JANEIRO 2020
04 DE JANEIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Twitter
- A Lei do "FUNDÃO" é de 2017.
- UOL, como sempre, está MENTINDO!
- Repito, em 2014 NÃO existia o "FUNDÃO."
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1213458265876713473
06 DE JANEIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Saída do Alvorada:
“Eu quero que vocês mudem (...) Quem não lê jornal, não está informado, e quem lê está
desinformado. Tem que mudar isso! Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou
botar os jornalistas do Ibama… os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama. Vocês são uma
raça em extinção.”
[...]
“Eu falei para vocês aqui, né, não votem em candidatos que usam o fundão. E o UOL falou:
Bolsonaro falou para não votar em candidatos que usam o fundão, mas ele usou em 2014.
O fundão é de 2017. É de uma imbecilidade. Lamentavelmente, né. Não vou dizer todo
mundo aqui, para não ser processado em bloco pela ANJ [Associação Nacional de Jornais].
Mas é de uma imbecilidade, não sabe nem mentir mais. (...) Então, esse tipo de informação
atrapalha a todos vocês. Cada vez mais gente não confia em vocês. E eu quero que vocês
sejam, realmente, uma força no Brasil. É importante a informação, e não a desinformação
ou o fake news. Perguntar aqui, por exemplo, eu cancelei todos os jornais no Planalto,
todos, todos, não recebo mais nem jornal, nem revista. Quem quiser, que vá comprar.
Porque envenena a gente ler jornal, a gente fica envenenado"
[...]
“Que a Folha sabe o corte entre a mentira e a verdade. Verdade, sabe o corte, só que usa a
mentira. Essa é a imprensa brasileira, que eu não quero isso da minha imprensa. Todos
vocês disseram, todos da imprensa, que eu não ganhava de ninguém no segundo turno, de
ninguém, nem do Cabo Daciolo. E aconteceu.”
[...]
“Nunca vocês tiveram um presidente que conversasse tanto com vocês, nunca, nunca. E
quando conversava era só… ensaboar. E vocês aceitavam, por que? Vocês recebiam mais

de R$ 1 bilhão por ano a título de propaganda. Aí pode ficar quieto. Vai dizer que… papai e
mamãe, vai dizer que tá tudo bem, e não tava, Brasil tava afundando.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jG4TLYyzEh8 - a partir de 12:13

7 DE JANEIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Saída do Alvorada
“T
 em certas coisas que eu não posso falar, que a imprensa atrapalha. Eu não posso ter
uma agenda aberta. Eu decido questões de interesse nacional, que se eu tornar público,
interfere na bolsa. Quando a Dilma aqui não aceitou as credenciais do embaixador de Israel
por um ano, eu não vi nada na imprensa, zero!”

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C4_DqosjCR0 - a partir de 3:44
12 DE JANEIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Twitter - Bolsonaro compartilha print do jornal Correio Brasiliense
- São burros, canalhas ou os dois?
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1216526945174872064
12 DE JANEIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Twitter - Bolsonaro compartilha print de notícia da coluna de Guilherme Amado, da
revista Época
- QUE NOTÍCIA FANTÁSTICA! Por isso cancelei TODAS as assinaturas de jornais e
revistas da Presidência.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1216419494857449472
14 DE JANEIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Twitter - Bolsonaro compartilha print da conta do twitter do jornal O Globo
- Essa imprensa é uma vergonha. Lê meus pensamentos e ministros se convencem a não
demitirem a si próprios. KKKKKKKK & KKKKKKKKK
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1217063880377147400

16 DE JANEIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
- IMPRENSA, TOME VERGONHA NA CARA!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1217976022198620160
16 DE JANEIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
saída do Alvorada
"Você é da Folha de São Paulo? Eu quero ver quando a Folha de S. Paulo vai desfazer a
covardia que vocês fizeram com a Wal do açai, de Angra dos Reis (RJ). Quando vocês
falaram que ela tava trabalhando no açaí, ela tava de férias, conforme boletim efeito da
Câmara. E
 ntão A Folha de São Paulo não tem crédito pra acusar ninguém, não tem
credibilidade. Lamentavelmente, uma péssima imprensa que faz a Folha de São Paulo (...)
Você acabou. A Folha de São Paulo acabou. Sai fora, Folha de São Paulo, você não tem
moral de perguntar nada".
[...]
“Você é da Folha, Folha fora, não quero conversa com a Folha de S. Paulo. Quando vocês
vão desfazer a covardia que fizeram com uma mulher pobre lá em Angra dos Reis? Com a
Folha de S. Paulo não quero conversa, outra pergunta”.
[...]
“A
 gente lamenta que a Globo não faça um trabalho contra o prefeito, faz contra o povo
brasileiro, igual a Folha, não faz um trabalho contra mim, faz contra o Brasil”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oA1o3dyP6Tw
16 DE JANEIRO | ENTREVISTA | ATAQUE A JORNALISTA
Saída do Alvorada, no fim da tarde
Questionado sobre as denúncias sobre a Secom, responde a repórter da Folha: “Você tá
falando da tua mãe?”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WOezrojLeYA e
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/voce-esta-falando-da-tua-mae-responde-bolso
naro-sobre-contratos-de-chefe-da-secom.shtml

