
Sobre Bolsonaro 

Um guia para o esclarecimento político sem fake news 

 

1. ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO 2 

1.1. VOTOS QUE DEMONSTRAM SEUS INTERESSES POLÍTICOS: 2 

1.2. TODOS OS PROJETOS DE LEI PROPOSTOS E APROVADOS 3 

1.3. COMO O DISCURSO MUDOU AO LONGO DE 27 ANOS 4 

2. PRINCIPAIS MOTIVOS DOS ELEITORES: SERÁ QUE COLAM? 5 

2.1. MAS ELE É NOVO! 5 

2.2. MAS ELE É COMPETENTE! 5 

2.3. MAS ELE É HONESTO! 6 

2.4. MAS ELE COMBATE PRIVILÉGIOS! 9 

2.5. MAS ELE VAI TIRAR O BRASIL DA CRISE! 11 

2.6. MAS ELE VAI MELHORAR A SEGURANÇA! 11 

2.7. MAS ELE NÃO TEM RABO PRESO! 12 

2.8. MAS ELE VAI UNIR O PAÍS! 13 

2.9. BOLSONARO E O MEIO AMBIENTE 14 

3. INÉPCIA DE ALGUMAS BANDEIRAS 15 

3.1. LIBERAÇÃO DAS ARMAS COMO SOLUÇÃO PARA A VIOLÊNCIA 15 

3.2. CASTRAÇÃO QUÍMICA COMO SOLUÇÃO PARA O ESTUPRO 15 

4. BOLSONARO E O COMPROMISSO COM A VERDADE 18 

4.1. A FARSA DO “KIT GAY” 18 

4.2. UM NAMORO COM FAKE NEWS... 20 

5. PARALELO ENTRE NAZISMO E BOLSONARO – PARECE... MAS SÓ PARECE 23 

5.1. LAVAGEM CEREBRAL 23 

5.2. COMO PESSOAS BEM INTENCIONADAS SEGUEM TOTALITÁRIOS 23 

5.3. COMO PESSOAS MUITO INTELIGENTES SEGUEM TOTALITÁRIOS 23 

5.4. ALGUNS PARALELOS NOTICIADOS 24 

6. UMA AUTOCRÍTICA DA ESQUERDA 24 

7. CONCLUSÃO: 25 

 

  



1. Atuação no Legislativo 

 

1.1. Votos que demonstram seus interesses políticos: 

Tema Voto 

JB 

Fonte 

Plano Real Contra 
https://www.bbc.com/portuguese/amp/b

rasil-42231485  

Proibição do 

nepotismo no setor 

público 

Contra 

https://imirante.com/brasil/noticias/200

5/04/13/bolsonaro-ironiza-fim-do-

nepotismo-e-as-amantes.shtml  

Teto salarial no setor 

público 
Contra 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/

noticia/2017/11/apesar-do-atual-aceno-

liberal-bolsonaro-foi-contra-reformas-e-

plano-que-domou-inflacao.html  

Fim da aposentadoria 

especial para 

deputados e senadores 

Contra 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996

/2/17/brasil/14.html  

Fim da pensão para 

filhas de militares 
Contra 

http://www.camara.leg.br/internet/sitaq

web/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao

=002.1.52.O&nuQuarto=31&nuOrador=1

&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=15:00

&sgFaseSessao=PE%20%20%20%20%2

0%20%20%20&Data=19/02/2003&txAp

elido=JAIR%20BOLSONARO&txFaseSess

ao=Pequeno%20Expediente%20%20%2

0%20%20%20%20%20%20%20%20%

20&dtHoraQuarto=15:00&txEtapa=Com

%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final  

Fundo de combate à 

pobreza 
Contra 

https://exame.abril.com.br/economia/de

scubra-como-deputados-e-senadores-

votaram-nos-ultimos-quatro-anos-

m0064180/  

Aumentar o salário 

de deputados e 

senadores 

A favor 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultim

as-noticias/2010/12/15/veja-lista-dos-

politicos-que-apoiaram-a-votacao-do-

aumento-de-salario.htm  

Outros votos (todo o 

histórico de votações) em: 

http://www.votenaweb.com.br/politicos/

jair.bolsonaro/projetos_votados?vote=-1  
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1.2. Todos os Projetos de Lei propostos e aprovados 

 

Note que, em 27 anos de vida política, não há nenhum projeto relevante 

voltado para a segurança pública. Vale também avaliar relevância dos demais 

projetos apresentados. 

 

 Descrição do site/ Título Link 

Propostos 

(27 anos) 

Site da Câmara dos 

Deputados – Projetos de 

Lei e Outras Proposições 

de autoria de Jair 

Bolsonaro 

http://www.camara.gov.br/i

nternet/sileg/Prop_lista.asp

?Autor=5310721&Limite=N  

Sugestão: Ctrl+F -> buscar por palavras como “segurança”, “polícia”, 

“policial” etc. 

Aprovados: 

3 

(27 anos) 

Estende o benefício de 

isenção do Imposto sobre 

Produto Industrializado 

(IPI) para bens de 

informática 

http://www.camara.gov.br/

proposicoesWeb/fichadetra

mitacao?idProposicao=2539

6  

Autoriza o uso da 

fosfoetanolamina sintética 

por pacientes 

diagnosticados com 

neoplasia maligna 

 

Obs: Fosfoetanolamina: 

Instituto do Câncer suspende 

novos testes devido a 

'ausência de benefício clínico 

significativo' - 31/03/2017 

http://www.camara.gov.br/

proposicoesWeb/fichadetra

mitacao?idProposicao=2078

864  

 

https://portugues.medscape

.com/verartigo/6501722  

 

https://g1.globo.com/beme

star/noticia/fosfoetanolamin

a-instituto-do-cancer-

suspende-testes-devido-a-

ausencia-de-beneficio-

clinico-significativo.ghtml  
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 Descrição do site/ Título Link 

Torna obrigatória a 

expedição de cédulas 

físicas no processo de 

votação e apuração das 

eleições, plebiscitos e 

referendos 

 

Obs.: Maioria do STF 

suspende voto impresso nas 

eleições. 

http://www.camara.gov.br/

proposicoesWeb/fichadetra

mitacao?idProposicao=9691

74  

 

https://www1.folha.uol.com

.br/poder/2018/06/maioria-

do-stf-suspende-voto-

impresso-nas-eleicoes.shtml  

Mais 

Notícias 

Bolsonaro aprova dois 

projetos em 26 anos de 

Congresso - 23 Julho 2017 

https://politica.estadao.com

.br/noticias/geral,bolsonaro-

aprova-dois-projetos-em-

26-anos-de-

congresso,70001900653  

Jornal: Bolsonaro só 

aprovou 3 propostas em 

26 anos. E uma delas 

custará R$ 2,5 bi ao país - 

23.07.2017 

https://br.sputniknews.com

/brasil/201707238935795-

propostas-aprovadas-

bolsonaro-congresso/  

Como deputado, 

Bolsonaro defende 

privilégios e eleva gasto 

público - Análise de votos 

em 27 anos no Congresso 

mostra prática oposta a 

discurso liberal de campanha 

- 21.set.2018 

https://www1.folha.uol.com

.br/mercado/2018/09/como

-deputado-bolsonaro-

defende-privilegios-e-eleva-

gasto-publico.shtml  

Bolsonaro — Conheça os 

mais de 630 projetos de 

lei do deputado - 1 de maio 

de 2018 

https://conexaopolitica.com

.br/politica/bolsonaro-

conheca-os-mais-de-630-

projetos-de-lei-do-

deputado/  

 

1.3. Como o discurso mudou ao longo de 27 anos 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231485 - 7 dezembro 2017  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=969174
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/maioria-do-stf-suspende-voto-impresso-nas-eleicoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/maioria-do-stf-suspende-voto-impresso-nas-eleicoes.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://conexaopolitica.com.br/politica/bolsonaro-conheca-os-mais-de-630-projetos-de-lei-do-deputado/
https://conexaopolitica.com.br/politica/bolsonaro-conheca-os-mais-de-630-projetos-de-lei-do-deputado/
https://conexaopolitica.com.br/politica/bolsonaro-conheca-os-mais-de-630-projetos-de-lei-do-deputado/
https://conexaopolitica.com.br/politica/bolsonaro-conheca-os-mais-de-630-projetos-de-lei-do-deputado/
https://conexaopolitica.com.br/politica/bolsonaro-conheca-os-mais-de-630-projetos-de-lei-do-deputado/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231485


2. Principais Motivos dos Eleitores: será que colam? 

 

2.1. Mas ele é novo! 

 

Título Link 

Bolsonaro aprova dois projetos 

em 26 anos de Congresso - 23 

Julho 2017 

https://politica.estadao.com.br/noticia

s/geral,bolsonaro-aprova-dois-

projetos-em-26-anos-de-

congresso,70001900653  

Jornal: Bolsonaro só aprovou 3 

propostas em 26 anos. E uma 

delas custará R$ 2,5 bi ao país 

- 23.07.2017 

https://br.sputniknews.com/brasil/201

707238935795-propostas-aprovadas-

bolsonaro-congresso/  

Como deputado, Bolsonaro 

defende privilégios e eleva 

gasto público - Análise de votos 

em 27 anos no Congresso mostra 

prática oposta a discurso liberal de 

campanha - 21.set.2018 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2018/09/como-deputado-bolsonaro-

defende-privilegios-e-eleva-gasto-

publico.shtml  

 

