JANEIRO
03/01/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Três dias depois da posse, Bolsonaro publica um vídeo em sua conta no Twitter com uma
postagem afirmando que um de seus ministros fala o que “parte da grande imprensa omite”.
Com vivência no tema, General Heleno fala o que a grande parte da imprensa omite sobre
índios.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080965509317828608
05/01/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Bolsonaro se pronuncia sobre divulgação de que havia bloqueado o adversário Fernando
Haddad na rede social.
Não há nenhum limite de alguns setores da mídia para inventarem mentiras 24h por dia
sem a menor preocupação com a informação
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1081647050406674432
11/01/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Victor Nagen, Capitão da Marinha, mestre em Adm. pela Coppead/UFRJ e funcionário da
Petrobras há 11 anos, assumirá a Gerência Executiva de Inteligência e Segurança
Corporativa da empresa. Apesar de brilhante currículo, s etores da imprensa dizem que é
apenas "amigo de Bolsonaro".
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1083688774603866112
FEVEREIRO
13/02/2019 | Entrevista
Entrevista exclusiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro à TV Record
-São Paulo/SP
Presidente: Olha, parte da mídia tenta me jogar contra meus filhos, meus filhos contra mim.
Não existe isso. A mesma coisa no tocante ao general Mourão. Até pintou notícia na mídia
durante a minha estadia, vamos assim dizer, aqui no Albert Einstein, de que os generais
queriam que o Mourão assumisse e eu me afastasse. Isso não houve. Isso não ocorreu.
Estamos muito bem, o governo está indo muito bem, graças a Deus, em especial no tocante
a esse entendimento entre nós.

Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-exclusiv
a-concedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-a-tv-record-sao-paulo-sp
26/02/2019 | Twitter
“omitem propositalmente | parte da mídia
Saiba mais detalhes que parte da mídia e pessoas de má fé o
 mitem propositalmente
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1100505795987427328
MARÇO
08/03/2019 | Twitter
Chamada para divulgação de live acusa “parte da conhecida imprensa” de divulgar
“informações distorcidas”
Lamentavelmente parte da conhecida imprensa, sem o menor compromisso com a verdade,
divulga informações distorcidas sobre uso do cartão corporativo. Mais uma
irresponsabilidade desmentida durante nossa live de ontem. Segue o trecho:
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1103981058213711872
18/03/2019 | Twitter
Questionamento sobre apuração
Jornalistas maldosos falaram recentemente em mal estar no mercado gerado pelo governo.
Pois bem, a Bolsa de Valores atingiu hoje mais uma marca histórica. As expectativas
geradas pelas ações do governo são as melhores e notícias positivas só aparecem. BRASIL
ACIMA DE TUDO
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1107787599635193856
18/03/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, no “Brazil Day in
Washington”-Washington/EUA
Confesso, que conheci o senhor Donald Trump, por ocasião das prévias e quando ele então
começou a sofrer ataques da mídia, fake news, eu gostaria, ou melhor, direi para ele
amanhã, que há dois anos antes, eu já sofri a mesma coisa no Brasil. Que a esquerda, ela

traz e enxergou a potencialidade nossa. E o milagre das eleições, com Paulo Guedes bem
disse aqui, gastamos menos de um milhão de dólares para ocasião das eleições, tínhamos
o fake news contra, grande parte da mídia brasileira também contra nós, não tínhamos
tempo de televisão e só arranjamos um partido político, seis meses antes. Que a política no
Brasil, eu acredito que ela tem muito a melhorar. Mas a guinada da esquerda para centro,
para o centro direito, fez a diferença no Brasil.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-no-201cbrazil-day-in-washington201d-washington-eua
23/03/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a reunião com a Sociedade
de Fomento Fabril do Chile (SOFOFA) -Santiago/Chile
Primeiro, quem sou eu? Sou um político conhecido pelo baixo clero no Brasil. Vim das
Forças Armadas, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro e 28 anos dentro do Parlamento
como deputado federal. Nunca estive envolvido em nenhum problema dentro do
Parlamento, o que é quase um milagre. A imprensa tinha muito uma pressão muito grande
em cima de mim. Já me botaram de cabeça para baixo e sacudiram. Fizeram tudo que
possível e não acharam nada. Continuam fazendo até hoje.
E cheguei a presidente por dois milagres. Um por ter sobrevivido a um atentado político,
tentativa de homicídio e depois fazendo uma campanha gastando menos de 1 milhão. 1
milhão ou 1 bilhão? 1 milhão (...). Sem televisão, sendo massacrado pela mídia, pelas
acusações de homofóbico, racista, fascista, essas coisas chatas aí, que não colou perante
a opinião pública brasileira e mesmo o sistema eleitoral bastante duvidoso, que são as
urnas eletrônicas, nós conseguimos chegar à Presidência.
[...]
Crianças de 5 anos de idade eram doutrinadas no Brasil e tomou conta também da grande
mídia. É difícil encontrar um jornalista da grande imprensa, que queira realmente discutir
conosco, de igual para igual. Sempre tem um viés de esquerda nas discussões e que
parece que eles não querem enxergar ou foram doutrinados demais de modo chegaram ao
ponto que não tem como encontrar um ponto de inflexão voltar.
[...]
Até um exemplo que eu trago, poderia citar outros países, falando do time de Israel.
Inclusive agora, sábado que vem, iremos para Israel e vamos conversar também e
aprofundar os nossos laços. E lá, o que é Israel? É um mar de areia, nem petróleo tem.
Nem petróleo tem. Todo mundo do lado tem, menos eles. E eu falava, nos meus
pronunciamentos pelo Brasil, olha que Israel não tem e veja que eles são. Eles não tem
nada e olha o que eles são. Agora, olha o Brasil,olha o que nós temos, nós temos tudo e
olha o que nós somos. Eu vou dizer o que nós somos (...) onde tá o erro nisso, na classe
política. E
 ntão pareceu um capitão do nada, do nada, por isso sendo esculachado pela

mídia. A palavra é essa esculachado pela mídia. Mas palavra falava sempre com
patriotismo.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-reuniao-com-a-sociedade-de-fomento-fabril-do-chi
le-sofofa-santiago-chile

23/03/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após
declaração à imprensa - Santiago/Chile

Jornalista: Primeiro, sobre a questão do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, disse que o
senhor deveria se preocupar mais com a reforma da Previdência do que com redes sociais?
Como que o senhor vê esse tipo de declaração?

Presidente: Olha, as redes sociais é a imprensa livre que eu tenho, com todo respeito,
algumas exceções no meio de vocês. Agora, a bola está com ele, não está comigo. Eu já fiz
a minha parte, entreguei e o compromisso dele regimental é despachar e o projeto andar
dentro da Câmara. Nada mais. Nada falei contra Rodrigo Maia. Muito pelo contrário, estou
achando que está havendo um tremendo mal-entendido.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletivaconcedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-declaracao-a-imprensa-santiag
o-chile
25/03/2019 | Twitter
Divulga vídeo e comenta situando que a mídia busca tornar o governo ilegítimo
- @
 alexandregarcia destaca que grande parte da mídia, com mais agressividade, busca
tornar o Governo Jair Bolsonaro, eleito pelo voto popular, em algo ILEGÍTIMO.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1110215942775148545
28/03/2019 | Twitter
“mídia cria narrativas”
Sofro fake news diárias como esse caso da "demissão" do Ministro Velez. A m
 ídia cria
narrativas d
 e que NÃO GOVERNO, SOU ATRAPALHADO, etc. Você sabe quem quer nos

desgastar para se criar uma ação definitiva contra meu mandato no futuro. Nosso
compromisso é com você, com o Brasil.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1111077097991299072
ABRIL
02/04/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de abertura do
encontro empresarial, Hotel David Citadel- Tel Aviv/Israel
E o que o Brasil pretende fazer quando assumiu o novo governo? E o novo governo
assumiu em uma situação inesperada. G
 rande imprensa contra, sem recursos, sem tempo
para fazer propaganda em televisão, sem nada. Nós tínhamos ao nosso favor dois fatores,
o povo, e Deus.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-cerimonia-de-abertura-do-encontro-empresarial-h
otel-david-citadel-tel-aviv-israel
08/04/2019 | Twitter
Mídia adversária
A necessidade de países - mesmo que não ligados ideologicamente - de importar produtos
baratos para controlar seus níveis de inflação, desfaz a n
 arrativa de caos criada
propositalmente por grande parte da mídia para tentar desestabilizar o governo que não lhe
“agrada”.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1115185528369029120
25/04/2019 | Twitter
Jamais vi uma p
 erseguição tão infantil e sem sentido por parte de certos “veículos de
informação” a uma pessoa constantemente mostrando este e outros exemplos banais.
Ainda assim defendo a sagrada liberdade de imprensa e de expressão sempre acreditando
no bom senso dos cidadãos.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121227894230016000
25/04/2019 | Twitter
Ataque a jornalista

