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BITES fornece dados para DECISÕES ESTRATÉGICAS dos nossos 

clientes. Colaboramos na construção de oportunidades de mercado, 

no relacionamento com stakeholders e estruturas regulatórias, 

na gestão e no gerenciamento de crises e acompanhamento de 

tendências de mercado.  

Entre os fatores determinantes da metodologia BITES estão a 

agilidade na entrega das informações, a profundidade nas análises e 

a capacidade de reação a qualquer mudança no fluxo de opinião de 

natureza digital. 

Os nossos parceiros estratégicos são a KPMG Brasil e instituições 

acadêmicas como a Universidade Mackenzie, a ESPM, a FGV, a 

Pontíficia Universidade Católica de São Paulo  e a Universidade 

Federal Rural de Pernambuco.

Sobre BITES
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O Sistema Analítico BITES agrupa softwares (BIGDATA) capazes de 

capturar dados em qualquer ponto da Internet em associação com a 

visão contextual e multidisciplinar dos nossos analistas (DEEPDATA). 

As análises apresentadas nas próximas páginas refletem o trabalho 

coletivo e de interpretação contextual que BITES aplica em seus 

projetos considerando as quatro etapas abaixo.  

BITES trabalha com 35 
softwares de captura 
de dados que podem 
coletar informações em 
mais de 100.000 fontes 
em português, inglês e 
espanhol. 

APURAÇÃO

Os dados são reunidos 
no centralizador BITES 
e agrupados de acordo 
com tags para análise dos 
projetos

CONTEXTUALIZAÇÃO

Usando a metodologia 
de Focus Group Social, as 
informações são inseridas 
em matrizes considerando 
a agenda de temas e 
interesses do cliente, 
e o contexto político, 
econômico e institucional.

INTERPRETAÇÃO
A análise final é repassada 
ao cliente em formato de 
relatórios, alertas e estudos 
setoriais. Nesse ponto, o 
processo é reiniciado com o 
refinamento dos parâmetros 
de apuração.

CONSOLIDAÇÃO

Metodologia
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UM CAPÍTULO 
DA HISTÓRIA

No Brasil do futuro, cientistas 

políticos, sociólogos e especialistas 

interessados em estudar relações 

de poder ficarão perplexos ao tentar 

interpretar o ano de 2019. Nessa 

época, um capítulo será fundamental 

para a compreensão da relação  do 

presidente Jair Bolsonaro com a 

MÍDIA PROFISSIONAL BRASILEIRA. 

Empresas e jornalistas nunca 

foram tão expostos, atacados por 

seu trabalho, desacreditados nas 

suas análises e perseguidos por 

detratores que utilizaram a Internet 

como instrumento de amplificação 

do ressentimento vigente.  

Ao longo do ano passado, o 

próprio presidente da República fez 

duras acusações contra veículos e 

profissionais que têm como missão 

informar e fiscalizar os Poderes da 

República. Em 2019, os 130 milhões 

FOTO: PALÁCIO DO PLANALTO / SECOM
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de brasileiros com acesso à Internet 

produziram cerca de 6,2 BILHÕES DE 

POSTS NO TWITTER. 

Em 39,2 MILHÕES DE POSTS havia 

conteúdos com a combinação 

das palavras MÍDIA, IMPRENSA, 

JORNALISTA E JORNALISMO. Nunca 

se falou tanto do Quarto Poder, 

especialmente de maneira negativa 

como agora.  Nesse contexto, 

3,2 MILHÕES DE POSTS FORAM 

CRÍTICAS  ao trabalho da mídia, 

seguindo o mesmo tom presidencial. 

Em cada um dos 360 dias de 

2019, a mídia profissional sofreu 

9 mil ataques, 6 por minuto. Não 

houve separação ideológica nesse 

movimento, apesar da hegemonia 

dos aliados do presidente.

Os bolsonaristas, sem dúvida, 

atuaram com mais frequência, mas 

perfis da esquerda e da oposição 

também não pouparam a midia 

profissional. O volume de acusações 

ao trabalho da imprensa foi menor, 

mas não menos significativo. 

FOTO: CANVA
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Foram 714 MIL TWEETS CONTRA 

AS EMPRESAS E PROFISSIONAIS 

DE COMUNICAÇÃO DE PERFIS À 

ESQUERDA. 

Os ataques dos dois lados resultaram 

em 4 milhões de tweets negativos 

para os veículos e profissionais de 

mídia, o equivalente a 10% daquilo 

que foi produzido em 2019 sobre a 

área de comunicação profissional 

no Brasil. E não foram apenas 

observações de natureza analítica em 

torno da qualidade do conteúdo de 

uma reportagem ou texto jornalístico. 

Houve ameaças à integridade dos 

profissionais. A combinação ameaça, 

ameaçar, ameaçado, Bolsonaro 

e jornalistas resultou em 32 MIL 

TWEETS EM 2019.  

Na sua conta pessoal no Twitter, 

Bolsonaro bloqueou profissionais 

da mídia profissional, entre eles 

Vera Magalhães do jornal O Estado 

de S. Paulo, que foi desbloqueada 

em seguida pela filho do presidente, 

Carlos Bolsonaro. Em seus perfis 

no Twitter, Facebook, Instagram e 

Youtube, em 2019, o presidente não 

REPRODUÇÃO TWITTER
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passou um único dia sem criticar a 

mídia profissional. 

DOS 5.708 PRODUZIDOS por 

Bolsonaro de 01 de janeiro a 31 

de dezembro do ano passado, 

432 POSTS trouxeram críticas, 

insinuações e advertências sobre o 

trabalho dos veículos e jornalistas. 

Esses conteúdos registraram 

51,7 MILHÕES DE INTERAÇÕES 

(compartilhamentos, retuítes, 

comentários e curtir), o equivalente 

a 7% das 737,4 milhões obtidas nos 

perfis do presidente no ano passado.

O ataque de maior repercussão foi 

em 16 de maio contra o jornal FOLHA 

DE S. PAULO após uma crítica ao 

contingenciamento no orçamento da 

União, especialmente para Educação, 

ainda no primeiro semestre. O post 

para o Instagram alcançou 1 milhão 

de interações. 

Pela falta de recursos se faz 

contingenciamento. Todos os 

governos já fizeram isso, inclusive 

na Educação. Aqui nos Estados 

Unidos, uma repórter da Folha 

desconhecia a diferença entre corte 

e contingenciamento. 

FOTO: PALÁCIO DO PLANALTO / SECOM
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Essa posição do presidente, como 

líder da infantaria, deixou à vontade 

outros integrantes do governo 

que seguiram em 2019  o mesmo 

caminho, como o ministro da 

Educação, Abraham Weintraub.

No campo de influenciadores digitais 

ligados ao presidente, o grupo de 

15 nomes, incluindo o empresário 

Luciano Hang, acionista das Lojas 

Havan, produziu  3.822 POSTS EM 

SUAS REDES SOCIAIS COM CRITICAS 

À IMPRENSA COM 14 MILHÕES DE 

INTERAÇÕES EM 2019. 

O recordista com 841 publicações 

foi LEANDRO RUSCHEL, que 

também  alcançou o maior volume 

de interações ( 3,9 milhões) nos 

seus ataques à mídia. Hang ficou 

em segundo com 3,5 milhões de 

interações em 225 posts na mesma 

linha de Bolsonaro. 

No total esse grupo produziu 128 

MIL POSTS E OBTEVE 233 MILHÕES 

DE INTERAÇÕES. Os ataques à 

mídia profissional representaram, 

respectivamente, 2% dos posts e

6% das interações.

REPRODUÇÃO TWITTER
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A rede de apoiadores do presidente 

da República também expôs os 

jornalistas com compartilhamento 

dos números de telefone e veículos 

como Folha e Estadão foram 

submetidos a tentativas de boicote 

com o cancelamento de assinaturas. 

Integrantes do governo sugeriram 

aos seus aliados a leitura de 

publicações de confiança do Palácio 

do Planalto, como pequenos portais 

e youtubers de visões governistas 

(https://twitter.com/BolsonaroSP/

status/1172249705163689992).

Na CÂMARA DOS DEPUTADOS, o PSL 

ainda sob influência do presidente foi 

a legenda que mais falou da mídia em 

2019. Do total de 4.506 posts sobre a 

mídia no período, 1.575 foram do PSL 

e 1.156 do PT. O post recordista em 

interações  do deputado do PSL do 

Paraná, Felipe Barros, sobre a morte 

de uma criança e a pouca atenção 

dada pela mídia ao assunto. 

Alcançou 296 mil interações e 7,7 

milhões de visualizações no vídeo na 

página do parlamentar no Facebook.

(encurtador.com.br/nvEW6). 

