforma
tributária. - A PEC (sem CPMF) só deveria ter
sido divulgada após o aval do Presidente da
República e do Ministro da Economia. - A
recriação da CPMF ou aumento da carga
tributária estão fora da reforma tributária por
determinação do Presidente da República.

7 Sudaka

status

11/09/2019

118227

9546

131461

26216

foto

13/09/2019

20358

565

28713

25335

link

10/09/2019

12085

1890

12924

23285

8 Alvaro Dias

O apoio das ruas é fundamental!
#FimDoForoPrivilegiado #CPIDaLavaToda
#EquipeAlvaroDIas

9 Eduardo Bolsonaro

Não se guie pelas notícias da extrema
imprensa e dos parlamentares do PT, PCdoB e
PSOL. Foi isso o que eu disse sobre Carlos N.
Bolsonaro. Falamos o óbvio, mas os urubus
fazem questão de deturpar tudo. * Obrigado
pela benevolência, Dep. Geovania de Sá

vídeo

10/09/2019

32317

4211

36741

20515

10 Jair Messias Bolsonaro

- Live de quinta-feira com o Presidente da
República (12/09/2019). . Link no YouTube:
https://youtu.be/sX8yKd_4x5Y

vídeo

12/09/2019

109946

40766

138103

20350

11 Jair Messias Bolsonaro

- Após abertura de mercado de carne para
Indonésia, ampliação de vendas para China,
agora mais uma boa notícia para a economia
brasileira: Egito abre mercado de lácteos para
o Brasil! Começando o sábado com ótima
notícia: Egito abre mercado para lácteos
brasileiros. As autoridades egípcias aprovaram
o Certificado Sanitário Internacional (CSI) que
respalda as exportações brasileiras de leite e
produtos lácteos. O pedido de aprovação
estava pendente desde 2016. . Via Ministério
da Agricultura (Tereza Cristina) . Link no
YouTube: https://youtu.be/EptZgtaE6PE

vídeo

14/09/2019

55061

3811

60401

19338

12 Eduardo Bolsonaro

Em 2015, com medo do povo, Dilma Rousseff
usou muros pra impedir a população de
assistir o desfile de 7 de setembro. Na época,
a imprensa não a ofendeu, mas agora ataca a
criança que desfilou com o presidente
Bolsonaro. Isso é justo?

foto

09/09/2019

38144

3634

44835

18575

13 Jair Messias Bolsonaro

- IMPRENSA SEM LIMITES. - Sem se identificar,
o jornalista João Paulo Saconi, da revista
Época (grupo Globo), se passou por gay e fez 5
sessões com minha nora Heloísa (psicóloga,
esposa do Eduardo) e gravou tudo. - Assuntos
sugeridos por ele nas sessões, como religião e
política, tomaram grande parte das sessões. A conversa que deveria ficar apenas entre os
dois, por questão de ética, agora vem a
público.

status

13/09/2019

81342

23631

132925

18543

14 Jair Messias Bolsonaro

- UMA FOTO, ... DOIS MITOS. * MITO - 01:
chefe da equipe que salvou minha vida em Juiz
de Fora, Dr. Luiz Henrique Borsato. * MITO 02: quem salvou minha vida em São Paulo, Dr.
Antonio Luiz Macedo. - No centro, apenas o
Presidente da República, Jair Bolsonaro, que
sem os dois e DEUS, não teria VIDA.

foto

12/09/2019

246610

27882

283208

17823

15 Revista ISTOÉ

O procurador Leonardo Azeredo dos Santos
reclamou publicamente de seu salário durante
sessão da Câmara de Procuradores do MPMG
(Ministério Público de Minas Gerais)

link

10/09/2019

1712

2320

5782

17593

16 Alvaro Dias

Tem gabinete distribuindo senha pra soltar
corrupto #MunistroBarroso #AlvaroDias

link

13/09/2019

10449

1497

13583

17136

17 Jair Messias Bolsonaro

. Seguem ALGUMAS tarefas cumpridas pelo
Governo Bolsonaro e anunciadas na última
semana! - liberação histórica do FGTS., bolsas de estudo diante rombos feitos no
passado., - índices de criminalidade em queda,
mas nem perto do aceitável., - menor risco
país em anos., - mais de 2.000 novas equipes
de saúde primária., - maior projeto de
irrigação da América Latina (Jaíba)., - abertura
de mercado de carne para Indonésia e
ampliação para China. - Abertura do mercado
de leite para o Egito., - portos do Brasil /
recorde de escoamento., - Semana do Brasil
aumentando o comércio em 12%., - reformas
de pistas de aviões pelo País., - MP da
liberdade estudantil., - pensão vitalícia para
portadores do Zika vírus., - início da chegada
dos novos caças de defesa e ataque - Gripen., cargueiro multitarefa KC-390 projetado
nacionalmente., . Vamos adiante!

18 Mídia Ninja

19 Alvaro Dias

status

15/09/2019

100521

7119

112435

16723

Se você está calado, é conivente! Via Felipe
Neto

foto

10/09/2019

22265

1098

28644

14586

Todo corrupto é assassino. #EquipeAlvaroDias

foto

10/09/2019

9462

842

10070

13720

20 Eduardo Bolsonaro

Nada surpreendente... A torneira está
secando! #repost Bruno Engler Com medo de
perder a boquinha que financia o Partido
Comunista do Brasil, @uneoficial quer
protestar para que estudantes VOLTEM A
PAGAR pela carteirinha de estudante que
@jairmessiasbolsonaro tornou gratuita.

foto

12/09/2019

19226

2818

28780

13255

