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1. ATUAÇÃO POLÍTICA
Bolsonaro vota A FAVOR da PEC 241, que congela os gastos em saúde e educação
durante 20 ANOS: https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-vota-sim-pec-241-eseguidores-se-revoltam-com-decisao/
Bolsonaro defendeu esterilização de pobres para combater miséria e crime:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/bolsonaro-defendeu-esterilizacao-de-pobrespara-combater-miseria-e-crime.shtml
Votou A FAVOR do aumento dos salários de deputados e senadores:
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2010/12/15/veja-lista-dos-politicos-queapoiaram-a-votacao-do-aumento-de-salario.htm
Bolsonaro diz ser CONTRA os direitos trabalhistas para empregadas doméstica:
https://tvuol.uol.com.br/video/bolsonaro-diz-ser-contra-os-direitos-trabalhistas-paraempregadas-domestica-04020E9C3764E4995326
Bolsonaro foi o único deputado a votar CONTRA o Fundo de Combate à Pobreza:
https://exame.abril.com.br/economia/descubra-como-deputados-e-senadores-votaram-nosultimos-quatro-anos-m0064180/
PSL de Bolsonaro foi o mais fiel a Temer neste ano:
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,psl-de-bolsonaro-foi-o-mais-fiel-a-temerneste-ano,70002414169
Bolsonaro destinou 0,3% do valor de suas emendas para segurança pública:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/bolsonaro-destinou-03-do-valor-de-suasemendas-para-seguranca-publica.shtml
Bolsonaro votou CONTRA o plano real e disse que o então presidente Fernando Henrique
Cardoso merecia ser fuzilado:
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/11/apesar-do-atual-aceno-liberalbolsonaro-foi-contra-reformas-e-plano-que-domou-inflacao.html
Bolsonaro votou CONTRA o fim da pensão para filhas de militares: https://goo.gl/9L34YC
Alvo de Bolsonaro, Estatuto do Desarmamento evita 13,3 mil assassinatos por ano:

https://www.brasildefato.com.br/2018/10/04/alvo-de-bolsonaro-estatuto-do-desarmamentoevita-133-mil-assassinatos-por-ano/

Como o discurso de Bolsonaro mudou ao longo de 27 anos na Câmara:
https://www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-42231485

2. CORRUPÇÃO
Ao explicar R$ 200 mil da JBS, Bolsonaro admite que PP recebeu propina: “qual partido
não recebe?”: https://jovempan.uol.com.br/programas/ao-explicar-r-200-mil-da-jbsbolsonaro-admite-que-pp-recebeu-propina-qual-partido-nao-recebe.html
Patrimônio de Jair Bolsonaro e filhos se multiplica em apenas dez anos:
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/01/patrimonio-de-jair-bolsonaro-e-filhosse-multiplica-em-apenas-dez-anos.html
Funcionário fantasma, irmão de Jair Bolsonaro recebia R$ 17 mil por mês da Alesp:
https://noticias.r7.com/brasil/funcionario-fantasma-irmao-de-jair-bolsonaro-recebia-r-17-milpor-mes-da-alesp-07042016
Quando questionado sobre o auxílio moradia que recebia mesmo tendo casa, Bolsonaro
diz que utilizava do dinheiro publico para "COMER GENTE":
https://www.youtube.com/watch?v=HwwMlyQkw2Q
PP é o partido com o maior número de deputados investigados no STF:
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/pp-e-o-partido-com-o-maior-numerode-parlamentares-investigados-no-stf/
Articulador de apoios a Bolsonaro, deputado confessou caixa dois:
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/06/articulador-deapoios-a-bolsonaro-deputado-confessou-caixa-dois-1014134496.html
Bolsonaro tem nome citado em lista na quebra de sigilo do tucano Aécio Neves:
https://www.correiodobrasil.com.br/bolsonaro-tem-nome-citado-lista-quebra-sigilo-tucanoaecio/
Bolsonaro diz que sonega impostos: https://www.youtube.com/watch?v=ElBQbueU0tQ
Bolsonaro empregou ex-mulher e parentes dela no Legislativo:
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-empregou-ex-mulher-parentes-dela-nolegislativo-22143135
Patrimônio de Jair Bolsonaro e filhos tem indícios de lavagem:
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-01-07/jair-bolsonaro-patrimonio-familia.html
Vídeo em que Bolsonaro admite que o dinheiro que recebeu de JBS era propina do partido
dele: https://www.youtube.com/watch?v=D62y7u04-U8
MPF investiga Guedes, economista de Bolsonaro, por suspeita de fraude em fundos:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-investiga-paulo-guedes-por-supostafraude-contra-fundos-de-pensao,70002541914
Bolsonaro emprega servidora fantasma que vende açaí em Angra:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1949719-bolsonaro-emprega-servidorafantasma-que-vende-acai-em-angra.shtml