2.2. Mas ele é competente! 

 

Ver item acima, bem como notícia abaixo: 

 

Título Link 

Jair Bolsonaro, Latin America’s 

latest menace 

He would make a disastrous 

president 

https://www.economist.com/leaders/2

018/09/20/jair-bolsonaro-latin-

americas-latest-menace  

'The Economist' chama 

Bolsonaro de 'a mais recente 

ameaça da América Latina' 

Revista britânica defensora do 

liberalismo traz candidato do PSL 

na capa, diz que governo de 

deputado seria 'desastroso' para o 

País e o compara a experiências 

autoritárias na Venezuela e na 

Nicarágua 

https://politica.estadao.com.br/noticia

s/eleicoes,the-economist-chama-

bolsonaro-de-a-ultima-ameaca-da-

america-latina,70002510950 

Pré-candidato, Bolsonaro 

quadruplica faltas na Câmara 

dos Deputados 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/

2018/03/pre-candidato-bolsonaro-

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-aprova-dois-projetos-em-26-anos-de-congresso,70001900653
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-aprova-dois-projetos-em-26-anos-de-congresso,70001900653
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-aprova-dois-projetos-em-26-anos-de-congresso,70001900653
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-aprova-dois-projetos-em-26-anos-de-congresso,70001900653
https://br.sputniknews.com/brasil/201707238935795-propostas-aprovadas-bolsonaro-congresso/
https://br.sputniknews.com/brasil/201707238935795-propostas-aprovadas-bolsonaro-congresso/
https://br.sputniknews.com/brasil/201707238935795-propostas-aprovadas-bolsonaro-congresso/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www.economist.com/leaders/2018/09/20/jair-bolsonaro-latin-americas-latest-menace
https://www.economist.com/leaders/2018/09/20/jair-bolsonaro-latin-americas-latest-menace
https://www.economist.com/leaders/2018/09/20/jair-bolsonaro-latin-americas-latest-menace
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara-dos-deputados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara-dos-deputados.shtml


Levantamento da Folha compilou 

ausências e proposições de pré-

candidatos com mandato 

legislativo 

quadruplica-faltas-na-camara-dos-

deputados.shtml  

Com agenda intensa, pré-

candidato Bolsonaro 

quadruplica faltas na Câmara 

https://congressoemfoco.uol.com.br/e

special/noticias/com-agenda-intensa-

pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-

faltas-na-camara/  

 

2.3. Mas ele é honesto! 

 

Título Link 

Dados abertos é proposta anti-

corrupção mais defendida por 

presidenciáveis 

O GLOBO pediu a nove candidatos 

que apresentassem 20 ações 

prioritárias 

[Bolsonaro foi o único a não se 

comprometer.] 

[Obs.: “Unidos Contra a 

Corrupção” é uma campanha que 

uniu diversos especialistas no 

ramo, que desenvolveram 70 

medidas contra a corrupção. É a 

iniciativa mais séria e completa 

atualmente sobre o tema.] 

https://oglobo.globo.com/brasil/dados

-abertos-proposta-anti-corrupcao-

mais-defendida-por-presidenciaveis-

23082265  

 

https://www.facebook.com/unidoscont

raacorrupcao/posts/207215366948517

1 

 

https://unidoscontraacorrupcao.org.br/ 

 

Recebeu 200mil da JBS, depositou na conta do partido, que depositou de 

volta na conta dele... Pesquisar no Google como funciona lavagem de 

dinheiro. 

Ao explicar R$ 200 mil da JBS, 

Bolsonaro admite que PP 

recebeu propina: “qual partido 

não recebe?” - 23/05/2017 

https://jovempan.uol.com.br/program

as/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-

bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-

propina-qual-partido-nao-recebe.html  

'Qual partido não recebe?', diz 

Bolsonaro sobre propina a 

rádio - 23/05/2017 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/

2017/05/1886798-qual-partido-nao-

recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-

radio.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara-dos-deputados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara-dos-deputados.shtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/com-agenda-intensa-pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/com-agenda-intensa-pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/com-agenda-intensa-pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/com-agenda-intensa-pre-candidato-bolsonaro-quadruplica-faltas-na-camara/
https://oglobo.globo.com/brasil/dados-abertos-proposta-anti-corrupcao-mais-defendida-por-presidenciaveis-23082265
https://oglobo.globo.com/brasil/dados-abertos-proposta-anti-corrupcao-mais-defendida-por-presidenciaveis-23082265
https://oglobo.globo.com/brasil/dados-abertos-proposta-anti-corrupcao-mais-defendida-por-presidenciaveis-23082265
https://oglobo.globo.com/brasil/dados-abertos-proposta-anti-corrupcao-mais-defendida-por-presidenciaveis-23082265
https://www.facebook.com/unidoscontraacorrupcao/posts/2072153669485171
https://www.facebook.com/unidoscontraacorrupcao/posts/2072153669485171
https://www.facebook.com/unidoscontraacorrupcao/posts/2072153669485171
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml


Título Link 

BOLSONARO e o FAMOSO 

cheque “devolvido” da FRIBOI. 

Como foi isso mesmo? - 

23/05/2017 

https://www.sociedademilitar.com.b

r/wp/2017/05/bolsonaro-teria-

maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-

friboi.html  

Site do TSE mostra que 

Bolsonaro recebeu doação da 

JBS - Deputado federal do PP 

afirma ter devolvido a quantia 

para seu partido que, mais tarde, 

transferiu a mesma quantia para 

sua campanha - 20/05/2017 

https://www.metropoles.com/brasil/po

litica-br/site-do-tse-mostra-que-

bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs  

Prestação de contas no site do 

TSE mostra que Bolsonaro 

recebeu doação da JBS 

O deputado federal do PP afirma 

ter devolvido o montante para seu 

próprio partido que, mais tarde, 

transferiu a mesma quantia para 

sua campanha. - 20/05/2017 

https://www.vice.com/pt_br/article/d7

ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-

tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-

doacao-da-jbs  

Obs.: “Fake news”?  

Ver recibo do TSE ➔ 

http://inter01.tse.jus.br/spceweb.cons

ulta.receitasdespesas2014/resumoRec

eitasByCandidato.action?sqCandidato=

190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio

=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0  

É o começo do fim de 

Bolsonaro? 

Bolsonaro deve explicações sobre 

o patrimônio e o auxílio-moradia, 

mas será que isso prejudica a sua 

candidatura? 

https://veja.abril.com.br/blog/o-

leitor/e-o-comeco-do-fim-de-

bolsonaro/ 

Trio elétrico vai reunir 

Malafaia, Bolsonaro, Feliciano 

e Sóstenes no domingo, 13, em 

Brasília 

Veículo ficará estacionado próximo 

ao Congresso Nacional e foi 

organizado pelo site Revoltados 

Online, mas com contribuição 

‘particular’ do deputado do PSD. 

https://politica.estadao.com.br/noticia

s/geral,trio-eletrico-vai-reunir-

malafaia--bolsonaro--feliciano-e-

sostenes-no-domingo--13--em-

brasilia,10000020756  

https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,trio-eletrico-vai-reunir-malafaia--bolsonaro--feliciano-e-sostenes-no-domingo--13--em-brasilia,10000020756
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,trio-eletrico-vai-reunir-malafaia--bolsonaro--feliciano-e-sostenes-no-domingo--13--em-brasilia,10000020756
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,trio-eletrico-vai-reunir-malafaia--bolsonaro--feliciano-e-sostenes-no-domingo--13--em-brasilia,10000020756
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,trio-eletrico-vai-reunir-malafaia--bolsonaro--feliciano-e-sostenes-no-domingo--13--em-brasilia,10000020756
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,trio-eletrico-vai-reunir-malafaia--bolsonaro--feliciano-e-sostenes-no-domingo--13--em-brasilia,10000020756


Título Link 

Investigação do Ministério 

Público diz que pastor Marco 

Feliciano teria recebido 

propina de R$ 1 milhão em 

esquema fraudulento 

 

Pastor Malafaia é alvo da PF 

por esquema de corrupção com 

organização criminosa 

 

Acusado de estelionato, Marco 

Feliciano depõe nesta sexta em 

audiência fechada 

https://noticias.gospelmais.com.br/mi

nisterio-publico-marco-feliciano-

recebido-propina-milhao-53034.html  

 

https://www.pragmatismopolitico.com.

