
Total 99 88 Ataques a jornalistas 11

Mês Data Origem Situação Menção Link de acesso Quantidade

Quantitativo 

por mês

03/01/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

grande parte da imprensa 

omite

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1080

965509317828608 1

05/01/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa inventarem mentiras

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1081

647050406674432 1

11/01/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

setores da imprensa dizem 

que é

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1083

688774603866112 1

13/02/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

parte da mídia tenta me 

jogar contra meus filhos

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20 1

26/02/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

parte da mídia e pessoas 

de má fé omitem 

propositalmente:

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1100

505795987427328 1

08/03/2019 twitter/live

Descredibilização da 

imprensa

sem o menor compromisso 

com a verdade

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1103

981058213711872 1

18/03/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa jornalistas maldosos

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1107

787599635193856 1

18/03/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

grande parte da mídia 

brasileira também contra 

nós

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

JANEIRO 3

FEVEREIRO 2

10

Descrebilização da imprensa

MARÇO

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080965509317828608
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080965509317828608
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080965509317828608
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081647050406674432
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081647050406674432
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081647050406674432
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083688774603866112
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083688774603866112
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083688774603866112
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-exclusiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-tv-record-sao-paulo-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-exclusiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-tv-record-sao-paulo-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-exclusiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-tv-record-sao-paulo-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-exclusiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-tv-record-sao-paulo-sp
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1100505795987427328
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1100505795987427328
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1100505795987427328
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1103981058213711872
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1103981058213711872
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1103981058213711872
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1107787599635193856
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1107787599635193856
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1107787599635193856
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-no-201cbrazil-day-in-washington201d-washington-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-no-201cbrazil-day-in-washington201d-washington-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-no-201cbrazil-day-in-washington201d-washington-eua


23/03/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

A imprensa tinha muito uma 

pressão muito grande em 

cima de mim

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 4

Descredibilização da 

imprensa

sendo massacrado pela 

mídia

Descredibilização da 

imprensa
É difícil encontrar um jornalista da grande imprensa, que queira realmente discutir conosco, de igual para igual.

Descredibilização da 

imprensa

sendo esculachado pela 

mídia

23/03/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

as redes sociais é a 

imprensa livre que eu tenho

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20 1

25/03/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

busca tornar o Governo em 

algo ILEGÍTIMO

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1110

215942775148545 1

28/03/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa mídia cria narrativas

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1111 1

02/04/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa Grande imprensa contra

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

08/04/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

narrativa de caos criada 

propositalmente por grande 

parte da mídia

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1115

185528369029120 1

25/04/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

perseguição tão infantil e 

sem sentido por parte de 

certos “veículos de 

informação”

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1121

227894230016000 1

10

ABRIL 6

MARÇO

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-reuniao-com-a-sociedade-de-fomento-fabril-do-chile-sofofa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-reuniao-com-a-sociedade-de-fomento-fabril-do-chile-sofofa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-reuniao-com-a-sociedade-de-fomento-fabril-do-chile-sofofa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-reuniao-com-a-sociedade-de-fomento-fabril-do-chile-sofofa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-declaracao-a-imprensa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-declaracao-a-imprensa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-declaracao-a-imprensa-santiago-chile
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-declaracao-a-imprensa-santiago-chile
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1110215942775148545
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1110215942775148545
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1110215942775148545
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111077097991299072
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111077097991299072
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-cerimonia-de-abertura-do-encontro-empresarial-hotel-david-citadel-tel-aviv-israel
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-cerimonia-de-abertura-do-encontro-empresarial-hotel-david-citadel-tel-aviv-israel
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-cerimonia-de-abertura-do-encontro-empresarial-hotel-david-citadel-tel-aviv-israel
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1115185528369029120
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1115185528369029120
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1115185528369029120
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121227894230016000
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121227894230016000
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121227894230016000


25/04/2019 twitter Ataque a jornalista

Um jornalista do Estadão 

aproveitou-se para politizar 

a situação com MENTIRAS.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1121