Tv Folha investiga a funcionária fantasma e os bens de Bolsonaro:
https://www.youtube.com/watch?v=k99hXSytsyI
Bolsonaro e filhos possuem pelo menos R$ 15 milhões em imóveis:
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-e-filhos-possuem-pelo-menos-r-15-milhoes-emimoveis/

Filho de Bolsonaro aluga seu carro para si mesmo:
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/filho-de-bolsonaro-aluga-seu-carropara-si-mesmo.html
Produtora de vídeo que só existe no papel recebeu R$ 240 mil da campanha de
Bolsonaro:
https://epoca.globo.com/produtora-de-video-que-so-existe-no-papel-recebeu-240-milda-campanha-de-bolsonaro-23107926
Indicado como ministro por Bolsonaro tinha supersalário com verba pública:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/general-helenoministro-bolsonaro-supersalario-recursos-publicos.htm
Fundo ligado a Paulo Guedes lucrou R$ 590 mil com informação privilegiada:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/paulo-guedesinformacao-privilegiada-bolsa-de-valores-cvm-bolsonaro.htm

3. RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Bolsonaro chama refugiados de “escória do mundo”:
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-chama-refugiados-de-escoria-do-mundo/
Bolsonaro defende Hugo Chávez em entrevista de 1999:
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-defende-hugo-chavez-em-entrevista-de-1999/
“Acusaram o PT de imitar a Venezuela, mas é Bolsonaro quem se espelha no processo de
lá”: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/08/politica/1539001055_896195.html
Bolsonaro diz que vai tirar Brasil da ONU se for eleito presidente:
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/18/bolsonaro-diz-que-vai-tirarbrasil-da-onu-se-for-eleito-presidente.ghtml
Bolsonaro quer campo de refugiados em Roraima:
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-quer-campo-de-refugiados-emroraima,70002226010
"Não há base para parceria estratégica se Bolsonaro vencer":
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/nao-ha-base-para-parceria-estrategica-sebolsonaro-vencer,df9930ce33e6fd15c6d395f8396276e648ra7ch6.html
Eurodeputados lançam manifesto contra Bolsonaro: 'profundo repúdio':
https://veja.abril.com.br/blog/radar/eurodeputados-lancam-manifesto-contra-bolsonaroprofundo-repudio/
A república popular da China não gostou desta viagem de Bolsonaro:

https://exame.abril.com.br/brasil/a-republica-popular-da-china-nao-gostou-desta-viagemde-bolsonaro/

4. PROPOSTAS
Objetivo é fazer Brasil semelhante ao que 'era 40, 50 anos', diz Bolsonaro:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/objetivo-e-fazer-brasil-como-era-a-40-50anos-atras-diz-bolsonaro.shtml
Bolsonaro diz que quer dar "carta branca" para PM matar em serviço:
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/14/bolsonaro-diz-que-quer-darcarta-branca-para-pm-matar-em-servico.htm
Bolsonaro diz que quer Alexandre Frota ministro da Cultura em vídeo:
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-quer-alexandre-frota-ministro-da-culturaem-video-22535166
Vice de Bolsonaro, Mourão critica 13º salário e fala em reforma trabalhista 'séria':
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/vice-de-bolsonaro-mourao-critica-13o-salarioe-fala-em-reforma-trabalhista-seria.shtml
Bolsonaro defende a extinção do Ministério da Cultura:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/03/29/bolsonaro-defende-aextincao-do-ministerio-da-cultura.htm
Bolsonaro defende educação à distância desde o ensino fundamental:
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-defende-educacao-distancia-desde-ensinofundamental-22957843
Bolsonaro diz que jovem brasileiro tem "tara" por formação superior:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agenciaestado/2018/08/28/bolsonaro-diz-que-jovem-brasileiro-tem-tara-por-formacao-superior.htm
Jair Bolsonaro diz que, se eleito, pode privatizar Petrobras, uma das maiores empresas do
Brasil, e entregar de vez a industria do petróleo na mão dos estrangeiros:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-admite-possibilidade-de-privatizara-petrobras-apesar-de-se-dizer-pessoalmente-contra.shtml
Se você está preocupado com a crise, deveria se preocupar com o plano econômico de Jair
Bolsonaro:

https://theintercept.com/2018/09/20/bolsonaro-economia/
General ligado a Bolsonaro fala em banir livros sem "a verdade" sobre 1964:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/28/general-ligado-abolsonaro-fala-em-banir-livros-sem-a-verdade-sobre-1964.htm
Ascensão de Bolsonaro valoriza as ações da indústria das armas:
https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2018/09/favoritismo-de-bolsonarovaloriza-acoes-da-industria-das-armas.html
Bolsonaro diz que é favorável a tortura, guerra civil e fim do voto:
https://www.youtube.com/watch?v=qIDyw9QKIvw