br/2016/12/pastor-silas-malafaia-

esquema-de-corrupcao.html  

 

https://www.em.com.br/app/noticia/p

olitica/2013/04/05/interna_politica,367

607/acusado-de-estelionato-marco-

feliciano-depoe-nesta-sexta-em-

audiencia-fechada.shtml  

Câmara gasta mais com ‘voo’ 

eleitoral de Bolsonaro 

Segundo colocado na disputa pelo 

Planalto, deputado gastou 39% a 

mais neste mandato do que no 

anterior; regra não permite que 

verba seja usada para fins 

eleitorais 

https://politica.estadao.com.br/noticia

s/geral,camara-gasta-mais-com-voo-

eleitoral-de-bolsonaro,70002149854  

Pré-candidato, Bolsonaro 

percorre o país bancado pela 

Câmara 

Prestação de contas do deputado 

identifica passagens aéreas pagas 

com dinheiro público 

https://oglobo.globo.com/brasil/pre-

candidato-bolsonaro-percorre-pais-

bancado-pela-camara-21719277 

Usando o seu dinheiro, Lula e 

Bolsonaro viajam o país 

fazendo campanha 

https://spotniks.com/usando-o-seu-

dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-

pais-fazendo-campanha/  

Bolsonaro, herói dos protestos, 

estava no partido mais citado 

na Lava Jato 

https://www.diariodocentrodomundo.c

om.br/bolsonaro-heroi-dos-protestos-

estava-no-partido-mais-citado-na-

lava-jato-e-esta-na-lista-de-furnas-

por-kiko-nogueira/  

E na ditadura, não tinha corrupção ou só não ficamos sabendo? (ver ex. 

abaixo) 

https://noticias.gospelmais.com.br/ministerio-publico-marco-feliciano-recebido-propina-milhao-53034.html
https://noticias.gospelmais.com.br/ministerio-publico-marco-feliciano-recebido-propina-milhao-53034.html
https://noticias.gospelmais.com.br/ministerio-publico-marco-feliciano-recebido-propina-milhao-53034.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/12/pastor-silas-malafaia-esquema-de-corrupcao.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/12/pastor-silas-malafaia-esquema-de-corrupcao.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/12/pastor-silas-malafaia-esquema-de-corrupcao.html
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/04/05/interna_politica,367607/acusado-de-estelionato-marco-feliciano-depoe-nesta-sexta-em-audiencia-fechada.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/04/05/interna_politica,367607/acusado-de-estelionato-marco-feliciano-depoe-nesta-sexta-em-audiencia-fechada.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/04/05/interna_politica,367607/acusado-de-estelionato-marco-feliciano-depoe-nesta-sexta-em-audiencia-fechada.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/04/05/interna_politica,367607/acusado-de-estelionato-marco-feliciano-depoe-nesta-sexta-em-audiencia-fechada.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/04/05/interna_politica,367607/acusado-de-estelionato-marco-feliciano-depoe-nesta-sexta-em-audiencia-fechada.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-gasta-mais-com-voo-eleitoral-de-bolsonaro,70002149854
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-gasta-mais-com-voo-eleitoral-de-bolsonaro,70002149854
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-gasta-mais-com-voo-eleitoral-de-bolsonaro,70002149854
https://spotniks.com/usando-o-seu-dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-pais-fazendo-campanha/
https://spotniks.com/usando-o-seu-dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-pais-fazendo-campanha/
https://spotniks.com/usando-o-seu-dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-pais-fazendo-campanha/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-heroi-dos-protestos-estava-no-partido-mais-citado-na-lava-jato-e-esta-na-lista-de-furnas-por-kiko-nogueira/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-heroi-dos-protestos-estava-no-partido-mais-citado-na-lava-jato-e-esta-na-lista-de-furnas-por-kiko-nogueira/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-heroi-dos-protestos-estava-no-partido-mais-citado-na-lava-jato-e-esta-na-lista-de-furnas-por-kiko-nogueira/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-heroi-dos-protestos-estava-no-partido-mais-citado-na-lava-jato-e-esta-na-lista-de-furnas-por-kiko-nogueira/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-heroi-dos-protestos-estava-no-partido-mais-citado-na-lava-jato-e-esta-na-lista-de-furnas-por-kiko-nogueira/


Título Link 

Diplomata foi morto pela 

ditadura antes de denunciar 

corrupção no regime, confirma 

nova certidão 

Embaixador, José Jobim 

desapareceu uma semana antes 

de revelar superfaturamento na 

construção da Usina de Itaipu 

https://epoca.globo.com/diplomata-

foi-morto-pela-ditadura-antes-de-

denunciar-corrupcao-no-regime-

confirma-nova-certidao-23089585  

 

2.4. Mas ele combate privilégios! 

 

Título Link 

Como deputado, Bolsonaro 

defende privilégios e eleva 

gasto público - Análise de votos 

em 27 anos no Congresso mostra 

prática oposta a discurso liberal de 

campanha - 21.set.2018 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2018/09/como-deputado-bolsonaro-

defende-privilegios-e-eleva-gasto-

publico.shtml  

Veja lista dos políticos que 

apoiaram a votação do 

aumento de salário [aumento do 

próprio salário] 

Ctrl+F -> “Bolsonaro” 

https://noticias.uol.com.br/politica/ulti

mas-noticias/2010/12/15/veja-lista-

dos-politicos-que-apoiaram-a-votacao-

do-aumento-de-salario.htm  

Com imóvel próprio, Bolsonaro 

ganha auxílio-moradia da 

Câmara 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/

2018/01/1948729-com-imovel-

proprio-bolsonaro-ganha-auxilio-

moradia-da-camara.shtml  

Bolsonaro recebe auxílio-

moradia mesmo tendo 

apartamento em Brasília 

https://congressoemfoco.uol.com.br/e

special/noticias/bolsonaro-recebe-

auxilio-moradia-mesmo-tendo-

apartamento-em-brasilia/  

https://epoca.globo.com/diplomata-foi-morto-pela-ditadura-antes-de-denunciar-corrupcao-no-regime-confirma-nova-certidao-23089585
https://epoca.globo.com/diplomata-foi-morto-pela-ditadura-antes-de-denunciar-corrupcao-no-regime-confirma-nova-certidao-23089585
https://epoca.globo.com/diplomata-foi-morto-pela-ditadura-antes-de-denunciar-corrupcao-no-regime-confirma-nova-certidao-23089585
https://epoca.globo.com/diplomata-foi-morto-pela-ditadura-antes-de-denunciar-corrupcao-no-regime-confirma-nova-certidao-23089585
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/como-deputado-bolsonaro-defende-privilegios-e-eleva-gasto-publico.shtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2010/12/15/veja-lista-dos-politicos-que-apoiaram-a-votacao-do-aumento-de-salario.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2010/12/15/veja-lista-dos-politicos-que-apoiaram-a-votacao-do-aumento-de-salario.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2010/12/15/veja-lista-dos-politicos-que-apoiaram-a-votacao-do-aumento-de-salario.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2010/12/15/veja-lista-dos-politicos-que-apoiaram-a-votacao-do-aumento-de-salario.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1948729-com-imovel-proprio-bolsonaro-ganha-auxilio-moradia-da-camara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1948729-com-imovel-proprio-bolsonaro-ganha-auxilio-moradia-da-camara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1948729-com-imovel-proprio-bolsonaro-ganha-auxilio-moradia-da-camara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1948729-com-imovel-proprio-bolsonaro-ganha-auxilio-moradia-da-camara.shtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-recebe-auxilio-moradia-mesmo-tendo-apartamento-em-brasilia/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-recebe-auxilio-moradia-mesmo-tendo-apartamento-em-brasilia/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-recebe-auxilio-moradia-mesmo-tendo-apartamento-em-brasilia/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-recebe-auxilio-moradia-mesmo-tendo-apartamento-em-brasilia/


Título Link 

Bolsonaro diz que usou auxílio-

moradia para 'comer gente' 

https://noticias.band.uol.com.br/notici

as/100000895436/bolsonaro-diz-que-

usou-auxilio-moradia-para-comer-

gente-.html  

 

https://www.em.com.br/app/noticia/p

olitica/2018/01/12/interna_politica,930

477/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-

moradia-para-comer-gente.shtml 

 

https://br.noticias.yahoo.com/bolsonar

o-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-

comer-gente-131136800.html 

Bolsonaro: “Esse dinheiro de 

auxílio moradia eu usava pra 

comer gente, tá satisfeita 

agora ou não?” 

https://www.oantagonista.com/brasil/

bolsonaro-esse-dinheiro-de-auxilio-

moradia-eu-usava-pra-comer-gente-

ta-satisfeita-agora-ou-nao/  

Câmara gasta mais com ‘voo’ 

eleitoral de Bolsonaro 

Segundo colocado na disputa pelo 

Planalto, deputado gastou 39% a 

mais neste mandato do que no 

anterior; regra não permite que 

verba seja usada para fins 

eleitorais 

https://politica.estadao.com.br/noticia

s/geral,camara-gasta-mais-com-voo-

eleitoral-de-bolsonaro,70002149854  

Pré-candidato, Bolsonaro 

percorre o país bancado pela 

Câmara 

Prestação de contas do deputado 

identifica passagens aéreas pagas 

com dinheiro público 

https://oglobo.globo.com/brasil/pre-

candidato-bolsonaro-percorre-pais-

bancado-pela-camara-21719277 

Usando o seu dinheiro, Lula e 

Bolsonaro viajam o país 

fazendo campanha 

https://spotniks.com/usando-o-seu-

dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-

pais-fazendo-campanha/  

 