https://twitter.com/licitabrasil1/

status/1098339389200056322 

REPRODUÇÃO TWITTER
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Data Hora Rede Texto Curtidas ComentáriosCompartilhamentosInterações TotaisInterações por diaInterações por minutoLink
16/05/201913:45:10 instagram - Pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos os governos já fizeram isso, inclusive na Educação. Aqui nos Estados Unidos, uma repórter da Folha desconhecia a diferença entre corte e contingenciamento. Assista: 915.643  73.642     -              989.285  2.748        2                   https://www.instagram.com/p/Bxh9TZdnglJ/
11/01/201910:06:29 instagram Peço desculpas à grande parte da imprensa por não estar indicando inimigos para postos em meu governo! 879.871  30.060     -              909.931  2.528        2                   https://www.instagram.com/p/Bsfs6XfgEL1/
11/09/201910:47:00 instagram Nota à Imprensa São Paulo, 11 de setembro de 2019. O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, encontra-se no terceiro dia de pós-operatório, permanece sem dor, afebril e sem disfunções orgânicas. Evoluiu há 12 horas com lentificação dos movimentos intestinais e distensão abdominal, sendo submetido a passagem de sonda nasogástrica e introdução de nutrição parenteral (endovenosa). Os exames laboratoriais encontram-se estáveis. A reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá no momento oportuno. Segue com medidas de prevenção de trombose venosa profunda e realizando fisioterapia motora. Por ordem médica, o paciente segue com visitas restritas. Direção médica responsável: Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe Dr. Leandro Echenique – Clínico e Cardiologista Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star Dr. Ricardo Peixoto Camarinha – Médico da Presidênc721.417  46.924     -              768.341  2.134        1                   https://www.instagram.com/p/B2RetrLBvDC/
23/01/201907:35:43 instagram O Ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, anunciou o fim do contrato de R$30 milhões/ano com assessoria de imprensa internacional. Além disso, zeramos os custos com propaganda da Caixa e BB neste início de governo e pretendemos encerrar de maneira justa e enxuta!  Nos governos anteriores, esses gastos ultrapassavam centenas de milhões de reais. Era mais uma das muitas fontes de ações escusas dos grupos que estavam no poder, cuja boa parte dos membros está presa. Uma irresponsabilidade em detrimento das reais demandas dos brasileiros e do Estado!698.868  26.118     -              724.986  2.014        1                   https://www.instagram.com/p/Bs-i7dpAeny/
29/10/201921:50:08 facebook - LIVE: Mais uma matéria porca da Globo. Caso Marielle.  . Link no YouTube: https://youtu.be/WoLHaXFRVQg 322.316  221.576  140.053  683.945  1.900        1                   https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/558804064888548/
24/05/201918:13:54 instagram - Peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre mim e Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca kkkkk. No mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o Min. da Economia pelo da Alquimia, só assim resolve. 661.332  16.850     -              678.182  1.884        1                   https://www.instagram.com/p/Bx3CaoVBVFC/
04/08/201921:02:07 instagram - Agora a imprensa me critica por querer diminuir impostos. Para eles a campanha ainda não acabou. Continuam me atacando. Amanhã estarei na Bahia. Se chover, serei responsabilizado... 564.148  30.079     -              594.227  1.651        1                   https://www.instagram.com/p/B0wu5rVhKW2/
07/01/201919:04:28 instagram A imprensa livre e isenta é fundamental para a nossa democracia! 555.411  17.457     -              572.868  1.591        1                   https://www.instagram.com/p/BsWXQ2kgpHx/
27/08/201918:26:23 instagram . Via arthurweint :Recentemente a mídia divulgou pesquisa que falava sobre pessoas que não conseguem citar uma medida positiva do governo. Decidi colaborar de forma prática. Conto com a ajuda dos queridos jornais na propagação destas informações, já que se preocupam muito em informar a sociedade.  1. No primeiro semestre do Governo Bolsonaro foram criados mais de 408 mil novos empregos, já considerando as demissões. Foi o maior saldo gerado dos últimos 5 anos. (fonte: dados oficiais do CAGED). 2. Bolsonaro criou a Lei nº 13.846 que combate fraudes previdenciárias e que vai gerar uma economia acima de R$ 100 bilhões em 10 anos. 3. O turismo de negócios teve alta de 14,7% no primeiro semestre do Governo Bolsonaro. (fonte: dados da Abracorp). 4. Governo Bolsonaro reduziu de 18% para zero a 2% os impostos para importação de medicamentos para tratamento de pacientes com câncer e hiv, além de determinados tipos de fraldas e absorventes. 5. Bolsonaro apresentou MP que torna política de estado a antecipação anual do 517.757  26.615     -              544.372  1.512        1                   https://www.instagram.com/p/B1rrXLXBPuA/
25/04/201918:41:07 instagram No evento da Páscoa ocorrido no Palácio do Planalto na semana passada, perguntei para algumas crianças ali presentes quem torcia para o Palmeiras, meu time de coração. A pequena Yasmim, flamenguista apaixonada, prontamente contrariou a pergunta. Um jornalista do Estadão aproveitou-se para politizar a situação com MENTIRAS, destruindo a ingenuidade do momento e irresponsavelmente utilizando uma criança simpática e muito educada como ferramenta apenas para me atingir, o que afetou sua rotina e gerou muito desconforto. Hoje recebi Yasmim e sua mãe em meu gabinete para conversar, dar apoio e entregar um presente que, pelo visto, comprovou que ela não é palmeirense. Uma grande satisfação!524.036  19.777     -              543.813  1.511        1                   https://www.instagram.com/p/BwsaeowHwVC/
01/08/201923:27:38 instagram - Depois de me criticar por cortar cabelo durante o expediente, a Folha volta a me criticar por cumprimentar empresários com "palavrões". Meyer Nigri, Flávio Rocha e Luciano Hang. ASSISTA: 509.326  23.149     -              532.475  1.479        1                   https://www.instagram.com/p/B0pRJGin_Gs/
11/01/201906:40:39 instagram Bandido incendiando posto de combustível na Caucaia - CE. Note a necessidade mais que urgente de se mudar a legislação com participação de todas as esferas de Poderes e Imprensa. Não porque o marginal ameaça citando meu nome, mas para mostrar ao povo ordeiro de que lado estão o Executivo, Legislativo e Judiciário. Vídeo via twitter Tenente Holanda.489.199  40.990     -              530.189  1.473        1                   https://www.instagram.com/p/BsfVFIIgdpQ/
30/08/201913:52:28 instagram - Globo, Folha e Estadão combinam manchetes para atacar Jair Bolsonaro. "Tudo bem, MAS ..." 483.434  18.146     -              501.580  1.393        1                   https://www.instagram.com/p/B1y6V7WhKaF/
03/03/201918:58:42 instagram - Algumas pessoas foram muito importantes em minha campanha. - Porém, uma se destacou à frente das mídias sociais, com sugestões e conteúdos: carlosbolsonaro , meu filho. - Não por acaso muitos, que nada ou nunca fizeram para o Brasil, querem afastá-lo de mim. - Não conseguirão: estando ou não em Brasília continuarei ouvindo suas sugestões, não por ser um filho que criei, mas por ser também alguém que aprendi a admirar e respeitar pelo seu trabalho e dedicação.479.107  14.464     -              493.571  1.371        1                   https://www.instagram.com/p/Buj-XD8ngX1/
20/05/201916:33:24 instagram - A coluna do jornalista Celso Rocha de Barro, da Folha de SP, diz que quero fechar o Congresso e o STF, censurar a imprensa e perseguir a esquerda. Lembro ao jornal que não fui eu que anulei o legislativo comprando votos, não fui eu que tive em meu plano de governo o controle da mídia e da internet e FUI EU QUEM LEVOU UMA FACADA de um militante de esquerda. Mais uma vez, 100% Fake News! É a velha máxima da esquerda: acuse-o do que você faz, xingue-o do que você é!474.711  13.171     -              487.882  1.355        1                   https://www.instagram.com/p/Bxsju_qhLmC/
27/06/201918:30:29 instagram A oposição tenta a todo custo emplacar a tese de que só perdeu as eleições por conta de supostas fake news, como se a população brasileira fosse idiota e eles tivessem muita credibilidade. Deveriam se conformar e se desculpar. Perderam porque roubaram, quebraram o país e o entregaram ao desemprego e à violência generalizada; porque estavam transformando o Brasil em uma Venezuela; porque defendem aborto, desencarceramento, controle da internet e da mídia e outros absurdos. Perderam porque colocaram um preso condenado por corrupção em suas campanhas, e o povo brasileiro não gosta de bandido. Nós vencemos e estamos consertando todos esses erros!463.015  18.846     -              481.861  1.339        1                   https://www.instagram.com/p/BzOnV0gBQ1W/
20/07/201914:08:03 instagram - 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 grande parte, contrário aos interesses dos brasileiros, que contamina a informação e gera desinformação. No fundo eles morrem de saudades do PT.450.787  20.174     -              470.961  1.308        1                   https://www.instagram.com/p/B0JXl4tB7l0/
24/07/201921:38:24 instagram - O jornal "O Estado de São Paulo" vai a Eldorado Paulista e publica matéria direcionada a me desacreditar. Contudo, como a verdade sempre aparece, duas senhoras desmentem o jornal. Mais um fake, assista: 450.930  15.403     -              466.333  1.295        1                   https://www.instagram.com/p/B0UeTxxn6MY/
03/02/201911:04:59 instagram ???? Via carlosbolsonaro : Hoje meu pai acordou bem e animado! Agradeço aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os envolvidos em sua melhora! Pela manhã só notícias boas! Muito obrigado a todos pelas orações e carinho! Um forte abraço a todos e até mais tarde! 446.113  15.524     -              461.637  1.282        1                   https://www.instagram.com/p/BtbB48indJ0/
07/04/201916:25:33 instagram - Depois de o Datafolha publicar que "Lula e Dilma são mais inteligentes do que Bolsonaro", um pouco de como o povo me trata: 437.348  23.298     -              460.646  1.280        1                   https://www.instagram.com/p/Bv90mkEHLLZ/
08/11/201919:20:03 instagram Globo news nos cita como ex-presidente! Muitos caem no jogo de “equívocos rotineiros” inocentemente! Estamos mudando o Brasil! 397.913  46.095     -              444.008  1.233        1                   https://www.instagram.com/p/B4nvNo7htly/
30/07/201908:34:35 instagram - Confesso, estou com vergonha da Folha de São Paulo. 391.608  51.258     -              442.866  1.230        1                   https://www.instagram.com/p/B0ihVlRh8EI/
16/05/201913:18:26 facebook - Pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos os governos já fizeram isso, inclusive na Educação. - Aqui nos Estados Unidos, uma repórter da Folha desconhecia a diferença entre corte e contingenciamento.  Assista: 197.451  53.899     179.587  430.937  1.197        1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1457935887688726/
16/02/201915:01:55 instagram Diminuição de interferência do estado e dos custos financeiros para os cidadãos são promessas de campanha que vamos cumprindo. Mais notícias como esta já foram anunciadas e continuarão sendo nossas prioridades sempre que possíveis. 407.541  14.196     -              421.737  1.171        1                   https://www.instagram.com/p/Bt87VorHFDF/
22/11/201908:35:33 instagram - De acordo com minha agenda, que é pública, um veículo de imprensa qualquer faz sua análise e divulga suas mentiras. Outros órgãos replicam a "notícia" com o intuito de passar a mensagem de que no Governo impera a desordem. Não existe qualquer reforma ministerial a caminho, até porque o Governo está indo muito bem, apesar dessa banda podre da imprensa.408.686  10.621     -              419.307  1.165        1                   https://www.instagram.com/p/B5Ko58KBIwF/
10/03/201921:03:02 instagram - Constança Rezende, do jornal "O Estado de São Paulo" diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o Impeachment do Presidente Jair Bolsonaro. - Ela é filha de Chico Otavio, profissional do jornal "O Globo" e "TV Globo." - A Globo e o Estadão querem derrubar o Governo, com chantagens, desinformações e vazamentos. 378.833  29.750     -              408.583  1.135        1                   https://www.instagram.com/p/Bu2OJ0FnEG9/
10/03/201923:53:48 instagram Se não ler as notícias é desinformado... se as ler ficará mal informado. 382.016  10.431     -              392.447  1.090        1                   https://www.instagram.com/p/Bu2hqgJH5tJ/
06/08/201921:31:50 instagram - Atenção imprensa: "A campanha acabou..." 342.694  22.161     -              364.855  1.013        1                   https://www.instagram.com/p/B0173IShZpN/
11/09/201910:47:53 facebook Nota à Imprensa São Paulo, 11 de setembro de 2019.  O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, encontra-se no terceiro dia de pós-operatório, permanece sem dor, afebril e sem disfunções orgânicas. Evoluiu há 12 horas com lentificação dos movimentos intestinais e distensão abdominal, sendo submetido a passagem de sonda nasogástrica e introdução de nutrição parenteral (endovenosa). Os exames laboratoriais encontram-se estáveis.  A reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá no momento oportuno. Segue com medidas de prevenção de trombose venosa profunda e realizando fisioterapia motora. Por ordem médica, o paciente segue com visitas restritas.  Direção médica responsável: Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe Dr. Leandro Echenique – Clínico e Cardiologista Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star Dr. Ricardo Peixoto Camarinha – Médico da Preside271.721  75.689     11.978     359.388  998             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1586092858206361/
30/09/201910:33:58 instagram - A imprensa e a ONU. - 20 segundos que valem por horas. - Peço compartilhar. 332.235  20.657     -              352.892  980             1                   https://www.instagram.com/p/B3CYQ53BLe-/
31/07/201916:55:38 instagram - Aos que usam polêmicas criadas por órgãos de imprensa parciais p/ dizer que o governo vai de mal a pior, informo que, segundo dados divulgados pelo IBGE, o desemprego caiu pela 3ª vez seguida e atingiu a menor taxa no ano, abaixo do índice para o mesmo período de 2018. ?????? 344.300  7.434        -              351.734  977             1                   https://www.instagram.com/p/B0l_g2FhqyH/
09/08/201914:28:57 instagram - Queremos tirar o "excesso" do Código Penal, afinal atirar num bandido duas ou mais vezes deve ser motivo de comemoração (sinal que o policial está vivo), e não de condenação. Já os excessos dos jornalistas... 332.594  12.574     -              345.168  959             1                   https://www.instagram.com/p/B0852kHhN26/
27/03/201922:27:10 facebook - Sofro bombardeios diários de fake news como esse caso da "demissão" do Ministro Velez. - Com mentiras a mídia cria narrativas de que NÃO GOVERNO, SOU ATRAPALHADO, etc. - Vocês sabem quem, na verdade, quer nos desgastar para que se crie condições que se justifique uma ação definitiva contra meu mandato no futuro. - Tire suas conclusões. - Nosso compromisso é com você, com o povo, com o Brasil. - Jair Bolsonaro.232.813  55.734     51.137     339.684  944             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1409440675871581/
27/03/201922:27:33 instagram - Sofro bombardeios diários de fake news como esse caso da "demissão" do Ministro Velez. - Com mentiras a mídia cria narrativas de que NÃO GOVERNO, SOU ATRAPALHADO, etc. - Vocês sabem quem, na verdade, quer nos desgastar para que se crie condições que se justifique uma ação definitiva contra meu mandato no futuro. - Tire suas conclusões. - Nosso compromisso é com você, com o povo, com o Brasil. - Jair Bolsonaro.312.679  24.429     -              337.108  936             1                   https://www.instagram.com/p/BviJVtpH9_a/
20/11/201909:03:26 instagram - Jornaleco não vive sem MENTIR. - Suspendi minha assinatura e muitos empresários têm cancelado contratos publicitários nesse jornal campeão de fake news e desinformação. 317.787  18.409     -              336.196  934             1                   https://www.instagram.com/p/B5FigYqh7kg/
17/11/201907:51:31 facebook - Luis Ernesto Lacombe, ex-Globo, fala do Governo Jair Bolsonaro e o que poderia ser do Brasil caso o outro fosse vitorioso. 223.556  10.182     99.544     333.282  926             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1670253453123634/
25/03/201913:42:35 instagram - Alexandre Garcia destaca que grande parte da mídia, com mais agressividade, busca tornar o Governo Jair Bolsonaro, eleito pelo voto popular, em algo ILEGÍTIMO. 315.960  10.051     -              326.011  906             1                   https://www.instagram.com/p/BvcDq7THq8R/
24/07/201920:56:17 facebook - O jornal "O Estado de São Paulo" vai a Eldorado Paulista e publica matéria direcionada a me desacreditar. - Contudo, como a verdade sempre aparece, duas senhoras desmentem o jornal. - Mais um fake, assista: 192.106  18.251     107.063  317.420  882             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1530624643753183/
27/08/201919:05:40 facebook "Recentemente a mídia divulgou pesquisa que falava sobre pessoas que não conseguem citar uma medida positiva do governo. Decidi colaborar de forma prática. Conto com a ajuda dos queridos jornais na propagação destas informações, já que se preocupam muito em informar a sociedade.  1. No primeiro semestre do Governo Bolsonaro foram criados mais de 408 mil novos empregos, já considerando as demissões. Foi o maior saldo gerado dos últimos 5 anos. (fonte: dados oficiais do CAGED).  2. Bolsonaro criou a Lei nº 13.846 que combate fraudes previdenciárias e que vai gerar uma economia acima de R$ 100 bilhões em 10 anos. 3. O turismo de negócios teve alta de 14,7% no primeiro semestre do Governo Bolsonaro. (fonte: dados da Abracorp).  4. Governo Bolsonaro reduziu de 18% para zero a 2% os impostos para importação de medicamentos para tratamento de pacientes com câncer e hiv, além de determinados tipos de fraldas e absorventes.  5. Bolsonaro apresentou MP que torna política de estado a antecipação anual do 13º dos aposent198.429  25.006     92.415     315.850  877             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1568625749953072/
01/06/201918:25:24 instagram - Não existe democracia sem liberdade de expressão. Jamais exigirei demissão de jornalista por críticas feitas contra minha pessoa. Sou alvo de coisas bem piores há décadas. Confio na capacidade das pessoas de discernir o bom do mau jornalismo e tirar suas próprias conclusões. 297.539  6.954        -              304.493  846             1                   https://www.instagram.com/p/ByLqF49hAJ7/
04/08/201919:56:30 facebook - Agora a imprensa me critica por querer diminuir impostos. - Para eles a campanha ainda não acabou. Continuam me atacando. - Amanhã estarei na Bahia, se chover, serei responsabilizado... 231.631  27.450     39.096     298.177  828             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1542828549199459/
15/10/201922:24:11 instagram - Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Nesta tarde, como presidente, assinei MP que cria o 13° do Bolsa Família, que será pago partir deste ano, com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. Grande dia! ?? - Essa e outras mentiras espalhadas pela oposição e parte da mídia para aterrorizar a população nas eleições, como os falsos ataques nazistas contra a esquerda, a falsa história de metralhar favela e o falso voto contra deficientes, serão apuradas na CPMI das Fake News? Veremos!282.545  9.330        -              291.875  811             1                   https://www.instagram.com/p/B3qRhzShrO3/
27/08/201912:51:42 instagram TRADUÇÃO- PRESIDENTE TRUMP: Eu conheci o presidente jairmessiasbolsonaro bem em nossas relações com o Brasil. Ele está trabalhando duro nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil - Não é fácil. Ele e seu país têm o apoio total e completo dos EUA! PRESIDENTE BOLSONARO: Obrigado presidente realdonaldtrump . Estamos lutando contra os incêndios florestais com grande sucesso. O Brasil é e sempre será uma referência internacional em desenvolvimento sustentável. A campanha de notícias falsas construída contra a nossa soberania não funcionará. Os EUA sempre podem contar com o Brasil. ??279.266  10.096     -              289.362  804             1                   https://www.instagram.com/p/B1rFD6MhLWD/
07/08/201906:49:31 facebook - 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... 205.066  18.489     62.226     285.781  794             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1545438918938422/
02/11/201913:43:20 instagram - Descontraindo com a nossa imprensa. Boa tarde a todos! 264.512  15.023     -              279.535  776             1                   https://www.instagram.com/p/B4XsMGHhkyX/
23/10/201910:07:13 facebook - Parabéns à Folha de São Paulo.  - Essa matéria não é Fake News. 223.570  25.276     17.589     266.435  740             1                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1634149506734029/
13/02/201921:56:18 instagram Segue pequeno trecho da entrevista cedida ao jornalista eduribeirotv do jornaldarecord esclarecendo alguns fatos explorados na mídia no dia de hoje. Para assistir a entrevista na íntegra acesse nosso canal no youtube. 250.064  4.362        -              254.426  707             0                   https://www.instagram.com/p/Bt18X_AHpsi/
26/12/201900:00:38 instagram - LEI ANTICRIME: um saldo extremamente positivo.  1.  Aumenta de 30 para 40 anos o período máximo de condenação.  2. Aumenta o período de permanência de presos em presídios federais de 360 dias para 3 anos, renováveis por mais três.  3. Proíbe de ter direito à saída temporária o condenado que cometer crime hediondo, que tenha resultado em morte.  4. A lei amplia o período de condenação de 4 a 8 anos para 6 a 12 anos, mais multa, para quem vender arma ilegalmente.  5. Veto em triplicar a pena para crimes na Internet. Sem veto, teríamos a censura nas mídias sociais.242.263  11.160     -              253.423  704             0                   https://www.instagram.com/p/B6hRAXUhFJ9/
27/08/201912:36:49 facebook - Figurões da Globo embolsaram R$ milhões em palestras. Nas telas da TV ou jornais desinformavam e atacavam seus desafetos. - Muitos sofrem com esse jornalismo e têm suas reputações comprometidas.    - Parabéns TV RECORD. - PEÇO REPASSAR. - Jair Bolsonaro. 140.119  11.953     92.907     244.979  680             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1568277166654597/
10/08/201918:10:59 instagram Veja mais alguns avanços do Governo Bolsonaro que infelizmente o senhor(a) não verá na maior parte da grande imprensa. 238.408  5.808        -              244.216  678             0                   https://www.instagram.com/p/B0_4FiIhaBS/
03/05/201907:34:27 instagram - Mais uma boa notícia! Abertura do mercado da Argentina para abacates do Brasil! A primeira carga de abacate brasileiro chegou na Argentina no último dia 30 de abril e estão a caminho mais 2 cargas. - O mercado para abacate brasileiro foi aberto após a reunião bilateral da Ministra terezacristinams com representantes do governo argentino, ocorrida em janeiro de 2019. A demanda do mercado argentino é de aproximadamente 360 toneladas por semana. - Agora a expectativa da empresa é de abrirmos o mercado chileno, que de acordo com o diretor comercial brasileiro , possui grande potencial.235.147  4.762        -              239.909  666             0                   https://www.instagram.com/p/Bw_0ivGHAYb/
11/05/201915:16:58 instagram - Infelizmente, temos que passar grande parte do tempo desmentindo invenções que parte da mídia e a oposição fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos que seria assim, há um interesse gigantesco na máquina pública e não é por preocupação com o futuro do país. - Hoje, graças a Deus, temos a internet, que possibilitou que a população pudesse observar mais de perto e ter maior influência nas decisões, como sempre deveria ter sido. Isso frustra qualquer pretensão ruim, por isso tentam desanimá-los a todo custo. Se tornou o maior obstáculo. - O Brasil de sempre, com os velhos vícios, levou os brasileiros a uma situação caótica, com pobreza, violência e desemprego. O establishment quer o de sempre porque não sente as consequências de suas ambições. Nós vamos mudar o Brasil porque não fazemos parte do establishment! - Por isso precisamos cada vez mais que todos vocês estejam incluídos nesse processo, cobrando, inclusive, do governo. Queremos reproduzir os valores da população brasileira e resgatar nos228.017  10.579     -              238.596  663             0                   https://www.instagram.com/p/BxVP1W6nGef/
26/08/201919:37:13 instagram Via tarcisiogdf ( minfraestrutura ) : Boa notícia. Emissão de debêntures incentivadas de infra (títulos de crédito que ajudam a financiar projetos) chegou a R$ 14,3 bi até julho, indicando recorde em 2019. Sinal da confiança do mercado no programa de concessões, do valor de nossos ativos e da retomada do investimento. 228.882  4.793        -              233.675  649             0                   https://www.instagram.com/p/B1pOrJNBsI5/
29/03/201918:16:13 instagram - Tivemos o melhor saldo de empregos dos últimos 5 anos para Fevereiro. Já o levantamento trimestral divulgado pelo IBGE parte de Dezembro de 2018, período no qual é comum o saldo negativo, fato importante, mas propositalmente omitido nas chamadas da Folha, Estadão e Globo; - Desde Janeiro estamos crescendo. Para comparar, em relação a Fevereiro do ano passado o saldo de novos empregos foi quase 3 vezes maior. Desconfiem de quem só quer causar o caos e a desordem. O Brasil está acima de interesses pessoais! Vamos em frente! - Ainda não estamos satisfeitos. Queremos mais empregos para os brasileiros! A corrupção de governos anteriores jogou o nosso país na lama e muitas pessoas ainda sentem as consequências desse mal, mas estamos determinados a mudar de vez os rumos do nosso Brasil!225.998  5.181        -              231.179  642             0                   https://www.instagram.com/p/Bvm2KmGHjw8/