Exército recebe doação de 96 blindados dos Estados Unidos:
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/10/10/exercito-recebe-doacaode-96-blindados-dos-estados-unidos.htm
Porta-helicópteros comprado pela Marinha por R$ 350 milhões chega ao Rio no sábado:
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/08/22/porta-helicopteroscomprado-pela-marinha-por-r-350-milhoes-chega-ao-rio-no-sabado.htm
Marun declara voto em Bolsonaro por enxergar agenda semelhante à de Temer:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/marun-declara-votoem-bolsonaro-por-enxergar-agenda-semelhante-a-de-temer.htm

5.ONDA DE VIOLÊNCIA
Morte, ameaças e intimidação: o discurso de Bolsonaro inflama radicais:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/09/politica/1539112288_960840.html
Apoiadores de Bolsonaro realizaram pelo menos 50 ataques em todo o país:
https://exame.abril.com.br/brasil/apoiadores-de-bolsonaro-realizaram-pelo-menos-50ataques-em-todo-o-pais/
Mestre de capoeira é morto com 12 facadas após dizer que votou no PT, em Salvador:
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mestre-de-capoeira-morto-com-12-facadas-aposdizer-que-votou-no-pt-em-salvador-23139302.html

Em vídeo registrado no metrô, grupo canta que “Bolsonaro vai matar veado”:
https://vejasp.abril.com.br/cidades/matar-viado-bolsonaro-homofobicos-metro/
Mulher é agredida por usar camiseta com a expressão #EleNão:
https://guaiba.com.br/2018/10/10/mulher-de-19-anos-e-agredida-por-usar-camiseta-com-aexpressao-elenao/
Discurso de Jair Bolsonaro legitima violência nas ruas, dizem especialistas:
https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5582852-discurso-de-jair-bolsonaro-legitimaviolencia-nas-ruas-dizem-especialistas.html
Neonazistas são presos após agredirem homem em Niterói:
https://oglobo.globo.com/rio/neonazistas-sao-presos-apos-agredirem-homem-em-niteroi8230598
Flávio Bolsonaro defende destruição de placa pró-Marielle:
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,flavio-bolsonaro-defende-destruicao-deplaca-pro-marielle-por-correligionarios,70002532531
Eleitores de Bolsonaro votam com armas e filmam urna eletrônica:
https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/eleitores-de-bolsonaro-votam-com-armas-efilmam-urna-eletronica/
Mulher trans é atacada no Rio com barra de ferro por apoiadores de Bolsonaro:
https://www.metro1.com.br/noticias/vida-alheia/62492,mulher-trans-e-atacada-no-rio-combarra-de-ferro-por-apoiadores-de-bolsonaro.html
Servidora pública é espancada em PE após criticar Bolsonaro:

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/servidora-publica-e-espancada-em-pe-aposcriticar-bolsonaro.shtml
Teatro da Uerj amanhece pichado com inscrições racistas:
https://oglobo.globo.com/rio/teatro-da-uerj-amanhece-pichado-com-inscricoes-racistasleitor-fotografa-3067270
Instituições de ensino são pichadas com frases preconceituosas em todo Brasil:
https://jovempan.uol.com.br/eleicoes-2018/presidenciais/instituicoes-de-ensino-saopichadas-com-frases-preconceituosas-em-todo-brasil.html
Transexual é espancada por quatro homens na Baixada Fluminense:
https://oglobo.globo.com/rio/transexual-espancada-por-quatro-homens-na-baixadafluminense-23146703
MP investiga jogo em que Bolsonaro mata gays, negros e feministas:
https://tecnoblog.net/263376/mp-investigacao-bolsomito-2k18-bolsonaro-game-steam/
Bolsonaristas espancam servidora pública em Niterói
https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaristas-espancam-servidora-publica-em-pe185452964.html
Polícia de SP vê aumento de movimentação neonazista e identifica grupos:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38603560
Após matar homossexual, suspeito teria gritado 'viva Bolsonaro':
https://www.noticiasaominuto.com.br/justica/662434/apos-matar-homossexual-suspeitoteria-gritado-viva-bolsonaro
Médica do RN rasga receita após paciente idoso dizer que votou em Haddad para
presidente: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/10/09/medica-do-rnrasga-receita-apos-paciente-idoso-dizer-que-votou-em-haddad-para-presidente.ghtml
Suástica é pichada em muro do Clube Israelita Brasileiro, no Rio:
https://oglobo.globo.com/rio/suastica-pichada-em-muro-do-clube-israelita-brasileiro-no-rio21462726
Bandeira inspirada no nazismo é exibida em manifestação pró-Bolsonaro:
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/bandeira-inspirada-no-nazismo-e-exibida-emmanifestacao-pro-bolsonaro/
Menino leva arma para escola, dispara sem querer e fica ferido em Mato Grosso do Sul:
https://oglobo.globo.com/brasil/menino-leva-arma-para-escola-dispara-sem-querer-ficaferido-em-mato-grosso-do-sul-23164828
Portas de alojamentos estudantis da USP amanhecem pichadas com suástica:
https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/portas-de-alojamentos-estudantis-da-uspamanhecem-pichadas-com-suastica.html