 

https://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000895436/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-.html
https://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000895436/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-.html
https://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000895436/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-.html
https://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000895436/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-.html
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/01/12/interna_politica,930477/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/01/12/interna_politica,930477/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/01/12/interna_politica,930477/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/01/12/interna_politica,930477/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente.shtml
https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-131136800.html
https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-131136800.html
https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-diz-que-usou-auxilio-moradia-para-comer-gente-131136800.html
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-esse-dinheiro-de-auxilio-moradia-eu-usava-pra-comer-gente-ta-satisfeita-agora-ou-nao/
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-esse-dinheiro-de-auxilio-moradia-eu-usava-pra-comer-gente-ta-satisfeita-agora-ou-nao/
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-esse-dinheiro-de-auxilio-moradia-eu-usava-pra-comer-gente-ta-satisfeita-agora-ou-nao/
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-esse-dinheiro-de-auxilio-moradia-eu-usava-pra-comer-gente-ta-satisfeita-agora-ou-nao/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-gasta-mais-com-voo-eleitoral-de-bolsonaro,70002149854
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-gasta-mais-com-voo-eleitoral-de-bolsonaro,70002149854
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-gasta-mais-com-voo-eleitoral-de-bolsonaro,70002149854
https://spotniks.com/usando-o-seu-dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-pais-fazendo-campanha/
https://spotniks.com/usando-o-seu-dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-pais-fazendo-campanha/
https://spotniks.com/usando-o-seu-dinheiro-lula-e-bolsonaro-viajam-o-pais-fazendo-campanha/


2.5. Mas ele vai tirar o Brasil da crise! 

 

Título Link 

SE VOCÊ ESTÁ PREOCUPADO 

COM A CRISE, DEVERIA SE 

PREOCUPAR COM O PLANO 

ECONÔMICO DE JAIR 

BOLSONARO 

LER O PROGRAMA de governo de 

Jair Bolsonaro, intitulado O 

Caminho da Prosperidade, é 

aventurar-se pela cabeça do 

candidato e de sua equipe. E esse 

é o lado ruim. 

https://theintercept.com/2018/09/20/

bolsonaro-economia/  

 

http://carlosbolsonaro.com.br/pdf/plan

o_degoverno_jair_bolsonaro.pdf  

Quando Bolsonaro e as 

esquerdas falam a mesma 

língua - Por mais estranho que 

possa parecer, as ideias de 

Bolsonaro para a economia têm 

muitas semelhanças com as 

defendidas pelo PT e por outros 

partidos e organizações de 

esquerda  

https://politica.estadao.com.br/blogs/b

log-do-fucs/as-afinidades-de-

bolsonaro-e-das-esquerdas-na-

economia/  

Paulo Guedes defende nova 

CPMF e alíquota única no 

Imposto de Renda 

(ver parte sobre Imposto de 

Renda)  

https://exame.abril.com.br/economia/

paulo-guedes-defende-nova-cpmf-e-

aliquota-unica-no-imposto-de-renda/  

O que pensa Paulo Guedes, o 

cérebro econômico de Jair 

Bolsonaro 

https://exame.abril.com.br/brasil/o-

que-pensa-paulo-guedes-o-cerebro-

economico-de-jair-bolsonaro/  

 

 

2.6. Mas ele vai melhorar a segurança! 

 

Título Link 

Site da Câmara dos Deputados 

– Projetos de Lei e Outras 

Proposições de autoria de Jair 

Bolsonaro 

(Sugiro um Ctrl+F em “segurança” 

e palavras assemelhadas) 

http://www.camara.gov.br/internet/sil

eg/Prop_lista.asp?Autor=5310721&Lim

ite=N  

 

https://theintercept.com/2018/09/20/bolsonaro-economia/
https://theintercept.com/2018/09/20/bolsonaro-economia/
http://carlosbolsonaro.com.br/pdf/plano_degoverno_jair_bolsonaro.pdf
http://carlosbolsonaro.com.br/pdf/plano_degoverno_jair_bolsonaro.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/blog-do-fucs/as-afinidades-de-bolsonaro-e-das-esquerdas-na-economia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/blog-do-fucs/as-afinidades-de-bolsonaro-e-das-esquerdas-na-economia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/blog-do-fucs/as-afinidades-de-bolsonaro-e-das-esquerdas-na-economia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/blog-do-fucs/as-afinidades-de-bolsonaro-e-das-esquerdas-na-economia/
https://exame.abril.com.br/economia/paulo-guedes-defende-nova-cpmf-e-aliquota-unica-no-imposto-de-renda/
https://exame.abril.com.br/economia/paulo-guedes-defende-nova-cpmf-e-aliquota-unica-no-imposto-de-renda/
https://exame.abril.com.br/economia/paulo-guedes-defende-nova-cpmf-e-aliquota-unica-no-imposto-de-renda/
https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-pensa-paulo-guedes-o-cerebro-economico-de-jair-bolsonaro/
https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-pensa-paulo-guedes-o-cerebro-economico-de-jair-bolsonaro/
https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-pensa-paulo-guedes-o-cerebro-economico-de-jair-bolsonaro/
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=5310721&Limite=N
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=5310721&Limite=N
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=5310721&Limite=N


Título Link 

Projetos de Bolsonaro pela 

segurança 

Obs.: Note a atuação rasa no 

tema “segurança pública”, com 

nenhum projeto estruturado, fora 

do simplismo. 

http://www.camara.gov.br/internet/sil

eg/Prop_lista.asp?Autor=5310721  

 

2.7. Mas ele não tem rabo preso! 

 

Título Link 

Ao explicar R$ 200 mil da JBS, 

Bolsonaro admite que PP 

recebeu propina: “qual partido 

não recebe?” - 23/05/2017 

https://jovempan.uol.com.br/program

as/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-

bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-

propina-qual-partido-nao-recebe.html  

'Qual partido não recebe?', diz 

Bolsonaro sobre propina a 

rádio - 23/05/2017 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/

2017/05/1886798-qual-partido-nao-

recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-

radio.shtml  

BOLSONARO e o FAMOSO 

cheque “devolvido” da FRIBOI. 

Como foi isso mesmo? - 

23/05/2017 

https://www.sociedademilitar.com.b

r/wp/2017/05/bolsonaro-teria-

maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-

friboi.html  

Site do TSE mostra que 

Bolsonaro recebeu doação da 

JBS - Deputado federal do PP 

afirma ter devolvido a quantia 

para seu partido que, mais tarde, 

transferiu a mesma quantia para 

sua campanha - 20/05/2017 

https://www.metropoles.com/brasil/po

litica-br/site-do-tse-mostra-que-

bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs  

Prestação de contas no site do 

TSE mostra que Bolsonaro 

recebeu doação da JBS 

O deputado federal do PP afirma 

ter devolvido o montante para seu 

próprio partido que, mais tarde, 

transferiu a mesma quantia para 

sua campanha. - 20/05/2017 

https://www.vice.com/pt_br/article/d7

ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-

tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-

doacao-da-jbs  

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=5310721
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_lista.asp?Autor=5310721
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbs-bolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886798-qual-partido-nao-recebe-diz-bolsonaro-sobre-propina-a-radio.shtml
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2017/05/bolsonaro-teria-maquiado-dinheiro-recebido-da-jbs-friboi.html
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs
https://www.vice.com/pt_br/article/d7ekjy/prestacao-de-contas-no-site-do-tse-mostra-que-bolsonaro-recebeu-doacao-da-jbs


Título Link 

Obs.: “Fake news”?  

Ver recibo do TSE ➔ 

http://inter01.tse.jus.br/spceweb.cons

ulta.receitasdespesas2014/resumoRec

eitasByCandidato.action?sqCandidato=

190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio

=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0  

 

2.8. Mas ele vai unir o país! 

 

Título Link 

Aqui temos apenas links de vídeos do YouTube e Facebook, e algumas 

notícias 

[Compilado de barbaridades] 

https://www.facebook.com/plugins/vid

eo.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2Fbolsonaronunca%2Fv

ideos%2F1960681053988153%2F&sho

w_text=0&width=560  

Bolsonaro: "Ter filho gay é 

falta de porrada!" 