08/03/201911:02:55 instagram Lamentavelmente parte da conhecida imprensa, sem o menor compromisso com a verdade, divulga informações distorcidas sobre uso do cartão corporativo. Mais uma irresponsabilidade desmentida durante nossa live de ontem. Segue o trecho: 222.934  6.544        -              229.478  637             0                   https://www.instagram.com/p/Buv_4qFnTSO/
30/10/201922:46:14 facebook - *O caso Marielle, a TV Globo e as autoridades em um plano para incriminar o Presidente e desastabilizar o Brasil*  - Com áudios da portaria nas mãos, os responsáveis pela investigação não poderiam citar o então Deputado Jair Bolsonaro como possível mandante do crime.  - O porteiro é aquele que menos tem culpa nesse novo crime (vazamento e possível LSN).  - Querer responsabilizar o porteiro como o único responsável nessa nova investigação não é justo.  - Por ser uma pessoa humilde pode ter sido induzido a assinar o depoimento.  - Muitas autoridades tiveram acesso a um processo que corria em segredo de justiça.      *Presidente JAIR BOLSONARO*175.099  29.823     23.396     228.318  634             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1645344712281175/
24/01/201917:15:38 facebook - Fake News! Referi-me à missão concluída, reuniões produtivas com Chefes de Estado, voltando ao país que amo, Bolsa batendo novo recorde na casa dos 97.000 e confiança no nosso país sendo restabelecida, isso faz de hoje um grande dia! ?????? 167.893  20.019     35.452     223.364  620             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1356385877843728/
18/04/201918:55:40 instagram Em SP, pudemos falar de alguns projetos em andamento sobre educação e a liberdade de imprensa, pilares fundamentais para a democracia! 220.425  2.820        -              223.245  620             0                   https://www.instagram.com/p/BwaalAhndh7/
04/11/201913:50:13 instagram  - Começando a semana com uma ótima notícia. A China acaba de habilitar sete plantas de Santa Catarina para exportação de miúdos suínos. A habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem ao país asiático no fim de outubro. - Crescimento da produção e empregos!  Via min.agricultura.brasil terezacristinams 210.668  4.129        -              214.797  597             0                   https://www.instagram.com/p/B4c2m2JhIf3/
05/11/201906:52:18 instagram - Esses petistas foram delatados na Lava-Jato com seus respectivos codinomes: Rato/Montanha, Vampirão e Amante. - Agora entram na Justiça pelo fato de eu, como morador, ter acessado a secretária eletrônica do meu condomínio. - Obs.: poderia consultar a qualquer época a secretária eletrônica, nada impede a qualquer morador tal procedimento, contudo só foi realizada tal consulta por mim depois de a TV Globo ter vazado um processo que estava em segredo de justiça.200.604  12.868     -              213.472  593             0                   https://www.instagram.com/p/B4erk3rhS4m/
11/01/201910:08:08 facebook - Peço desculpas à grande parte da imprensa por não estar indicando inimigos para postos em meu governo! 173.021  12.067     26.447     211.535  588             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1345378652277784/
21/04/201914:35:52 instagram A que ponto infelizmente chegará a Rede Globo? 200.718  8.976        -              209.694  582             0                   https://www.instagram.com/p/BwhrO5jH1fg/
06/10/201908:33:46 instagram Mais uma M-E-N-T-I-R-A da mídia. Tentam a todo custo nos dividir. Ontem distorceram alegando que não faria mais propaganda do projeto anti-crime para nos colocar contra o Ministro Moro e hoje mais essa! O Brasil já está dando certo apesar da imprensa! - Bom dia a todos. 204.850  4.836        -              209.686  582             0                   https://www.instagram.com/p/B3RnVunhLTu/
28/04/201913:19:51 instagram - A matéria da Veja é fake (mentira). - Esse cargo, PGR, certamente é um dos mais importantes da República. - Sugestões e opiniões serão levadas em consideração pelo Governo. 203.605  3.724        -              207.329  576             0                   https://www.instagram.com/p/BwzkGLPHOWo/
26/09/201920:40:58 instagram - O TSE decidiu que não houve disparos em massa de mensagens via WhatsApp durante campanha eleitoral pelo então candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro . Mais uma narrativa montada pelos canalhas jogada na latrina! - COMO FUNCIONA: Folha de SP publica Fake News sobre Bolsonaro, com a matéria o PT ajuiza ação no TSE... mas Bolsonaro é absolvido.202.321  4.773        -              207.094  575             0                   https://www.instagram.com/p/B25KnJwh83X/
06/08/201922:19:06 facebook - Esse é o jornal O Globo. - Se você não o lê não está informado, se lê está desinformado. 152.631  14.386     38.906     205.923  572             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1545149245634056/
29/11/201921:09:49 instagram A Folha pergunta e eu respondo: - Não quero mais ler a Folha e ponto final! O povo faz coro: "nem eu, nem eu..." "Qualquer anúncio que façam na Folha de SP, eu não compro aquele produto." 198.218  6.660        -              204.878  569             0                   https://www.instagram.com/p/B5eAvDxHiCv/
20/07/201913:55:21 facebook - 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.169.421  17.494     17.904     204.819  569             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1526042540878060/
15/10/201922:10:21 facebook - Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Nesta tarde, como presidente, assinei MP que cria o 13° do Bolsa Família, que será pago partir deste ano, com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. Grande dia! ??  - Essa e outras mentiras espalhadas pela oposição e parte da mídia para aterrorizar a população nas eleições, como os falsos ataques nazistas contra a esquerda, a falsa história de metralhar favela e o falso voto contra deficientes, serão apuradas na CPMI das Fake News? Veremos!164.471  13.139     27.178     204.788  569             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1623716801110633/
11/05/201915:08:37 facebook - Infelizmente, temos que passar grande parte do tempo desmentindo invenções que parte da mídia e a oposição fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos que seria assim, há um interesse gigantesco na máquina pública e não é por preocupação com o futuro do país. - Hoje, graças a Deus, temos a internet, que possibilitou que a população pudesse observar mais de perto e ter maior influência nas decisões, como sempre deveria ter sido. Isso frustra qualquer pretensão ruim, por isso tentam desanimá-los a todo custo. Se tornou o maior obstáculo. - O Brasil de sempre, com os velhos vícios, levou os brasileiros a uma situação caótica, com pobreza, violência e desemprego. O establishment quer o de sempre porque não sente as consequências de suas ambições. Nós vamos mudar o Brasil porque não fazemos parte do establishment! - Por isso precisamos cada vez mais que todos vocês estejam incluídos nesse processo, cobrando, inclusive, do governo. Queremos reproduzir os valores da população brasileira e resgatar nos153.125  26.209     25.155     204.489  568             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1453306344818347/
04/11/201913:35:53 facebook  - Começando a semana com uma ótima notícia. A China acaba de habilitar sete plantas de Santa Catarina para exportação de miúdos suínos. A habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem ao país asiático no fim de outubro.   - Crescimento da produção e empregos!  . Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ( Ministra Tereza Cristina)168.553  9.021        20.674     198.248  551             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1652549398227373/
28/08/201917:37:36 facebook - Mais cedo jornais publicaram que 18 marcas suspenderam a compra de couro brasileiro. Àqueles que torcem contra o país e que vergonhosamente divulgaram felizes a notícia, informo que o Centro de Indústria de Curtumes do Brasil negou tal suspensão. As exportações seguem normais. 161.039  11.361     22.593     194.993  542             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1569856789829968/
06/08/201917:43:22 facebook - Atenção imprensa: "A campanha acabou.." 141.507  23.124     28.779     193.410  537             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1544913922324255/
27/10/201918:16:26 facebook - Leilane Neubarth, âncora da Globo, é desmentida ao vivo ao criticar o Governo Jair Bolsonaro. - Globo e Folha de São Paulo, juntas, campeãs em Fake News (mentiras, calúnias e desinformação). 128.140  19.364     45.209     192.713  535             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1639673249514988/
29/03/201906:26:52 instagram - O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), recebeu nesta quinta-feira (28) o ministro de Ciência e Tecnologia, astropontes , em audiência feita em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado Federal, para detalhar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), que permite o uso comercial do Centro Especial de Alcântara. - Nesse período de quase 20 anos, a agência estima que o País tenha perdido cerca de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 15,8 bi) por lançamentos não realizados. - No último dia 18, documento durante a visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) aos EUA. - “O acordo que destrava o uso comercial do Centro de Alcântara precisa da confirmação do Congresso Nacional como condição imprescindível para que seja possível realizar lançamentos espaciais. Por isso, a importância da reunião conjunta”, explicou Nelsinho, que presidiu a audiência. - De acordo com o Ministério da Defesa, o AST permite que veículos lançadores e cargas úteis comer189.746  1.806        -              191.552  532             0                   https://www.instagram.com/p/Bvlk_KBnLQx/
21/07/201910:35:42 instagram - 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. 183.263  7.066        -              190.329  529             0                   https://www.instagram.com/p/B0Lj9lShI-p/
02/11/201913:42:47 facebook - Descontraindo com a nossa imprensa. Boa tarde a todos! 136.216  17.185     34.076     187.477  521             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1649708135178166/
24/05/201918:00:35 facebook - Peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre mim e Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca kkkkk.  - No mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o Min. da Economia pelo da Alquimia, só assim resolve. 156.498  11.592     14.497     182.587  507             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1466315963517385/
10/12/201922:43:50 instagram - Mais uma mentira, agora do jornal O Estado de São Paulo. Nada falei sobre o assunto, nem enviei "recado" ao Congresso. 171.074  8.769        -              179.843  500             0                   https://www.instagram.com/p/B56gSscnupP/
13/09/201911:21:11 facebook - 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.133.645  26.774     18.482     178.901  497             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1588559454626368/
02/12/201919:08:55 instagram - Daqui a pouco, entrevista exclusiva concedida ao Jornal da Record. Acompanhem! - com thiagonolasco 174.958  3.448        -              178.406  496             0                   https://www.instagram.com/p/B5lhVo6BZ1r/
18/05/201909:45:30 instagram - Seminaristas querem proibir o termo Fake News e usam Folha de SP como fonte. A cada dia o brasileiro tem mais acesso à informação e conhece a verdade sem precisar de alguns órgãos de imprensa famosos pelas Fake News. Defenderei sempre uma internet livre! 171.586  6.023        -              177.609  493             0                   https://www.instagram.com/p/Bxmrdw3h7wm/
26/02/201918:25:27 instagram Detalhes que parte da mídia e pessoas de má fé omitem propositalmente: - Projeto de Lei Anticrime pretende ampliar coleta de DNA, digitais e registros balísticos. Proposta busca elevar chances de elucidação de crimes praticados no País. . Saiba maia no twitter do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 166.037  11.158     -              177.195  492             0                   https://www.instagram.com/p/BuXClFxnj0W/
07/04/201916:24:24 facebook - Depois de o Datafolha publicar que "Lula e Dilma são mais inteligentes do que Bolsonaro", um pouco de como o povo me trata: 121.436  13.979     41.049     176.464  490             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1419617478187234/
12/09/201922:22:54 facebook - 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. 122.912  12.542     39.610     175.064  486             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1588004578015189/
02/09/201921:07:50 instagram - Luciano Hang, da lojas Havan, fala sobre o Datafolha. Segundo o DataFake, em 2018, eu perderia para todos no 2° turno. 168.883  5.814        -              174.697  485             0                   https://www.instagram.com/p/B17ahbYB-80/
27/05/201917:21:12 facebook - Recebo com grande pesar a notícia do acidente aéreo ocorrido hoje em Sergipe envolvendo o jovem e talentoso cantor Gabriel Diniz e mais dois ocupantes.  - Meus sinceros sentimentos às famílias das vítimas. Que Deus receba essas vidas de braços abertos e conforte os corações de todos. 164.767  6.203        3.642        174.612  485             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1469520756530239/
03/03/201918:59:26 facebook - Algumas pessoas foram muito importantes em minha campanha. - Porém, uma se destacou à frente das mídias sociais, com sugestões e conteúdos: Carlos Bolsonaro, meu filho. - Não por acaso muitos, que nada ou nunca fizeram para o Brasil, querem afastá-lo de mim. - Não conseguirão: estando ou não em Brasília continuarei ouvindo suas sugestões, não por ser um filho que criei, mas por ser também alguém que aprendi a admirar e respeitar pelo seu trabalho e dedicação.141.870  19.873     11.704     173.447  482             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1389135561235426/
25/12/201922:59:15 facebook - LEI ANTICRIME: um saldo extremamente positivo.  1.  Aumenta de 30 para 40 anos o período máximo de condenação.  2. Aumenta o período de permanência de presos em presídios federais de 360 dias para 3 anos, renováveis por mais três.  3. Proíbe de ter direito à saída temporária o condenado que cometer crime hediondo, que tenha resultado em morte.  4. A lei amplia o período de condenação de 4 a 8 anos para 6 a 12 anos, mais multa, para quem vender arma ilegalmente.  5. Veto em triplicar a pena para crimes na Internet. Sem veto, teríamos a censura nas mídias sociais.138.195  21.337     11.654     171.186  476             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1719241891558123/
13/12/201909:35:33 instagram - A RENDIÇÃO DA IMPRENSA. O Brasil vai bem, apesar dela! BOM DIA A TODOS! ???? 166.036  4.964        -              171.000  475             0                   https://www.instagram.com/p/B6A0dudB4_7/
12/02/201918:30:54 facebook - Por favor GloboNews, sejamos honestos: O STF SUSPENDEU os processos que sou réu por ter RESPONDIDO A UMA OFENSA, pois esta previsto em lei em caso de assumir a Presidência, voltando a pauta quando deixar o cargo, não porque sou eu! Não sejam desonestos com seus telespectadores! 137.218  12.612     20.292     170.122  473             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1373762622772720/
20/05/201916:16:13 facebook - A coluna do jornalista Celso Rocha de Barro, da Folha de SP, diz que quero fechar o Congresso e o STF, censurar a imprensa e perseguir a esquerda.  - Lembro ao jornal que não fui eu que anulei o legislativo comprando votos, não fui eu que tive em meu plano de governo o controle da mídia e da internet e FUI EU QUEM LEVOU UMA FACADA de um militante de esquerda. Mais uma vez, 100% Fake News!  - É a velha máxima da esquerda: acuse-o do que você faz, xingue-o do que você é!131.889  14.101     20.799     166.789  463             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1462451180570530/
30/08/201912:10:17 facebook - Globo, Folha e Estadão combinam manchetes para atacar Jair Bolsonaro.  - "Tudo bem, MAS ..." 118.824  12.903     35.028     166.755  463             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1571859822962998/
10/04/201920:00:24 facebook - Este discurso você não assistirá na rede globo:   . Paulo Guedes explica os passos econômicos do governo Bolsonaro na Conferência Nacional de Prefeitos. Assista e entenda tudo, desde detalhes da Nova Previdência até concessões e gerações de empregos.  . Link no youtube: https://youtu.be/HoDILzoDYx8 90.347     7.139        64.846     162.332  451             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1423148244500824/
01/08/201923:16:25 facebook - Depois de me criticar por cortar cabelo durante o expediente, a Folha volta a me criticar por cumprimentar empresários com "palavrões". - Meyer Nigri, - Flávio Rocha e - Luciano Hang - ASSISTA: 129.012  17.557     14.997     161.566  449             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1539807426168238/
10/03/201920:41:49 facebook - Constança Rezende, do jornal "O Estado de São Paulo" diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o Impeachment do Presidente Jair Bolsonaro.  - Ela é filha de Chico Otavio, profissional do jornal "O Globo" e "TV Globo." - A Globo e o Estadão querem derrubar o Governo, com chantagens, desinformações e vazamentos.   Link do Terça Livre TV: https://www.tercalivre.com.br/jornalista-do-estadao-a-intencao-e-arruinar-flavio-bolsonaro-e-o-governo/84.897     20.684     54.035     159.616  443             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1395327557282893/
11/10/201907:53:16 facebook  O governo vai dobrar o limite atual para compras em free shops. O @Ministério Ministério da Economia, Paulo Guedes, a nosso pedido, prepara decreto para os próximos dias. Os brasileiros que voltam de viagens do exterior poderão comprar US$ 1 mil em produtos nos aeroportos – hoje, o limite é de US$ 500.    A cota permitida para compras no Paraguai também vai mudar. O governo vai ampliar de US$ 300 para US$ 500 o valor máximo por pessoa que cruza a fronteira.   Agora Notícias Brasil131.939  11.258     15.541     158.738  441             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1618017268347253/
06/10/201919:17:17 instagram - A folhadespaulo avançou a todos os limites, transformou-se num panfleto ordinário às causas dos canalhas. - Com mentiras, já habituais, conseguiram descer às profundezas do esgoto. - Na matéria o tal assessor disse que "acha que parte dos valores foi usada para pagar material de campanha de Bolsonaro." - Não usei dinheiro do fundo partidário. Foram R$ 1,7 bi distribuidos aos partidos. - Arrecadei na Internet R$ 4 milhões e usei apenas a metade. - Tentei doar a sobra de R$ 2 milhões para a Santa Casa de Juiz de Fora, mas a legislação não permitiu. - O que mais me surpreende são os patrocinadores que anunciam nesse nesse jornaleco chamado de Folha de São Paulo.147.320  10.014     -              157.334  437             0                   https://www.instagram.com/p/B3Sw_ANByw2/
22/12/201921:30:17 instagram Nota de Esclarecimento do Ministério de Minas e Energia (MME): - A citação publicada pelo jornal O Globo (21/dez), sobre possibilidade de racionamento de energia elétrica em 2020, não corresponde a realidade do setor elétrico brasileiro. - Não haverá falta de energia, mesmo que haja crescimento da economia acima de 2,5%. A cada ano, o MME vem contratando um conjunto de empreendimentos de diversas fontes de energia (eólica, solar, biomassa, térmicas e pequenas centrais hidrelétricas  etc), suficientes para atender o crescimento econômico e sustentável do País. - O investidor acredita no mercado brasileiro, tanto que, no último leilão de contratação de geração de energia de 2019 foram cadastrados mais de 100 GW em projetos, que seriam suficientes para atender o crescimento econômico e a demanda do país por energia, pelos próximos 12 anos. - Adicionalmente, a segurança do suprimento eletroenergético nacional é avaliada continuamente pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, presidido pelo Ministro d153.912  3.154        -              157.066  436             0                   https://www.instagram.com/p/B6ZRac1BF6_/
15/12/201920:46:05 instagram - Sempre defendi uma internet LIVRE. Mesmo sendo um dos mais atacados nas mídias sociais, jamais defenderei seu controle pelo Estado. 150.693  3.453        -              154.146  428             0                   https://www.instagram.com/p/B6HKwwTBg0S/
20/11/201908:17:25 facebook - Jornaleco não vive sem MENTIR.  - Suspendi minha assinatura e muitos empresários têm cancelado contratos publicitários nesse jornal campeão de fake news e desinformação. 123.173  13.372     15.474     152.019  422             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1673718399443806/
14/10/201911:38:17 instagram Essa infelizmente é a grande maioria da mídia brasileira. Bom Dia a todos! 146.553  4.731        -              151.284  420             0                   https://www.instagram.com/p/B3mivKzBnZ8/
30/08/201918:47:41 facebook - A Globo se rendendo à verdade, depois de dias atacando o Presidente da República e relativizando nossa soberania. 92.423     9.165        48.684     150.272  417             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1572252336257080/
03/05/201923:59:26 facebook Quando não há problemas no governo, a maior parte da mídia inventa alguma para ter o que falar e manipular. Informe-se sempre buscando uma mídia alternativa, pois infelizmente muitas das habituais não querem o melhor para o Brasil, somente para si mesmas! 123.992  12.918     12.555     149.465  415             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1445511132264535/
03/01/201920:15:10 facebook - Com vivência no tema, General Heleno fala o que a grande parte da imprensa omite sobre índios. 100.222  5.904        42.777     148.903  414             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1338935539588762/
24/08/201911:44:40 facebook - Você contrataria alguém para palestrar em sua empresa pagando R$ 375.000,00? - Acredito que não? Mas se contratar o dinheiro é seu e ninguém tem nada a ver com isso, tá ok? - Mas, o jornalista Merval Pereira, colunista do Jornal O Globo, em 24/março/2016, pela empresa MPF Produções e Eventos,   recebeu do SENAC/RJ, R$ 375.000,00 por uma palestra.105.903  16.053     25.491     147.447  410             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1564652600350387/
10/05/201916:00:52 facebook - Ministro da Educação, Professor Abraham Weintraub , explica a diferença entre "corte" e "contingenciamento" e desmente as #fakenews sobre o orçamento das faculdades.  . Link no youtube: https://youtu.be/A-IJGXBxsPI 63.957     8.894        72.482     145.333  404             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1452454008236914/
28/10/201905:23:56 facebook - Quando o assunto incomoda a imprensa, .... ela rapidamente muda de assunto. 120.355  5.417        19.421     145.193  403             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1640225626126417/
21/12/201923:31:48 instagram - Para Merval Pereira (O Globo) a Educação e a Cultura eram uma maravilha no Brasil. 138.862  5.740        -              144.602  402             0                   https://www.instagram.com/p/B6W6cuZhusD/
24/04/201922:43:20 instagram FAKENEWS:  Jamais vi uma perseguição tão infantil e sem sentido por parte de certos “veículos de informação” a uma pessoa constantemente mostrando este e outros exemplos banais. Ainda assim defendo a sagrada liberdade de imprensa e de expressão sempre acreditando no bom senso dos cidadãos. 137.923  6.303        -              144.226  401             0                   https://www.instagram.com/p/BwqRZzBnwDo/
20/12/201907:22:26 facebook - A Rede GLOBO não consegue pronunciar "JAIR BOLSONARO" para as boas notícias.  - Agora para divulgar fake news/mentiras a Globo não economiza em citar meu nome. 97.389     7.335        38.913     143.637  399             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1712335112248801/
25/04/201917:48:24 facebook - No evento da Páscoa ocorrido no Palácio do Planalto na semana passada, perguntei para algumas crianças ali presentes quem torcia para o Palmeiras, meu time de coração. A pequena Yasmim, flamenguista apaixonada, prontamente contrariou a pergunta. Um jornalista do Estadão aproveitou-se para politizar a situação com MENTIRAS, destruindo a ingenuidade do momento e irresponsavelmente utilizando uma criança simpática e muito educada como ferramenta apenas para me atingir, o que afetou sua rotina e gerou muito desconforto.  -Hoje recebi Yasmim e sua mãe em meu gabinete para conversar, dar apoio e entregar um presente que, pelo visto, comprovou que ela não é palmeirense. Uma grande satisfação!  . Se inscreva em nosso canal no youtube: https://youtu.be/AyaZLL736wU89.742     11.431     42.233     143.406  398             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1436821669800148/
06/10/201919:12:03 facebook - A Folha de São Paulo avançou a todos os limites, transformou-se num panfleto ordinário às causas dos canalhas.  - Com mentiras, já habituais, conseguiram descer às profundezas do esgoto. - Na matéria o tal assessor disse que "acha que parte dos valores foi usada para pagar material de campanha de Bolsonaro." - Não usei dinheiro do fundo partidário. Foram R$ 1,7 bi distribuidos aos partidos. - Arrecadei na Internet R$ 4 milhões e usei apenas a metade. - Tentei doar a sobra de R$ 2 milhões para a Santa Casa de Juiz de Fora, mas a legislação não permitiu. - O que mais me surpreende são os patrocinadores que anunciam nesse nesse jornaleco chamado de Folha de São Paulo.105.996  18.464     17.866     142.326  395             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1612981672184146/