6. POLÍTICAS PARA O MEIO AMBIENTE
Bolsonaro é uma ameaça ao planeta:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/17/opinion/1539799897_917536.html

Em Manaus, Bolsonaro questiona se Brasil tem soberania sobre Amazônia e compara
terras indígenas a zoológico: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1943457bolsonaro-questiona-soberania-sobre-a-amazonia-e-compara-terras-indigenas-azoologico.shtml
Bolsonaro defende o fim do Ministério do Meio Ambiente:
https://www.oeco.org.br/reportagens/bolsonaro-defende-o-fim-do-ministerio-do-meioambiente/
'Se eu assumir, índio não terá mais 1cm de terra', diz Bolsonaro: https://www.msn.com/ptbr/noticias/mundo/se-eu-assumir-%C3%ADndio-n%C3%A3o-ter%C3%A1-mais-1cm-deterra-diz-bolsonaro/ar-BBIUfo2
Em Roraima, Bolsonaro defende exploração de terras indígenas:
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,em-roraima-bolsonaro-defendeexploracao-economica-de-terras-indigenas,70002266170
Bolsonaro diz que sua candidatura é “imbroxável” e que “a Amazônia não é nossa”:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/18/politica/1526612140_988427.html
Bolsonaro diz que Brasil tem áreas de proteção ambiental em excesso e defende
mudanças na legislação para exploração econômica da Amazônia:
https://www.facebook.com/simone.ceccon/videos/2379110435437594/
As ameaças sombrias de Bolsonaro para o meio ambiente
http://pagina22.com.br/2018/10/09/as-ameacas-sombrias-de-bolsonaro-para-o-meioambiente/
“Esporte saudável”: Bolsonaro defende liberação de caça no Brasil
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/esporte-saudavel-bolsonaro-defendeliberacao-de-caca-no-brasil-131280/
Bolsonaro teme ficar inelegível se condenado por pesca ilegal:
https://oglobo.globo.com/rio/bolsonaro-teme-ficar-inelegivel-se-condenado-por-pescailegal-8416854
'No meu tempo, não tinha MP e Ibama para encher o saco', diz general:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/10/11/nomeu-tempo-nao-tinha-mp-e-ibama-para-encher-o-saco-diz-general.htm
Conselheiro de Bolsonaro compara Acordo de Paris a papel higiênico:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conselheiro-de-bolsonaro-compara-acordode-paris-a-papel-higienico,70002553637

7. FAKE NEWS
Análise: "Nova direita" se alimenta de informações falsas:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/analise-campanha-debolsonaro-se-alimenta-de-fake-news.htm
Exclusivo: investigação revela exército de perfis falsos usados para influenciar eleições no
Brasil:

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42172146
Bolsonaro mentiu ao falar de livro de educação sexual no ‘Jornal Nacional’:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html
MEC desmente Bolsonaro após fala sobre 'Kit Gay' no Jornal Nacional:
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/mec-desmente-bolsonaro-ap%C3%B3s-falasobre-kit-gay-no-jornal-nacional/ar-BBMAT7n
Ministro do TSE determina exclusão de publicações com expressão 'kit gay' usadas por
Bolsonaro: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/ministro-do-tse-determinaexclusao-de-publicacoes-com-expressao-kit-gay-usadas-por-bolsonaro.shtml
Bolsonaro mente ao dizer que Haddad criou ‘kit gay’:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/12/politica/1539356381_052616.html
Bolsonaro recusa pacto contra fake news e chama Haddad de 'canalha':
https://www.valor.com.br/politica/5912135/bolsonaro-recusa-pacto-contra-fake-news-echama-haddad-de-canalha

Dono de sites criticados por 'fake news' recebe dinheiro de deputado:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/05/26/dono-de-sitescriticados-por-fake-news-recebe-dinheiro-de-deputado.htm