No evento de Páscoa no Planalto na semana passada, perguntei para algumas crianças ali
presentes quem torcia para o Palmeiras, meu time de coração. A pequena Yasmim,
flamenguista contrariou a pergunta. Um jornalista do Estadão aproveitou-se para politizar a
situação com MENTIRAS.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121530805967368194
29/04/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Abertura Oficial
da Agrishow 2019 - Ribeirão Preto/SP

Como disse o Dória aqui, se Deus quiser estaremos juntos na China até para desfazer
aquela imagem que parte da mídia fez contra mim como se eu fosse inimigo dos chineses.
Eu sou inimigo, sim, é de governo que no passado fazia o negócio estando à frente o viés
ideológico, isso deixou de existir, nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o
destino da nação.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-oficial-da-agrishow-2019-ribei
rao-preto-sp
30/04/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante solenidade de Assinatura da
Medida Provisória da Liberdade Econômica - Palácio do Planalto

Eu não tenho poder de interferir em muita coisa, e nem quero, apenas dou sugestões e
sugestão são como conselho, cada um cumpre se achar que deve cumprir. Ontem, lá na
Agrishow, eu apelei para o presidente do Banco do Brasil, para o seu espírito patriótico,
conservador, cristão, que atenda os ruralistas, no tocante à taxa de juros. Faltou
complementar, sem a complementação fui massacrado por grande parte da mídia, eu não
posso esquecer nada, eu tenho que ser mais do que perfeito, eu tenho que ser sublime,
senão tudo dá errado.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-de-assinatura-da-medida-provisoria-da-li
berdade-economica-palacio-do-planalto
MAIO
03/05/2019 | Twitter

“mídia inventa” “para manipular”
Quando não há problemas no governo, a
 maior parte da mídia inventa alguma para ter o
que falar e manipular. Informe-se sempre buscando uma mídia alternativa, pois infelizmente
muitas das habituais não querem o melhor para o Brasil, somente para si mesmas!

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1124508626394202112

11/05/2019 | Twitter
Mídia como adversária
Infelizmente, temos que passar grande parte do tempo desmentindo invenções que parte da
mídia e a oposição fazem para desestabilizar o atual governo. Todos sabemos que seria
assim, há um interesse gigantesco na máquina pública e não é por preocupação com o
futuro do país.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127273817070546951
16/05/2019 | Entrevista
Fala do Presidente da República, Jair Bolsonaro, a jornalistas - Dallas/EUA
Dallas/EUA, 16 de maio de 2019
Agora, grandes setores da mídia, a qual vocês integram, não estão satisfeitos com o meu
governo, porque é um governo de austeridade, é um governo de responsabilidade com o
dinheiro público. É
 um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai
aceitar conchavos para atender interesse de quem quer que seja, e ponto final. Esse é o
meu governo. O meu juramento foi João 8:32: “A verdade acima de tudo”. Comigo não vai
ter mentira e ponto final.
[...]
E eu digo para todo mundo: não é fácil a vida de ser patrão no Brasil, tá? Empregado?
Também não é fácil. O salário é muito para quem paga, é pouco para quem recebe. A
garotada está aí se formando, bota um papel na parede, em parte, digo, em parte, que não
serve para nada, não está bem. Até jornalista, já tive contato, no passado, com colega de
vocês, jornalista, tem um português pior do que o meu. É assim que está sendo formada a
nossa juventude no Brasil. Isso tem que mudar.
[...]
Presidente: Você é ,da Folha?

Jornalista: Eu sou da Folha.
Presidente: Está vendo? Aprendeu na Folha de São Paulo. Primeiro, você é da Folha de
São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalista. É
isso que a Folha tem que fazer. Não contratar qualquer uma ou qualquer um para ser
jornalista, para ficar semeando a discórdia e perguntando besteira por aí e publicando coisa
nojenta. Isso que vocês da Folha têm que fazer, não fica… Tá bom, tá bom, continua.
Tenho todo respeito a você. Continua. Quer debater orçamento comigo?
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/fala-do-presidenteda-republica-jair-bolsonaro-a-jornalistas-dallas-eua
16/05/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia de entrega do
Prêmio "Personalidade do Ano" pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos Dallas/EUA
E com verdade, comecei andando sozinho por todo o Brasil. Às vezes até gente da própria
casa achava que tinha algo errado comigo, tendo em vista o que eu almejava, mas não
almejava por mim, sabia dos problemas. Como até hoje sofremos com a mídia brasileira.
Até venho sempre dizendo à mídia brasileira: se vocês fossem isentos já seria um grande
sinalizador de que o Brasil poderia, sim, romper obstáculos e ocupar um local de destaque
no mundo, porque é muito simples.
[...]
Temos um potencial humano fantástico, mas 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.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-do-premio-personalidade-do-a
no-pela-camara-de-comercio-brasil-estados-unidos-dallas-eua
18/05/2019 | Twitter
Acesso à informação sem imprensa
Seminaristas querem proibir o termo Fake News e usam Folha de SP como fonte. A cada
dia o brasileiro tem mais acesso à informação e c onhece a verdade sem precisar de alguns
órgãos de imprensa famosos pelas Fake News. Sigo defendendo uma internet livre
Disponível em: h
 ttps://twitter.com/jairbolsonaro/status/1129736423567970306

20/05/2019 | Twitter |
Contesta publicação da Folha: “100% fake news”
Não fui eu que anulei o legislativo comprando votos, não fui eu que tive em meu plano de
governo o controle da mídia e da internet e fui eu quem levou uma facada de um militante
de esquerda. É exatamente o contrário, Folha. 1
 00% Fake News!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1130545147140345862
20/05/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia de entrega da
Medalha do Mérito Industrial do Estado do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/RJ
Até outros governos, cada ministro tratava dos assuntos da sua bancada político-partidária.
Se fosse alguém no partido X, procurar um ministro que é indicado pelo partido Y,
geralmente não era atendido. Não tem como dar certo um país administrado dessa maneira.
Cada vez que se toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam
contra mim, buscam, de todas as maneiras, desacreditar. L
 ançam uma mentira meu
respeito, eu falo que não é verdade, no dia seguinte a imprensa fala que eu recuei. Pode rir
a vontade, é o tempo todo assim.
[...]
Assim sendo, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela distinção. Não é minha
área essa daqui, a minha área é outra. Vai sair essa foto amanhã lá, não é? Essa foto vai
estar na capa dos jornais amanhã, não é? É o que interessa para eles, não é? O
 lha, como
eu gostaria que a nossa imprensa fosse isenta, como eu gostaria. Eu sei que a culpa não é
de vocês que estão aqui, em grande parte são os editores, muitos aí, envenenados com
questões ideológicas ou outras. Nós estamos tendo muito critério dos recursos públicos
para anunciar junto à imprensa. Aquela festa de antigamente não vai ter mais. Então,
reconheço que, por parte de editorias, nos criticam. Mas o dinheiro é público, a gente não
pode gastar o dinheiro numa causa própria. Não posso fazer isso e não faremos isso aí.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-entrega-da-medalha-do-merito-industri
al-do-estado-do-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro-rj