30/07/201908:08:36 facebook - Confesso, estou com vergonha da Folha de São Paulo. 90.627     25.216     26.239     142.082  395             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1536703383145309/
14/09/201915:23:37 facebook Risco-país cai para o menor nível desde 2013. Boas notícias não param de chegar. Aos poucos, com a ajuda de todos, podemos recuperar mais rapidamente nosso amado Brasil! 122.740  8.052        10.774     141.566  393             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1589827164499597/
09/09/201912:38:40 instagram - No momento em que a mídia tenta criar narrativas onde eu estaria interferindo em processos na Polícia Federal, agradeço o ofício da Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF), encaminhado ao Senador Flávio Bolsonaro, no na qual reiteram confiança e autoridade ao Presidente da República na escolha do Diretor Geral, bem como refutam supostas interferências externas no âmbito da PF. - Jair Bolsonaro, Presidente da República.134.986  2.562        -              137.548  382             0                   https://www.instagram.com/p/B2Mh5zDHbLe/
30/10/201911:01:29 facebook Via Carlos Bolsonaro  A Globo, sabendo dos fatos e podendo esclarecê-los, preferiu levantar suspeitas contra o Presidente e alimentar narrativas criminosas. Um simples acesso aos registros internos do Condomínio mostra que no dia 14/03/2018 NENHUMA solicitação de entrada foi feita para a casa 58.  Nos registros, é mostrado que às 17:13, uma solicitação de entrada foi feita por uma pessoa de nome Elcio PARA A CASA 65. NEM ANTES, NEM DEPOIS DESSA LIGAÇÃO há tentativa de contato com Bolsonaro. ÁUDIO MOSTRA A CONVERSA DO PORTEIRO COM OUTRA PESSOA.  Nos registros, é mostrado que às 17:13, uma solicitação de entrada foi feita por uma pessoa de nome Elcio PARA A CASA 65. NEM ANTES, NEM DEPOIS DESSA LIGAÇÃO há tentativa de contato com Bolsonaro. ÁUDIO MOSTRA A CONVERSA DO PORTEIRO COM OUTRA PESSOA.  Estamos vendo que a Globo tem poder de acusar qualquer um de qualquer coisa. Pode te acusar de envolvimento com crimes mesmo comprovadamente não estando no lugar, porque alguém disse que te viu. Não há responsabilidade co83.983     17.447     35.786     137.216  381             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1644191845729795/
28/08/201922:55:11 facebook Boa notícia! Indonésia abre mercado para carne bovina brasileira. Com a palavra a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina.  Via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 96.542     7.855        32.699     137.096  381             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1570148523134128/
10/10/201921:12:49 facebook - Grande parte da imprensa brasileira não se cansa de publicar mentiras. - Anunciaram exaustivamente que Donald J. Trump havia rompido comigo no caso OCDE. - Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão próximos. 108.153  7.960        20.783     136.896  380             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1617555831726730/
22/11/201906:12:44 facebook - De acordo com minha agenda, que é pública, um veículo de imprensa qualquer faz sua análise e divulga suas mentiras.  - Outros órgãos replicam a "notícia" com o intuito de passar a mensagem de que no Governo impera a desordem.  - Não existe qualquer reforma ministerial a caminho, até porque o Governo está indo muito bem, apesar dessa banda podre da imprensa.116.299  7.948        10.410     134.657  374             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1676038732545106/
20/08/201906:29:08 facebook - Comece o dia bem informado ouvindo Alexandre Garcia. - Fui eleito para mudar, se fosse para deixar tudo como está, sequer sairia candidato. - Lamento a posição de alguns que reclamam daquilo que faço e me acusam de "interferência", bem como acreditam na imprensa que ataca a mim, e a minha família, diariamente. 98.020     9.414        24.653     132.087  367             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1559220807560233/
05/11/201906:51:14 facebook - Esses petistas foram delatados na Lava-Jato com seus respectivos codinomes: Rato/Montanha, Vampirão e Amante.  - Agora entram na Justiça pelo fato de eu, como morador, ter acessado a secretária eletrônica do meu condomínio.  - Obs.: poderia consultar a qualquer época a secretária eletrônica, nada impede a qualquer morador tal procedimento, contudo só foi realizada tal consulta por mim depois de a TV Globo ter vazado um processo que estava em segredo de justiça.99.985     18.607     12.723     131.315  365             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1653364371479209/
16/10/201912:56:17 facebook - Qual o papel da imprensa? - Por que só notícia ruim ou fofoca? - Peço compartilhar. 86.621     8.248        32.541     127.410  354             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1624529351029378/
08/11/201919:21:34 facebook Globo news nos cita como ex-presidente! Muitos caem na narrativa de “equívocos rotineiros” inocentemente! Estamos mudando o Brasil! 87.891     27.496     11.999     127.386  354             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1658195387662774/
07/11/201912:10:32 facebook - Uma oração, a imprensa... um raio... 110.122  6.487        10.557     127.166  353             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1656282317854081/
31/08/201920:52:01 instagram - Um fake news, passível de até 8 anos de cadeia (após veto derrubado pelo Congresso), afirma que o PR Jair Bolsonaro acresceu em R$ 800 milhões o Fundo de Financiamento para as eleições de 2020, via PLOA. - O Governo nada mais fez do que cumprir determinação de Ofício (fundamentado em Lei), da Presidente do TSE, Sra. Ministra Rosa Weber.122.435  3.580        -              126.015  350             0                   https://www.instagram.com/p/B12PNYoBo3T/
08/04/201906:43:51 instagram - O alinhamento do Governo Bolsonaro com Israel teve algum impacto sobre as exportações com os árabés? o faturamento dos exportadores para o período foi o maior da história: R$ 2,3bilhões. - A necessidade de países - mesmo que não ligados ideologicamente - de importar produtos baratos para controlar seus níveis de inflação, desfaz a narrativa de caos criada propositalmente por grande parte da mídia para tentar desestabilizar o governo que não lhe “agrada”. . Assista e tire suas conclusões:121.660  2.419        -              124.079  345             0                   https://www.instagram.com/p/Bv_W4WzncLN/
07/10/201908:05:14 facebook - Mais uma M-E-N-T-I-R-A da mídia. - Nunca discuti esse assunto com quer que seja. - Querem, a todo custo, agora me colocar contra os servidores. - Correio Braziliense entra no "seleto" grupo da Folha de São Paulo. 86.894     14.345     22.468     123.707  344             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1613518048797175/
21/02/201921:40:59 instagram  - Notícias e ações do governo Bolsonaro no Repórter NBR. (21/02/2019) . Para assistir no youtube a edição completa inscreva-se em nosso canal “Jair Bolsonaro” 120.398  2.556        -              122.954  342             0                   https://www.instagram.com/p/BuKg3bhnH09/
01/06/201918:08:39 facebook - Não existe democracia sem liberdade de expressão. Jamais exigirei demissão de jornalista por críticas feitas contra minha pessoa. Sou alvo de coisas bem piores há décadas.  - Confio na capacidade das pessoas de discernir o bom do mau jornalismo e tirar suas próprias conclusões. 107.509  5.801        8.365        121.675  338             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1474495956032719/
11/02/201913:13:57 twitter É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos! 108.442  -              10.442     118.884  330             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1094992949010669580
03/05/201907:32:25 facebook - Mais uma boa notícia! Abertura do mercado da Argentina para abacates do Brasil! A primeira carga de abacate brasileiro chegou na Argentina no último dia 30 de abril e estão a caminho mais 2 cargas.  - O mercado para abacate brasileiro foi aberto após a reunião bilateral da Ministra Tereza Cristina com representantes do governo argentino, ocorrida em janeiro de 2019. A demanda do mercado argentino é de aproximadamente 360 toneladas por semana.  - Agora a expectativa da empresa é de abrirmos o mercado chileno, que de acordo com o diretor comercial brasileiro , possui grande potencial.102.687  7.277        8.142        118.106  328             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1444743222341326/
29/03/201918:03:01 facebook - Tivemos o melhor saldo de empregos dos últimos 5 anos para Fevereiro. Já o levantamento trimestral divulgado pelo IBGE parte de Dezembro de 2018, período no qual é comum o saldo negativo, fato importante, mas propositalmente omitido nas chamadas da Folha, Estadão e Globo; - Desde Janeiro estamos crescendo. Para comparar, em relação a Fevereiro do ano passado o saldo de novos empregos foi quase 3 vezes maior. Desconfiem de quem só quer causar o caos e a desordem. O Brasil está acima de interesses pessoais! Vamos em frente! - Ainda não estamos satisfeitos. Queremos mais empregos para os brasileiros! A corrupção de governos anteriores jogou o nosso país na lama e muitas pessoas ainda sentem as consequências desse mal, mas estamos determinados a mudar de vez os rumos do nosso Brasil!93.628     9.437        14.856     117.921  328             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1411554442326871/
23/01/201909:26:10 facebook - O Ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, anunciou o fim do contrato de R$30 milhões/ano com assessoria de imprensa internacional. Além disso, zeramos os custos com propaganda da Caixa e BB neste início de governo e pretendemos encerrar de maneira justa e enxuta!  - Nos governos anteriores, esses gastos ultrapassavam centenas de milhões de reais. Era mais uma das muitas fontes de ações escusas dos grupos que estavam no poder, cuja boa parte dos membros está presa. Uma irresponsabilidade em detrimento das reais demandas dos brasileiros e do Estado!90.352     6.373        19.192     115.917  322             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1355256824623300/
02/09/201917:59:56 facebook - Luciano Hang, da lojas Havan, fala sobre o Datafolha.  - Segundo o DataFake, em 2018, eu perderia para todos no 2° turno. 87.137     10.389     17.878     115.404  321             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1575583085924005/
11/01/201909:58:25 twitter Peço desculpas à grande parte da imprensa por não estar indicando inimigos para postos em meu governo! 101.081  -              13.864     114.945  319             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083709715241205761
29/07/201919:50:23 facebook - Falando ou não, a imprensa continua a mesma, distorcendo os fatos. - Ganhamos nas urnas falando verdades que incomodam. - Alexandre Garcia aqui diz a causa do descrédito cada vez maior da mídia. ASSISTA: 78.040     4.477        31.764     114.281  317             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1536178576531123/
02/01/201922:13:26 facebook Infelizmente, este está sendo o nível de maior parte do jornalismo brasileiro! 89.621     17.668     5.203        112.492  312             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1338049953010654/
01/11/201920:57:10 facebook - Apreensão de drogas nas rodovias federais do Rio de Janeiro aumenta mais de 66% em relação a 2018.   - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu desde o início do ano mais de 20 toneladas de entorpecentes nas rodovias federais de acesso ao Rio.   - A utilização de cães farejadores e o aumento das ações de inteligência resultaram no acréscimo das ocorrências.  - Em 2019, entre janeiro e outubro, foram apreendidas 19,4 toneladas de maconha, 810 quilos de cocaína, 88 quilos de crack, 12 quilos de haxixe, 62 quilos de skunk, além de 39 litros de lança-perfume. No mesmo período do ano anterior, foram apreendidas 10,5 toneladas de maconha, 1,8 tonelada de cocaína; 9 quilos de crack; 11 quilos de haxixe; e dois litros de lança-perfume.  Agora Notícias Brasil95.396     5.529        9.342        110.267  306             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1648701568612156/
06/11/201919:00:03 facebook - A imprensa argentina e a nossa economia.  . Link no YouTube: https://youtu.be/qwXu_wmAF0E 74.960     6.197        27.628     108.785  302             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1655445277937785/
11/02/201913:23:35 facebook - É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos! 98.249     4.738        4.235        107.222  298             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1372679519547697/
15/10/201913:45:23 facebook - Lacombe e os jornalistas militantes. - Para eles não existem boas notícias no governo. 84.230     3.803        18.336     106.369  295             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1623319294483717/
10/11/201919:56:33 facebook - Durante 14 anos o PT, via mídia, estimulou a destruição dos valores familiares sem ouvir o povo, que obviamente seria  contra tal conteúdo.  - Agora, cinicamente, caso volte ao Poder, diz querer ouvir as massas para que seja feito o controle social da mídia, ou seja, censurá-la.  - PR JAIR BOLSONARO 72.437     20.543     12.829     105.809  294             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1661138924035087/
26/08/201913:21:55 facebook - Veja como profissionais das Organizações Globo, via palestras com dinheiro público, desinformam seus seguidores.  . Link no YouTube: https://youtu.be/HiG3ByOy07s 78.689     9.769        16.962     105.420  293             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1567168406765473/
23/08/201912:24:14 facebook - Dia do Exército: Amazônia, imprensa, confiança, Brasil, ..... 84.295     6.481        14.433     105.209  292             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1563412227141091/
21/07/201910:24:05 facebook - 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. 68.379     6.092        30.352     104.823  291             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1526984030783911/
16/09/201918:56:17 instagram - Acabo de chegar em Brasília e já me deparo com outra MENTIRA da imprensa. - A desinformação atenta contra a própria mídia. - NÃO EXISTE QUALQUER PLANO DE REFORMA MINISTERIAL. 99.246     3.856        -              103.102  286             0                   https://www.instagram.com/p/B2fOrvehMYE/
23/10/201920:09:02 facebook - Ucrânia quer aviões militares do ????. Presidente ucraniano tem interesse em comprar aviões Super Tucano. O Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo , avaliou a possibilidade dos ucranianos adquirirem a aeronave KC-390, cargueiro militar fabricado no Brasil.  Via RENOVA Mídia  - O nível das conversas desconstrói tudo que tentam macular ao Brasil. Vamos ganhando a confiança de outros países e mostrando um Brasil confiável e querendo desenvolver negócios sem amarras ideológicas, coisa exclusiva no passado. Vamos virando o jogo!88.431     4.368        9.715        102.514  285             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1634851383330508/
12/02/201918:30:28 twitter Por favor GloboNews, sejamos honestos: O STF SUSPENDEU os processos que sou réu por ter RESPONDIDO A UMA OFENSA, pois esta previsto em lei em caso de assumir a Presidência, voltando a pauta quando deixar o cargo, não porque sou eu! Não sejam desonestos com seus telespectadores! 87.147     -              14.708     101.855  283             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1095434988722577408
17/11/201908:16:19 twitter - Luis Ernesto Lacombe, ex-Globo, fala do Governo Jair Bolsonaro e o que poderia ser do Brasil caso o outro fosse vitorioso. https://t.co/YhzJlXMq3d 81.750     -              17.761     99.511     276             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1196024261137358848
23/06/201914:04:54 instagram - Boas notícias para o campo, embora reconheça que os juros ainda estão altos no Brasil. ???? 96.877     2.289        -              99.166     275             0                   https://www.instagram.com/p/BzD1t6Shs-N/
26/09/201920:39:09 facebook - O TSE decidiu que não houve disparos em massa de mensagens via WhatsApp durante campanha eleitoral pelo então candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro . Mais uma narrativa montada pelos canalhas jogada na latrina!  - COMO FUNCIONA: Folha de SP publica Fake News sobre Bolsonaro, com a matéria o PT ajuiza ação no TSE... mas Bolsonaro é absolvido.83.712     6.404        8.915        99.031     275             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1602474596568187/
09/08/201913:12:05 facebook - Queremos tirar o "excesso" do Código Penal, afinal atirar num bandido duas ou mais vezes deve ser motivo de comemoração (sinal que o policial está vivo), e não de condenação. - Já os excessos dos jornalistas... 80.203     6.632        11.840     98.675     274             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1547896495359331/
24/05/201917:57:07 twitter Peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre eu e Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca kkkkk. No mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o Min. da Economia pelo da Alquimia, só assim resolve. 85.686     -              12.568     98.254     273             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1132027770383556608
27/03/201917:41:28 facebook - "Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada." Roberto Marinho, Presidente da Globo, ao final do Regime Militar.  - "[...] os acontecimentos se iniciaram, como reconheceu o Marechal Costa e Silva, "por exigência inelutável do povo brasileiro". Sem o povo não haveria revolução, mas apenas um 'pronunciamento" ou "golpe" com o qual não estaríamos solidários." Roberto Marinho, Presidente da Globo.77.161     10.150     10.088     97.399     271             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1409250172557298/
20/10/201914:29:07 instagram NOTÍCIAS SEMANAIS DO GOVERNO BOLSONARO (14 a 19 de outubro). Segue a numeração de 1 até 25: 93.954     2.807        -              96.761     269             0                   https://www.instagram.com/p/B32TIrchFyH/
22/12/201906:21:31 facebook - Nota de Esclarecimento do Ministério de Minas e Energia (MME):*l  - A citação publicada pelo jornal O Globo (21/dez), sobre possibilidade de racionamento de energia elétrica em 2020, não corresponde a realidade do setor elétrico brasileiro.  - Não haverá falta de energia, mesmo que haja crescimento da economia acima de 2,5%. A cada ano, o MME vem contratando um conjunto de empreendimentos de diversas fontes de energia (eólica, solar, biomassa, térmicas e pequenas centrais hidrelétricas  etc), suficientes para atender o crescimento econômico e sustentável do País.  - O investidor acredita no mercado brasileiro, tanto que, no último leilão de contratação de geração de energia de 2019 foram cadastrados mais de 100 GW em projetos, que seriam suficientes para atender o crescimento econômico e a demanda do país por energia, pelos próximos 12 anos.  - Adicionalmente, a segurança do suprimento eletroenergético nacional é avaliada continuamente pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, presidido pelo Mi78.374     6.671        11.376     96.421     268             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1714784955337150/
07/10/201912:10:47 facebook - O Globo cita o "GOVERNO" como autor de proposta pelo fim do monopólio da CEF sobre o FGTS. - Eu, o Ministro da Economia e o Ministro Chefe da Secretária de Governo somos contra, logo a matéria é MENTIROSA. - Se o Congresso decidir quebrar o monopólio da Caixa, eu a vetarei segundo orientação da própria Economia. - Lamento a imprensa divulgar notícia falsa com o interesse de nos colocar contra o Norte e Nordeste, impactando diretamente programas de habitação e saneamento como “Minha Casa Minha Vida".73.118     6.387        16.571     96.076     267             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1613764795439167/
28/08/201917:25:41 twitter - Mais cedo, jornais publicaram que 18 marcas suspenderam a compra de couro brasileiro. Àqueles que torcem contra o país e que vergonhosamente divulgaram felizes a notícia, informo que o Centro de Indústria de Curtumes do Brasil negou tal suspensão. As exportações seguem normais. 80.817     -              15.074     95.891     266             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166809094696706049
08/10/201916:01:23 facebook - O Ministério da Educação - MEC lançou o programa “Novos Caminhos”, que criará 1,5 milhão de matrículas na educação profissional , aumentando de 1,9 milhão para 3,4 milhões, até 2023, o que representará um crescimento de 80% até o final de nosso mandato.  - A formação em faculdades é fundamental, contudo o ensino técnico é motor para o retorno do dinheiro do contribuinte aconteça de maneira mais rápido e eficaz para a sociedade. Este é o trabalho de um governo!  - Além de abertura de vagas na modalidade, o programa prevê reconhecimento de diplomas de pessoas que já concluíram a formação técnica desde 2016; o incremento no treinamento de 40 mil professores; e abertura de editais para projetos na área.   Trechos: Agora Notícias Brasil77.082     3.808        14.815     95.705     266             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1614964178652562/
29/10/201907:10:12 facebook  - Fundo bilionário dos Emirados elevará investimentos no Brasil. “Estamos assistindo a uma transição para um ambiente incrivelmente amigável para investidores”, disse empresário árabe. Waleed Al Muhairi, vice-presidente do grupo Mubadala, pretende elevar investimentos no Brasil. Mubadala é um dos dois grandes fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos. Intenção é investir em portos, estradas, mineração, imóveis e entretenimento.  Via RENOVA Mídia82.471     4.072        8.100        94.643     263             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1641642019318111/
14/09/201911:10:38 facebook  - 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/EptZgtaE6PE67.175     4.487        22.174     93.836     261             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1589623307853316/
03/02/201910:51:44 facebook ????  Via Carlos Bolsonaro  Hoje meu pai acordou bem e animado! Agradeço aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os envolvidos em sua melhora! Pela manhã só notícias boas! Muito obrigado a todos pelas orações e carinho! Um forte abraço a todos e até mais tarde! 79.467     9.961        3.692        93.120     259             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1364535050362144/
05/05/201912:49:03 twitter Em meu Governo a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluída as sociais. Quem achar o contrário recomendo um estágio na Coréia do Norte ou Cuba. 79.809     -              12.178     91.987     256             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1125064873174552576
01/07/201917:16:35 facebook - Apesar de o prazo para apreciação no Congresso da MP que trata do fim da cobrança obrigatória do imposto sindical a empregados ter se encerrado na última quinta (27), o STF decidiu liminarmente suspender a cobrança do imposto sem autorização do empregado. Ótima notícia! 80.491     3.335        7.025        90.851     252             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1506400919508889/