https://www.youtube.com/watch?v=Q

JNy08VoLZs  

Bolsonaro fala sobre o sangue 

dos homossexuais 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

1oGuNkGV2g  

Jair Bolsonaro dá declarações 

racistas, homofóbicas e de 

apoio a ditadura militar 

https://www.youtube.com/watch?v=l3

m4nhtxLl4  

Jair Bolsonaro detona os gays 

em entrevista: 'Nós, 

brasileiros, não gostamos dos 

homossexuais’ 

https://www.youtube.com/watch?v=H

xh_laUnt3I  

Bolsonaro é condenado por 

ofender quilombolas e negros 

https://www.youtube.com/watch?v=8

Y93yYKDZAM  

BOLSONARO: MEUS FILHOS 

FORAM MUITO BEM CRIADO 

[sic] JAMAIS NAMORARIA UMA 

NEGRA 

https://www.youtube.com/watch?v=ok

cDprybAUU  

deputado Jair Bolsonaro ataca 

os negros no programa 

CQC.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=Y

w74RtoZE_I  

Jair Bolsonaro fala sobre 

quilombolas e indígenas 

https://www.youtube.com/watch?v=_t

po5NWuwQo  

http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action?sqCandidato=190000001444&sgUe=&sgUfMunicipio=RJ&filtro=S&tipoEntrega=0
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbolsonaronunca%2Fvideos%2F1960681053988153%2F&show_text=0&width=560
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbolsonaronunca%2Fvideos%2F1960681053988153%2F&show_text=0&width=560
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbolsonaronunca%2Fvideos%2F1960681053988153%2F&show_text=0&width=560
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbolsonaronunca%2Fvideos%2F1960681053988153%2F&show_text=0&width=560
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbolsonaronunca%2Fvideos%2F1960681053988153%2F&show_text=0&width=560
https://www.youtube.com/watch?v=QJNy08VoLZs
https://www.youtube.com/watch?v=QJNy08VoLZs
https://www.youtube.com/watch?v=Z1oGuNkGV2g
https://www.youtube.com/watch?v=Z1oGuNkGV2g
https://www.youtube.com/watch?v=l3m4nhtxLl4
https://www.youtube.com/watch?v=l3m4nhtxLl4
https://www.youtube.com/watch?v=Hxh_laUnt3I
https://www.youtube.com/watch?v=Hxh_laUnt3I
https://www.youtube.com/watch?v=8Y93yYKDZAM
https://www.youtube.com/watch?v=8Y93yYKDZAM
https://www.youtube.com/watch?v=okcDprybAUU
https://www.youtube.com/watch?v=okcDprybAUU
https://www.youtube.com/watch?v=Yw74RtoZE_I
https://www.youtube.com/watch?v=Yw74RtoZE_I
https://www.youtube.com/watch?v=_tpo5NWuwQo
https://www.youtube.com/watch?v=_tpo5NWuwQo


Título Link 

Bolsonaro endurece com 

quilombolas e reservas 

indígenas 

https://www.youtube.com/watch?v=ya

bLVrYCvdo  

Jair Bolsonaro Defendendo 

Guerra Civil, Fim do Voto e 

Fechamento de Congresso 

[COMPLETO] 

https://www.youtube.com/watch?v=qI

Dyw9QKIvw  

Bolsonaro: "Sou favorável à 

tortura. Só vai mudar com 

guerra civil, matando uns 30 

mil" 

https://www.youtube.com/watch?v=-

fMdCwlwg8E  

Apoio de FHC à união gay 

causa protestos 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/coti

dian/ff1905200210.htm  

Palmada muda filho 

"gayzinho", declara deputado 

federal 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/coti

dian/ff2611201025.htm  

Veja 10 frases polêmicas de 

Bolsonaro que o deputado 

considerou 'brincadeira' 

https://www.em.com.br/app/noticia/p

olitica/2018/04/14/interna_politica,951

685/10-frases-polemicas-de-

bolsonaro-que-o-deputado-considerou-

brincadeira.shtml  

 

2.9. Bolsonaro e o Meio Ambiente 

 

Título Link 

Caça 
https://www.facebook.com/roberto.me

ireles.50/videos/1945804392145330/  

Bolsonaro diz que o maior 

problema da Amazônia é a 

proteção da floresta 

http://www.tribunadainternet.com.br/

bolsonaro-diz-que-o-maior-problema-

da-amazonia-e-a-protecao-da-floresta/  

[Comprometimento, zero!] 

http://www.observatoriodoclima.eco.br

/wp-

content/uploads/2018/09/Clima_Eleico

es_2018_Candidatos.jpeg  

 

em 

http://www.observatoriodoclima.eco.br

/o-clima-nas-eleicoes/  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yabLVrYCvdo
https://www.youtube.com/watch?v=yabLVrYCvdo
https://www.youtube.com/watch?v=qIDyw9QKIvw
https://www.youtube.com/watch?v=qIDyw9QKIvw
https://www.youtube.com/watch?v=-fMdCwlwg8E
https://www.youtube.com/watch?v=-fMdCwlwg8E
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1905200210.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1905200210.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2611201025.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2611201025.htm
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/04/14/interna_politica,951685/10-frases-polemicas-de-bolsonaro-que-o-deputado-considerou-brincadeira.shtml
https://www.facebook.com/roberto.meireles.50/videos/1945804392145330/
https://www.facebook.com/roberto.meireles.50/videos/1945804392145330/
http://www.tribunadainternet.com.br/bolsonaro-diz-que-o-maior-problema-da-amazonia-e-a-protecao-da-floresta/
http://www.tribunadainternet.com.br/bolsonaro-diz-que-o-maior-problema-da-amazonia-e-a-protecao-da-floresta/
http://www.tribunadainternet.com.br/bolsonaro-diz-que-o-maior-problema-da-amazonia-e-a-protecao-da-floresta/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Clima_Eleicoes_2018_Candidatos.jpeg
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Clima_Eleicoes_2018_Candidatos.jpeg
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Clima_Eleicoes_2018_Candidatos.jpeg
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2018/09/Clima_Eleicoes_2018_Candidatos.jpeg


3. Inépcia de algumas bandeiras 

 

3.1. Liberação das armas como solução para a violência 

 

A seguir, alguns estudos dentre centenas que tratam de como leis menos 

restritivas à posse de armas contribuem para o aumento das taxas de 

homicídio e suicídio. 

 

Matéria/Artigo Link 

State Firearm Laws and 

Interstate Firearm Deaths From 

Homicide and Suicide in the 

United States - A Cross-sectional 

Analysis of Data by County 

https://jamanetwork.com/journals/jam

ainternalmedicine/article-

abstract/2673375  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubm

ed/29507953/  

Firearm legislation and 

firearm-related fatalities in the 

United States 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubm

ed/23467753/?i=2&from=/29507953/r

elated  

Firearm legislation and firearm 

mortality in the USA: a cross-

sectional, state-level study 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubm

ed/26972843/?i=3&from=/29507953/r

elated  

Firearm Laws and Firearm 

Homicides: A Systematic 

Review 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubm

ed/27842178/?i=5&from=/29507953/r

elated  

What Do We Know About the 

Association Between Firearm 

Legislation and Firearm-

Related Injuries? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubm

ed/26905895/?i=6&from=/29507953/r

elated  

Dezenas (ou centenas de 

artigos relacionados, com 

conclusões iguais ou 

semelhantes) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubm

ed/29507953/related/  

Obs.: “Ah mas a política de desarmamento não diminuiu efetivamente os 

índices de violência”. Sim, há estudos sobre isso, mas também significa que 

contribuiu para não aumentar. A tendência é que homicídios e suicídios 

aumentem com a liberação das armas. 

 

3.2. Castração química como solução para o estupro 

 

A seguir, algumas notícias de estupros sem uso de pênis, e um paralelo com 

base em estudos científicos sobre eficácia de penas capitais (ex. pena de morte 

ou castração química) como política de prevenção de crimes. 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2673375
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2673375
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2673375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29507953/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29507953/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23467753/?i=2&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23467753/?i=2&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23467753/?i=2&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26972843/?i=3&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26972843/?i=3&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26972843/?i=3&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27842178/?i=5&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27842178/?i=5&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27842178/?i=5&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26905895/?i=6&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26905895/?i=6&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26905895/?i=6&from=/29507953/related
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29507953/related/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29507953/related/


 

Obs.: Não queremos dizer que castração não possa ajudar na prevenção de 

reincidência, mas sim que não é solução para prevenção, estudos paralelos 

mostram que não reduzem as taxas de crimes e ainda não é garantida como 

medida preventiva de reincidência. 

 

Matéria/Artigo Link 

Em autobiografia, Rita Lee 

conta que foi estuprada com 

chave de fenda 

https://www.metropoles.com/vida-e-

estilo/celebridades/em-autobiografia-

rita-lee-conta-que-foi-estuprada-com-

chave-de-fenda  

Mulher é morta com macaco 

hidráulico no canavial 

http://www.diarioonline.com.br/noticia

s/brasil/noticia-471130-mulher-e-

morta-com-macaco-hidraulico-no-

canavial.html  

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ul

timas-noticias/2017/12/06/jovem-

aceita-carona-de-conhecido-e-e-

estuprada-e-morta-no-pr.htm  

Estupro coletivo em 

Araraquara: agressores usaram 

pedaços de cana-de-açúcar 

contra vítima 

https://noticias.r7.com/sao-

paulo/fotos/estupro-coletivo-em-

araraquara-agressores-usaram-

pedacos-de-cana-de-acucar-contra-

vitima-31072016   

A seguir, alguns estudos científicos com acesso livre, entre centenas de 

outros existentes, sobre a ineficácia da pena de morte, e em paralelo de 

qualquer pena capital, como solução para a prevenção de crimes. 

 

The deterrent effect of capital 

punishment: evidence 

from a ‘‘judicial experiment’’ 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/d

ownload?doi=10.1.1.492.5544&rep=re

p1&type=pdf  

Does Capital Punishment Have 

a Deterrent Effect? 