16 DE JANEIRO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
20h13 - Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Solenidade de
Passagem de Comando da Operação Acolhida - Palácio do Planalto
“E como a história bem diz, a
 nossa imprensa tem medo da verdade, deturpam o tempo
todo, e quando não conseguem deturpar, mentem descaradamente. Esse é o livro dessa
japonesa que não sei o que faz no Brasil, o que faz agora contra o governo. São aqueles
que o tempo todo trabalham contra a democracia, contra a liberdade, estão a soldo do que
não presta em nosso Brasil.”
[...]
“Essa imprensa que está aqui agora, me olhando, estou sob suas lentes, comecem a
produzir verdade, porque só a verdade pode nos libertar. A essa imprensa: não tomarei
nenhuma medida para censurá-los, mas tomem vergonha na cara, deixem o nosso governo
em paz para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo.
“Se tenho coragem de falar isso agora é porque eu tenho consciência do que acontece no
governo. Nos encontros que tenho, nas minhas viagens internacionais, as conversas, o que
nós podemos fazer para o bem do Brasil. Há pouco a imprensa falou barbaridades sobre a
possível taxação do aço e do alumínio. Resolveu-se o problema. Nenhuma linha, por parte
deles, sobre esse feito. Há pouco a grande imprensa também nos atacou por ter a
Argentina, há poucas semanas, ter prioridade para a OCDE. Não temos uma briga contra a
Argentina. O comércio mundial não tem amizades. Conseguimos mudar a situação. Essa
nossa imprensa também não diz nada.”

Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-de-passagem-de-comando-da-operacao
-acolhida-palacio-do-planalto

16 DE JANEIRO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
com ministro Weintraub e secretário Roberto Alvim
Na transmissão, o presidente volta a fazer ataques genéricos e generalizados contra a
imprensa, e também ataca a jornalista Thaís Oyama, que lançaria livro sobre o primeiro ano
do governo.
8:25
“Ces lembram há pouco tempo, quando houve um anúncio que os Estados Unidos iam
sobretaxar o álcool e o alumínio. A imprensa esculhambou comigo, até zombando com a
minha amizade e certa liberdade com o presidente americano. Resolvemos o assunto. A
imprensa quis saber como foi resolvido o assunto. Não vão saber! A imprensa não vai
saber, resolvi o assunto. O que eu tenho que fazer é… solucionar o problema. Também, há