24/05/201913:33:55 facebook EXCELENTE NOTÍCIA:  - Decreto que autoriza a nomeação de mais 547 policiais federais além dos 500 já previstos no concurso em andamento foi publicado.  - Brevemente teremos mais de 1000 novos policiais federais a serviço de nosso país e nossa sociedade, combatendo a corrupção, tráfico e crime organizado. 80.209     3.655        6.913        90.777     252             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1466107783538203/
08/11/201919:20:36 twitter Globo news nos cita como ex-presidente! Muitos caem no jogo de “equívocos rotineiros” inocentemente! Estamos mudando o Brasil! https://t.co/XlFFcBlKYs 79.156     -              11.142     90.298     251             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1192929941509361664
27/06/201917:46:42 twitter A oposição tenta a todo custo emplacar a tese de que só perdeu as eleições por conta de supostas fake news, como se a população brasileira fosse idiota e eles tivessem muita credibilidade. 78.993     -              11.090     90.083     250             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1144346338521493509
07/04/201916:23:44 twitter Depois de o Datafolha publicar que "Lula e Dilma são mais inteligentes do que Bolsonaro", um pouco de como o povo me trata: https://t.co/aOfzHM4PHR 78.136     -              11.827     89.963     250             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1114972042330292225
12/09/201922:24:17 twitter - 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. 76.123     -              13.022     89.145     248             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1172320057625473024
02/06/201921:41:35 facebook - Fiscalização do TCU aponta 52.600 indícios de irregularidades em folhas de pagamentos de servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário.   - Somente em 17.168 desses indícios as irregularidades chegam a R$ 1,6 bilhão em 2018. 71.256     4.621        12.753     88.630     246             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1475582175924097/
21/04/201914:36:13 facebook A que ponto infelizmente chegará a Rede Globo? 72.009     9.462        6.435        87.906     244             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1433562810126034/
16/02/201915:03:14 facebook - Diminuição de interferência do estado e dos custos financeiros para os cidadãos são promessas de campanha que vamos cumprindo. Mais notícias como esta já foram anunciadas e continuarão sendo nossas prioridades sempre que possíveis. 68.573     6.890        11.998     87.461     243             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1377281229087526/
04/09/201905:50:59 facebook - Quem era obrigado, por lei, a publicar seus balancetes em jornais como Folha, Globo, Estadão, etc... fiquem ligados. - Nossa Medida Provisória visa liberá-lo dessa despesa bilionária.  - Os donos desses jornais, para não perderem a mamata, já articulam para derrubar a MP.  . Link no YouTube: https://youtu.be/poS5pdCqscs 65.981     5.794        15.509     87.284     242             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1577122802436700/
07/01/201919:24:28 facebook A imprensa livre e isenta é fundamental para a nossa democracia! 71.837     4.141        10.698     86.676     241             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1342430992572550/
27/05/201917:19:08 twitter Recebo com grande pesar a notícia do acidente aéreo ocorrido hoje em Sergipe envolvendo o jovem e talentoso cantor Gabriel Diniz e outros 2 ocupantes. Meus sinceros sentimentos às famílias das vítimas. Que Deus receba essas vidas de braços abertos e conforte os corações de todos. 79.956     -              6.568        86.524     240             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1133105376747040775
11/01/201906:42:02 facebook - Bandido incendiando posto de combustível na Caucaia - CE. Note a necessidade mais que urgente de se mudar a legislação com participação de todas as esferas de Poderes e Imprensa. Não porque o marginal ameaça citando meu nome, mas para mostrar ao povo ordeiro de que lado estão o Executivo, Legislativo e Judiciário. Vídeo via twitter Tenente Holanda.58.281     12.478     15.705     86.464     240             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1345222405626742/
21/08/201916:43:17 facebook - Confio plenamente nos ministros que escolhi. A eles conferi independência e autonomia. - Aos setores da imprensa que me acusam de estar interferindo na Polícia Federal, lembro que, de acordo com a lei 13.047/2014, a escolha do Diretor Geral dessa exemplar instituição é de competência exclusiva do Presidente da República. 73.739     7.534        4.996        86.269     240             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1561268164022164/
13/12/201908:14:10 facebook - A RENDIÇÃO DA IMPRENSA. - O Brasil vai bem, apesar dela. - BOM DIA A TODOS. 70.092     4.814        11.035     85.941     239             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1703656176450028/
20/07/201913:54:22 twitter - 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, mudar e agir de má fé ao invés de reproduzir a realidade dos fatos. 74.668     -              9.924        84.592     235             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1152622791486820354
01/06/201918:19:31 twitter - Não existe democracia sem liberdade de expressão. Jamais exigirei demissão de jornalista por críticas feitas contra minha pessoa. Sou alvo de coisas bem piores há décadas. Confio na capacidade das pessoas de discernir o bom do mau jornalismo e tirar suas próprias conclusões. 73.869     -              10.677     84.546     235             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1134932510113222657
11/01/201908:35:36 facebook - Victor Nagen, Capitão da reserva da Marinha, mestre em Administração pela Coppead/UFRJ e funcionário da Petrobrás há 11 anos, assumirá a Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da empresa. - Apesar do seu brilhante currículo, alguns setores da imprensa preferem dizer que ele é apenas "amigo de Bolsonaro". 71.073     4.461        8.609        84.143     234             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1345303782285271/
25/03/201913:37:49 facebook - Alexandre Garcia destaca que grande parte da mídia, com mais agressividade, busca tornar o Governo Jair Bolsonaro, eleito pelo voto popular, em algo ILEGÍTIMO.  . Link no youtube: https://youtu.be/s7CV5bX9AIU 49.757     4.634        29.668     84.059     233             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1407575736058075/
10/08/201923:00:01 facebook - Veja mais alguns avanços do Governo Bolsonaro que infelizmente o senhor(a) não verá na maior parte da grande imprensa.  Link: http://familiabolsonaro.blogspot.com/search?updated-max=2019-08-06T14:08:00-03:00&max-results=10&m=0 68.268     5.735        10.033     84.036     233             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1549036201912027/
10/03/201923:55:01 facebook - Se não ler as notícias é desinformado... se as ler ficará mal informado! 58.294     3.808        21.883     83.985     233             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1395422957273353/
13/06/201913:28:53 facebook - Publicada ontem a Resolução n° 51 da MP da Liberdade ecomômica, que traz a lista de atividades que passam a ser consideradas de baixo risco e dispensam autorização prévia do Poder Público, como por exemplo alvarás.  - Totalizam 287 as atividades consideradas de baixo risco, entre elas: cabeleireiro, psicologia, manicure, ensino de dança, música e idiomas, agências de notícias, bares e outros. Estamos tirando o peso do estado das costas de quem quer produzir.68.009     4.529        11.325     83.863     233             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1487366394745675/
18/03/201920:35:20 twitter Jornalistas maldosos falaram recentemente em mal estar no mercado gerado pelo governo. Pois bem, a Bolsa de Valores atingiu hoje mais uma marca histórica. As expectativas geradas pelas ações do governo são as melhores e notícias positivas só aparecem. BRASIL ACIMA DE TUDO ???? 70.952     -              11.593     82.545     229             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1107787599635193856
05/11/201909:44:20 facebook - O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, anunciou a criação de 8 laboratórios de inteligência artificial no país.  - Laboratórios trabalharão com inteligência artificial, desenvolvimento das cidades ,indústria, agro [rural], saúde e internet, também em conjunto com o Exército Brasileiro.   Agora Notícias Brasil 71.012     3.003        8.023        82.038     228             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1653567081458938/
20/05/201915:45:42 twitter Não fui eu que anulei o legislativo comprando votos, não fui eu que tive em meu plano de governo o controle da mídia e da internet e fui eu quem levou uma facada de um militante de esquerda. É exatamente o contrário, Folha. 100% Fake News! https://t.co/UHXyv8X6Ux 67.293     -              14.457     81.750     227             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1130545147140345862
07/08/201910:11:31 twitter - 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... https://t.co/6IejWWFHh1 68.680     -              12.409     81.089     225             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1159089689967677440
14/09/201911:08:17 instagram  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 min.agricultura.brasil terezacristinams78.284     2.358        -              80.642     224             0                   https://www.instagram.com/p/B2ZPcP5hyzS/
17/01/201915:32:49 facebook - Entrevista a um dos canais mais importantes de imprensa italiana. Os temas abordados foram terrorismo, Davos e outros. Confira: 57.253     6.062        17.127     80.442     223             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1350317965117186/
23/01/201917:39:55 facebook Pronunciamento à imprensa internacional ao lado do Presidente da Colômbia, Ivan Duque, da Vice-Presidente do Peru, Mercedes Araoz, e da Ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland. Reconhecemos o processo de transição democrática que ocorre na Venezuela! 60.586     2.675        17.039     80.300     223             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1355617107920605/
13/07/201917:06:02 facebook EXCELENTE NOTÍCIA:  - O número de mortes violentas caiu 22% nos primeiros 5 meses deste ano, levando-se em conta o mesmo período do ano passado.  - Embora os índices continuem elevados, tenho certeza de que estamos no caminho certo! ??????  - Fonte: Monitor da Violência/ G1. 70.538     4.554        5.018        80.110     223             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1517988041683510/
30/09/201910:23:42 facebook - A imprensa e a ONU. - 20 segundos que valem por horas. - Peço compartilhar. 57.298     8.855        13.880     80.033     222             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1606316696183977/
27/03/201922:26:37 twitter Sofro fake news diárias como esse caso da "demissão" do Ministro Velez. A mídia cria narrativas de que NÃO GOVERNO, SOU ATRAPALHADO, etc. Você sabe quem quer nos desgastar para se criar uma ação definitiva contra meu mandato no futuro. Nosso compromisso é com você, com o Brasil. https://t.co/tQMgZtr7YS 65.613     -              14.141     79.754     222             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111077097991299072
09/09/201912:37:24 facebook - No momento em que a mídia tenta criar narrativas onde eu estaria interferindo em processos na Polícia Federal, agradeço o ofício da Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF), encaminhado ao Senador Flávio Bolsonaro, no na qual reiteram confiança e autoridade ao Presidente da República na escolha do Diretor Geral, bem como refutam supostas interferências externas no âmbito da PF.  - Jair Bolsonaro, Presidente da República.66.780     3.507        9.337        79.624     221             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1584237828391864/
31/08/201920:46:42 facebook - Um fake news, passível de até 8 anos de cadeia (após veto derrubado pelo Congresso), afirma que o PR Jair Bolsonaro acresceu em R$ 800 milhões o Fundo de Financiamento para as eleições de 2020, via PLOA. - O Governo nada mais fez do que cumprir determinação de Ofício (fundamentado em Lei), da Presidente do TSE, Sra. Ministra Rosa Weber.60.517     8.289        10.773     79.579     221             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1573471702801810/
20/08/201918:16:20 facebook - Uma revolução no crédito imobiliário.  - Menor taxa de juros no cheque especial. - Essa é a nossa Caixa Econômica Federal.   - A imprensa de sempre ...  . Link no YouTube: https://youtu.be/_cbHI6EG-j4 57.152     6.476        15.537     79.165     220             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1560134507468863/
24/01/201917:13:48 twitter Fake News! Referi-me à missão concluída, reuniões produtivas com Chefes de Estado, voltando ao país que amo, Bolsa batendo novo recorde na casa dos 97.000 e confiança no nosso país sendo restabelecida, isso faz de hoje um grande dia! ?????? https://t.co/llfyib2RKC 66.908     -              11.989     78.897     219             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1088530325142204418
16/10/201913:17:46 twitter - Qual o papel da imprensa? - Por que só notícia ruim ou fofoca? - Peço compartilhar. https://t.co/tef3TcqNk1 60.325     -              18.275     78.600     218             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184503711542005761
10/03/201920:51:32 twitter Constança Rezende, do "O Estado de SP" diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o Impeachment do Presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otavio, profissional do "O Globo". Querem derrubar o Governo, com chantagens, desinformações e vazamentos. https://t.co/1iskN3Az2F 61.912     -              16.386     78.298     217             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1104892573578072064
25/04/201918:45:55 twitter No evento de Páscoa no Planalto na semana passada, perguntei para algumas crianças ali presentes quem torcia para o Palmeiras, meu time de coração. A pequena Yasmim, flamenguista contrariou a pergunta. Um jornalista do Estadão aproveitou-se para politizar a situação com MENTIRAS. https://t.co/lMhnbdMWDi 67.101     -              10.729     77.830     216             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121530805967368194
27/10/201918:14:18 twitter - Leilane Neubarth, âncora da Globo, é desmentida ao vivo ao criticar o Governo Jair Bolsonaro. - Globo e Folha de São Paulo, juntas, campeãs em fakenews e desinformação. https://t.co/o4EolXTzfv 62.223     -              14.427     76.650     213             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1188564601702670338
30/07/201908:35:18 twitter - Confesso, estou com vergonha da Folha de São Paulo. https://t.co/KCQewAxBzE 66.773     -              9.866        76.639     213             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1156166371413233664
27/08/201912:54:10 facebook - TRADUÇÃO- PRESIDENTE TRUMP: Eu conheci o presidente Jair Messias Bolsonaro bem em nossas relações com o Brasil. Ele está trabalhando duro nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil - Não é fácil. Ele e seu país têm o apoio total e completo dos EUA! - PRESIDENTE BOLSONARO: Obrigado presidente Donald J. Trump . Estamos lutando contra os incêndios florestais com grande sucesso. O Brasil é e sempre será uma referência internacional em desenvolvimento sustentável. A campanha de notícias falsas construída contra a nossa soberania não funcionará. Os EUA sempre podem contar com o Brasil. ??64.843     3.946        7.443        76.232     212             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1568309123318068/
27/08/201912:38:40 twitter - Thank you, President @realDonaldTrump. We're fighting the wildfires with great success. Brazil is and will always be an international reference in sustainable development. The fake news campaign built against our sovereignty will not work. The US can always count on Brazil. ?? https://t.co/ZicUKsYGcx 62.609     -              13.375     75.984     211             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166374477627875328
11/05/201915:06:36 twitter Infelizmente, temos que passar grande parte do tempo desmentindo invenções que parte da mídia e a oposição fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos que seria assim, há um interesse gigantesco na máquina pública e não é por preocupação com o futuro do país. 65.501     -              10.295     75.796     211             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127273817070546951
23/08/201922:36:00 twitter - Tive ainda a oportunidade de conversar com os presidentes do Equador, do Chile, da Argentina e da Espanha, que se solidarizaram com o Brasil e com a campanha de notícias falsas que enfrentamos, e se colocaram à disposição para ajudar-nos no combate aos incêndios na Amazônia. 64.761     -              10.799     75.560     210             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1165075251413311490
30/09/201910:31:56 twitter - A imprensa e a ONU. - 20 segundos que valem por horas. - Peço compartilhar. https://t.co/vHCHPjo6EJ 59.842     -              15.480     75.322     209             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1178663773038620672
03/05/201923:58:43 twitter Quando não há problemas no governo, a maior parte da mídia inventa alguma para ter o que falar e manipular. Informe-se sempre buscando uma mídia alternativa, pois infelizmente muitas das habituais não querem o melhor para o Brasil, somente para si mesmas! 64.493     -              10.602     75.095     209             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124508626394202112
04/08/201921:00:08 twitter - Agora a imprensa me critica por querer diminuir impostos. Para eles a campanha ainda não acabou. Continuam me atacando. Amanhã estarei na Bahia. Se chover, serei responsabilizado... https://t.co/ZkflKafoRz 64.808     -              9.859        74.667     207             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1158165754761687040
25/08/201911:36:35 facebook - Peço assistir e compartilhar. - A força da mídia regional. - Profissionais da Região Sul. 49.881     3.940        20.259     74.080     206             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1565876073561373/
30/08/201913:55:08 twitter - Globo, Folha e Estadão combinam manchetes para atacar Jair Bolsonaro. "Tudo bem, MAS ..." https://t.co/GJpoPiV1by 62.506     -              11.499     74.005     206             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1167480885282840577
16/04/201915:43:26 instagram Mais uma Fake News da Folha de São Paulo sendo desconstruída. Uma boa tarde a todos! ?? 72.346     1.547        -              73.893     205             0                   https://www.instagram.com/p/BwU69GsHMKW/
20/11/201910:15:24 twitter - Jornaleco não vive sem MENTIR.  - Suspendi minha assinatura e muitos empresários têm cancelado contratos publicitários nesse jornal campeão de fake news e desinformação. https://t.co/zdZKzY4NKB 61.530     -              12.266     73.796     205             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1197141391157202945
06/10/201906:34:14 facebook - Mais uma M-E-N-T-I-R-A da mídia. - Tentam a todo custo nos dividir. - O Brasil já está dando certo apesar da imprensa. - Bom dia a todos. 59.079     7.021        6.493        72.593     202             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1612346765580970/
21/12/201921:46:41 facebook - Para Merval Pereira (O Globo) a Educação e a Cultura eram uma maravilha no Brasil. 56.261     4.322        11.300     71.883     200             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1714414438707535/
16/05/201914:34:31 twitter Pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos os governos já fizeram isso, inclusive na Educação. Aqui nos Estados Unidos uma repórter da Folha desconhecia a diferença entre corte e contingenciamento. Nós explicamos. Assista: https://t.co/Lz6WoAuecX 59.992     -              11.567     71.559     199             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129077683856527362
13/01/201911:07:17 twitter @Estadao @ECantanhede Lamento a postura contínua deste jornal diante das boas ações ocorridas nos últimos 13 dias e as melhores que estão por vir! A liberdade de imprensa é necessária e algo que governos anteriores tentavam burlar. Bom trabalho aos senhores e que a verdade sempre prevaleça! 63.804     -              7.456        71.260     198             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1084451824344666112
01/01/201909:02:33 facebook Não é a primeira fakenews do ano, mas vale uma risada! Kkkkkkk.... vamos pra Rampa! Selva! ???????? 65.006     3.957        2.271        71.234     198             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1336329726516010/
31/07/201916:49:21 twitter - Aos que usam polêmicas criadas por órgãos de imprensa parciais p/ dizer que o governo vai de mal a pior, informo que, segundo dados divulgados pelo IBGE, o desemprego caiu pela 3ª vez seguida e atingiu a menor taxa no ano, abaixo do índice para o mesmo período de 2018. ?????? 59.873     -              11.128     71.001     197             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1156653091208478720
28/09/201907:42:15 twitter - A Folha de SP publica uma mentira, o PT usando a notícia mentirosa aciona o TSE e, na mesma linha, alguns deputados e senadores criam a CPMI do Fake News para atingir o Governo Jair Bolsonaro. - Peço assistir e compartilhar. https://t.co/MOatE33zZ6 52.937     -              17.751     70.688     196             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1177896293450039297
22/01/201920:53:31 twitter Bolsonaro usando sua arma mortal que deixa a “imprensa” aterrorizada! ?????? https://t.co/WGvPqg2G0S 61.606     -              8.844        70.450     196             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1087860843369381894
23/01/201909:19:32 twitter O Ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, anunciou o fim do contrato de R$30 milhões/ano com assessoria de imprensa internacional. Além disso, zeramos os custos com propaganda da Caixa e BB neste início de governo e pretendemos encerrar de maneira justa e enxuta! 60.666     -              9.780        70.446     196             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1088048586657595393
24/11/201918:52:05 facebook - Na ECEME, um um pouco do que se enfrenta da mídia. 57.839     3.151        9.325        70.315     195             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1679187782230201/
09/12/201921:13:14 facebook - Não procede a notícia de que o nosso Governo se prepara para a volta do Imposto Sindical.  - O que existe na Câmara é a PEC-196 (de autoria de parlamentares), essa sim com o objetvo de criar, na Constituição, tal imposto. 56.586     5.208        8.362        70.156     195             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1698830913599221/