New Evidence from Post-

moratorium Panel Data 

https://cjlf.org/deathpenalty/DezRubS

hepDeterFinal.pdf  

https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/em-autobiografia-rita-lee-conta-que-foi-estuprada-com-chave-de-fenda
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/em-autobiografia-rita-lee-conta-que-foi-estuprada-com-chave-de-fenda
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/em-autobiografia-rita-lee-conta-que-foi-estuprada-com-chave-de-fenda
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/em-autobiografia-rita-lee-conta-que-foi-estuprada-com-chave-de-fenda
http://www.diarioonline.com.br/noticias/brasil/noticia-471130-mulher-e-morta-com-macaco-hidraulico-no-canavial.html
http://www.diarioonline.com.br/noticias/brasil/noticia-471130-mulher-e-morta-com-macaco-hidraulico-no-canavial.html
http://www.diarioonline.com.br/noticias/brasil/noticia-471130-mulher-e-morta-com-macaco-hidraulico-no-canavial.html
http://www.diarioonline.com.br/noticias/brasil/noticia-471130-mulher-e-morta-com-macaco-hidraulico-no-canavial.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/06/jovem-aceita-carona-de-conhecido-e-e-estuprada-e-morta-no-pr.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/06/jovem-aceita-carona-de-conhecido-e-e-estuprada-e-morta-no-pr.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/06/jovem-aceita-carona-de-conhecido-e-e-estuprada-e-morta-no-pr.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/06/jovem-aceita-carona-de-conhecido-e-e-estuprada-e-morta-no-pr.htm
https://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/estupro-coletivo-em-araraquara-agressores-usaram-pedacos-de-cana-de-acucar-contra-vitima-31072016
https://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/estupro-coletivo-em-araraquara-agressores-usaram-pedacos-de-cana-de-acucar-contra-vitima-31072016
https://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/estupro-coletivo-em-araraquara-agressores-usaram-pedacos-de-cana-de-acucar-contra-vitima-31072016
https://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/estupro-coletivo-em-araraquara-agressores-usaram-pedacos-de-cana-de-acucar-contra-vitima-31072016
https://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/estupro-coletivo-em-araraquara-agressores-usaram-pedacos-de-cana-de-acucar-contra-vitima-31072016
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.5544&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.5544&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.5544&rep=rep1&type=pdf
https://cjlf.org/deathpenalty/DezRubShepDeterFinal.pdf
https://cjlf.org/deathpenalty/DezRubShepDeterFinal.pdf


Matéria/Artigo Link 

Uses and abuses of empirical 

evidence in the death penalty 

debate 

Esse estudo compara os índices de 

violência de lugares com pena de morte 

e lugares sem pena de morte. Bem 

interessante! 

 

http://users.nber.org/~jwolfers/papers

/DeathPenalty(SLR).pdf  

The deterrent effect of capital 

punishment: 

A review of the research 

evidence 

http://www.bocsar.nsw.gov.au/Docum

ents/CJB/cjb84.pdf  

 

The Deterrent Effect of the 

Death Penalty - from an 

Econometric Point of View 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstrea

m/handle/document/44281/ssoar-

dieip-2012-1-2-toth-

The_deterrent_effect_of_the.pdf?sequ

ence=3  

 

Obs.: Os métodos desse estudo foram 

bastante questionados e a perspectiva 

é econômica e não de segurança pública 

mas, mesmo assim, é interessante. 

 

  

http://users.nber.org/~jwolfers/papers/DeathPenalty(SLR).pdf
http://users.nber.org/~jwolfers/papers/DeathPenalty(SLR).pdf
http://www.bocsar.nsw.gov.au/Documents/CJB/cjb84.pdf
http://www.bocsar.nsw.gov.au/Documents/CJB/cjb84.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/44281/ssoar-dieip-2012-1-2-toth-The_deterrent_effect_of_the.pdf?sequence=3
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/44281/ssoar-dieip-2012-1-2-toth-The_deterrent_effect_of_the.pdf?sequence=3
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/44281/ssoar-dieip-2012-1-2-toth-The_deterrent_effect_of_the.pdf?sequence=3
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/44281/ssoar-dieip-2012-1-2-toth-The_deterrent_effect_of_the.pdf?sequence=3
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/44281/ssoar-dieip-2012-1-2-toth-The_deterrent_effect_of_the.pdf?sequence=3


4. Bolsonaro e o compromisso com a verdade 

 

4.1. A farsa do “Kit Gay” 

 

Título Link 

Conheça o "kit gay" vetado 

pelo governo federal em 2011 - 

Material "Escola sem Homofobia", 

de formação sobre questões de 

gênero e sexualidade, foi alvo de 

críticas de setores conservadores e 

teve a veiculação suspensa pela 

presidência 

https://novaescola.org.br/conteudo/84

/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-

governo-federal-em-2011  

O livro “Aparelho Sexual e Cia” 

faz parte do kit gay distribuído 

pelo MEC? 

http://www.e-farsas.com/o-livro-

aparelho-sexual-e-cia-faz-parte-do-kit-

gay-distribuido-pelo-mec.html  

Seminário LGBT vai discutir 

"Infância e Sexualidade" 

 

Obs.: NUNCA existiu “Seminário 

LGBT Infantil”... 

http://www2.camara.leg.br/camaranot

icias/radio/materias/ULTIMAS-

NOTICIAS/410781-SEMINARIO-LGBT-

VAI-DISCUTIR-INFANCIA-E-

SEXUALIDADE.html  

Este aqui é o livro “misterioso” 

que o Bolsonaro levou ao 

Jornal Nacional - Não, o livro 

não foi comprado pelo MEC. Sim, 

ele tem imagens um tanto 

explícitas. Conheça por si mesmo 

a história do livro mais falado do 

dia. 

https://super.abril.com.br/comportam

ento/esse-e-o-livro-pornografico-que-

o-bolsonaro-levou-ao-jornal-nacional/  

Bolsonaro ressuscita polêmica 

do “kit gay” com livro juvenil 

no JN 

https://exame.abril.com.br/brasil/bols

onaro-ressuscita-polemica-do-kit-gay-

com-livro-juvenil-no-jn/  

[Sobre aula de educação 

sexual para crianças: Laura 

Muller no Altas Horas] 

https://m.facebook.com/story.php?sto

ry_fbid=328192384600831&id=11011

24169903040  

https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
http://www.e-farsas.com/o-livro-aparelho-sexual-e-cia-faz-parte-do-kit-gay-distribuido-pelo-mec.html
http://www.e-farsas.com/o-livro-aparelho-sexual-e-cia-faz-parte-do-kit-gay-distribuido-pelo-mec.html
http://www.e-farsas.com/o-livro-aparelho-sexual-e-cia-faz-parte-do-kit-gay-distribuido-pelo-mec.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/410781-SEMINARIO-LGBT-VAI-DISCUTIR-INFANCIA-E-SEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/410781-SEMINARIO-LGBT-VAI-DISCUTIR-INFANCIA-E-SEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/410781-SEMINARIO-LGBT-VAI-DISCUTIR-INFANCIA-E-SEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/410781-SEMINARIO-LGBT-VAI-DISCUTIR-INFANCIA-E-SEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/410781-SEMINARIO-LGBT-VAI-DISCUTIR-INFANCIA-E-SEXUALIDADE.html
https://super.abril.com.br/comportamento/esse-e-o-livro-pornografico-que-o-bolsonaro-levou-ao-jornal-nacional/
https://super.abril.com.br/comportamento/esse-e-o-livro-pornografico-que-o-bolsonaro-levou-ao-jornal-nacional/
https://super.abril.com.br/comportamento/esse-e-o-livro-pornografico-que-o-bolsonaro-levou-ao-jornal-nacional/
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-ressuscita-polemica-do-kit-gay-com-livro-juvenil-no-jn/
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-ressuscita-polemica-do-kit-gay-com-livro-juvenil-no-jn/
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-ressuscita-polemica-do-kit-gay-com-livro-juvenil-no-jn/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328192384600831&id=1101124169903040
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328192384600831&id=1101124169903040
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328192384600831&id=1101124169903040


“Leia a íntegra da nota da Companhia das Letras:  

[link https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-ressuscita-polemica-do-

kit-gay-com-livro-juvenil-no-jn/] 

A editora Companhia das Letras reitera que confia no conteúdo do livro 

Aparelho sexual e Cia, uma obra que enfoca todos os aspectos da 

sexualidade, com sólida base pedagógica e rigor científico. Justamente por 

sua seriedade e pela importância do tema — cuja dificuldade de tratamento 

foi superada pela leveza na abordagem de assuntos como a paixão, as 

mudanças da puberdade, a contracepção, doenças sexualmente 

transmissíveis, pedofilia e incesto —, a obra foi publicada em 10 línguas, 

vendeu mais de 1,5 milhões de exemplares no mundo, e foi transformada 

em exposição, que ficou em cartaz duas vezes na Cité des Sciences et de 

l’Industrie, em Paris, e viajou por 7 anos pela Europa, sem que tivesse 

recebido qualquer acusação ou reprimenda. Ao contrário, virou um modelo 

de como informar os jovens sobre temas importantes e incontornáveis, a 

partir de um tratamento comprometido e cuidadoso. 