poucas semanas, os Estados Unidos anunciou que a Argentina tinha prioridade na OCDE
sobre o Brasil. A
 imprensa veio de novo, tripudiou em cima, sapateou em cima. Que
aconteceu agora? O governo americano falou que a prioridade passou a ser o Brasil, até
porque, olha quem se elegeu presidente e vice da Argentina, pessoal da Argentina, do Lula,
do Chavez, do Maduro, Fidel Castro. Então, eu quero o bem da Argentina, tá certo, espero
que a Argentina dê certo, mas parece que com a volta dessas pessoas na política, ela vai
ter bastante dificuldade.”
[...]
17:41
“Agora, tem órgãos que nem entrevista a gente, que antes entrevistavam e deturpavam,
agora eles vão pra mentira direto. Tivemos uma da Globo Online essa semana que foi o
máximo, parabéns Globo aí. O título é o seguinte: ‘Heleno convence Moro a não demitir
Sergio Moro’, tá bom pessoal, hahaha… Isso vem do livro aí que tá sendo lançado aí pela
Thaís Oyama… lá no Japão ela ia morrer de fome com o jornalismo, escrevendo livro lá. Ela
diz que eu pensei no ano passado em demitir o Sérgio Moro. Aí ó, eu pensei… agora como
é o negócio mesmo? O jornalista agora, eles fazem matéria decretando o teu pensamento.
Chico Xavier, como é o negócio aí? Clarividência! Pelo amor de Deus, pessoal! Não tem o
que falar do governo, não tem o que falar. É o tempo todo atacando, como eu gostaria de
uma imprensa que vendesse a verdade, pra informar esse povo realmente. Esse país ia
andar muito. Você pode ver, um ou dois ministros, se fizer coisa errada, três ou quatro
ministros atrapalham. Agora uma imprensa estraga um país todo, com esse tipo de
desinformação, acaba, tem essa imprensa aí, não é pra todo mundo né, tem uns órgãos de
imprensa séria, umas televisões sérias aí, acabou a campanha, acabou, se eu der errado
aqui, o Brasil, vai ser difícil retornar a situação que encontramos no momento, com a
economia andando, os números aparecendo, uma taxa de juros nunca visto na história do
Brasil, 4,5%, sem canetaço.”
35:10
“Diz aí uma repórter, uma mulher, que eu quero interferir no imposto do estado. A proposta
que eu tô fazendo, ô colega da imprensa, gênio da imprensa, gênio com j, pra não ter
dúvida, o que eu quero, o que gostaria, depende do Parlamento, é que o ICMS, o imposto
estadual” (corte na transmissão)
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XDcCPg1ezWg
19 DE JANEIRO | TWITTER | ATAQUE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL
Comentário sobre notícia relacionando o presidente a ataque contra jornalistas:
- KKKKKKKKKKKKKKK.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1219046106690215936

23 DE JANEIRO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
ORGANIZAÇÃO SINDICAL
"Live" da semana com Presidente Jair Bolsonaro e Ministro Tarcísio (Infraestrutura) 23/01/2020
2:00 - “A Federação Nacional de Jornalistas está me dizendo que a imprensa sofreu
violentos ataques ano passado e 58% dos ataques quem é que desferiu? Eu. Então eu
estou há alguns dias sem falar com a imprensa porque não quero mais magoar a imprensa.
Eles estão reclamando. Então eu acho que se a Federação Nacional de Jornalistas retirar,
mudar esse posicionamento, eu volto a falar. No ano passado, nos seis primeiros meses,
atendi mais de cem jornalistas. Durante uma semana, nesse quebra-queixo que eu
geralmente faço na saída e na volta aqui na frente do Alvorada, numa dessas semanas, deu
quase três horas de conversa com a imprensa. M
 as quando alguns jornalistas ficam ali,
abusando, logicamente a gente dá, no momento ali... Não tem soco, não tem tapa, nem
teve nenhum palavrão até hoje. A gente responde também de forma um pouco exaltado
porque somos seres humanos e a Federação não gosta. Acha que eu tenho que ser
subserviente, servil e eternamente educado com eles. Até que estou sendo eu acho. Mas
tudo bem. Então, sem problemas aí, esse contato com a imprensa”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dN7247s2wg0
27 DE JANEIRO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
11h44 Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Café da manhã
de trabalho com empresários indianos- Nova Delhi/Índia
“O Brasil está dando certo. Depois de um ano de governo, podemos falar isso com muita
convicção. Agora, qual foi a chave do sucesso? Primeiro, fazendo uma campanha gastando
menos um milhão de dólares. Sem televisão, com toda a mídia tradicional contra a gente,
mas levando uma mensagem de confiança, fé e esperança ao povo brasileiro.”
Disponível
em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cafe-da-manha-de-trabalho-com-empresarios-indian
os-nova-delhi-india

FEVEREIRO 2020
05 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE
A JORNALISTA
saída do Alvorada
1:57 “Você deve ser da Folha de São Paulo né. Muda o disco, tá há um mês batendo no
Wajngarten. Muda o disco, pô! Tá ok? O Wajngarten continua mais firme do que nunca”