24/05/2019 | Twitter
Descredibilização da imprensa

Peço desculpas por frustrar a t entativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre eu e
Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca kkkkk. No mais, caso não
aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o Min. da Economia pelo da Alquimia, só
assim resolve.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1132027770383556608
JUNHO
05/06/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após
solenidade de lançamento do Projeto Juntos pelo Araguaia - Aragarças/GO
Presidente: Você… A Folha de São Paulo já está julgando o Neymar, você é da Folha,
certo? Você é da Folha. A Folha de São Paulo já está julgando o Neymar, como sempre me
julgou esse tempo todo. A mulher, ela atravessa o continente, uma montanha de coisa
acontece, aí chega no Brasil e quer… Isso que está acontecendo. Caso Neymar, Neymar
hoje à noite estamos juntos para fazer dois gols do Neymar hoje à noite.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletivaconcedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-solenidade-de-lancamento-do-p
rojeto-juntos-pelo-araguaia-aragarcas-go
06/06/2019 | Discurso
Imprensa como oponente político antes da eleição
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Encontro com Empresários
Buenos Aires-Argentina, 06 de junho de 2019
Não temos e não teremos outra oportunidade de mudarmos o destino das nossas nações.
Temos um exemplo claro, como já disse, a Venezuela. E outro que nós ficamos muito perto
desse abismo, desse caminho. Verdadeiros milagres salvaram o Brasil: processos políticos
internos; descobertas como por acaso, de corrupção, num montante nunca imaginável; a
tentativa de execução de um candidato; o milagre de uma eleição sem dinheiro, sem
televisão e com quase toda a mídia contra, caluniando o tempo todo. Mas acredito que,
mais uma vez, Deus olhou para o Brasil.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-empresarios
11/06/2019 | Discurso

Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante encontro com lideranças
empresariais e Cerimônia de Entrega da "Ordem do Mérito Industrial São Paulo - São
Paulo/SP
E comecei, então, a partir de 2015, a andar pelo Brasil sentindo os problemas de cada um.
E digo mais: andava sozinho, e sentindo os problemas de cada região. Pensavam muita
coisa a meu respeito, até que eu estava meio maluco. Não tinha dinheiro, não tinha um
partido definido ainda. E se aparecesse um partido, como apareceu, não teria tempo de
televisão. J á tinha uma parte da mídia o tempo todo nos fustigando. Mas começamos a
sentir os anseios, as preocupações, as necessidades e também ver o potencial desse
imenso território conhecido como Brasil.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-com-liderancas-empresariais-e-cerimoniade-entrega-da-ordem-do-merito-industrial-sao-paulo-sao-paulo-sp
13/06/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante o Culto de Celebração e
Momento Cívico em Comemoração dos 108 Anos da Assembleia de Deus no BrasilBelém/PA
Obrigado pelas orações. Primeiro Deus e depois elas me salvaram. E se tudo isso
aconteceu, o testemunho aqui de políticos experientes ninguém acreditava porque tínhamos
um partido pequeno, sem televisão, sem recursos e grande parte da mídia contra a gente,
mas o improvável para os cientistas políticos aconteceu e hoje, me desculpem os que me
antecederam, mas que pela primeira vez na história do Brasil nós temos um presidente da
República que procura cumprir aquilo que prometeu por ocasião das eleições.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-o-culto-de-celebracao-e-momento-civico-em-comem
oracao-dos-108-anos-da-assembleia-de-deus-no-brasil-belem-pa
20/06/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após a 27ª
edição da Marcha para Jesus 2019 -São Paulo/SP
Jornalista: Ele [Sérgio Moro] disse ao senhor porque ele não apresenta o celular?
Presidente: Não... E eu não vou jamais inquiri-lo, se perguntaram para ele ontem. O que
vocês estão querendo? Que que é a perícia? Ô meu Deus do céu, vocês querem voltar o
que era antes? A impresa aqui é Lula Livre, é isso? É Lula livre, o bandido livre. Condenado

por três instâncias, pelo amor de Deus, vamos ser, vamos ser coerentes. Por isso que cada
vez mais, a imprensa cai no descrédito no Brasil. Pelo amor de Deus.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletivaconcedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-a-27a-edicao-da-marcha-para-j
esus-2019-sao-paulo-sp

27/06/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, na chegada a
Osaka - Osaka/Japão
Osaka-Japão, 27 de junho de 2019

Jornalista: (inaudível)

Presidente: Olha, eu vi o que está escrito. E, lamentavelmente, em grande parte, o que a
imprensa escreve não é aquilo. Então, quando a imprensa tiver...

Jornalista: Mas (...) alemã?

Presidente: Não interessa a alemã. E deixa eu terminar o raciocínio, faz favor. Então, a
gente tem que fazer a devida filtragem para não deixar se contaminar por parte da mídia
escrita, em especial.

Jornalista: A imprensa está falando a verdade sobre o que o senhor fala (...)

Presidente: Pessoal, obrigado.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletivaconcedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-na-chegada-a-osaka-osaka-japao
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04/07/2019 | Discurso | 15h42
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante café da manhã com ministros
e parlamentares - Palácio do Planalto

Ao longo de vinte e oito anos dentro da Câmara eu acompanhei e, mais do que isso, eu
acredito que 100% votei com a bancada ruralista. E muitas vezes as questões nasciam ali
como se fosse um parto de rinoceronte: era imprensa batendo em vocês, eram ONGS e
eram também governos de outros países . E o que eu senti agora em Osaka, no Japão, por
parte em especial de dois chefes de Estado, é uma coisa que confirmou o que eu pensava
no passado, o que eles pensam a nosso respeito.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cafe-da-manha-com-ministros-e-parlamentares-pala
cio-do-planalto
05/07/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após
solenidade de comemoração do 196º Aniversário da criação do Batalhão do Imperador e o
59º de sua Transferência para a Capital Federal - Brasília/DF
Brasília-DF, 05 de julho de 2019

Presidente: Só você ouviu. Houve vaia quando a seleção da Argentina entrou. E daí
jogaram a câmera para cima de mim. Queria o quê? Você acha que, de imediato, eu, com
paletó e gravata, num Mineirão enorme, uma vaia estrondosa de repente proporcionado por
mim? Não tem cabimento isso. Quem do outro lado sabia que era eu? Ninguém sabia. A
vaia foi para a seleção da Argentina. Olha, foi igual aquele caso da menina, quando
perguntei se ela era Palmeiras ou não, ela era Flamengo, e a imprensa aqui… Foi O Estado
de São Paulo que começou com essa história, dizendo que ela fez cara feia para mim.
Depois nós recuperamos o áudio, isso foi desmascarado. Obrigado pela pergunta, ajuda a
desfazer mais um fake news. E
 se um dia eu levar uma vaia, eu vou, logicamente, pensar:
“Onde é que estou errando?”.

Disponível em:
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15/07/2019 | Discurso | 16h39
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Sessão Solene em
homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro Câmara dos Deputados
O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário
mundial por vezes temos que tomar decisões que não agrada à todos com a possibilidade
de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia, se
está sendo criticado é sinal que é a pessoa adequada.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
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omando-de-operacoes-especiais-do-exercito-brasileiro-camara-dos-deputados
20/07/2019 | Twitter
- Não adianta a imprensa me pintar como seu inimigo. Nenhum presidente recebeu tanto
jornalista no Planalto quanto eu, mesmo que só tenham usado dessa boa vontade para
distorcer minhas palavras, mudar e agir de má fé ao invés de reproduzir a realidade dos
fatos. - Sempre defendi liberdade de imprensa, mesmo consciente do papel
político-ideológico atual de sua maior parte, contrário aos interesses dos brasileiros, que
contamina a informação e gera desinformação. No fundo, morrem de saudades do PT.

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1152622791486820354
21/07/2019 | Twitter
- Em 2 anos o porto de Itaqui, no Maranhão, estará ligado, por ferrovia, ao porto de Santos.
Em 4 anos faremos muito pelo Brasil e o até então esquecido Nordeste, apesar da mídia e
alguns governadores.

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1152934326318878720
21/07/2019 | Entrevista

Entrevista concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após o almoço neste
domingo -Brasília/DF

Jornalista: Mas reduzir essa multa está no radar?

Presidente: Olha, o valor não está na Constituição, eu acho que não está. O FGTS está no
artigo 7, o valor eu acho que é uma lei, deve estar lá na frente, mas antes disso (....)
informação, eu quero manchete no jornal amanhã “O presidente está estudando reduzir o
valor da multa”, o que eu estou tentando levar para o trabalhador é o seguinte: menos
direito no emprego todos os direitos no desemprego (...) com você tô apaixonado pela
Maria, quer casar com ela de qualquer maneira, já me aconteceu, aconteceu contigo, não
tem como, a gente não foge delas, não foge delas. Quando você se casa, às vezes você é
obrigado a…. Eu queria estar numa churrascaria agora, ela quer estar na galeteria, a gente
compõe, senão acaba o casamento.