Gostaríamos de lembrar que Aparelho sexual e Cia foi lançado pelo selo 

juvenil da editora em 2007, e no nosso catálogo era sugerido para o 6º, 

7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, ou seja, para alunos de 11 

a 15 anos. A indicação de cada escola é livre, a Companhia das Letras não 

tem nenhuma interferência sobre ela. 

O conteúdo da obra nada tem de pornográfico, uma vez que, formar e 

informar as crianças sobre sexualidade com responsabilidade é, inclusive, 

preocupação manifestada pelo próprio Estado, por meio de sua Secretaria de 

Cultura do Ministério da Educação que criou, dentre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), um específico à “Orientação Sexual” para 

crianças, jovens e adolescentes. O livro conta ainda com uma seção chamada 

“Fique esperto”, que alerta os adolescentes para situações de abuso, explica 

o que é pedofilia — mostrando como tal ato é crime —, o que é incesto e até 

fornece o contato do Disque-denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes e da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos. 

Ao contrário do que afirmou erroneamente o candidato à Presidência 

em entrevista ao Jornal Nacional na noite de 28 de agosto, ele nunca 

foi comprado pelo MEC, como tampouco fez parte de nenhum suposto 

“kit gay”. O Ministério da Cultura comprou 28 exemplares em 2011, 

destinados a bibliotecas públicas. 

Como o livro está esgotado, e o seu contrato, expirado, a editora está em 

contato com os proprietários para avaliação da possibilidade de 

disponibilizá-lo, novamente, para o público brasileiro.” 

https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-ressuscita-polemica-do-kit-gay-com-livro-juvenil-no-jn/
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-ressuscita-polemica-do-kit-gay-com-livro-juvenil-no-jn/


 

4.2. Um Namoro com Fake News... 

 

Título Link 

Bolsonaro, o candidato fake 

O aspirante do PSL ao Planalto é o 

inverso de (quase) tudo o que, 

ultimamente, tem aparentado ser. 

Não é liberal na economia, não é 

outsider e, sim, nutre indiscutível 

preconceito de gênero. Criticado 

por saber pouco sobre temas 

essenciais à condução do País, em 

algo ele é especialista: disseminar 

notícias falsas 

https://istoe.com.br/bolsonaro-o-

candidato-fake/  

Boris Fausto: Bolsonaro usa 

estratégia de "fake news" ao 

distorcer história... 

https://noticias.uol.com.br/politica/elei

coes/2018/noticias/2018/08/01/ao-

distorcer-historia-bolsonaro-usa-

estrategia-de-quem-faz-fake-

news.htm  

O grupo “Mulheres unidas 

contra Bolsonaro” é o da 

antiga Gina Indelicada? 

http://www.e-farsas.com/o-grupo-

mulheres-unidas-contra-bolsonaro-e-

o-da-antiga-gina-indelicada.html  

Campanha de Bolsonaro mente 

sobre mobilização de mulheres 

contra o candidato no 

Facebook 

Enquanto grupo era atacado e 

chegou a sair do ar, filho de 

candidato e vice divulgaram 

informações falsas 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/0

9/17/politica/1537142202_233134.ht

ml  

Grupo "Mulheres Unidas 

Contra Bolsonaro" no 

Facebook é hackeado e sai do 

ar 

https://universa.uol.com.br/noticias/re

dacao/2018/09/16/grupo-mulheres-

contra-bolsonaro-no-facebook-e-

hackeado-e-fica-fora-do-ar.htm  

https://istoe.com.br/bolsonaro-o-candidato-fake/
https://istoe.com.br/bolsonaro-o-candidato-fake/
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/01/ao-distorcer-historia-bolsonaro-usa-estrategia-de-quem-faz-fake-news.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/01/ao-distorcer-historia-bolsonaro-usa-estrategia-de-quem-faz-fake-news.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/01/ao-distorcer-historia-bolsonaro-usa-estrategia-de-quem-faz-fake-news.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/01/ao-distorcer-historia-bolsonaro-usa-estrategia-de-quem-faz-fake-news.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/01/ao-distorcer-historia-bolsonaro-usa-estrategia-de-quem-faz-fake-news.htm
http://www.e-farsas.com/o-grupo-mulheres-unidas-contra-bolsonaro-e-o-da-antiga-gina-indelicada.html
http://www.e-farsas.com/o-grupo-mulheres-unidas-contra-bolsonaro-e-o-da-antiga-gina-indelicada.html
http://www.e-farsas.com/o-grupo-mulheres-unidas-contra-bolsonaro-e-o-da-antiga-gina-indelicada.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/17/politica/1537142202_233134.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/17/politica/1537142202_233134.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/17/politica/1537142202_233134.html
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/16/grupo-mulheres-contra-bolsonaro-no-facebook-e-hackeado-e-fica-fora-do-ar.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/16/grupo-mulheres-contra-bolsonaro-no-facebook-e-hackeado-e-fica-fora-do-ar.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/16/grupo-mulheres-contra-bolsonaro-no-facebook-e-hackeado-e-fica-fora-do-ar.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/16/grupo-mulheres-contra-bolsonaro-no-facebook-e-hackeado-e-fica-fora-do-ar.htm


Título Link 

Fake News alimenta a 

campanha de Bolsonaro nas 

redes 

Mentiras, notícias falsas, 

comentários alarmistas de cunho 

islamofóbico, homofóbicos e de 

ódio ao PT e ao Lula compõe o 

expediente usado pelo político nas 

redes. 

https://www.revistaforum.com.br/fake

-news-alimenta-campanha-de-

bolsonaro-nas-redes/  

Fernanda Montenegro 

responde a fake news político: 

"Não me posicionei" 

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias

/redacao/2018/09/18/fernanda-

montenegro-responde-a-fake-news-

politico-nao-me-posicionei.htm  

Fake news: Ivete Sangalo não 

apoia Jair Bolsonaro 

A notícia foi desmentida pelo site 

Boatos.org 

https://catracalivre.com.br/cidadania/f

ake-news-ivete-sangalo-nao-apoia-

jair-bolsonaro/  

Padre Marcelo Rossi desmente 

apoio a Bolsonaro e nega ter 

gravado áudio 

https://noticias.uol.com.br/comprova/

ultimas-noticias/2018/09/14/padre-

marcelo-rossi-desmente-apoio-a-

bolsonaro-e-nega-ter-gravado-

audio.htm  

O Padre Marcelo Rossi gravou 

áudio pedindo voto para o 

Bolsonaro? 

http://www.e-farsas.com/o-padre-

marcelo-rossi-gravou-audio-pedindo-

voto-para-o-bolsonaro.html  

Patrícia Pillar desmente 

'meme' que a associa à 

violência e a Bolsonaro 

por Redação — publicado 

20/09/2018 11h31 

Atriz usou redes sociais para dizer 

"que estão usando a minha 

imagem para divulgar notícias 

falsas, favorecendo um candidato 

que jamais seria o meu" 

https://www.cartacapital.com.br/politic

a/patricia-pillar-desmente-meme-

onde-e-associada-a-violencia-a-

bolsonaro  

https://www.revistaforum.com.br/fake-news-alimenta-campanha-de-bolsonaro-nas-redes/
https://www.revistaforum.com.br/fake-news-alimenta-campanha-de-bolsonaro-nas-redes/
https://www.revistaforum.com.br/fake-news-alimenta-campanha-de-bolsonaro-nas-redes/
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/fernanda-montenegro-responde-a-fake-news-politico-nao-me-posicionei.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/fernanda-montenegro-responde-a-fake-news-politico-nao-me-posicionei.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/fernanda-montenegro-responde-a-fake-news-politico-nao-me-posicionei.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/18/fernanda-montenegro-responde-a-fake-news-politico-nao-me-posicionei.htm
https://catracalivre.com.br/cidadania/fake-news-ivete-sangalo-nao-apoia-jair-bolsonaro/
https://catracalivre.com.br/cidadania/fake-news-ivete-sangalo-nao-apoia-jair-bolsonaro/
https://catracalivre.com.br/cidadania/fake-news-ivete-sangalo-nao-apoia-jair-bolsonaro/
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/14/padre-marcelo-rossi-desmente-apoio-a-bolsonaro-e-nega-ter-gravado-audio.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/14/padre-marcelo-rossi-desmente-apoio-a-bolsonaro-e-nega-ter-gravado-audio.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/14/padre-marcelo-rossi-desmente-apoio-a-bolsonaro-e-nega-ter-gravado-audio.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/14/padre-marcelo-rossi-desmente-apoio-a-bolsonaro-e-nega-ter-gravado-audio.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/14/padre-marcelo-rossi-desmente-apoio-a-bolsonaro-e-nega-ter-gravado-audio.htm
http://www.e-farsas.com/o-padre-marcelo-rossi-gravou-audio-pedindo-voto-para-o-bolsonaro.html
http://www.e-farsas.com/o-padre-marcelo-rossi-gravou-audio-pedindo-voto-para-o-bolsonaro.html
http://www.e-farsas.com/o-padre-marcelo-rossi-gravou-audio-pedindo-voto-para-o-bolsonaro.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/patricia-pillar-desmente-meme-onde-e-associada-a-violencia-a-bolsonaro
https://www.cartacapital.com.br/politica/patricia-pillar-desmente-meme-onde-e-associada-a-violencia-a-bolsonaro
https://www.cartacapital.com.br/politica/patricia-pillar-desmente-meme-onde-e-associada-a-violencia-a-bolsonaro
https://www.cartacapital.com.br/politica/patricia-pillar-desmente-meme-onde-e-associada-a-violencia-a-bolsonaro