30/12/201921:12:09 facebook - Jornal da RECORD. - CODEBA, Farol da Barra, caldo de cana, caminhoneiros, ... - Um abraço minha Bahia. 60.095     2.508        7.551        70.154     195             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1725435757605403/
01/08/201923:30:04 twitter - Depois de me criticar por cortar cabelo durante o expediente, a Folha volta a me criticar por cumprimentar empresários com "palavrões". Meyer Nigri, Flávio Rocha e Luciano Hang. ASSISTA: https://t.co/Niv6Slecff 62.106     -              7.240        69.346     193             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1157116322284736512
10/03/201923:54:46 twitter Se não ler as notícias é desinformado... se as ler ficará mal informado. https://t.co/Nli5M1sGSh 56.461     -              12.687     69.148     192             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1104938686892916736
16/09/201918:55:55 facebook - Acabo de chegar em Brasília e já me deparo com outra MENTIRA da imprensa. - A desinformação atenta contra a própria mídia. - NÃO EXISTE QUALQUER PLANO DE REFORMA MINISTERIAL. 52.424     7.804        8.771        68.999     192             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1591920054290308/
28/08/201908:14:06 facebook Coletiva de imprensa com o Presidente do Chile - Sebastián Piñera - sobre reunião no G7.  . Link no YouTube: https://youtu.be/Z9cwaDKzaY4 47.935     13.673     7.247        68.855     191             0                   https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/384674802241233/
10/09/201922:41:34 facebook - Via Ministério da Educação - MEC (Abraham Weintraub)  - Enquanto há telejornal espalhando fakenews, o Governo Bolsonaro busca soluções. Acabamos de viabilizar o funcionamento do novo Hospital Universitário HU2 da Unifesp. Para iniciar os atendimentos médicos serão repassados R$ 900 mil. 52.160     4.069        12.587     68.816     191             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1585639528251694/
03/09/201914:17:20 facebook - Conversa com a imprensa hoje pela manhã sobre assuntos diversos. ????.  . Link no YouTube: https://youtu.be/pmV2pXaMlWA 58.277     3.233        7.267        68.777     191             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1576508072498173/
14/09/201915:22:50 twitter Risco-país cai para o menor nível desde 2013. Boas notícias não param de chegar. Aos poucos, com a ajuda de todos, podemos recuperar mais rapidamente nosso amado Brasil! 58.877     -              9.337        68.214     189             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1172938774743048192
29/11/201921:15:44 twitter - A Folha pergunta e eu respondo: "não quero mais ler a Folha e ponto final."  - O povo faz coro: "nem eu, nem eu..."  "Qualquer anúncio que façam na Folha de SP, eu não compro aquele produto." https://t.co/AWpbzOfvRR 57.912     -              10.212     68.124     189             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1200569062692179968
01/07/201917:17:04 twitter - Apesar de o prazo para apreciação no Congresso da MP que trata do fim da cobrança obrigatória do imposto sindical a empregados ter se encerrado na última quinta (27), o STF decidiu liminarmente suspender a cobrança do imposto sem autorização do funcionário. Ótima notícia! 58.922     -              8.389        67.311     187             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1145788433031487488
27/06/201917:46:43 twitter Deveriam se conformar. Perderam porque roubaram, quebraram o país e o entregaram ao desemprego e à violência generalizada; porque estavam transformando o Brasil em uma Venezuela; porque defendem aborto, desencarceramento, controle da internet e da mídia e outros absurdos. 59.126     -              7.892        67.018     186             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1144346340153016321
09/08/201914:32:38 twitter - Queremos tirar o "excesso" do Código Penal, afinal atirar num bandido duas ou mais vezes deve ser motivo de comemoração (sinal que o policial está vivo), e não de condenação. Já os excessos dos jornalistas... https://t.co/qzbRajoTRi 57.748     -              9.081        66.829     186             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1159880177322745858
16/07/201921:29:09 twitter - Grande notícia! Conseguimos concluir a venda de cinco aeronaves Embraer KC-390 para a Força Aérea Portuguesa, após autorização da aquisição pelo Governo de Portugal, que contribuiu ativamente para o desenvolvimento do KC, exemplo da tecnologia de ponta que produzimos no Brasil. 59.227     -              7.414        66.641     185             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1151287686650634242
07/01/201919:05:28 twitter A imprensa livre e isenta é fundamental para a nossa democracia! https://t.co/AzfunmnKlT 57.756     -              8.642        66.398     184             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1082397835746729985
05/07/201908:14:27 facebook - Alexandre Garcia fala diariamente para 300 rádios em todo o Brasil. - Sua imparcialidade de sempre orgulha o bom jornalismo. 56.130     1.609        8.473        66.212     184             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1509637959185185/
24/08/201912:44:46 twitter Você contrataria um palestrante para sua empresa pagando R$375.000? Se contratar o dinheiro é seu e ninguém tem nada a ver com isso, tá ok? Mas, Merval Pereira, colunista do O Globo, em 24/03/16, pela empresa MPF Produções e Eventos,recebeu do SENAC/RJ, R$375.000 por uma palestra https://t.co/7crYnOufZV 53.721     -              12.288     66.009     183             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1165288851360944128
05/01/201913:35:28 twitter @JornalOGlobo Fakenews fortíssima. Apenas respondi a mais uma das inúmeras acusações e falta de respeito referentes a minha pessoa. Manter a imparcialidade da informação traz credibilidade! Bom trabalho! 58.986     -              6.934        65.920     183             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081590013576601600
15/12/201920:41:25 facebook - Sempre defendi uma internet LIVRE.  - Mesmo sendo um dos mais atacado nas mídias sociais, jamais defenderei seu controle pelo Estado. 51.125     3.879        10.433     65.437     182             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1706756516139994/
09/12/201921:18:45 twitter - Não procede a notícia de que o nosso Governo se prepara para a volta do Imposto Sindical. O que existe na Câmara é a PEC-136 (de autoria de parlamentares), essa sim com o objetvo de criar, na Constituição, tal imposto. 53.581     -              11.502     65.083     181             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1204193699158208513
02/11/201913:41:38 twitter - Descontraindo com a nossa imprensa. Boa tarde a todos! https://t.co/1pGiGNeE4M 56.996     -              7.964        64.960     180             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1190670313459200002
29/10/201922:22:48 twitter LIVE: Mais uma matéria porca da Globo. Caso Marielle. https://t.co/GVW7KtWPVX 53.680     -              11.188     64.868     180             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1189351917547339777
10/12/201922:25:06 facebook - Mais uma mentira, agora do jornal O Estado de São Paulo. - Nada falei sobre o assunto, ou enviei "recado" ao Congresso. 49.574     7.887        7.137        64.598     179             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1700213560127623/
03/02/201910:56:57 twitter ???? Via @CarlosBolsonaro : Hoje meu pai acordou bem e animado! Agradeço aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os envolvidos em sua melhora! Pela manhã só notícias boas! Muito obrigado a todos pelas orações e carinho! Um forte abraço a todos e até mais tarde! 59.329     -              5.231        64.560     179             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1092059368324059138
03/01/201920:13:55 twitter Com vivência no tema, General Heleno fala o que a grande parte da imprensa omite sobre índios. https://t.co/6wLpCNAJTt 53.463     -              10.810     64.273     179             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080965509317828608
01/09/201918:14:01 twitter Exército bate recorde em obras de pavimentação e uma impecável qualidade de serviço a custo bem mais baixo do que os praticados em governos anteriores. @JornalDaCidadeO 54.863     -              8.860        63.723     177             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168270812547338241
15/12/201920:44:30 twitter - Sempre defendi uma internet LIVRE. Mesmo sendo um dos mais atacados nas mídias sociais, jamais defenderei seu controle pelo Estado. https://t.co/mLm340tumU 53.560     -              9.891        63.451     176             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1206359408172765185
13/02/201922:03:15 facebook - Segue pequeno trecho da entrevista cedida ao jornalista Eduardo Ribeiro do Jornal da Record esclarecendo alguns fatos explorados na mídia no dia de hoje:  . Entrevista completa: https://youtu.be/znHOxs-PCpE 49.225     3.034        10.909     63.168     175             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1374920609323588/
04/03/201910:39:41 facebook  - Inscreva-se no canal do youtube do jornalista Alexandre Garcia Oficial e tenha conhecimento de assuntos importantes do cotidiano político brasileiro.   . Link: youtu.be/U1hJk3y_ieE 57.137     2.523        3.180        62.840     175             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1389670354515280/
09/01/201918:11:53 twitter @Estadao @EstadaoEdu É notório o nível de desinformação nas manchetes deste jornal. A referida medida foi feita pelo governo anterior e corrigida por nós. A credibilidade jornalistica se constrói com a verdade e não com a integralidade de seu tempo tentando ludibriar o leitor. Lamentável! 53.907     -              8.497        62.404     173             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083109126593564689
28/09/201912:18:12 facebook - A indústria brasileira contratou 272 mil trabalhadores em um único trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Na passagem do trimestre terminado em maio para o trimestre encerrado em agosto, houve contratações também nas seguintes atividades:  • Construção (+181 mil);  • Outros serviços (+48 mil);  • Agricultura (+13 mil);  • Informação, comunicação e atividades financeiras (+33 mil);  • Serviços domésticos (+109 mil);  • Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+132 mil).  RENOVA Mídia53.156     3.548        5.426        62.130     173             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1604408819708098/
29/10/201917:37:13 facebook - O varejo brasileiro prevê o maior crescimento de vendas dos últimos seis anos para o período do Natal, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A estimativa é arrecadar R$ 35,9 bilhões, o que representa 4,8% mais do que no ano passado.  Agora Notícias Brasil  - Crescimento se dá devido à MP da liberdade econômica, aprovação da lei trabalho temporário, liberação do FGTS, PIS/PASEP, confiabilidade do mercado e desburocratizações acontecendo, iniciativas do nosso Governo. Seguimos!54.438     2.577        5.030        62.045     172             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1642282772587369/
13/07/201922:14:51 facebook - A UNE em Brasília: "Bolsonaro, vai se ferrar"... - Uma boa notícia vindo de quem não gosta de estudar... 46.874     10.912     3.565        61.351     170             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1518248454990802/
20/12/201911:51:28 twitter - A Rede GLOBO não consegue pronunciar "JAIR BOLSONARO" para as boas notícias, agora para divulgar fake news/mentiras a Globo não economiza em citar meu nome. https://t.co/8a9Pbwf3sf 49.585     -              11.335     60.920     169             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1208037204649484293
13/07/201917:05:47 twitter - GRANDE NOTÍCIA: levantamento do Monitor da Violência (G1) indica que número de mortes violentas caiu 22% nos primeiros 5 meses deste ano, levando-se em conta o mesmo período do ano passado. Não há duvidas de que estamos no caminho certo! ?????? 53.021     -              7.659        60.680     169             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1150134246553657344
22/12/201900:45:38 twitter - Para Merval Pereira (O Globo) a Educação e a Cultura eram uma maravilha no Brasil. https://t.co/xVYpu4BxXZ 50.074     -              9.781        59.855     166             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1208594419437445120
06/08/201921:51:03 twitter - Atenção imprensa: "A campanha acabou..." https://t.co/4JAMvGJbL1 52.451     -              7.238        59.689     166             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1158903344171225088
29/03/201918:01:58 twitter Tivemos o melhor saldo de empregos dos últimos 5 anos para Fevereiro. Já o levantamento trimestral divulgado pelo IBGE parte de Dezembro de 2018, período no qual é comum o saldo negativo, fato importante, mas propositalmente omitido nas chamadas da Folha, Estadão e Globo; 51.434     -              7.790        59.224     165             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111735270234353667
06/12/201921:16:57 twitter - Ministro da Infraestrutura, Capitão @tarcisiogdf, fala sobre o novo Brasil, onde se promete e se cumpre.  - Após 40 anos, BR 163 totalmente pavimentada.  - Você não ouvirá sobre isso na grande imprensa. https://t.co/BT3L3zXiRh 47.552     -              11.309     58.861     164             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1203106082207490050
24/04/201921:58:19 twitter @JornalOGlobo O jornalismo de vocês está representando tudo que o Brasil não necessita atualmente! É lamentável, mas junto dos brasileiros colocaremos o Brasil em patamares muito melhores que deixados por governos anteriores e adorados por esta emissora! Boa noite! 50.478     -              7.621        58.099     161             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121216833783308288
20/07/201913:54:23 twitter - 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. 51.207     -              6.476        57.683     160             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1152622793806307328
21/04/201914:40:21 twitter A que ponto infelizmente chegará a Rede Globo? https://t.co/IzfwXKiPZg 49.455     -              7.811        57.266     159             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1120019454900015104
21/08/201916:43:53 twitter - Confio plenamente em meus ministros. A eles conferi total autonomia. Aos setores da imprensa que me acusam de interferir na PF, lembro que, de acordo com a lei 13.047/14, a escolha do Diretor Geral dessa exemplar instituição é de competência exclusiva do Presidente da República 49.738     -              7.396        57.134     159             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1164261862852177921
08/10/201910:07:31 facebook - Maioria das capitais vive retomada do emprego formal. 14 tiveram saldo positivo com carteira assinada nos 8 primeiros meses do ano. São Paulo lidera o ranking, com 58.889 novos postos de trabalho. A herança monstruosa deixada pelo PT tem que ser revertida!  - Crescimento nos empregos formais: seguido de Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Manaus, São Luís, Goiânia, Campo Grande e Vitória, Campo Grande, Cuiabá e Palmas. Temos tudo para tirar o Brasil da lama que nos meteram! Precisamos da força da população para continuarmos evoluindo!  Via Twitter: JairBolsonaro  Agora Notícias Brasil48.037     3.651        5.396        57.084     159             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1614779802004333/
26/02/201918:22:38 facebook - Saiba mais detalhes que parte da mídia e pessoas de má fé omitem propositalmente:  . Via @Ministério da Justiça e Segurança Pública  - Projeto de Lei Anticrime pretende ampliar coleta de DNA, digitais e registros balísticos. Proposta busca elevar chances de elucidação de crimes praticados no País.  . Link:  bit.ly/2EgDj4L 40.781     9.669        6.335        56.785     158             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1385805724901743/
28/10/201909:00:00 twitter Quando o assunto incomoda a imprensa, .... ela rapidamente muda de assunto. https://t.co/g5ALKt878o 47.494     -              8.916        56.410     157             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1188787495602925568
08/03/201910:20:52 facebook  Lamentavelmente parte da conhecida imprensa, sem o menor compromisso com a verdade, divulga informações distorcidas sobre uso do cartão corporativo. Mais uma irresponsabilidade desmentida:   . Link no youtube: https://youtu.be/Fo3EDgQ9T34 38.826     4.844        12.621     56.291     156             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1393334150815567/
06/11/201920:42:40 twitter a imprensa argentina e a nossa economia. Link no YouTube: https://t.co/Rbv5TL94a5 https://t.co/LX08TdL1Yv 44.560     -              11.280     55.840     155             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1192225819743137792
02/06/201921:43:36 twitter - Fiscalização do TCU aponta 52.600 indícios de irregularidades em folhas de pagamentos de servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. Somente em 17.168 desses indícios as irregularidades chegam a R$ 1,6 bilhão em 2018. 46.450     -              9.010        55.460     154             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1135346257260683265
23/01/201917:34:01 twitter Pronunciamento à imprensa internacional ao lado do Presidente da Colômbia, Ivan Duque, da Vice-Presidente do Peru, Mercedes Araoz, e da Ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland. Reconhecemos o processo de transição democrática que ocorre na Venezuela! https://t.co/7W773JEpvD 44.948     -              10.416     55.364     154             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1088173025751646210
21/07/201910:32:18 twitter - 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. https://t.co/m9f5CBOcuG 46.319     -              8.922        55.241     153             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1152934326318878720
04/09/201906:40:57 twitter - Quem era obrigado, por lei, a publicar seus balancetes em jornais como Folha, Globo, Estadão, etc... fiquem ligados. - Nossa Medida Provisória visa liberá-lo dessa despesa bilionária.  - Os donos desses jornais, para não perderem a mamata, já articulam para derrubar a MP. https://t.co/eBf25Rr3Ep 45.043     -              10.133     55.176     153             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1169183560168873986
27/08/201917:16:59 twitter É fato, estamos mudando o Brasil para melhor! Há transparência em nossas ações, por isso ruídos são maiores, principalmente dos que preferem a mentira com etiqueta ao invés da verdade. Sabemos que parte da imprensa tem lado e age como tablóide, mas nós continuamos trabalhando: https://t.co/EtrUNpncC0 46.535     -              8.415        54.950     153             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166444520629821440
30/11/201902:27:35 facebook - A Folha de SP pergunta e eu respondo: "não quero mais ler a Folha e ponto final."  - O povo faz coro: "nem eu, nem eu..."  - Esse jornal, para atingir seus objetivos, destrói reputações até dos mais humildes.  - Peço assistir e compartilhar. 43.778     3.168        7.578        54.524     151             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1685334258282220/
25/03/201913:24:42 twitter - @alexandregarcia destaca que grande parte da mídia, com mais agressividade, busca tornar o Governo Jair Bolsonaro, eleito pelo voto popular, em algo ILEGÍTIMO. https://t.co/q2UBPh3UdF 44.924     -              9.505        54.429     151             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1110215942775148545
23/10/201913:14:44 twitter - Parabéns à Folha de São Paulo.  - Essa matéria não é Fake News. https://t.co/UR8Nik2DHE 47.355     -              6.012        53.367     148             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1187039664420593664
15/10/201921:45:09 twitter Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Nesta tarde, como presidente, assinei MP que cria o 13° do Bolsa Família, que será pago partir deste ano, com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. Grande dia! ?? 44.580     -              8.478        53.058     147             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184269009409187841
16/04/201915:35:27 twitter Mais uma Fake News da Folha de São Paulo sendo desconstruída. Uma boa tarde a todos! ?? https://t.co/70rw404vIL 42.072     -              9.258        51.330     143             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1118221380426899463
04/11/201913:33:33 twitter Começando a semana com uma ótima notícia. A China acaba de habilitar sete plantas de Santa Catarina para exportação de miúdos suínos. A habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem ao país asiático no fim de outubro. Via @Min_Agricultura @TerezaCrisMS 44.015     -              7.238        51.253     142             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1191393051270406145