Jornalista: Falando um pouco sobre o Rêgo Barros o senhor falou de manter os cafés, o
senhor acha que o Rêgo Barros tem feito um bom papel no governo?
Presidente: Tem, tem. Ele já tinha essa atividade no Cecomsex do Exército, ele é uma
pessoa que tem me tratado com muito zelo, com muita preocupação, ele ajudou a me
convencer para esses cafés, tive críticas de várias pessoas achando que devia ignorar
vocês tendo em vista, você sabe o que acontece, não é? Eu até venho mais você aqui na
ponta da linha, no meio do caminho, não é? À
 s vezes a manchete é péssima, mas a matéria
é boa e tudo aquela máscara, a verdade acima de tudo, toca teu barco. Vocês têm um
papel excepcional, vocês podem ajudar a mudar o Brasil, é o que eu falo para o Rodrigo
Maia e para o Alcolumbre sempre, nós dois juntos se tentar a imprensa então já era. A
gente muda o Brasil em poucos anos.
Disponível em:
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25/07/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após a Reunião
do Conselho de Administração da Suframa - Manaus/AM
Jornalista: Presidente, Karine Leão, da Rádio Mix News, Programa Dezoito Horas. A Zona
Franca de Manaus… Os empresários e futuros investidores, eles podem ficar tranquilos?
Presidente: Podem, olha só, eu viajei o mundo desde o início de 2015, quando eu pretendia
disputar as eleições e sabia que não ia ter televisão, não é? Um partido político grande,
não tem fundo partidário, ia ter grande parte da mídia contra mim, uma série de problemas e
é difícil você ser recebido por pessoas do mundo afora com o manto da desconfiança. O
Brasil perdeu muito ao longo dos últimos trinta anos nesse quesito e a nossa chegada é um
sinalizador a essas pessoas de que o Brasil está mudando e estamos recuperando a
confiança em nosso Brasil. Começa por aí o desenvolvimento e a mudança das coisas e a

política é a mesma coisa, eu acho que todo mundo gostou aqui quando nós indicamos o
ministro (...) ministério técnico, não fizemos um ministério como se fazia no passado, então
hoje eu tenho aqui alguns ministros do meu lado aqui, que são pessoas competentes que
tiveram total liberdade de escolher os seus ministros por indicações próprias, e de modo
que hoje eu posso cobrar de qualquer ministro a solução de qualquer problema. Ele só não
faz milagre, o resto está pronto para cumprir essa missão e, mais ainda, os ministros
conversam entre si, não chega no ministro tal para tratar alguma coisa e fala: “ não, eu devo
aqui a esse grupo político satisfação e não quero conversa”, isso não existe e a
governabilidade está se fazendo presente, a grande maioria dos deputados e senadores
entenderam, estão gostando dessa forma de fazer política e todo mundo ganha agindo
dessa maneira.
Disponível em:
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27/07/2019 | Entrevista
Entrevista concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após a Cerimônia de
Brevetação dos Novos Paraquedistas- Rio de Janeiro/RJ

Jornalista: Presidente, o Sergio Moro, ele estaria estremecido no caso por causa dessa
investigação?

Presidente: Zero. Confiança total nele. Parabéns ao Sérgio Moro. Mostrou as entranhas da
corrupção no Brasil. Aquele cara que está preso em Brasília, alguém acho que não sabia
que tava acontecendo. Delatores já devolveram mais de 1 bilhão de reais, a Petrobras foi à
lona, Fundo de Pensões também. A
 gora sim, vamos abrir a caixa-preta do BNDES, quase
(...) trilhão de reais, para amigos ou países ditatoriais, entre eles Cuba. Tão querida da
Imprensa brasileira, Venezuela, Angola, entre tantos outros. É isso que é para (...), e uma
coisa muito importante que eu tenho a ver com assunto. Quando depositaram 200 mil na
minha conta, da JBS Friboi, por ocasião das eleições 2014. No dia seguinte, devolvi o
dinheiro com cheque nominal, porque o dinheiro, parte veio do empréstimo da JBS junto
BNDES e para comprar voto dentro da Câmara. E eu chamei naquele momento de propina
legal. Esse é o governo que enfrentei para frente, muito aparelhado, não só de pessoas,
como leis. Digo aos senhores, me ajudem a fazer a Baía de Angra, uma Cancún brasileira.
Só que eu tenho que derrubar um decreto, acreditem é por lei. Cancún fatura 12 milhões de
dólares por ano. O que fatura a Baía de Angra? Fatura com dinheiro que vende cuscuz, de
coroca e água de coco. E o estado aqui do nosso governador, com dificuldade. Vamos fazer
da Baía de Angra, um Cancún. Estou trabalhando nesse sentido. Já tem gente de fora do
Brasil que a custo zero, transforma isso, talvez na primeira maravilha do Brasil.

[...]
Essa questão ambiental a mesma coisa, não estou acusando ninguém, mas queria saber
qual o amor que une essas pessoas com ONGs internacionais? Não serei irresponsável de
fazer uma campanha contra o meu Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, na Nova
República, tínhamos um presidente que tratou de igual, todos os chefes de estado do G20.
O senhor presidente da França, a senhora Merkel, queriam que eu voltasse para cá,
demarcando mais 30 reservas indígenas, ampliando reservas ambientais. Isso é um crime.
Só de reserva indígena, já temos 14% tomada aqui no Brasil. Yanomami, 9 mil índios. Já
que estamos no Rio de Janeiro, pergunta a algum jornalista aqui, alguém sabe o tamanho, a
extensão da reserva Yanomami? Por favor me diga. Algum jornalista sabe? Não sabem.
Deixa eu terminar a pergunta aqui. Aí não sabem. É o dobro do estado do Rio de Janeiro, 9
mil índios. Raros, governador, vice, raros são os municípios do Rio de Janeiro que tem
menos de 9 mil habitantes. É justo isso? Terra riquíssima se junta com a raposa Serra do
Sol, é um absurdo o que temos de reservas minerais alí.
Disponível em:
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30/07/2019 | Discurso | 15h43
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Revisão e
Modernização das Normas Regulamentadoras da Saúde e Segurança do Trabalho - Palácio
do Planalto

Ouvindo, agora há pouco, o Rogério Marinho dizendo que existem 42 itens para se multar
alguém por causa de um banheiro, eu lembrei-me do dia de ontem - eu não vou falar o
nome do jornal, porque vão falar que eu estou perseguindo o jornal, eu não persigo
ninguém -, onde um jornalista questionou, de forma bastante dura, o porta-voz, o general
Rêgo Barros, e perguntando, né: “O presidente durante o expediente cortou cabelo?”. Como
se fosse o maior crime da minha vida. A
 inda bem que eu não tenho dor de barriga durante o
expediente, porque se fosse no banheiro agora, esse jornal ia me fuzilar. M
 as isso aí são
coisas que acontecem no dia a dia e você vai trazendo para dentro de si.
Disponível em:
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31/07/2019 | Twitter

Aos que usam p
 olêmicas criadas por órgãos de imprensa parciais p
 / dizer que o governo vai
de mal a pior, informo que, segundo dados divulgados pelo IBGE, o desemprego caiu pela
3ª vez seguida e atingiu a menor taxa no ano, abaixo do índice para o mesmo período de
2018.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1156653091208478720
31/07/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após a
Cerimônia de Assinatura do Contrato de Concessão da Ferrovia Norte-Sul -Anápolis/GO

Jornalista: Presidente, aqui. Presidente, a ex-presidente Dilma deu uma entrevista hoje, à
Folha de São Paulo, disse que muitos aliados do senhor estão arrependidos, aí, por
atitudes...

Presidente: Muitos o quê?

Jornalista: Muitos aliados e muitas pessoas que o ajudaram estariam, aí...

Presidente: Bom, Dilma e Folha, não preciso falar mais nada, não é?

Jornalista: Constrangidos por atitudes pouco civilizadas, presidente.

Presidente: Não precisa falar mais nada. Nem precisa responder.