Título Link 

Vídeo de 2015 foi editado para 

parecer manifestação de apoio 

a Bolsonaro 

Gravação original foi publicada no 

YouTube em 15 de março de 2015 

em ato pelo impeachment de 

Dilma Rousseff (PT) 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politic

a/eleicoes/noticia/2018/09/video-de-

2015-foi-editado-para-parecer-

manifestacao-de-apoio-a-bolsonaro-

cjm87j1v404dd01pxzgcwv6xg.html  

Vídeos foram manipulados 

como se fossem atos em apoio 

a Bolsonaro 

Uma das gravações mostra 

multidão reunida para assistir à 

transmissão de jogo do Brasil pela 

Copa do Mundo 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politic

a/eleicoes/noticia/2018/09/videos-

foram-editados-como-se-fossem-atos-

em-apoio-a-bolsonaro-

cjmatt86204vl01pxddptdpsm.html  

 

  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/video-de-2015-foi-editado-para-parecer-manifestacao-de-apoio-a-bolsonaro-cjm87j1v404dd01pxzgcwv6xg.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/video-de-2015-foi-editado-para-parecer-manifestacao-de-apoio-a-bolsonaro-cjm87j1v404dd01pxzgcwv6xg.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/video-de-2015-foi-editado-para-parecer-manifestacao-de-apoio-a-bolsonaro-cjm87j1v404dd01pxzgcwv6xg.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/video-de-2015-foi-editado-para-parecer-manifestacao-de-apoio-a-bolsonaro-cjm87j1v404dd01pxzgcwv6xg.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/video-de-2015-foi-editado-para-parecer-manifestacao-de-apoio-a-bolsonaro-cjm87j1v404dd01pxzgcwv6xg.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/videos-foram-editados-como-se-fossem-atos-em-apoio-a-bolsonaro-cjmatt86204vl01pxddptdpsm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/videos-foram-editados-como-se-fossem-atos-em-apoio-a-bolsonaro-cjmatt86204vl01pxddptdpsm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/videos-foram-editados-como-se-fossem-atos-em-apoio-a-bolsonaro-cjmatt86204vl01pxddptdpsm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/videos-foram-editados-como-se-fossem-atos-em-apoio-a-bolsonaro-cjmatt86204vl01pxddptdpsm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/videos-foram-editados-como-se-fossem-atos-em-apoio-a-bolsonaro-cjmatt86204vl01pxddptdpsm.html


5. Paralelo entre Nazismo e Bolsonaro – parece... mas só parece 

 

A seguir apresentamos alguns links apenas para que fique claro que quem faz 

o paralelo entre Bolsonaro e seus seguidores com nazismo estão apenas 

verificando semelhanças em vários aspectos. Isso não significa dizer que seus 

eleitores são burros ou mal intencionados, muito longe disso! 

 

Título Link 

5.1. Lavagem Cerebral 

“Como ditadores hackeiam 

nossos sentimentos” 

 

“Why facism is so tempting – 

and how your data could 

power it” 

https://www.youtube.com/watch?v=g

XTORaaeO6g  

 

https://www.ted.com/talks/yuval_noa

h_harari_why_fascism_is_so_tempting

_and_how_your_data_could_power_it  

Desprogramado 
https://www.netflix.com/br/title/80141

627  

5.2. Como pessoas bem intencionadas seguem totalitários 

O TOTALITARISMO NA 

ALEMANHA SEGUNDO HANNAH 

ARENDT  

http://fiponline.edu.br/coopex/pdf/clie

nte=3-

9672cc519fddccd444d661c603c794ef.

pdf  

“O cinema explicando como 

nasce o fascismo.” 

https://www.facebook.com/roberto.ab

dala1/videos/10217787648549236/  

7 motivos que fizeram os 

alemães embarcarem na 

loucura de Hitler 

Entenda por que a sociedade 

alemã, que produziu tantos 

filósofos e artistas, apoiou os 

devaneios de Adolf Hitler e seus 

asseclas 

https://super.abril.com.br/historia/7-

motivos-que-fizeram-os-alemaes-

embarcar-na-loucura-de-hitler/  

5.3. Como pessoas muito inteligentes seguem totalitários 

Assassinos da SS com 

doutorado 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/0

6/21/cultura/1498069163_921732.ht

ml  

https://www.youtube.com/watch?v=gXTORaaeO6g
https://www.youtube.com/watch?v=gXTORaaeO6g
https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_why_fascism_is_so_tempting_and_how_your_data_could_power_it
https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_why_fascism_is_so_tempting_and_how_your_data_could_power_it
https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_why_fascism_is_so_tempting_and_how_your_data_could_power_it
https://www.netflix.com/br/title/80141627
https://www.netflix.com/br/title/80141627
http://fiponline.edu.br/coopex/pdf/cliente=3-9672cc519fddccd444d661c603c794ef.pdf
http://fiponline.edu.br/coopex/pdf/cliente=3-9672cc519fddccd444d661c603c794ef.pdf
http://fiponline.edu.br/coopex/pdf/cliente=3-9672cc519fddccd444d661c603c794ef.pdf
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https://www.facebook.com/roberto.abdala1/videos/10217787648549236/
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https://super.abril.com.br/historia/7-motivos-que-fizeram-os-alemaes-embarcar-na-loucura-de-hitler/
https://super.abril.com.br/historia/7-motivos-que-fizeram-os-alemaes-embarcar-na-loucura-de-hitler/
https://super.abril.com.br/historia/7-motivos-que-fizeram-os-alemaes-embarcar-na-loucura-de-hitler/
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/21/cultura/1498069163_921732.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/21/cultura/1498069163_921732.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/21/cultura/1498069163_921732.html


Título Link 

5.4. Alguns paralelos noticiados 

Historiador decifra 'carisma' de 

Hitler e vê paralelos em mundo 

hoje - 13 nov 2012 

[Trata da ascensão dos 

movimentos de ultradireita na 

Grécia] 

https://www.bbc.com/portuguese/celul

ar/noticias/2012/11/121112_hitler_car

isma_mv.shtml  

Jornalista compara ascensão 

de Bolsonaro à de Hitler 

Em Portugal para lançamento de 

"Sonata em Auschwitz", Luize 

Valente aponta os perigos da 

incitação à violência e do discurso 

politicamente retrógrado. 

Comparação com Hitler fora feita 

antes por concorrente de 

Bolsonaro. 

https://www.dw.com/pt-br/jornalista-

compara-ascens%C3%A3o-de-

bolsonaro-%C3%A0-de-hitler/a-

42139522  

Os elementos nazistas no 

discurso político de Bolsonaro 

Embora encontremos alguns 

pontos liberais genéricos, como a 

diminuição do tamanho do Estado 

e a proteção intransigente à 

democracia e à liberdade do 

cidadão, o programa político de 

Bolsonaro se destaca por não 

apresentar uma proposta prática 

para os problemas materiais do 

país, priorizando, tal como os 

neonazistas, os aspectos morais 

https://www.revistaforum.com.br/os-

elementos-nazistas-no-discurso-

politico-de-bolsonaro/  

 

 

6. Uma autocrítica da esquerda 

 

A esquerda elegerá Bolsonaro presidente:  

https://www.facebook.com/autocriticadeesquerda/videos/200454257075576

/  

 

[conclusão na próxima página]  

https://www.bbc.com/portuguese/celular/noticias/2012/11/121112_hitler_carisma_mv.shtml
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https://www.revistaforum.com.br/os-elementos-nazistas-no-discurso-politico-de-bolsonaro/
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7. CONCLUSÃO: 

Será que não é melhor conhecer melhor sua afinidade com as propostas de 

cada candidato, aí então avaliar com mais cuidado a sua escolha? 

 

Calculadora de afinidade presidencial 

https://oiceberg.com.br/calculadora/  

 

Propostas de cada candidato em Educação e Saúde, Segurança 

Pública, Políticas Sociais e Direitos Humanos, Economia e Emprego, 

Política e Corrupção, Política Externa e Meio Ambiente 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45215784  

 

Propostas de cada candidato sobre Ciência e Tecnologia: 

http://www.jornaldaciencia.org.br/propostas-presidencia-cti/  

 

Propostas de cada candidato sobre Questões Ambientais (mais 

detalhado): 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/o-clima-nas-eleicoes/  

 

E não se esqueça! Voto branco/nulo elege quem já está ganhando! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160848942585524&set=a.101

50377038760524&type=3&theater  

https://oiceberg.com.br/calculadora/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45215784
http://www.jornaldaciencia.org.br/propostas-presidencia-cti/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/o-clima-nas-eleicoes/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160848942585524&set=a.10150377038760524&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160848942585524&set=a.10150377038760524&type=3&theater