'Estamos indo para o Brasil', diz diretor da Cambridge Analytica:
https://oglobo.globo.com/mundo/estamos-indo-para-brasil-diz-diretor-da-cambridgeanalytica-22510961
Ministro manda Facebook derrubar 33 ‘fake news’ sobre Manuela do ar:
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ministro-manda-facebook-derrubar-33fake-news-sobre-manuela-do-ar/
Guru da ultra-direita mundial e ex-assessor de Trump atua na campanha das redes sociais
de Bolsonaro: https://www.revistaforum.com.br/guru-da-ultra-direita-mundial-e-exassessor-de-trump-atua-na-campanha-das-redes-sociais-de-bolsonaro/
WhatsApp, um fator de distorção que espalha mentiras e atordoa até o TSE:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/07/politica/1538877922_089599.html
Bolsonaro admite não ir a debates com Haddad por 'estratégia':
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-admite-nao-ir-a-debates-comhaddad-por-estrategia,70002544163
É #FAKE cartaz atribuído a Haddad que diz que projeto de lei torna a pedofilia um ato
legal: https://oglobo.globo.com/fato-ou-fake/e-fake-cartaz-atribuido-haddad-que-diz-queprojeto-de-lei-torna-pedofilia-um-ato-legal-23154593
É #FAKE post com Manuela D'Ávila dizendo que é mais popular que Jesus e que o
cristianismo vai desaparecer: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/05/e-fakepost-com-manuela-davila-dizendo-que-e-mais-popular-que-jesus-e-que-o-cristianismo-vaidesaparecer.ghtml

Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-ptpelo-whatsapp.shtml
Afirmação de que Haddad apoia lei para igrejas casarem homossexuais é falsa:
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/28/afirmacao-de-quehaddad-quer-forcar-igrejas-a-casar-homossexuais-e-falsa.htm

8. MACHISMO, RACISMO E HOMOFOBIA
8.1 MACHISMO
Bolsonaro diz que não pagaria a mulheres o mesmo salário dos homens:
https://www.youtube.com/watch?v=IEFzhEQtnSE
Bolsonaro defendeu redução da licença maternidade:
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-defendeu-reducao-da-licenca-maternidade/
Projeto de Bolsonaro desobriga SUS de atender vítima de estupro:
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/projeto-de-bolsonaro-desobriga-sus-deatender-vitima-de-estupro
"Não estupro porque você não merece, sua vagabunda", diz Bolsonaro a Maria do Rosário
https://www.youtube.com/watch?v=LD8-b4wvIjc
Em vídeo de palestra, Bolsonaro diz que ter filha foi 'fraquejada':
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-moreno/post/em-video-de-palestra-bolsonaro-dizque-ter-filha-foi-fraquejada.html
Bolsonaro vira réu por incitação ao estupro e injúria:
https://esporte.band.uol.com.br/jogoaberto/videos/15903671/bolsonaro-vira-reu-porincitacao-ao-estupro-e-injuria.html
Filho de Bolsonaro propõe esterilização forçada de mulheres pobres que receberem o
Bolsa Família: https://blogdacidadania.com.br/2018/01/filho-de-bolsonaro-propoeesterilizacao-forcada-de-mulheres-pobres/

8.2 RACISMO
Hamilton Mourão cita "branqueamento da raça" ao dizer que neto é bonito:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/meu-neto-e-um-cara-bonito-branqueamentoda-raca-diz-general-mourao.shtml
Justiça condena Bolsonaro por 'humilhantes ofensas' a negros e quilombolas:
https://www.huffpostbrasil.com/2017/10/03/justica-condena-bolsonaro-por-humilhantesofensas-a-negros-e-quilombolas_a_23231143/
Bolsonaro: “Quilombola não serve nem para procriar”:
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-quilombola-nao-servenem-para-procriar/

Vice de Bolsonaro relaciona negros à malandragem e indígenas à indolência:
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-08-07/vice-bolsonaro-declaracao-racista.html
'Política não é piada', afirma juíza ao condenar Bolsonaro por frases racistas:
https://oglobo.globo.com/brasil/politica-nao-piada-afirma-juiza-ao-condenar-bolsonaro-porfrases-racistas-21902171
'Ele soa como nós': ex-líder da Ku Klux Klan elogia Bolsonaro, mas critica proximidade
com Israel: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45874344

8.3 HOMOFOBIA
Bolsonaro: "prefiro filho morto em acidente a um homossexual":
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-umhomossexual,cf89cc00a90ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html