Jornalista: O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Presidente: Não, eu não estou… A Dilma agora é referência para alguma coisa? Meu Deus
do céu! Tá com problema de energia aqui, no Centro-Oeste? Dá para estocar vento aqui, ô

Caiado? Pelo amor de Deus! Tu cita a Folha de São Paulo e cita Dilma Rousseff. Desculpa
aqui. Outra pergunta, por favor.
Disponível em:
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31/07/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após Cerimônia
de troca da Grande Guarda Presidencial -Brasília/DF

Jornalista: Mas os dados do INPE...
Presidente: Olha só, que que é a suspeita? Eu suspeito que você… Está satisfeita? Vocês
cansam de fazer isso na imprensa. É suspeita. E nós temos que casar os dados. A
 s
informações têm que ser precisas para vocês. Não pode ser. Um fazendeiro da Amazônia,
por exemplo, ele tem uma reserva de 80%. Aqueles 20%, ele está anos sem usar, quando
ele desmata, porque cresce mato, o INPE não pode dizer que aquilo é desmatamento, é
suspeita. Tem que ir lá alguém do Ibama e comprovar. Não pode jogar esses números. É o
que eu disse, vale a pena falar: você gasta em média 200 reais de conta de luz por mês, se
pinta 400, tem alguma coisa errada. O que está errado? Está certo?
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AGOSTO
01/08/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Lançamento do
Programa Médicos pelo Brasil - Palácio do Planalto

Mas a imprensa nossa naquele momento, também, tinha um carinho muito especial pelo
governo - vai ter comigo, com toda tenho certeza, com o passar do tempo -, mas não falava
numa questão que tinha muito a ver com os direitos humanos, tão defendidos pelo PT no
passado. É que os cubanos aqui não poderiam, por exemplo, trazer seus familiares. E quem
é pai e quem é mãe, sabe o que que é ficar longe do seu filho ou da pessoa amada. Isso foi
ignorado pelo PT, por anos mães e pais ficaram afastados dos seus maridos e esposas e

dos seus filhos. Uma questão humanitária, simplesmente que foi estuprado pelo PT. Falo
isso porque sou pai de cinco filhos.

[...]
Ontem foi a taxa Selic, a mais baixa da história do Brasil. Várias coisas apontam para isso,
mas a mais importante: a confiança no governo. N
 ão é fácil, como eu andei por esse mundo
afora, nos últimos quatro anos, a imprensa não noticiou nada, e você ser recebido por
autoridades com o manto da desconfiança.
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04/08/2019 | Discurso | 18h04
Fala do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante culto especial de comemoração
de 25 anos da Igreja Fonte da Vida - Brasília/DF
Mas as calúnias, as mentiras, as inverdades, não prevalecem. E, mais ainda, pegam
funcionários, servidores que trabalharam comigo em 1989, que foram embora em [19]90.
Puxando para cá, 39 anos, é isso? Vinte e sete anos atrás. Mas tudo bem. A imprensa,
muitas vezes, diz que eu estou no palanque ainda. E eu devolvo: a imprensa ainda está na
oposição. Assim como não derrotaram o Trump, nos Estados Unidos, também não me
derrotaram aqui no Brasil. E eu torço pelo Trump. Agora, nós temos, nós, uma enorme
responsabilidade: é botar esse País para frente.
[...]
Quando vim candidato e quando assumi, sabia dos problemas. Por muitas vezes não leio
jornal nenhum, para não começar o dia envenenado, ignoro. Não trabalho pensando em
[20]22. Lá, vai ser uma consequência: se formos bem, vamos lá buscar a reeleição, se não
for, espero que chegue alguém melhor do que eu, e não outras pessoas que no passado
demonstraram que a sua sede era de poder, nada mais além disso.
[...]
Nós temos tudo aqui para mudar. Agora, sozinho não dá para mudar. A imprensa tem
prestado um desserviço à nação ao se preocupar em me atacar. Erro? Erro. Assumo?
Assumo. Como errei assinando uma Medida Provisória para voltar a Funai do Ministério da
Justiça para a Agricultura. Errei, não podia ter assinado essa Medida Provisória. Não vou
culpar assessor por causa disso. Muita coisa eu assino vendo a ementa apenas. Não houve
má-fé por parte da minha assessoria. Foi uma bobeada. Fui esculachado por um ministro do
Supremo Tribunal Federal. Todo direito de dar seu voto contra a nossa Medida Provisória.

Mas a maneira como fui tratado pessoalmente dói no coração. E logo esse ministro, esse
ministro, que decidiu tipificar a homofobia como se racismo fosse, interferindo na autonomia
do Poder Legislativo.
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05/08/2019 | Discurso
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de inauguração da
Usina Fotovoltaica Flutuante - Sobradinho/BA
Indo um pouco mais para o leste, a gente passa em Roraima, um pedaço de terra que não
tem densidade eleitoral, mas é o pedaço de terra mais caro do mundo. Minha primeira vez
como pré-candidato passei por lá, em 2015, e dei uma palestra. E para variar, Bezerra, a
imprensa não mostrou, apesar de duas mil pessoas presentes. Eu usei uma figura de
linguagem e falei: “Se eu fosse rei de Roraima” - deixo bem claro para a imprensa, é uma
figura de linguagem, eu não quero ser rei de nada - “Se fosse rei de Roraima, com
autonomia, obviamente, e tecnologia, em 20 anos teria uma economia próximo ao do
Japão”.
Disponível em:
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05/08/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após Cerimônia
de inauguração da Usina Fotovoltaica Flutuante -Sobradinho/BA

Queremos unir o Brasil. M
 ais alguma coisa aí? Você é da Folha?
Jornalista: Da Globo.
Presidente: Ô, parabéns pela manchete do O Globo, heim? Cento e dois parentes no meu
gabinete. Mas nem se eu fosse, tivesse como ídolo o Deus Príapo eu conseguiria fazer tudo
isso aí. Mas está bem, continue.
[...]

Queremos o nosso Vale do Silício, que seria o Vale do Grafeno, ou o Vale do Nióbio, não é?
Em algum lugar do Brasil, que a gente possa juntar os pólos de desenvolvimento que nós
temos num só e desenvolver o Brasil. Quando acabar o nosso commodity a gente vai viver
do quê? De capim? Só vai ter capim para a gente comer. Deixa acabar, aí, o nosso minério,
exaurir a nossa terra. E alguns querem vender terra para estrangeiro ainda, não é? Vamos
abrir mão da nossa segurança alimentar. A gente vai viver do quê? De capim? Todo mundo
igual. Já que falam tanto, a Folha, que falei palavrão, deixa eu falar de novo: viver todo
mundo igual, na merda. É isso que queremos? É isso que grande parte da imprensa quer?
O papel da imprensa é excepcional. Vai continuar vendendo manchete. Ontem, 80% do
Jornal Nacional, 102 parentes. Tenha vergonha na cara! Família Marinho, aí, estão os filhos
lá, na imprensa. Não me fala que é particular, que não é não, porque é concessão pública.
[...]
Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu
ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra.
Ganhou, porra! Vamos entender isso. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil. O trabalho de
vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil.
Posso ir embora?
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletivaconcedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-cerimonia-de-inauguracao-da-u
sina-fotovoltaica-flutuante-sobradinho-ba

05/08/2019 | Twitter
Mídia como adversária
- Agora a imprensa me critica por querer diminuir impostos. Para eles a campanha ainda
não acabou. Continuam me atacando. Amanhã estarei na Bahia. Se chover, serei
responsabilizado...
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1158165754761687040
06/08/2019 | Discurso | 16h54
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Abertura do 29º
Congresso e ExpoFenabrave - São Paulo/SP
Mas tudo bem, acreditando, pedindo a Deus que nos ilumine o tempo todo, sabendo que eu
não estava capacitado, mas que Ele está me capacitando. Tendo sempre a verdade acima
de tudo, como lancei agora, espero que duas, três vezes por semana, botem nas mídias
sociais algo voltado para a verdade da série João 8:32, esse que eu peguei a TV Globo, lá

no debate na Globo News, foi maravilhoso. Quando pediram para mostrar minha mão para
eles, tinha três palavras que, para alguns órgãos de imprensa, é um palavrão. E nós
estamos… Querem saber as três palavras? Deus, família, qual a outra? Brasil. A
 mensagem
naquele momento, que eu sabia que eles iam me provocar, e apareceu a oportunidade: o
que está escrito mão? Pá! Quando falaram que eu tava sentado na cadeira vermelha, puxei
duas Bics do bolso, uma vermelha e outra azul, cores do Exército Brasileiro.
Quando falaram em ditadura militar, eu havia decorado o primeiro parágrafo da matéria
publicada na capa do jornal O Globo de 7 de outubro de 1984, nos finais do governo
Figueiredo, onde Roberto Marinho começa: “participamos da revolução democrática de 64”
e por aí vai. O que eu quero, o que eu preciso da imprensa, é a verdade. Eu quero que a
imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária, como vem
fazendo alguns órgãos de imprensa. Eu espero que o Valor Econômico sobreviva à Medida
Provisória de ontem, espero. Vamos fazer esse tipo de política? Quem sabe, o Valor, me
entrevistou por duas vezes durante a pré- campanha. A segunda manchete era: “Bolsonaro
tem a política econômica idêntica da Dilma Rousseff”. Pelo amor de Deus, eu não sou o
“Dilmo” de calça comprida.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-do-29o-congresso-e-expofen
abrave-sao-paulo-sp
06/08/2019 | Discurso | 17h33
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Inauguração da
Nova Planta de Farmoquímica Oncológica do Grupo Cristália - Itapira/SP