530805967368194 1

29/04/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

desfazer aquela imagem 

que parte da mídia fez 

contra mim

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

30/04/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

fui massacrado por grande 

parte da mídia

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

03/05/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Quando não há problemas 

no governo, a maior parte 

da mídia inventa alguma 

para ter o que falar e 

manipular.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1124

508626394202112 1

11/05/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Temos que passar grande 

parte do tempo 

desmentindo invenções que 

parte da mídia e a oposição 

fazem para desestabilizar o 

atual governo

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1127

273817070546951 1

16/05/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

grandes setores da mídia, a 

qual vocês integram, não 

estão satisfeitos com o meu 

governo

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/fala-do-presidente- 3

Ataque a jornalista Até jornalista, já tive contato, no passado, com colega de vocês, jornalista, tem um português pior do que o meu.

Ataque a jornalista
tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalista.

ABRIL 6

MAIO 12

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121530805967368194
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121530805967368194
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121530805967368194
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-oficial-da-agrishow-2019-ribeirao-preto-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-oficial-da-agrishow-2019-ribeirao-preto-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-oficial-da-agrishow-2019-ribeirao-preto-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-oficial-da-agrishow-2019-ribeirao-preto-sp
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-de-assinatura-da-medida-provisoria-da-liberdade-economica-palacio-do-planalto
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-de-assinatura-da-medida-provisoria-da-liberdade-economica-palacio-do-planalto
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-de-assinatura-da-medida-provisoria-da-liberdade-economica-palacio-do-planalto
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124508626394202112
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124508626394202112
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124508626394202112
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127273817070546951
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127273817070546951
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127273817070546951
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/fala-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-jornalistas-dallas-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/fala-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-jornalistas-dallas-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/fala-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-jornalistas-dallas-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/fala-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-jornalistas-dallas-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/fala-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-jornalistas-dallas-eua


16/05/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa se vocês fossem isentos

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 2

a esquerda brasileira entrou, infiltrou e tomou não só a imprensa brasileira, mas também grande parte as universidades e as escolas do ensino médio e fundamental

18/05/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

conhece a verdade sem 

precisar de alguns órgãos 

de imprensa famosos pelas 

Fake News.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1129

736423567970306 1

20/05/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

É exatamente o contrário, 

Folha. 100% Fake News!

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1130

545147140345862 1

20/05/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

Lançam uma mentira meu 

respeito, eu falo que não é 

verdade, no dia seguinte a 

imprensa fala que eu 

recuei.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201

9/discurso-do- 2

Descredibilização da 

imprensa
Olha, como eu gostaria que a nossa imprensa fosse isenta, como eu gostaria.

24/05/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

tentativa de parte da mídia 

de criar

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1132

027770383556608 1

05/06/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

A Folha de São Paulo já 

está julgando o Neymar, 

como sempre me julgou 

esse tempo todo.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista-coletiva- 1

06/06/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

com quase toda a mídia 

contra, caluniando o tempo 

todo.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

11/06/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

Já tinha uma parte da mídia 

o tempo todo nos 

fustigando.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

MAIO 12

JUNHO 6

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-do-premio-personalidade-do-ano-pela-camara-de-comercio-brasil-estados-unidos-dallas-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-do-premio-personalidade-do-ano-pela-camara-de-comercio-brasil-estados-unidos-dallas-eua
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-do-premio-personalidade-do-ano-pela-camara-de-comercio-brasil-estados-unidos-dallas-eua
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129736423567970306
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129736423567970306
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129736423567970306
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1130545147140345862
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1130545147140345862
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1130545147140345862
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-da-medalha-do-merito-industrial-do-estado-do-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro-rj
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-da-medalha-do-merito-industrial-do-estado-do-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro-rj
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-da-medalha-do-merito-industrial-do-estado-do-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro-rj
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-da-medalha-do-merito-industrial-do-estado-do-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro-rj
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-da-medalha-do-merito-industrial-do-estado-do-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro-rj
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1132027770383556608
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1132027770383556608
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1132027770383556608
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-solenidade-de-lancamento-do-projeto-juntos-pelo-araguaia-aragarcas-go
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-solenidade-de-lancamento-do-projeto-juntos-pelo-araguaia-aragarcas-go
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-solenidade-de-lancamento-do-projeto-juntos-pelo-araguaia-aragarcas-go
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-solenidade-de-lancamento-do-projeto-juntos-pelo-araguaia-aragarcas-go
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletiva-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-solenidade-de-lancamento-do-projeto-juntos-pelo-araguaia-aragarcas-go
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-empresarios
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-empresarios
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-empresarios
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-empresarios
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-liderancas-empresariais-e-cerimonia-de-entrega-da-ordem-do-merito-industrial-sao-paulo-sao-paulo-sp
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13/06/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