Jair Bolsonaro ataca gays em entrevista para documentário inglês: ‘Nós, brasileiros,
não gostamos dos homossexuais’: https://extra.globo.com/noticias/mundo/jair-bolsonaroataca-gays-em-entrevista-para-documentario-ingles-nos-brasileiros-nao-gostamos-doshomossexuais-10487491.html
"Vizinho gay desvaloriza o imóvel": https://goo.gl/KAKDNd
‘Sou homofóbico, sim, com muito orgulho’, diz Bolsonaro em vídeo:
https://catracalivre.com.br/cidadania/sou-homofobico-sim-com-muito-orgulho-dizbolsonaro-em-video/
Bolsonaro é condenado a pagar R$ 150 mil por declarações contra gays:
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/11/1934062-bolsonaro-e-condenado-a-pagar-r150-mil-por-declaracoes-contra-gays.shtml
Bolsonaro debocha de lei contra homofobia e diz que não contrataria um gay para ser seu
motorista: https://www.youtube.com/watch?v=TcOpf2d9mNM
Bolsonaro diz que sangue de gays é inferior ao de héteros:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1oGuNkGV2g
Faculdade tem mensagens homofóbicas, em apoio à tortura e elogios a Ustra e Bolsonaro:
https://odia.ig.com.br/brasil/2018/09/5578312-faculdade-tem-mensagens-homofobicas-emapoio-a-tortura-e-elogios-a-ustra-e-bolsonaro.html
"Não vou combater nem discriminar, mas, se eu vir dois homens se beijando na rua, vou
bater.": https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1905200210.htm
“Os gays não são semideuses. A maioria é fruto do consumo de drogas”:
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/14/politica/1392402426_093148.html
"Ter filho gay é falta de porrada": https://www.youtube.com/watch?v=64G85tm_GyE
Gays querem se transformar em super-raça, diz filho de Bolsonaro:
https://noticias.r7.com/brasil/gays-querem-se-transformar-em-super-raca-diz-filho-debolsonaro-06112014
"Agora gostar de homossexual ninguém gosta, a gente suporta.":

https://www.youtube.com/watch?v=YeOGz8oJiUc

8.4 MINORIAS
Bolsonaro ameaça terminar com 'todos os ativismos':
https://theintercept.com/2018/10/09/bolsonaro-ameaca-ativismos/
Bolsonaro e filho votaram contra lei que protege pessoas com deficiência:
https://www.revistaforum.com.br/bolsonaro-e-filho-e-votaram-contra-lei-que-protegepessoas-com-deficiencia/
Bolsonaro diz que não entraria em avião pilotado por cotista:
https://www.youtube.com/watch?v=pAhUCLAqsxM
Bolsonaro diz que minoria deve se calar e se curvar diante a maioria:
https://www.youtube.com/watch?v=WUBe-tkPqaY

Com ideia de 'holofraude', apoiador de Bolsonaro faz nazismo virar piada:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/10/com-ideia-de-holofraude-apoiadorde-bolsonaro-faz-nazismo-virar-piada.shtml

9. "CIDADÃO DE BEM"
Defensor da ditadura, Jair Bolsonaro reforça frase polêmica: "o erro foi torturar e não
matar": http://jovempanfm.uol.com.br/panico/defensor-da-ditadura-jair-bolsonaroreforca-frase-polemica-o-erro-foi-torturar-e-nao-matar.html
Bolsonaro declara apoio à ditadura de 1964 e elogia Hitler como um grande estrategista:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBo-Vh5YARU

Bolsonaro foi condenado pela unanimidade do conselho com um libelo duro em que se
registra “desvio grave de personalidade e uma deformação profissional”, “falta de
coragem moral para sair do Exército” e “ter mentido ao longo de todo o processo”:
https://istoe.com.br/o-julgamento-que-tirou-bolsonaro-do-anonimato/
Livro reúne histórias de crianças presas, torturadas ou exiladas durante a ditadura no
Brasil: https://oglobo.globo.com/cultura/livros/livro-reune-historias-de-criancas-presastorturadas-ou-exiladas-durante-ditadura-no-brasil-14496104
Bolsonaro diz ser a favor da pena de morte e que governo não precisa contratar ninguém
para matar pois ele faz o trabalho de graça:
https://www.youtube.com/watch?v=xW_3PW5QxJ8
Bolsonaro diz que Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser 'rasgado e jogado na
latrina': https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-eca-deve-ser-rasgado-jogadona-latrina-23006248
Bolsonaro diz que filhos atiram com armas de fogo desde os 5 anos e que os pais devem
ensinar os filhos a usar armas desde pequenos: https://www.youtube.com/watch?v=lY7M4dDb24

Bolsonaro diz já ter feito sexo com galinha e que bateu em mulher aos 12 anos:
https://www.youtube.com/watch?v=6EIn0EO7NBQ
Bolsonaro ameaça quem divulgar fotos suas com coronel pedófilo, e imagem se torna viral:
https://extra.globo.com/noticias/rio/bolsonaro-ameaca-quem-divulgar-fotos-suas-comcoronel-imagem-se-torna-viral-20115040.html
Homenagem feita por Bolsonaro durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff
para o coronel Brilhante Ustra, torturador e assassino da ditadura:
https://globoplay.globo.com/v/4978620/