08/04/201906:34:04 facebook - O alinhamento do Governo Bolsonaro com Israel teve algum impacto sobre as exportações com os árabés? o faturamento dos exportadores para o período foi o maior da história: R$ 2,3bilhões.  - A necessidade de países - mesmo que não ligados ideologicamente - de importar produtos baratos para controlar seus níveis de inflação, desfaz a narrativa de caos criada propositalmente por grande parte da mídia para tentar desestabilizar o governo que não lhe “agrada”.  . Link no youtube: https://youtu.be/1O2ivSO1j_Y  . Assista e tire suas conclusões:35.131     2.789        13.080     51.000     142             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1420099254805723/
27/03/201917:40:27 twitter "Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada." Roberto Marinho, Presidente da Globo, ao final do Regime Militar. 43.079     -              7.862        50.941     142             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111005083196706817
07/08/201900:31:56 twitter - Esse é o jornal O Globo. Se você não o lê não está informado, se lê está desinformado. https://t.co/qZI9iBeCm7 42.870     -              7.889        50.759     141             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1158943830688915456
04/09/201909:31:25 facebook - Só a imprensa acredita nas pesquisas do Datafolha. 39.818     3.578        7.353        50.749     141             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1577303789085268/
23/06/201914:16:26 twitter - Boas notícias para o campo, mas reconhecemos que os juros ainda estão altos no Brasil. https://t.co/cvG2Z6hwgb 44.655     -              5.896        50.551     140             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1142843870016880645
08/03/201908:29:29 twitter Lamentavelmente parte da conhecida imprensa, sem o menor compromisso com a verdade, divulga informações distorcidas sobre uso do cartão corporativo. Mais uma irresponsabilidade desmentida durante nossa live de ontem. Segue o trecho: https://t.co/1I81OWFU0T 41.789     -              8.312        50.101     139             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1103981058213711872
28/08/201922:50:03 twitter Boa notícia! Indonésia abre mercado para carne bovina brasileira. Com a palavra a @Min_Agricultura @TerezaCrisMS https://t.co/bU7agwzVWY 42.451     -              7.345        49.796     138             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166890727487528960
13/02/201920:42:26 twitter Estarei hoje no Jornal da Record, após às 21h45min. Assista! ???? 45.644     -              3.924        49.568     138             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1095830586718072839
18/10/201917:40:38 facebook  - O Ministro Astronauta Marcos Pontes trouxe a notícia que os bolsistas da agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações , CNPq estão garantidas. Problema criado por governos anteriores, mas resolvido em conjunto com o Ministério da Economia. Entenda:   . Link no YouTube: https://youtu.be/0smQkl57N9o 39.528     1.896        7.926        49.350     137             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1627727277376252/
24/04/201922:44:13 facebook FAKENEWS:  Jamais vi uma perseguição tão infantil e sem sentido por parte de certos “veículos de informação” a uma pessoa constantemente mostrando este e outros exemplos banais. Ainda assim defendo a sagrada liberdade de imprensa e de expressão sempre acreditando no bom senso dos cidadãos. 37.571     7.113        4.396        49.080     136             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1436157083199940/
16/10/201915:47:05 instagram - Qual o papel da imprensa? - Por que só notícia ruim ou fofoca? - Peço compartilhar. 46.674     2.253        -              48.927     136             0                   https://www.instagram.com/p/B3sIwZvhjLS/
03/05/201907:26:58 twitter Mais uma boa notícia: abertura do mercado da Argentina para abacates do Brasi! A primeira carga chegou em 30/04/19 e estão a caminho mais duas. O mercado foi aberto após a reunião bilateral da Ministra @TerezaCrisMS com representantes do governo argentino, ocorrida em janeiro. 43.747     -              5.104        48.851     136             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124259045609738240
02/09/201912:39:34 twitter - Segundo o mesmo Datafolha que diz que eu seria derrotado se as eleições fossem hoje, eu perdi as eleições de 2018. Muito confiável! ?? https://t.co/EnmTxuXmER 42.280     -              6.426        48.706     135             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168549032404430848
24/05/201910:37:20 twitter Excelente notícia! Ganha, mais uma vez, a nossa sociedade. ?? https://t.co/YH5FNzwRY6 43.279     -              5.378        48.657     135             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1131917096990990336
30/04/201915:06:07 facebook A que ponto chegará o “ jornalismo” da Veja? 38.715     5.453        4.425        48.593     135             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1441905769291738/
03/01/201916:20:58 twitter Acho que isso não será motivo de debate na GloboNews: https://t.co/n9V8aNKNrM 40.574     -              7.995        48.569     135             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080906886604480513
10/12/201922:41:03 twitter - Mais uma mentira, agora do jornal O Estado de São Paulo. Nada falei sobre o assunto, nem enviei "recado" ao Congresso. https://t.co/NGMPpy3BIp 39.696     -              8.610        48.306     134             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1204576799423905792
24/10/201912:30:48 facebook  - Boas notícias para o Brasil: mais exportação de carne, frutas e vegetais para China em breve: produção, empregos nas áreas e crescimento da economia. Com a palavra a Ministra Tereza Cristina  . Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  . Link no YouTube: https://youtu.be/gOgwhojUd3U 38.532     2.123        7.633        48.288     134             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1635777973237849/
15/10/201914:44:17 twitter - @luislacombeof  e os jornalistas militantes. - Para eles não existem boas notícias no governo. https://t.co/UdKbR1XnSZ 39.764     -              8.345        48.109     134             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184163096086102017
13/09/201911:31:50 twitter IMPRENSA SEM LIMITES: sem se identificar, o jornalista João Paulo Saconi, Época / Globo, se passou por gay e fez sessões com minha nora Heloísa (psicóloga, esposa do Eduardo) e gravou tudo. O deveria ficar apenas entre os dois, por questão de ética, agora vem a público. https://t.co/aWzxxcCcJk 39.891     -              8.114        48.005     133             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1172518252578254848
24/07/201921:35:28 twitter - O jornal "O Estado de São Paulo" vai a Eldorado Paulista e publica matéria direcionada a me desacreditar. Contudo, como a verdade sempre aparece, duas senhoras desmentem o jornal. Mais um fake, assista: https://t.co/s1fjL1q1Wu 39.497     -              7.787        47.284     131             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1154188380705628160
11/03/201916:06:55 twitter @UOL Fakenews! 41.478     -              5.630        47.108     131             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1105183337625370627
14/09/201911:06:54 twitter 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! https://t.co/zNpSQDchOi 39.968     -              7.006        46.974     130             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1172874364997554176
22/12/201921:24:22 twitter Nota de Esclarecimento do Ministério de Minas e Energia (MME):  - A citação publicada pelo jornal O Globo (21/dez), sobre possibilidade de racionamento de energia elétrica em 2020, não corresponde a realidade do setor elétrico brasileiro. 38.954     -              7.803        46.757     130             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1208906154765619201
28/04/201913:12:01 facebook - A matéria da Veja é fake (mentira). - Esse cargo, PGR, certamente é um dos mais importantes da República. - Sugestões e opiniões serão levadas em consideração pelo Governo. 37.969     4.431        4.245        46.645     130             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1439814092834239/
26/08/201915:20:53 twitter Veja como profissionais das Organizações Globo, via palestras com dinheiro público, desinformam seus seguidores. https://t.co/9wEYlPRndL 38.012     -              8.180        46.192     128             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166052915095724032
09/10/201909:17:13 facebook - A imprensa descobriu que o Brasil está crescendo. 35.407     3.013        7.607        46.027     128             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1615768965238750/
01/01/201909:00:50 twitter Não é a primeira fakenews do ano, mas vale uma risada! Kkkkkkk.... vamos pra Rampa! Selva! ???????? https://t.co/N7EA22lqy8 41.321     -              4.360        45.681     127             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080071345248051201
20/10/201913:01:57 facebook NOTÍCIAS SEMANAIS DO GOVERNO BOLSONARO (14 a 19 de outubro).  1-  Nordeste foi a região que empregou mais em setembro. Foram criados mais 57 mil postos de trabalho na região. No mês citado o total foi de 157 mil vagas criadas e, no ano, 761.000 novos empregos: https://youtu.be/JeYuPMMLrzI  2- 650 municípios aderiram à Escola Cívico-militar. Em breve anunciaremos as primeiras cidades contempladas e já para começar o ano letivo do ano que vem! https://youtu.be/xWAw1SUf3X4 / https://youtu.be/6CqREy0enE4  3- Índice de estupros cai 12% no 1º semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018 (fonte: Sinesp). Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo! Seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada.  4- 13• PARA O BOLSA-FAMÍLIA: Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Assinada a MP que cria o 13° do Bolsa Família, que será pago partir deste ano, com recursos oriundos do c34.661     3.188        7.476        45.325     126             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1630150360467277/
22/11/201908:32:11 twitter - De acordo com minha agenda, que é pública, um veículo de imprensa qualquer faz sua análise e divulga suas mentiras.  - Outros órgãos replicam a "notícia" com o intuito de passar a mensagem de que no Governo impera a desordem. 39.049     -              6.253        45.302     126             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1197840193195270144
10/05/201915:54:43 twitter Ministro da Educação, Professor @AbrahamWeint , explica a diferença entre "corte" e "contingenciamento" e desmente as #fakenews sobre o orçamento das faculdades. https://t.co/EWMseiGHjW 35.794     -              9.415        45.209     126             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1126923537745367040
18/05/201910:12:07 twitter Seminaristas querem proibir o termo Fake News e usam Folha de SP como fonte. A cada dia o brasileiro tem mais acesso à informação e conhece a verdade sem precisar de alguns órgãos de imprensa famosos pelas Fake News. Sigo defendendo uma internet livre. https://t.co/pctjd1EvKM 38.717     -              6.442        45.159     125             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129736423567970306
10/04/201920:09:29 twitter Este discurso você não assistirá na rede globo: Paulo Guedes explica os passos econômicos do governo Bolsonaro na Conferência Nacional de Prefeitos. Assista e entenda tudo, desde detalhes da Nova Previdência até concessões e gerações de empregos. https://t.co/CbqB3AiVo2 37.180     -              7.839        45.019     125             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1116116015446929409
24/11/201921:26:55 twitter - Na ECEME, um um pouco do que se enfrenta da mídia. https://t.co/FMbDv9f9oY 37.152     -              7.122        44.274     123             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1198759938060890113
06/10/201919:16:29 twitter - A @folha avançou a todos os limites, transformou-se num panfleto ordinário às causas dos canalhas.  - Com mentiras, já habituais, conseguiram descer às profundezas do esgoto. Entenda: https://t.co/BhyRo5E4Fq 35.504     -              8.460        43.964     122             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1180970108795195392
29/11/201920:36:43 facebook - A Folha pergunta e eu respondo: "não quero mais ler a Folha e ponto final."  - O povo faz coro: "nem eu, nem eu..."  "Qualquer anúncio que façam na Folha de SP, eu não compro aquele produto." 35.716     4.643        3.492        43.851     122             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1685067231642256/
24/04/201922:42:16 twitter Jamais vi uma perseguição tão infantil e sem sentido por parte de certos “veículos de informação” a uma pessoa constantemente mostrando este e outros exemplos banais. Ainda assim defendo a sagrada liberdade de imprensa e de expressão sempre acreditando no bom senso dos cidadãos. 38.441     -              4.952        43.393     121             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121227894230016000
26/01/201918:47:06 facebook - Brumadinho-MG / Fala do presidente da Caixa, senhor Pedro Guimarães, quanto aos passos iniciais desta instituição diante do referido caso ! Um fraterno abraço a todos!  . Via twitter CAIXA Notícias  NOTA: CAIXA anuncia medidas de apoio a Brumadinho  A CAIXA anunciou neste sábado (26) medidas de apoio à população de #Brumadinho, após o rompimento da barragem em Minas Gerais. O banco instalará um caminhão-agência a partir de terça-feira (29) para reforçar o  atendimento bancário na cidade.  A CAIXA também abrirá uma conta para que brasileiros de todo o país possam enviar ajuda aos atingidos pela tragédia. Os dados da conta corrente, em nome da Defesa Civil, serão divulgados na segunda-feira (28). A Agência da CAIXA em Brumadinho abrirá uma hora mais cedo na segunda-feira (28), fechando também uma hora mais tarde para garantir o atendimento às pessoas da cidade.  As Agências em Brumadinho, Betim, Contagem e as unidades de Belo Horizonte também funcionarão como ponto de recebimento de 35.768     2.284        5.261        43.313     120             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1358161857666130/
08/04/201906:32:03 twitter A necessidade de países - mesmo que não ligados ideologicamente - de importar produtos baratos para controlar seus níveis de inflação, desfaz a narrativa de caos criada propositalmente por grande parte da mídia para tentar desestabilizar o governo que não lhe “agrada”. 37.243     -              5.091        42.334     118             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1115185528369029120
02/09/201921:07:50 twitter - Luciano Hang, da lojas Havan, fala sobre o Datafolha. Segundo o DataFake, em 2018, eu perderia para todos no 2° turno. https://t.co/MNPEjfAqwf 36.749     -              5.532        42.281     117             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168676940661907457
06/10/201908:31:36 twitter - Mais uma M-E-N-T-I-R-A da mídia. - Tentam a todo custo nos dividir. - O Brasil já está dando certo apesar da imprensa. - Bom dia a todos. https://t.co/rapGHDu2J9 35.211     -              6.950        42.161     117             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1180807818426949634
10/09/201922:34:37 twitter - Via @MEC_Comunicacao @AbrahamWeint / Enquanto há telejornal espalhando fakenews, o Governo Bolsonaro busca soluções. Acabamos de viabilizar o funcionamento do novo Hospital Universitário HU2 da @unifesp. Para iniciar os atendimentos médicos serão repassados R$ 900 mil. https://t.co/IMhauu9QiE 35.305     -              6.717        42.022     117             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1171597885785497602
01/09/201906:35:14 facebook - Em fevereiro de 2018, quando começou a onda de criminalizar o Fake News, eu já me posicionei contra.  - Agora um irresponsável consegue derrubar meu veto, e impor até 8 ANOS DE CADEIA para quem dá um "click" sem querer. 34.053     3.538        3.882        41.473     115             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1573815716100742/
10/10/201916:23:36 facebook - Visita ao Jornal O Estado de São Paulo. - No "Estadão" foi o meu 1° emprego.  - Também colaborei nas "palavras" cruzadas". 35.867     2.962        2.593        41.422     115             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1617216078427372/
22/11/201908:32:11 twitter - Não existe qualquer reforma ministerial a caminho, até porque o Governo está indo muito bem, apesar dessa banda podre da imprensa. 34.871     -              6.266        41.137     114             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1197840194583629824
11/01/201908:35:12 twitter Victor Nagen, Capitão da Marinha, mestre em Adm. pela Coppead/UFRJ e funcionário da Petrobras há 11 anos, assumirá a Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da empresa. Apesar de brilhante currículo, setores da imprensa dizem que é apenas "amigo de Bolsonaro". 34.841     -              5.365        40.206     112             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083688774603866112
18/05/201909:55:37 facebook - Seminaristas querem proibir o termo Fake News e usam Folha de SP como fonte.  - A cada dia o brasileiro tem mais acesso à informação e conhece a verdade sem precisar de alguns órgãos de imprensa famosos pelas Fake News.  - Sigo defendendo uma internet livre. 31.037     5.972        3.168        40.177     112             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1460305054118476/
27/08/201912:44:21 twitter - Obrigado PR @realDonaldTrump! Estamos tendo grande sucesso no combate aos incêndios. O Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. A campanha de fake news fabricada contra nossa soberania não prosperará. Os EUA podem contar sempre com o Brasil. 35.219     -              4.712        39.931     111             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166375909135441921
13/06/201913:14:52 twitter Totalizam 287 as atividades consideradas de baixo risco, entre elas cabeleireiro, psicologia, manicure, serviços de borracharia, ensino de dança, música e idiomas, agências de notícias, bares e outros. Estamos tirando o peso do estado das costas de quem quer produzir. 34.359     -              4.591        38.950     108             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1139204497853571077
07/04/201922:16:10 facebook - agradeço o autor do vídeo, que desconheço,  pela homenagem!  Via Carlos Bolsonaro  - Como ser sincero e humilde e como uma mídia suja explora de forma negativa e sorrateira uma colocação que na verdade demonstra totalmente o contrário, expondo o jogo sujo que fazem 24h por dia com o presidente que não lhes dá o que querem. Assista e tire suas conclusões:  30.245     3.421        5.271        38.937     108             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1419699074845741/
13/12/201909:34:36 twitter - A RENDIÇÃO DA IMPRENSA. O Brasil vai bem, apesar dela. Bom dia a todos! https://t.co/vhSKKZzbXR 32.204     -              6.490        38.694     107             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1205466044707622913
16/09/201918:55:38 twitter - Acabo de chegar em Brasília e já me deparo com outra MENTIRA da imprensa. - A desinformação atenta contra a própria mídia. - NÃO EXISTE QUALQUER PLANO DE REFORMA MINISTERIAL. https://t.co/pz5jGAuAw6 32.020     -              6.660        38.680     107             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1173717104291385344
21/02/201921:33:43 facebook  - Notícias e ações do governo Bolsonaro no Repórter NBR. (21/02/2019)  . Link no youtube: youtu.be/By9yFGwW2-g 28.316     3.978        6.090        38.384     107             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1381921695290146/
22/06/201918:16:41 facebook - Boas notícias para o campo, mas reconhecemos que os juros ainda estão altos no Brasil. 29.897     1.363        6.616        37.876     105             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1497309260418055/
02/09/201918:31:00 twitter Estamos tirando leite de pedra. Vem notícia melhor que essa por aí! https://t.co/mgNzdudsAS 32.391     -              5.379        37.770     105             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168637474886864897
26/08/201919:44:06 facebook Via Ministério da Infraestrutura ( Capitão - IME / Tarcísio Gomes de Freitas)  Boa notícia. Emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura (títulos de crédito que ajudam a financiar projetos) chegou a R$ 14,3 bi até julho, indicando recorde em 2019. Sinal da confiança do mercado no programa de concessões, do valor de nossos ativos e da retomada do investimento.32.535     2.371        2.271        37.177     103             0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1567495536732760/