O Parlamento nosso é importantíssimo, é necessário para o nosso desenvolvimento.
Grande parte dos parlamentares tem se comportado da forma que vocês, eleitores,
esperam deles. Uma minoria, não. Agora, digo mais, eu respeito as instituições, mas eu
devo lealdade apenas a vocês: povo brasileiro. Porque vocês tiveram a coragem de romper
o continuísmo, o populismo, a demagogia que esse Brasil maravilhoso vivia, ao longo dos
últimos 30 anos. Sem televisão, sem tempo de partido, sem recurso, com quase toda a
mídia o tempo todo esculachando a gente: racista, homofóbico, fascista e seja lá o que for.
No dia de ontem eu retribuí parte daquilo que grande parte da mídia me atacou. Assinei
uma Medida Provisória fazendo que os empresários, que gastavam milhões de reais para
publicar, obrigatoriamente, por força de lei, seus balancetes nos jornais, agora podem
fazê-lo no Diário Oficial da União, a custo zero. Não é uma retaliação contra a imprensa, é
tirar o Estado de cima daquele que produz. E quem produz? São vocês.

07/08/2019 | Twitter

- Atendendo à imprensa que tanto me criticou sobre desmatamento, temos uma boa notícia
para ela: os balancetes das empresas agora poderão ser publicados em sites, dispensando
os jornais. Menos papéis, menos desmatamento. Apenas lamento, menos lucro para os
jornais…
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1159089689967677440
09/08/2019 | Twitter
- Queremos tirar o "excesso" do Código Penal, afinal atirar num bandido duas ou mais
vezes deve ser motivo de comemoração (sinal que o policial está vivo), e não de
condenação. Já os excessos dos jornalistas…

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1159880177322745858
10/08/2019 | Discurso | 15h25
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a Marcha para Jesus pela
Família e pelo Brasil- Brasília/DF
Meus irmãos, meus amigos, vocês sabem que a primeira dama é da Ceilândia, não é?
Quem é da Ceilândia aqui levanta o braço. A Ceilândia é nossa. Ceilândia! E falam por aí, a
grande mídia, que eu não gosto de nordestino. A minha esposa é filha de um cabra da
peste de Crateús, Ceará. Tem um cabra da peste de Serra Talhada atrás de mim aqui
também.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-marcha-para-jesus-pela-familia-e-pelo-brasil-brasil
ia-df

12/08/2019 | Entrevista
Entrevista coletiva concedida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, após Cerimônia
de Liberação de Trecho (47 Km) de Duplicação da Rodovia BR-116 - Pelotas/RS

Jornalista: As suas respostas com tom irônico…
Presidente: Olha, você quer que eu seja o quê? Um vaselina? Um politicamente correto?
Ouo - desculpa aqui, tá? - um insentão? “Ah, salvo melhor juízo e…”. Não, a resposta é
direta. Fui eleito assim, não vou fugir à minha característica, com todo respeito que eu tenho
a todo mundo.

Quando falei a questão do cocô, foi uma resposta - não é você nã, tá? - a uma
pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília. O idiota perguntou para mim, depois de eu
ter explicado que o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano, o Brasil cresce um
pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano, não dá para plantar na lua, nem em marte,
não é? Assim como não dá para estocar vento, tá? E eu respondi o seguinte: é só você
cagar menos que, com toda certeza, a questão ambiental vai ser resolvida. Isso que eu
respondi para ele.
Agora, não é compatível com o presidente, vote no outro, em 2022. É muito simples.
Muito obrigado aí.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2019/entrevista-coletivaconcedida-pelo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-apos-cerimonia-de-liberacao-de-trech
o-47-km-de-duplicacao-da-rodovia-br-116-pelotas-rs
16/08/2019 | Discurso | 20h43
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante recepção aos Atletas
Medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 - Palácio do Planalto

Olha a própria situação minha. Sem televisão, sem partido político, sendo
massacrado pela mídia, facada, sozinho praticamente, vencemos esse obstáculo e aqui
chegamos para mudar, de fato, o Brasil. Não é fácil a minha vida. Até vale a pena contar
uma passagem há pouco aqui, não é? Um cara se encontrou comigo durante a campanha,
depois apareceu aqui. “Lembra, ô presidente, lá atrás o senhor me disse que em 2019
estaria na praia ou aqui na Presidência?” Eu falei: “É, dei azar”. Está certo?
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-recepcao-aos-atletas-medalhistas-dos-jogos-pan-a
mericanos-de-lima-2019-palacio-do-planalto
20/08/2019 | Discurso | 19h41
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Lançamento do
IPCA para Crédito Imobiliário - Palácio do Planalto
E nós estamos, na medida do possível, dando sinais que nós queremos fazer o Brasil
melhor para todos. Aqui acho que muita gente, como a minha família, teve problemas com
casa própria, no passado, não tínhamos. E é uma dificuldade pagar aluguel, às vezes
atrasa. Quantas vezes meu pai atrasou o aluguel. Com sete filhos, não é? Tinha problemas.

Sugestão de pauta para a imprensa: procura a vida pregressa dele, não é? Já teve
problemas com o exercício ilegal da profissão. Já teve. Agora, é uma covardia o que vocês

fazem com a avó da Michelle, é uma covardia. Uma covardia inenarrável. Isso não faz parte
de uma imprensa limpa e sadia. Isso é uma imprensa que, realmente, não merece a
confiança da população. A gente lamenta isso aí. Uma pessoa que já pagou, uma pessoa
que já pagou pelo seu crime, mais de 20 anos depois ele ser rememorado. A gente lamenta
isso daí, tá?
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-lancamento-do-ipca-para-credito-imobi
liario-palacio-do-planalto

21/08/2019 | Discurso 16h03
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Congresso Aço Brasil 2019 Brasília/DF
Quando eu convidei o Weintraub para ser ministro da Educação eu falei: “Eu estou te
convidando porque eu não sou teu amigo. Se fosse eu não te convidaria”. E ele está, com
galhardia, enfrentando lá muita coisa errada dentro da educação no Brasil. Até a questão
das universidades. Quando se fala em universidades, ninguém quer acabar com as
universidades. Estão, tem um novo projeto dele, que ele quer realmente fazer com que a
universidade forme, no final da linha, bons empregados, bons patrões, bons liberais, bons
profissionais. E
 não excelentes militantes, como acontece em algumas - a imprensa -,
algumas universidades.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-congresso-aco-brasil-2019-brasilia-df

23/08/2019 | Discurso | 12h07
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia do Dia do Soldado,
com imposição da Medalha do Pacificador e da Medalha do Exército Brasileiro -Brasília/DF

A família, a religião, a liberdade da imprensa que pese o excesso em muitas oportunidades.
Vocês são importantes para o futuro do Brasil. E continuarei defendendo a sua liberdade a
qualquer preço. Diferentemente de outros chefes de Estado, no passado, que queriam a
todo custo o controle social da mídia e vocês os tratavam muito bem, por motivos outros
que não é o caso discutir aqui.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside

nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-do-dia-do-soldado-com-imposicao-da-me
dalha-do-pacificador-e-da-medalha-do-exercito-brasileiro-brasilia-df