Bolsonaro diz que não abriria arquivos da ditadura: "deve ficar no passado":
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/07/30/bolsonaro-dizque-nao-abrira-arquivos-da-ditadura-deve-ficar-no-passado.htm
Bolsonaro, um nostálgico da ditadura que sonha com a presidência:
https://istoe.com.br/bolsonaro-um-nostalgico-da-ditadura-que-sonha-com-apresidencia/
Conheça o coronel Ustra, homenageado por Bolsonaro e chefe do temido DOI-Codi:
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/conheca-o-coronel-ustra-homenageado-porbolsonaro-e-chefe-do-temido-doi-codi-8sed82y14k1b2hnuu1yxk5pnb/
Vice maçom e Bolsonaro compartilham antipetismo e admiração por Brilhante Ustra:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/vice-macom-e-bolsonaro-compartilhamantipetismo-e-admiracao-por-brilhante-ustra.shtml
Nos anos 90, Bolsonaro defendeu novo golpe militar e guerra:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/nos-anos-90-bolsonaro-defendeu-novogolpe-militar-e-guerra.shtml
Bolsonaro encoraja pais a ensinarem crianças a atirar:
https://www.valor.com.br/politica/5766091/bolsonaro-encoraja-pais-ensinarem-criancasatirar
Um retrato do torturador comandante Brilhante Ustra, segundo as suas vítimas:
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/20/politica/1461180363_636737.html
Carlos Bolsonaro será denunciado por apologia à tortura na Câmara do Rio:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537997982_557864.html

10. O QUE O MUNDO ESTÁ FALANDO SOBRE AS ELEIÇÕES DO BRASIL
Abaixo, manchetes dos PRINCIPAIS JORNAIS DO MUNDO.

ALEMANHA
Zeit
Um Fascista Se Apresentando Como Homem Honesto
https://bit.ly/2y7Gskf

Der Spiegel
Jair Bolsonaro - ascensão de um populista de direita
https://bit.ly/2OzW22k
Frankfurter Allgemeine
Alerta vermelho para democracia
https://bit.ly/2Qr2YMC
Sueddeutsche
O demagogo do deserto é de repente uma nova estrela política no Brasil.
https://bit.ly/2DOTU2E
Deutsche Welle
Analistas alemães veem democracia no Brasil em risco
https://bit.ly/2IuN7Km
Handelsblatt
O fascista popular. Até agora, os políticos brasileiros são considerados corruptos e
ineficientes, mas ideologicamente flexíveis e educados. Isso mudou com Jair Bolsonaro - o
populista poderia até se tornar presidente. Uma história mundial.
https://bit.ly/2Iy10aB
ARGENTINA
La Nacion
Linha dura e Messianismo: Bolsonaro, o candidato mais temido, se lança para a
presidência.
https://bit.ly/2ya60NR
El Clarín
Jair Bolsonaro: militarista, xenófobo e favorito para a eleição brasileira
https://clar.in/2y7zImH
ÁFRICA DO SUL
The Star
Mulheres brasileiras marcham contra 'formas misóginas
https://bit.ly/2NiZnOO
ÁUSTRIA
Die Presse
Ex-Presidente Detido e o Trump Tropical
https://bit.ly/2NiHgIG
AUSTRÁLIA
News.Au
Seria este é o político mais repulsivo do mundo?
Pensando que Donald Trump é ruim? Conheça o possível presidente brasileiro cujas
crenças repulsivas chocaram o mundo.
https://bit.ly/2IwRrIO
The Australian
Conheça o Candidato que é um risco a democracia

https://bit.ly/2xVQdCN
The Sydney Sunday Herald
Por que alguns no Brasil estão se virando para um explosivo candidato de extrema-direita
para o presidente?
https://bit.ly/2E09LvA
CHILE
El Mercurio

"Bolsonaro assusta com soluções simplistas e autoritárias"
https://bit.ly/2OuWDSV
La Tercera
"Bolsonaro conseguiu captar o sentimento de revolta no Brasil"
https://bit.ly/2xU0sYj
ESPANHA
El País
Bolsonaro é um Pinochet institutional para o Brasil
https://bit.ly/2DA
El Mundo
Lider Polemico. Bolsonaro: o candidato racista, homofóbico e machista do brasil.
https://bit.ly/2xYOzj4
La Vanguardia
Bolsonaro: o Candidato Ultradireitista que canalizou a insatisfacao no Brasil
https://bit.ly/2Iy2UIh
El Confidencial
Jair Bolsonaro: o “Le Pen tropical” que pode ser o próximo presidente do Brasil.
https://bit.ly/2P9ETtH
ESTADOS UNIDOS
Revista Time
Jair Bolsonaro ama Trump, odeia pessoas gays e admira autocratas. Ele poderia ser o
próximo presidente do Brasil
https://ti.me/2wjfg16
Fox News
Um olhar sobre os comentários ofensivos do candidato brasileiro Bolsonaro
https://fxn.ws/2O0QMFI
HuffingtonPost
Jair Bolsonaro e o violento caos das eleições presidenciais no Brasil
https://bit.ly/2zNnod4
Washington Post
Um político parecido com Trump no Brasil poderia ter o apoio de um poderoso grupo
religioso: os evangélicos
https://wapo.st/2Rk6tFZ