grande parte da mídia 

contra a gente

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

20/06/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

A impresa aqui é Lula Livre, 

é isso?

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

27/06/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

a gente tem que fazer a 

devida filtragem para não 

deixar se contaminar por 

parte da mídia escrita, em 

especial.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista-coletiva-

concedida-pelo- 1

04/07/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

era imprensa batendo em 

vocês

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

05/07/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa Só você ouviu

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 2

Descredibilização da 

imprensa
Foi O Estado de São Paulo que começou com essa história

15/07/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

um filho meu, tão criticado 

pela mídia, se está sendo 

criticado é sinal que é a 

pessoa adequada.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201

9/discurso-do- 1

20/07/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

só tenham usado dessa 

boa vontade para distorcer 

minhas palavras, mudar e 

agir de má fé

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1152

622791486820354 1

21/07/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa apesar da mídia

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1152

934326318878720 1

JULHO 15

JUNHO 6
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21/07/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

Às vezes a manchete é 

péssima, mas a matéria é 

boa e tudo aquela máscara

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista- 1

25/07/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

ia ter grande parte da mídia 

contra mim,

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

27/07/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

entre eles Cuba. Tão 

querida da Imprensa 

brasileira, Venezuela, 

Angola, entre tantos outros

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista- 1

" Ataque a jornalista

Algum jornalista sabe? Não 

sabem. 1

30/07/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

porque se fosse no 

banheiro agora, esse jornal 

ia me fuzilar

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

31/07/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

polêmicas criadas por 

órgãos de imprensa 

parciais

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1156

653091208478720 1

31/07/2019 entrevista

Ataque a jornalista e 

Descredibilização da 

imprensa

Tu cita a Folha de São 

Paulo e cita Dilma 

Rousseff. Desculpa aqui. 

Outra pergunta, por favor.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista-coletiva- 2

31/07/2019 entrevista Ataque a jornalista

Eu suspeito que você… 

Está satisfeita? Vocês 

cansam de fazer isso na 

imprensa.

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista-coletiva- 1

JULHO 15
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01/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

Mas a imprensa nossa 

naquele momento, também, 

tinha um carinho muito 

especial pelo governo

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201

9/discurso-do-

presidente-da- 2

nos últimos quatro anos, a imprensa não noticiou nada

04/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

a imprensa ainda está na 

oposição

https://www.gov.br/pl

analto/pt- 3

Por muitas vezes não leio jornal nenhum, para não começar o dia envenenado, ignoro.

A imprensa tem prestado um desserviço à nação ao se preocupar em me atacar

05/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa imprensa não mostrou

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

05/08/2019 entrevista

Descredibilização da 

imprensa

Ô, parabéns pela manchete 

do O Globo, heim? Cento e 

dois parentes no meu 

gabinete

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/entrevistas/20

19/entrevista-coletiva-

concedida-pelo- 3

Descredibilização da 

imprensa
O papel da imprensa é excepcional. Vai continuar vendendo manchete.

Descredibilização da 

imprensa
A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra.