24/08/2019 | Twitter
Você contrataria um palestrante para sua empresa pagando R$375.000? Se contratar o
dinheiro é seu e ninguém tem nada a ver com isso, tá ok? Mas, Merval Pereira, colunista do
O Globo, em 24/03/16, pela empresa MPF Produções e Eventos,recebeu do SENAC/RJ,
R$375.000 por uma palestra
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1165288851360944128

27/08/2019 | Discurso | 18h01
Fala do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante reunião com os governadores dos
estados da Amazônia Legal - Palácio do Planalto
Prezado governador, ontem eu fiquei envergonhado de assistir o Jornal Nacional. Um
trabalho completamente voltado aos interesses externos. Nós temos um presidente, um
País que assumiu a liderança, resolveu colocar o Brasil numa situação constrangedora.
Coisa que sempre aconteceu aqui, gostaria que diminuísse, logicamente, os focos de
incêndio, gostaria, mas o
 que está acontecendo esse ano está abaixo da média dos últimos
anos e está sendo potencializado com a grande mídia nacional, que realmente presta um
desserviço à nação com matérias como a de ontem.
[...]
E como o senhor bem disse aqui: nós podemos, até agora os seis… os cinco que te
antecederam estão perfeitamente alinhados com a mesma, na mesma direção, nós
podemos reverter a situação, isto é, levar paz para o campo, levar progresso para os
estados e incluir, de verdade, o índio na nossa sociedade. Grande parte deles já querem
isso daí. Tanto é que há pouco tempo, quando eu falei em legalizar o garimpo até em terra
indígena, eu fui massacrado por essa mesma mídia que está aí.

Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/fala-do-presidente-d
a-republica-jair-bolsonaro-durante-reuniao-com-os-governadores-dos-estados-da-amazonialegal-palacio-do-planalto

SETEMBRO

05/09/2019 | Discurso | 19h14
Palavras do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Inauguração do Observatório
da Agropecuária Brasileira - Brasília/DF

Agora, o que, no meu entender, é uma boa notícia, apesar de não ter publicado ainda
- já estou apanhando da mídia e esse é bom sinal, é sinal que a indicação nossa é boa -,
acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das
coisas conversada com ele, e já era a sua prática também, é na questão ambiental, o
respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o
produtor. Então, é um homem que estará, não digo ao nosso lado, ao lado do Brasil, nas
questões afetas à Procuradoria-Geral da República.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/palavras-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-inauguracao-do-observatorio-da-agropecuaria-brasil
eira-brasilia-df

13/09/2019 | Twitter
- Enquanto lutamos entre nós o inimigo se fortalece.
- Não temos como agradar a todos, vasculham minha vida e de minha família desde 1988,
quando me elegi vereador.
- Nossa inimiga: parte da GRANDE IMPRENSA. Ela não nos deixará em paz. Se
acreditarmos nela será o fim de todos.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1172320057625473024
16/09/2019 | Twitter
- Acabo de chegar em Brasília e já me deparo com outra MENTIRA da imprensa.
- A desinformação atenta contra a própria mídia.
- NÃO EXISTE QUALQUER PLANO DE REFORMA MINISTERIAL.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1173717104291385344

24/09/2019 | Discurso

Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Abertura do Debate Geral da
74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)- Nova Iorque/EUA

Nova Iorque/EUA, 24 de setembro de 2019

Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por
grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia,
despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio
da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a
nossa floresta, é o pulmão do mundo.
Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da
mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo
que nos é mais sagrado: a nossa soberania. Um deles por ocasião do encontro do G7
ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil, sem sequer nos ouvir.
[...]
E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero
ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os
senhores.
“O Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com
representantes por todas as unidades da Federação, que habitam uma área de mais de 30
milhões de hectares do território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade
brasileira endossar apoio total e irrestrito à indígena Ysany Kalapalo, do Parque Indígena do
Xingu – Mato Grosso, para que a mesma possa na Assembleia das Nações Unidas, em
Nova York – Estados Unidos, externar toda a realidade vivida pelos Povos Indígenas do
Brasil. Bem como trazer à tona 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.

[...]
Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de
dólares comprando parte da mídia e parte do parlamento, tudo por um projeto de poder
absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um
juiz que é símbolo no meu país, o Dr. Sergio Moro, nosso atual Ministro da Justiça e
Segurança Pública.

[...]
Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção
de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, e estamos
estudando adotar medidas similares para China e Índia, dentre outros. Com mais segurança

e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, e em especial, a
nossa Amazônia, com toda sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e
nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês podem
comprovar o que estou falando agora. Não deixem de conhecer o Brasil, ele é muito
diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões!
[...]
A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de
comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra
a célula mater de qualquer sociedade saudável, a família. Tentam ainda destruir a inocência
de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a
biológica.
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-abertura-do-debate-geral-da-74a-sessao-da-assemb
leia-geral-das-nacoes-unidas-agnu-nova-iorque-eua

OUTUBRO
06/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- Mais uma M-E-N-T-I-R-A da mídia.
- Tentam a todo custo nos dividir.
- O Brasil já está dando certo apesar da imprensa.
- Bom dia a todos.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1180807818426949634
06/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- A @folha avançou a todos os limites, transformou-se num panfleto ordinário às causas dos
canalhas.
- Com mentiras, já habituais, conseguiram descer às profundezas do esgoto. Entenda:
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1180970108795195392
10/10/2019 | Discurso | Descredibilização da imprensa
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de Abertura do
Fórum de Investimentos Brasil 2019 - São Paulo/SP
No tocante também aos focos de calor e também algumas queimadas na Região
Amazônica. S
 ofremos muito com a mídia do Brasil, em grande parte, e fora do Brasil

também, com que interesse? Abalar a nossa soberania sobre a região. Falamos na ONU
com altivez. Sofri algumas críticas pesadas por parte de alguns órgãos da mídia do Brasil,
mas acredito, pelo que eu conversei com as pessoas das mais variadas camadas sociais,
foi um discurso realista, verdadeiro, mostrando quem é o Brasil, quem nós somos.
Colocamos ali quase que um ponto final no monopólio do Raoni para falar sobre a
Amazônia. Levamos ali uma carta de interesse de agricultores índios, que querem produzir
em sua terra, que querem garimpar sua terra também.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-abertura-do-forum-de-investimentos-br
asil-2019-sao-paulo-sp
15/10/2019 | Twitter | Ataque a jornalistas
- @luislacombeof e os jornalistas militantes.
- Para eles não existem boas notícias no governo.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184163096086102017
15/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Essa e outras mentiras espalhadas pela oposição e parte da mídia para aterrorizar a
população nas eleições, como os falsos ataques nazistas contra a esquerda, a falsa história
de metralhar favela e o falso voto contra deficientes, serão apuradas na CPMI das Fake
News? Veremos!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184269077637935106
16/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- Qual o papel da imprensa?
- Por que só notícia ruim ou fofoca?
- Peço compartilhar.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1184503711542005761
20/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Da série João 8:32: O Antagonista diz: Com Bolsonaro a Presidência aumenta 24% gastos
com cartões.A
 VERDADE: os gastos com cartões incluem as despesas do Presidente e do
Vice. Como Temer não tinha Vice, obviamente no meu governo, os gastos são um pouco
maiores.M
 entira e/ou má fé.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1186030286515126273

23/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- Parabéns à Folha de São Paulo.
- Essa matéria não é Fake News.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1187039664420593664
27/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa e ataque a jornalista
- Leilane Neubarth, âncora da Globo, é desmentida ao vivo ao criticar o Governo Jair
Bolsonaro.
- Globo e Folha de São Paulo, juntas, campeãs em fakenews e desinformação.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1188564601702670338
28/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Quando o assunto incomoda a imprensa, .... ela rapidamente muda de assunto
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1188787495602925568
29/10/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Canalhas [ imagem em alusão à emissora Globo, relacionando à matéria jornalística
veiculada no Jornal Nacional]
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1189354408141840387
30/10/2019 | Twitter | Live | Descredibilização da imprensa
LIVE: Mais uma m
 atéria porca da Globo. Caso Marielle.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1189351917547339777
NOVEMBRO
05/11/2019 | Discurso | Descredibilização da imprensa
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Solenidade dos 300 dias de
Governo - Palácio do Planalto
Então, vemos uma CPMI, que eu não vou interferir sobre ela, a não ser conversando com
alguns parlamentares do meu partido, eu espero que seja apenas um grande ensinamento,
essa CPMI, para mostrar que se nós viermos a depender apenas de uma imprensa nós
corremos o risco de ser réu sem crime, de perdermos os nossos direitos sem ter o direito à
defesa.