The New York Times
Brasil flerta com um retorno aos dias sombrios
https://nyti.ms/2xsXSYv
The New York Times
Brazil Front-Runner Accused of Illegal Campaign Practices
https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/18/world/americas/ap-lt-brazil-elections.html
Americas Quarterly
Ditadura militar iminente no Brasil?: Ganhando ou perdendo, a ascensão de Jair Bolsonaro
colocar em perigo a jovem democracia brasileira.
https://bit.ly/2OWpYCW
The New York Times
https://www.nytimes.com/2018/10/17/climate/brazil-election-amazon-environment.html

FRANÇA
Le Figaro
Brasil nas garras da tentação autoritária
https://bit.ly/2vqsb0S
Le Monde por Rádio França Internacional RFI
Trump tropical, homofóbico e machista
https://bit.ly/2zMhaKL
Liberation
No Brasil, um ex-soldado para liquidar a democracia
https://bit.ly/2P9qIEZ
HOLANDA
Der Volkskrant
Centenas de milhares de mulheres no Brasil nas ruas contra a extrema direita: "Ele
nunca!"
https://bit.ly/2DQvPsj
ÍNDIA
India Express
Deixe a polícia matar criminosos, diz o candidato presidencial do Brasil, Jair Bolsonaro
https://bit.ly/2NiJdFd
ITÁLIA
La Republica
Bolsonaro, líder xenófobo e anti-gay que dá o assalto à Presidência do Brasil
https://bit.ly/2Qrb73H
Corriende della Sierra
Um pesadelo chamado Bolsonaro
https://bit.ly/2zNdkRF

MÉXICO
La Jornada
Bolsonaro: O candidato Imprevisível
https://bit.ly/2OD93sh
Milenio
Bolsonaro, o Neofascista que seduz o Brasil
https://bit.ly/2zNQjhL
El Universal
Militar de ultra-direita: um voto pelo passado?
https://bit.ly/2P6jjWO
MOÇAMBIQUE
O País
Bolsonaro que lidera sondagens de intenção de voto no país com a preferência de 27%
dos eleitores terá irritado muitos brasileiros com comentários percebidos como sexistas,
racistas e homofóbicos.
https://bit.ly/2DQlP29
PERU
La Republica
Brasil resiste:a promessa autoritária de Bolsonaro é desafiada pelas mulheres.
https://bit.ly/2zFQ0Vy
ÁFRICA DO SUL
The Star
Mulheres brasileiras marcham contra 'formas misóginas
https://bit.ly/2NiZnOO
PORTUGAL
O Público
Um canalha à porta do planalto:
https://www.publico.pt/2018/10/11/mundo/opiniao/um-canalha-a-porta-do-planalto-1847097
Diário de Notícias
Jair Bolsonaro é perigo real no Brasil e segue passos de Adolf Hitler
https://bit.ly/2yaPMUz
O Público
Bolsonaro, o jagunço à porta do Planal
https://bit.ly/2xXbM5Y

POLÔNIA
Gazeta Prawna
Trump brasileiro e outros. Escândalos de corrupção abrem caminho para o poder dos
populistas
https://bit.ly/2xWanga

QATAR (MUNDO ÁRABE)
Al Jazeera
Milhares de Mulheres protestam contra Bolsonaro
https://bit.ly/2RhJjQF
REINO UNIDO
Financial Times
O "trágico destino" brasileiro de uma rebelião antidemocrática surge novamente:
A raiva pública contra uma elite corrupta poderia precipitar outra revolta
https://on.ft.com/2DRGxyO
The Economist (CAPA)
A mais nova Ameaça na América Latina
https://econ.st/2OuXKlO
The Times
Jair Bolsonaro, populista "perigoso" promete tornar o Brasil seguro
https://bit.ly/2uxPG8p
The Guardian
Trump dos trópicos: o candidato 'perigoso' que lidera a corrida presidencial do Brasil
https://bit.ly/2qKHkYA
The Telegraph
Dezenas de milhares dizem “ele não” ao principal candidato do Brasil
https://bit.ly/2qKHkYA
The Economist
Brasília, nós temos um problema
O perigo representado por Jair Bolsonaro
https://econ.st/2vxMFWu
Jair Bolsonaro acusado de criar "rede criminosa" para espalhar fake news nas eleições do
Brasil:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/18/jair-bolsonaro-accused-creating-criminalnetwork-spread-fake/
SUÍÇA
Neuen Zürcher Zeitung
O Faxineiro Racista do Brasil
https://bit.ly/2QoJTdW