31/07/201912:36:41 twitter - Com grande pesar recebi hoje a notícia do falecimento da Sra. Maria Auxiliadora Delgado, Primeira-Dama do Uruguai, conhecida por sua dedicada religiosidade. Manifesto ao Presidente Tabaré Vázquez e a sua família minhas sentidas condolências e meu profundo sentimento de pesar. 33.394     -              2.926        36.320     101             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1156589508885979138
16/02/201914:59:59 twitter Diminuição de interferência do estado e dos custos financeiros para os cidadãos são promessas de campanha que vamos cumprindo. Mais notícias como esta já foram anunciadas e continuarão sendo nossas prioridades sempre que possíveis. https://t.co/dgp2An5FEy 31.302     -              4.890        36.192     101             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1096831573767475201
26/02/201918:20:02 twitter Saiba mais detalhes que parte da mídia e pessoas de má fé omitem propositalmente: https://t.co/iqAHhVi0hP 29.709     -              6.235        35.944     100             0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1100505795987427328
31/08/201920:51:08 twitter Um fake news, passível de até 8 anos de cadeia (após veto derrubado pelo Congresso), afirma que o PR acresceu em R$800mi o Fundo de Financiamento para as eleições de 2020, via PLOA. Governo apenas cumpriu determinação (fundamentado em Lei), da Presidente do TSE, Min. Rosa Weber. https://t.co/WB8JPyujPg 28.318     -              7.414        35.732     99                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1167947964586676224
05/01/201917:22:07 twitter Não há nenhum limite de alguns setores da mídia para inventarem mentiras 24h por dia sem a menor preocupação com a informação: https://t.co/MLNBIRHJoz 31.155     -              4.147        35.302     98                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081647050406674432
07/04/201914:46:43 twitter @denergiovanini Kkkkkkkk... mais amor, jornalista do Estadão! Kkkkk 31.625     -              3.622        35.247     98                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1114947626749841408
24/04/201922:40:19 twitter FAKENEWS https://t.co/upB6ecIyDk 30.380     -              4.533        34.913     97                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121227407262928896
04/07/201910:39:33 twitter - Após o nosso governo adotar um modelo que caminha para o livre mercado e competitividade, os efeitos positivos começam a surgir. A expectativa é que alcance também os voos domésticos. Ganha o consumidor. Grande notícia! ?? https://t.co/aTTFM5JfLp 29.816     -              4.550        34.366     95                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1146775556614230016
16/04/201915:37:04 facebook - Mais uma Fake News da Folha de São Paulo sendo desconstruída.  . Link no youtube: https://youtu.be/ABXMNV-iG_o 24.106     1.858        7.853        33.817     94                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1428703703945278/
30/12/201921:33:03 twitter - Jornal da Record: CODEBA, Farol da Barra, caldo de cana, caminhoneiros.  - Um abraço, minha Bahia! ?? https://t.co/cjaOsopXRk 28.630     -              5.139        33.769     94                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1211807445527547905
30/04/201915:03:37 twitter A que ponto chegará o “ jornalismo” da Veja? https://t.co/FjIrZORAIe 28.193     -              5.082        33.275     92                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1123286798615154688
28/09/201907:23:27 facebook - A Folha de SP publica uma mentira, o PT usando a notícia mentirosa aciona o TSE e, na mesma linha, alguns deputados e senadores criam a CPMI do Fake News para atingir o Governo Jair Bolsonaro. - Peço assistir e compartilhar.  . Link no YouTube: https://youtu.be/0Lttb2eZlz0 25.685     3.312        3.967        32.964     92                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1604134116402235/
28/04/201912:06:04 twitter @guilhermesousa Kkkkkkk... tá ok, roteirista da tv globo. 29.619     -              2.697        32.316     90                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1122517342506954752
11/01/201906:35:41 twitter Note a necessidade mais que urgente de se mudar a legislação com participação de todas as esferas de Poderes e Imprensa. Não porque o marginal ameaça citando meu nome, mas para mostrar ao povo ordeiros  de que lado estão o Executivo, Legislativo e Judiciário. https://t.co/vtTEoOicur 27.614     -              4.602        32.216     89                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083658698306871296
04/03/201910:37:58 twitter Inscreva-se no canal do youtube do jornalista @alexandregarcia e tenha conhecimento de assuntos importantes do cotidiano político brasileiro. https://t.co/TLu5ezumYy 26.841     -              4.518        31.359     87                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1102563840540196865
18/04/201919:00:22 facebook - Em SP, pudemos falar sobre alguns projetos em andamento sobre educação e a liberdade de imprensa, pilares fundamentais para a democracia!  . Link no youtube: https://youtu.be/xnsV2b_rct4 26.334     1.530        3.339        31.203     87                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1430669550415360/
27/03/201917:40:40 twitter "[...] os acontecimentos se iniciaram, como reconheceu o Marechal Costa e Silva, "por exigência inelutável do povo brasileiro". Sem o povo não haveria revolução, mas apenas um 'pronunciamento" ou "golpe" com o qual não estaríamos solidários." Roberto Marinho, Presidente da Globo. 26.477     -              4.372        30.849     86                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111005134644039680
26/07/201911:06:43 facebook - 26 de Julho de 2019 - Saída do Alvorada - Quebra-queixo com a Imprensa 27.111     1.114        2.357        30.582     85                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1532540720228242/
26/09/201920:53:31 twitter - COMO FUNCIONA: Folha de SP publica Fake News sobre Bolsonaro, com a matéria o PT ajuiza ação no TSE... mas Bolsonaro é absolvido. 26.633     -              3.763        30.396     84                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1177370646105513986
18/10/201917:37:00 twitter Ministro Astronauta @Astro_Pontes trouxe a notícia que os bolsistas da agência vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (@mctic ) , CNPq estão garantidas. Problema criado por governos anteriores, mas resolvido em conjunto com o @MinEconomia . Via @CarlosBolsonaro Entenda: https://t.co/kI1aNQHvrQ 24.581     -              4.813        29.394     82                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1185293725087522821
10/10/201919:58:06 twitter Not today, fake news media! https://t.co/QOqVqnBkG5 23.999     -              4.987        28.986     81                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1182430131073224704
28/04/201913:10:27 twitter A matéria da Veja é fake (mentira). Esse cargo, PGR, certamente é um dos mais importantes da República. Sugestões e opiniões serão levadas em consideração pelo Governo. https://t.co/yZySZhOZKU 24.186     -              4.212        28.398     79                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1122533546151829505
02/01/201921:17:09 twitter Via @CarlosBolsonaro - Infelizmente, este está sendo o nível de maior parte do jornalismo brasileiro! https://t.co/cdC3eu8rQI 25.046     -              3.156        28.202     78                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080619036810117120
05/11/201906:54:13 twitter - Obs.: poderia consultar a qualquer época a secretária eletrônica, nada impede a qualquer morador tal procedimento, contudo só foi realizada tal consulta por mim depois de a TV Globo ter vazado um processo que estava em segredo de justiça. 24.275     -              3.812        28.087     78                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1191654946732683264
13/02/201921:49:09 twitter Segue pequeno trecho da entrevista cedida ao jornalista @eduribeirotv do @jornaldarecord esclarecendo alguns fatos explorados na mídia no dia de hoje: https://t.co/igPIk4njvR 23.863     -              4.126        27.989     78                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1095847378026987521
15/10/201921:45:25 twitter Essa e outras mentiras espalhadas pela oposição e parte da mídia para aterrorizar a população nas eleições, como os falsos ataques nazistas contra a esquerda, a falsa história de metralhar favela e o falso voto contra deficientes, serão apuradas na CPMI das Fake News? Veremos! 23.747     -              4.114        27.861     77                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184269077637935106
20/10/201913:24:01 twitter NOTÍCIAS SEMANAIS DO GOVERNO BOLSONARO (14 a 19 de outubro). Segue a numeração de 1 até 25: 22.977     -              4.768        27.745     77                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1185954833813180417
12/02/201907:12:42 facebook - A inserção social de deficientes através do esporte é mais uma das frentes de investimento do novo Brasil que almejamos.  . Via CAIXA Notícias 23.927     1.120        2.279        27.326     76                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1373270689488580/
10/08/201918:06:24 twitter Veja mais alguns avanços do Governo Bolsonaro que infelizmente o senhor(a) não verá na grande imprensa. https://t.co/EPlQJg62dp https://t.co/H4aanW4cng 22.252     -              4.700        26.952     75                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1160296362606497792
24/10/201912:06:21 twitter Boas notícias para o Brasil: mais exportação de carne, frutas e vegetais para China em breve: produção, empregos nas áreas e crescimento da economia. Com a palavra a @Min_Agricultura @TerezaCrisMS : https://t.co/3ybHXYSxmY 22.388     -              4.446        26.834     75                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1187384840183779330
29/03/201906:25:44 twitter Ministro @Astro_Pontes vai ao Senado esclarece projeto que permite uso comercial do Centro Espacial de Alcântara, explica perda de cerca de mais de R$15 bilhões por sua falta de exploração e cria clima amistomo entre parlamentares para sua possível aprovação. @JornalDaCidadeO https://t.co/GX6juuJlXu 23.064     -              3.489        26.553     74                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111560060625408001
25/03/201919:55:42 twitter @o_antagonista Fakenews fortíssima! Enquanto existir liberdade de imprensa para que outros jornalistas opinem assim o farei! 22.971     -              3.314        26.285     73                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1110314342317256704
10/04/201906:02:53 facebook  - O Hospital do Grupo de Assistência à Criança com Câncer recebe pacientes em várias fases do tratamento. É referência no atendimento de crianças e jovens entre 0 e 19 anos de toda região metropolitana do Vale do Paraíba, atendendo a população carente da região. CAIXA Notícias 21.555     1.089        2.942        25.586     71                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1422326844582964/
16/09/201919:53:37 twitter Alguns feitos da semana! Amanhã traremos mais excelentes notícias para o Brasil! ???? https://t.co/QVhRHcfrxT 21.109     -              4.152        25.261     70                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1173731695939457024
26/07/201908:29:49 facebook - Em coletiva Paulo Guedes estava atendendo outra demanda, mas..... a nossa imprensa. - Paulo apareceu poucos segundos depois. - Hoje estarei em Goiânia. 20.531     1.628        1.600        23.759     66                0                   https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1532314446917536/
16/09/201917:47:04 twitter @OGloboPolitica @wilsonwitzel Não determinei nada! Fakenews! 18.817     -              3.753        22.570     63                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1173699846487908353
16/10/201916:53:07 twitter Muitas destas fakenews ainda podem ser desmascaradas! https://t.co/66qjLkr4Zx 17.998     -              3.934        21.932     61                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184557904856305665
09/04/201920:08:44 twitter @OGlobo_Mundo Eu pedir para vocês pararem de mentir é pedir demais! Queremos negócio com o mundo todo! Parem de jogar contra o Brasil! 17.289     -              4.379        21.668     60                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1115753441337520129
25/12/201923:57:02 twitter 5. Veto em triplicar a pena para crimes na Internet. Sem veto, teríamos a censura nas mídias sociais. 18.094     -              2.899        20.993     58                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1210031737356640257
18/04/201919:00:51 twitter Em SP, pudemos falar de alguns projetos em andamento sobre educação e a liberdade de imprensa, pilares fundamentais para a democracia. https://t.co/rbKzUO2NmG 18.361     -              2.424        20.785     58                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1118997849059078144
16/09/201922:54:10 twitter Entrevista para o @jornaldarecord instantes antes de sair do hospital em SP. https://t.co/BaiGfggycp 17.177     -              2.736        19.913     55                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1173777131039547392
17/01/201915:31:39 twitter Entrevista a um dos canais mais importantes de imprensa italiana. Os temas abordados foram terrorismo, Davos e outros. Confira: https://t.co/GAndly1YMR 16.541     -              2.524        19.065     53                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1085967905022447616
21/02/201921:28:09 twitter Notícias e ações do governo Bolsonaro no Repórter NBR. https://t.co/DtcKOeIlzJ 15.760     -              2.535        18.295     51                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1098741198188101633
11/03/201918:32:28 twitter @folha_poder A 1ª chamada fala sobre um novo coordenador das redes sociais após "polêmicas", induzindo o leitor a associar meu perfil pessoal à notícia. Essa muda o foco da minha resposta à desinformação da 1ª para a nomeação de um novo servidor. É a Fake News da Fake News! https://t.co/KLMaBZ7y7U 14.608     -              2.922        17.530     49                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1105219964359843840
18/10/201914:59:07 twitter Outra boa notícia é o início da mudança do rumo da educação com as escolas cívico-militares. O problema do Brasil não é apenas financeiro, mas principalmente moral. Vamos resgatar nosso jovens! @AbrahamWeint https://t.co/WUglAVKFkp 12.975     -              2.330        15.305     43                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1185253991971725312
21/04/201914:20:37 twitter @benhurcorreia É sincero! É inacreditável como tratam este momento, jornalista da Rede Globo. 12.641     -              1.733        14.374     40                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1120014487296331776
03/09/201914:10:09 twitter Conversa com a imprensa hoje pela manhã sobre assuntos diversos. ????. https://t.co/oUDUXqawpn 12.123     -              1.759        13.882     39                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168934217557917696
02/09/201918:05:30 twitter Via @CarlosBolsonaro - Datafolha, jornalistas, cirurgia, vetos, ONU e mais! https://t.co/ZzHDnYl6L7 11.263     -              1.853        13.116     36                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168631057605910528
10/11/201916:06:03 twitter 32- INÉDITA MACIÇA diversificação dos modais de transporte de carga a todo vapor: Outubro de boas notícias para o Porto de Vitória/ES. Entre janeiro e setembro de 2019, a movimentação de contêineres no terminal saltou 13,8% se comparado ao mesmo período de 2018. @portosdobrasil 8.662        -              1.582        10.244     28                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1193605760116285440
06/10/201919:29:01 twitter @SamuelR81338679 @folha Nunca ganhei uma ação. Em última instância, tento me livrar de uma ação de danos morais, que até o momento devo pagar R$ 380.000,00. Não tenho "sorte" contra eles, e muito azar quando eles me processam. 7.516        -              1.281        8.797        24                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1180973259120168960
20/10/201913:27:28 twitter 4- 13• PARA O BOLSA-FAMÍLIA: Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Assinada a MP que cria o 13° do Bolsa Família, com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. https://t.co/l8ZzZKwBN0 6.832        -              1.415        8.247        23                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1185955704240332800
20/10/201913:46:29 twitter 19- O @mctic Astronauta @Astro_Pontes  ,trouxe a notícia que os bolsistas da agência vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq estão garantidas. Problema criado por governos anteriores, mas resolvido em conjunto com o @MinEconomia .  https://t.co/MDe6dQtIcC 6.143        -              1.243        7.386        21                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1185960489282654208
27/10/201912:24:11 twitter 22- Criação de vagas temporárias no fim do ano deve ser 24% maior em 2019. Novo decreto que regulamenta a contratação temporária fez com que essa estimativa aumentasse 10%. Para quem está desempregado e para o Brasil é excelente notícia. https://t.co/1xv5ar30cq 5.047        -              1.164        6.211        17                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1188476493774630913
03/11/201915:03:14 twitter 21- Produtores de cervejas artesanais, que não param de crescer no Brasil, recebem boa notícia para facilitação de seu mercado. A criação da Câmara da Cerveja pelo @Min_Agricultura , com objetivo de ouvir e atender as demandas deste setor. https://t.co/scjwKbGVGY 4.877        -              1.087        5.964        17                0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1191053236221939712
12/01/201916:45:42 twitter RT @TonhoDrinks: O jornalismo brasileiro está tentando arrumar picuinhas com as decisões do @jairbolsonaro sobre a educação no Brasil.  Ess… -              -              2.320        2.320        6                   0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1084174600454447106
04/01/201911:57:06 twitter RT @Estabao_Brasil: Vocês acham que é fácil competir pra ver quem faz as melhores paródias? Não, não é nada fácil, a Folha de S.Paulo nos s… -              -              1.319        1.319        4                   0                   https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081202867397185536
03/01/201907:24:54 twitter RT @VistaContra: O secretário de alfabetização será o Carlos Nadalim. Para quem não o conhece, é dono da página "Como Educar Seus Filhos", e especializado em educação domiciliar. Talvez uma das notícias mais felizes e surpreendentes deste novo governo até o momento. https://t.co/8l71TCHwjR -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080771980578750465
03/01/201919:56:16 twitter RT @CarlosBolsonaro: Aloooo imprensa marrom, não preciso de olhos para ficar próximo de meu pai! Falo com ele todo dia e sempre que posso estou ao seu lado fisicamente! Que papo boçal! Mesmo que vocês insistam em brigas internas nada mudou dentro de casa! A mamata de vocês vai acabar! -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080961067671539717
05/01/201917:39:41 twitter RT @realDonaldTrump: There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame... -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081651469437337602
08/01/201912:42:34 twitter RT @CarlosBolsonaro: O perfil @lsentoes vem trazendo reveladoras notícias a todos que estão preocupados aonde os governos anteriores enfiaram seu dinheiro! Vale a pena conferir! -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1082663864062365696
08/01/201914:36:15 twitter RT @foIha_sp: Um universo paralelo onde a Folha faz as sátiras e a Falha faz o jornalismo sério. https://t.co/UBzvlUIdrH -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1082692473804259328
11/01/201911:23:32 twitter RT @CarlosBolsonaro: Antes que a imprensa publique, aqui vai: Amigo particular de Jair Bolsonaro desde 1974, General Leal Pujol assume o Exército hoje. Creio que o Presidente só deveria indicar inimigos para certos cargos! ?? -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083731137975980032
15/01/201919:41:50 twitter RT @criticanac: O decreto sobre a posse armas serviu para mostrar que as armas da grande imprensa são a mentira e a desinformação.  https://t.co/aiiaHBWIQw -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1085306091502780417
21/01/201921:39:06 twitter RT @sensoinc: Estadão diz que bolsonaristas perderam fôlego nas redes e hashtag #EstadaoFakeNews fica em primeiro lugar no Twitter: https://t.co/M77wufmKAt https://t.co/A5r388SnJF -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1087509927797624832
23/01/201905:52:01 twitter RT @lsentoes: Como a mesma jornalista pode gerar matérias tão diferentes? Deixo  pra vocês tirarem as conclusões.   Link PT: https://t.co/8d4Ppwh5F6 Link ES: https://t.co/ohuYh96MKT https://t.co/fsudAybcr2 -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1087996361621102592
23/01/201920:35:57 twitter RT @recordtvoficial: Jair Bolsonaro fala sobre o Fórum Econômico Mundial no #JornalDaRecord desta quarta-feira (23), a partir das 21h40. Não perca! Assista à entrevista também pelo @sigaplayplus #RecordTV #PlayPlus https://t.co/ui3GVpeIb9 -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1088218812720312321
24/01/201907:34:50 twitter RT @RissoSimone: @odiodobem2 Divulga esse vídeo tbem....???? "Extrema imprensa" forjando uma manifestação contra JB em Davos  https://t.co/mTWgUpf9nW -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1088384624445849600
01/02/201908:05:37 twitter RT @CarlosBolsonaro: Sempre a mídia tentando manipular e desinformar: https://t.co/YNC2jDR1AO -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1091291476787638272
01/02/201918:25:29 twitter RT @DamaresAlves: *Ministra anuncia coordenação para assistência a doenças raras* | Jornal Nacional | G1 https://t.co/KlYEciCBKp -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1091447471228751874
13/02/201919:31:02 twitter RT @CarlosBolsonaro: Ontem estive 24h do dia ao lado do meu pai e afirmo: “É uma mentira absoluta de Gustavo Bebbiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo Antagonista.” https://t.co/AqzZ0YPNOO -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1095812620492382208
13/02/201919:31:06 twitter RT @CarlosBolsonaro: Não há roupa suja a ser lavada! Apenas a verdade: Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo O Globo como disse que tratou: https://t.co/pJ4bkvMMGj -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1095812635851923457
19/03/201921:57:06 twitter RT @planalto: Em declaração à imprensa hoje (19), o presidente @jairbolsonaro cita o presidente Ronald Reagan e afirma “O povo deve dizer o que o Governo pode fazer e não o contrário” https://t.co/112bdyCWvR -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1108170564823379968
24/03/201909:44:37 twitter RT @Astro_Pontes: Estive no final do ano passado visitando o @Ascom_Inpa e pude conhecer de perto o trabalho maravilhoso que esses profissionais fazem. Notícia maravilhosa sobre a soltura dos peixes-boi. Parabéns! Abs a todos colegas do INPA/AMPA https://t.co/EY9xsBBf1i -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1109798168361873408
07/04/201915:14:38 twitter RT @republica_ctba: Aposentada chamada de “robô” por revista cobra retratação da mídia https://t.co/tqIJ0Ntyvm -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1114954649902120962
07/04/201917:57:29 twitter RT @CarlosBolsonaro: Como ser sincero e humilde e como uma mídia suja explora de forma negativa e sorrateira uma colocação que na verdade demonstra totalmente o contrário, expondo o jogo sujo que fazem 24h por dia com o presidente que não lhes dá o que querem. Assista e tire suas conclusões: https://t.co/TxqbCBuPBx -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1114995634107494400
11/04/201910:37:11 twitter RT @SF_Moro: Pesquisa do Datafolha rendeu manchete na Folha de São Paulo, “maioria é contra pontos-chave de pacote anticrime de Moro”. Bem, nenhuma das perguntas feitas na pesquisa diz respeito a medidas constantes no projeto de lei anticrime. -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1116334381738672128
12/04/201911:47:08 twitter RT @brunobiancoleal: Não se deixe enganar! A @folha traz uma manchete equivocada no dia de hoje. A #NovaPrevidência reforça que diante da CRIAÇÃO de um novo benefício, por qualquer dos Poderes, deve ser apontada sua fonte de custeio. #Transparência https://t.co/tjHUW4fsHU -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1116714370288050176
03/05/201919:23:28 twitter RT @CmdoCMS: O Seu Exército Nunca Para. #cmsna mídia #engenharia @exercitooficial @CmdoCMS @geraldomiotto https://t.co/SOhUU0MRwp -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124439358071889921
05/05/201915:21:38 twitter RT @SF_Moro: No ponto, bom lembrar que não fosse a vitória eleitoral do Pr Jair Bolsonaro, estaríamos hoje sob “controle social” da mídia e do Judiciário e que estava expresso no programa da oposição "democrática”. Aliás, @jairbolsonaro reafirmou hoje o compromisso com a liberdade da palavra. -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1125103274447732739
07/05/201913:17:59 twitter RT @jairbolsonaro: Quando não há problemas no governo, a maior parte da mídia inventa alguma para ter o que falar e manipular. Informe-se sempre buscando uma mídia alternativa, pois infelizmente muitas das habituais não querem o melhor para o Brasil, somente para si mesmas! -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1125796930100109313
18/05/201910:54:29 twitter RT @tarcisiogdf: Boa notícia! Grupo Globalia, da AirEuropa, está fundando no Brasil uma nova empresa de aviação, a 1ª após edição da MP que abre cias. brasileiras para capital externo. Outorga será pedida nos próximos dias. Importante para equilibrarmos oferta de voos e reduzir preço da passagem -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129747086298296321
21/05/201919:38:41 twitter RT @AbrahamWeint: Vamos falar sobre #FakeNews? Fique por dentro da verdade! https://t.co/JpnYd7u9F0 -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1130966167185702912
14/07/201921:37:35 twitter RT @brunobiancoleal: #AlertaFakenews Nenhum contribuinte do INSS vai ficar sem auxílio-doença, nem na Nova Previdência e nem no sistema atual. Que feio @Uol! Publicar sem checar é no mínimo falta de ética. https://t.co/ekCBtjRLA0 -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1150565035619602432
24/08/201912:17:08 twitter RT @jorgeofco: A verdade é que o gov @jairbolsonaro teve uma grande semana. Fechou o acordo da Base de Alcântara, que há 20 anos não saía do lugar, lançou linha de crédito para quem quer casa própria, aprovou MP da Liberdade Econômica e agora esta grande notícia. Um avanço para nossa economia! https://t.co/G5wFhTpyiL -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1165281894185021440
26/08/201919:34:09 twitter RT @tarcisiogdf: Boa notícia. Emissão de debêntures incentivadas de infra (títulos de crédito que ajudam a financiar projetos) chegou a R$ 14,3 bi até julho, indicando recorde em 2019. Sinal da confiança do mercado no programa de concessões, do valor de nossos ativos e da retomada do investimento -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1166116649289863169
29/08/201920:59:55 twitter RT @BolsonaroSP: -Discurso sobre a Lei Kim (das fake news) onde cito @oiluiz @allantercalivre @opropriolavo . -Fake news se combate com verdade.  Completo: https://t.co/7Z2lE9Axqi https://t.co/qAoeHemZ0P -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1167225398893133824
03/09/201917:27:46 twitter RT @taoquei1: Estou a 3 horas lendo e digerindo a delação do Palocci, mas a pergunta que não mensais da cabeça é: COMO O JORNAL NACIONAL NAO DEU 10 MIN SOBRE ISSO??? COMO??? COMO??? #ShowdoPalocci -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1168983948778778630
28/09/201922:21:11 twitter RT @SF_Moro: Leio na imprensa que juízes estão deixando de decretar a prisão preventiva de assaltantes de bancos e traficantes de drogas por receio de serem punidos pela nova lei de abuso de autoridade e após a derrubada dos vetos do Presidente. -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1178117483401809926
06/10/201913:04:56 twitter RT @SF_Moro: PR @jairbolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história. Manchete da Folha de São Paulo de hoje não reflete a realidade. Nem o delegado, nem o Ministerio Público, que atuam com independência, viram algo contra o PR neste inquérito de Minas. Estes são os fatos. -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1180876604811223040
30/10/201911:04:25 twitter RT @CarlosBolsonaro: A Globo, sabendo dos fatos e podendo esclarecê-los, preferiu levantar suspeitas contra o Presidente e alimentar narrativas criminosas. Um simples acesso aos registros internos do Condomínio mostra que no dia 14/03/2018 NENHUMA solicitação de entrada foi feita para a casa 58. https://t.co/2nyFYqcwRk -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1189543583302541312
05/12/201913:53:58 twitter RT @tarcisiogdf: Começando dia com 3 boas notícias para aviação no Brasil: Governo @jairbolsonaro resolveu impasse que durava anos com Argentina. Conseguimos ampliar de 133 para 170 o limite semanal de voos comerciais entre os países e acabamos com limite para voos de carga. Demanda em alta! ???????? -              -              -              -              -              -              https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1202632216490233856