Eu lamento uma grande imprensa, no Brasil, querer colocar no meu colo a execução
de uma vereadora, porque um dos possíveis executores morava em meu condomínio. Tem
mais gente que deve no meu condomínio. São 150 casas lá dentro. Não é uma imprensa
que colabore com o Brasil essa que agiu dessa maneira. Não satisfeita, diz agora, que tem
um segundo porteiro. Bem, não vou entrar em detalhes. O meu dedo no painel de presença,
de votação, garante a minha situação. E o que é mais importante: que motivo eu teria para
cometer um ato daqueles? Estaria, primeiro, contrariando os meus princípios cristãos. E,
outra, no que aquela pessoa me atrapalhava? Zero. Lamento pela sua família, pelo
ocorrido. É uma marca que fica no Brasil, e essa marca não é boa. Eu espero, Moro, que
seja desvendado esse crime, se bem que já tem um ano. Bem como espero que seja
desvendado quem tentou matar Jair Bolsonaro.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-dos-300-dias-de-governo-palacio-do-pla
nalto
05/11/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- Obs.: poderia consultar a qualquer época a secretária eletrônica, nada impede a qualquer
morador tal procedimento, contudo só foi realizada tal consulta por mim depois de a TV Globo
ter vazado um processo que estava em segredo de justiça.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1191654946732683264
08/11/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
Globo news nos cita como ex-presidente! Muitos caem no jogo de “equívocos rotineiros”
inocentemente! Estamos mudando o Brasil!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1192929941509361664
20/11/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- Jornaleco não vive sem MENTIR.
- Suspendi minha assinatura e muitos empresários têm cancelado contratos publicitários
nesse jornal campeão de fake news e desinformação.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1197141391157202945
22/11/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa

- Não existe qualquer reforma ministerial a caminho, até porque o Governo está indo muito
bem, a
 pesar dessa banda podre da imprensa.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1197840194583629824
22/11/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- De acordo com minha agenda, que é pública, u
 m veículo de imprensa qualquer faz sua
análise e divulga suas mentiras.
- Outros órgãos replicam a " notícia" com o intuito de passar a mensagem de que no
Governo impera a desordem.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1197840193195270144
23/11/2019 19h00 | Discurso | Descredibilização da imprensa

Palestra proferida pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, na Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército
Operação Verde Brasil. Primeiro, eu fui acusado de ser o “capitão motosserra”, que
desmatou a Amazônia toda. Depois o “capitão Nero”, que tocou fogo na Amazônia. Agora,
eu estou enchendo o mar de óleo. É a guerra, que a gente está todo dia submetido a ela.
Como hoje acordei sabendo que três ministros seriam trocados. U
 m novo site aí, o Vortex,
concorre com o Brasil 247, para ver qual é o mais de esquerda que o outro, prega isso.
Qual é a intenção? Mostrar para todo mundo que o governo bate cabeça, não tem comando
e por aí afora. Já vi manchetes de jornais, no passado, que o governo ia indo muito bem,
apesar do presidente. É que o pessoal não engole uma pessoa diferente, não é? Foi um
milagre eu estar vivo, outro milagre é se eleger, dadas as condições políticas que eu
enfrentei. Mas aconteceu, agradeço a Deus pela minha vida e, por parte, grande parte dos
senhores, a missão a mim destinada.
[...]
Uma questão muito grave aconteceu na… Não digo grave… Por ocasião da ONU. O que eu
falaria na ONU. É um discurso semelhante aos demais presidentes, que alguns eu ouvi?
Assisti também ao do Trump, entre outros. E decidi uma linha, que não podia ser a linha dos
que me antecederam, e demos nosso recado. Logicamente que a imprensa desceu o
cacete. Se a imprensa bateu, é sinal que o discurso foi bom. E o mais importante ali, que eu
vejo… Até fui processado no ano passado, consegui me livrar do processo no Supremo.
[...]
O Chile que é o país mais próximo aqui da América do Sul, até mesmo o Paulo Guedes que
foi um dos boys como é que é os golden boys, Chicago boys do chile, trabalhou no Chile, no

passado, na economia de Pinochet, por isso nunca foi lembrado na política, aqui dentro
pelos outros. Foi lembrado por mim obviamente e ninguém consegue explicar, a explicação
é uma só, é igual uma briga de casal muitas vezes quando não está indo muito bem o
casamento, ou até está indo tudo bem basta um olhar torto para o outro ou olhar para o
lugar errado na praia, isso é muito comum acontecer. Eu olho, a minha já perguntou, eu
falo: “eu olho para não trupicar, vai ficar pior trupicando.” E daí quando começam os
problemas vêm, se eu tivesse apertado a reforma administrativa que estava no projeto lá
entre tantas outras coisas é “não tem mais estabilidade para o servidor daqui para a frente”,
eu falei para o pessoal lá: “o que vai ser divulgado pela mídia e pela esquerda é que eu
quero acabar com a estabilidade de todo mundo e de imediato colocaria doze milhões de
servidores contra mim além dos seus familiares desses doze milhões (...) professores”,
imaginem o tamanho do problema.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/palestra-proferida-p
elo-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-na-escola-de-comando-e-estado-maior-do-exercit

27/11/2019 15h35 | Discurso | Descredibilização da imprensa
Discurso do Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Culto de Gratidão a
Deus pela vida do Senhor Presidente - Manaus/AM

Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu jamais esperava chegar onde cheguei,
tudo contra a minha pessoa: não tinha partido, não tinha fundo partidário, não tinha tempo
de televisão. Grande parte da mídia o tempo todo fustigando com mentiras, com calúnias ou
com fake news, como está na moda, mas eu tinha duas coisas que os outros não tinham:
Deus e o povo ao nosso lado.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-senhorpresidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-culto-de-gratidao-a-deus-pela-vida-do-senho
r-presidente-manaus-am

27/11/2019 17h39 | Discurso | Descredibilização da imprensa
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Abertura da I Feira de
Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus - Manaus/AM
Na ONU deixei bem claro quem era o Brasil. E como eu fui criticado pela mídia do Brasil. Eu
dei graças a Deus, porque era sinal que estava no caminho certo. Quero uma imprensa livre
e independente, mas uma imprensa voltada para a verdade. E a verdade, essa que está aí:
quantos, entre vocês aqui, são descendentes de índios? Por que reservar-lhe um espaço,
dentro de uma terra onde você não possa fazer nada sobre ela?

Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-abertura-da-i-feira-de-sustentabilidade-do-polo-indu
strial-de-manaus-manaus-am
29/11/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- A Folha pergunta e eu respondo: "não quero mais ler a Folha e ponto final."
- O povo faz coro: "nem eu, nem eu..."
"Qualquer anúncio que façam na Folha de SP, eu não compro aquele produto."
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1200569062692179968
DEZEMBRO
10/12/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- Mais uma mentira, agora do jornal O Estado de São Paulo. Nada falei sobre o assunto,
nem enviei "recado" ao Congresso.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1204576799423905792
12/12/2019 | Discurso | Descredibilização da imprensa
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia Alusiva à Visita do
Presidente da República ao Estado do Tocantins - Palmas/TO
Agora, eu não quero impor a minha vontade. Aí seria ditadura. Não quero ter meios para
isso e nem vou buscar de meios para isso. M
 e chamam de ditador, de vez em quando a
mídia chama, mas quem tentou o controle social da mídia não fui eu, foi a “esquerdalha” lá
atrás, e era idolatrado por eles. Só que acabou a teta agora, não têm mais recursos da
propaganda oficial para eles, então têm que me acusar de alguma coisa.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2019/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-alusiva-a-visita-do-presidente-da-republic
a-ao-estado-do-tocantins-palmas-to

13/12/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- A RENDIÇÃO DA IMPRENSA. O Brasil vai bem, apesar dela. Bom dia a todos!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1205466044707622913

20/12/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- A Rede GLOBO não consegue pronunciar "JAIR BOLSONARO" para as boas notícias,
agora para divulgar fake news/mentiras a Globo não economiza em citar meu nome.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1208037204649484293
27/12/2019 | Twitter | Descredibilização da imprensa
- DE VEZ EM QUANDO, ELES FALAM A VERDADE.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1210620132118212608