05/08/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa Continuam me atacando.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1158

165754761687040 1

06/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

tinha três palavras que, 

para alguns órgãos de 

imprensa, é um palavrão

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 2

Descredibilização da 

imprensa não faça política partidária, como vem fazendo alguns órgãos de imprensa

AGOSTO 24
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06/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

com quase toda a mídia o 

tempo todo esculachando a 

gente

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

07/08/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

imprensa que tanto me 

criticou

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1159

089689967677440 1

09/08/2019 twitter Ataque a jornalista

Já os excessos dos 

jornalistas

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1159

880177322745858 1

10/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

E falam por aí, a grande 

mídia, que eu não gosto de 

nordestino

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

12/08/2019 entrevista Ataque a jornalista

pergunta idiota de um 

jornalista

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

16/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

sendo massacrado pela 

mídia

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

20/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

Isso é uma imprensa que, 

realmente, não merece a 

confiança da população

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 1

21/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

E não excelentes militantes, 

como acontece em 

algumas - a imprensa -, 

algumas universidades

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201

9/discurso-do- 1

23/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

Diferentemente de outros 

chefes de Estado, no 

passado, que queriam a 

todo custo o controle social 

da mídia e vocês os 

tratavam muito bem

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201

9/discurso-do-

presidente-da-

republica-jair- 1
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24/08/2019 twitter Ataque a jornalista

Merval Pereira, colunista do 

O Globo, em 24/03/16, pela 

empresa MPF Produções e 

Eventos,recebeu do 

SENAC/RJ, R$375.000 por 

uma palestra

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1165

288851360944128 1

27/08/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

grande mídia nacional, que 

realmente presta um 

desserviço à nação

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 2

eu fui massacrado por essa mesma mídia que está aí

05/09/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

já estou apanhando da 

mídia e esse é bom sinal

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o- 1

13/09/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Nossa inimiga: parte da 

GRANDE IMPRENSA. Ela 

não nos deixará em paz. Se 

acreditarmos nela será o 

fim de todos.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1172

320057625473024 1

16/09/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

me deparo com outra 

MENTIRA da imprensa

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1173

717104291385344 1

24/09/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

um ou outro país, em vez 

de ajudar, embarcou nas 

mentiras da mídia

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201 5

o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional, que insistem em fazer dos povos indígenas do Brasil uma reserva de mercado sem fim, atendendo interesses estrangeiros de países que ainda enxergam no Brasil uma colônia sem regras e sem soberania.

desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e parte do parlamento

Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia

A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas.

SETEMBRO 8
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https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1165288851360944128
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06/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Mais uma mentira da mídia 

(...) apesar da imprensa.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1180

807818426949634 1

06/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa mentiras, já habituais

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1180

970108795195392 1

10/10/2019 discurso

Descredibilização da 

imprensa

Sofri algumas críticas 

pesadas por parte de 

alguns órgãos da mídia do 

Brasil,

https://www.gov.br/pl

analto/pt-

br/acompanhe-o-

planalto/discursos/201

9/discurso-do-

presidente-da-

republica-jair-

bolsonaro-durante-

cerimonia-de-abertura-

do-forum-de-

investimentos-brasil-

2019-sao-paulo-sp 1

15/10/2019 twitter Ataque a jornalista

- @luislacombeof e os 

jornalistas militantes. - Para 

eles não existem boas notícias 

no governo.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1184

163096086102017 1

15/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Essa e outras mentiras 

espalhadas pela oposição 

e parte da mídia

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1184

269077637935106 1
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16/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

- Por que só notícia ruim ou 

fofoca?

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1184

503711542005761 1

20/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

O Antagonista diz: Com 

Bolsonaro a Presidência 

aumenta 24% gastos com 

cartões.A VERDADE: (...) 

Mentira e/ou má fé

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1186

030286515126273 1

23/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

- Parabéns à Folha de São 

Paulo. - Essa matéria não é 

Fake News.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1187

039664420593664 1

27/10/2019 twitter Ataque a jornalista

- Leilane Neubarth, âncora 

da Globo, é desmentida ao 

vivo ao criticar o Governo 

Jair Bolsonaro.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1188

564601702670338 1

Descredibilização da 

imprensa

- Globo e Folha de São 

Paulo, juntas, campeãs em 

fakenews e desinformação.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1188

564601702670338 1

28/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Quando o assunto 

incomoda a imprensa, .... 

ela rapidamente muda de 

assunto

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1188

787495602925568 1

29/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa Canalhas

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1189

354408141840387 1
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30/10/2019 twitter

Descredibilização da 

imprensa

Mais uma matéria porca da 

Globo.

https://twitter.com/jair

bolsonaro/status/1189

351917547339777 1
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