2:13 - “O objetivo é botar você pra raciocinar! Outra pergunta aí”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_2tNLoxq_2A
06 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
saída do Alvorada
6:09 - “Vocês escreveram que eu tô dizendo que o aidético é, dá prejuízo pro Brasil. Pelo
amor de Deus! P
 ô imprensa, pelo amor de Deus! Vocês querem bagunçar o tempo todo!
Quando é que vão aprender a fazer um jornalismo sério? Não, tem pergunta não, que eu tô
falando! Nós queremos a verdade! O povo quer a verdade de vocês, vocês são importantes
pra verdade… É isso, mais nada. O tempo todo desgastando, desgastando, desgastando,
pancada, deturpando. E muitas vezes nem deturpam mais, mentem descaradamente. Nós
queremos a verdade. Eu sei que não depende de vocês o final da matéria, passa por um
editor. O cara vai lá e, ‘pô, tenho que ferrar esse presidente aí porque... cortou a verba de
publicidade pra nossa televisão”
[...]
20:44 - “E
 u só pedi uma coisa a vocês da imprensa: Fale a verdade, pô! Fale a verdade,
porra! Só isso e mais nada. Não fica procurando uma palavrinha: desafia! Ô barbudo!
Desafia. Pelo amor de Deus... O mérito aqui é muito mais importante do que uma
palavrinha. Ah, ele tá acusando quem tem Aids, tá dando despesa à Nação! Vai colocar
todos os aidéticos contra mim… quem tem problema de Aids contra mim. Não estou
preocupado com reeleição, pode continuar escrevendo o que bem entender. Não vou
brochar para atender vocês pensando em reeleição. Eu sou ‘imbrochável... tá ok? Mais
alguma pergunta? Não, você já fez pergunta demais aí.”
[...]
31:46 - “P
 or isso formam muitos jornalistas que não sabem nem fazer pergunta. Ou
escrevem no papel coisa que não tem nada a ver com a realidade”
[...]
35:45 - “Nós temos tudo aqui. O que falta pra gente sair do buraco? Primeiro, dar uma
melhoradinha na imprensa que vocês, pelo amor de Deus hein, pelo amor de Deus hein,
melhora a qualidade de vocês, vocês são o quarto poder, melhora a qualidade, que a gente
sai do buraco. Vamos ajudar! É só crítica, em vez de pegar e tentar ajudar com alguma
coisa, é só crítica. Pega qualquer jornal aí, Folha, Estadão, duvido que tenha dez matérias
dando porrada em mim. Favorável, acho que nenhuma. Então, o futuro… se o Brasil for pro
saco, vocês também vão. Você vê, imprensa diminuindo o número de contratados. Vocês
tão pagando nessa parte aí. E
 m parte é por falta de ter notícias verdadeiras ali. Q
 uando
muito o cara compra o jornal pra ver futebol, pra ver a tabela de classificação. Se bem que
dá pra ver na internet agora. Não compra mais não galera, dá pra ver na internet agora. (...)

Não adianta querer me derrotar. ‘Ah, vamo ter que porrar o cara o tempo todo, se não ele se
reelege em 22’. Eu não vou me reeleger, se vier a ser candidato, mentindo e ganhando. (...)
A imprensa não acreditava, os políticos, aquelas pessoas que sobreviviam aí das custas do
estado, não acreditavam. Era pancada o tempo todo, racista, homofóbico, racista,
xenófobo… Só não me acusaram de uma coisa, que não vou falar aqui, pra não ser
processado. Que tá na moda né, quem não é, tá errado, que não vou falar o que é isso. (...)
Vocês me acusavam de não ter governabilidade, mas vocês não diziam o que é
governabilidade. Os outros tinham. Os outros tinham governabilidade. Todos os
ex-presidentes, quase, que estão vivo, tão presos.
[...]
42:21 - “Tá bom ou querem mais? Já tem matéria pra caramba hein. Vamos esperar a
deturpação, não, vocês dois, acabou, vocês dois, acabou, não, acabou”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l7YDWUT4NRM
08 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Saída do Alvorada
“Tô levando porrada de tudo quanto é grupo de pessoas que tem esse problema,
lamentavelmente. Esse não é o papel da imprensa. Vocês não podem continuar destruindo
reputações. Vê se vai ter alguma retificação de vocês amanhã. Não vai deixar, porque o
editor não vai deixar isso aí ir pra frente. Eu quero conversar, quero ser amigo de vocês,
mas não dá. Vocês tão querendo que volte o que, no Brasil? Aqueles que nos governaram
no passado, que faziam aquelas, aquela governabilidade que vocês trazem, como?
Mergulhando o país em corrupção, desesperança pro povo. Não vi por parte de vocês uma
matéria legal, decente, sobre a questão do ICMS do combustível! Apenas levou pra um
lado: desafiou os governadores. É só fofoca, é só intriga! Fica ruim conversar com vocês!
Sei que muitos de vocês não têm culpa, porque passa pela mão do editor, que tá rindo! Pra
encerrar, Folha de São Paulo de hoje. Inacreditável! Defendendo o filho do Lula. Tá sendo
perseguido porque é filho do Lula. Agora esculhambaram com a vó da minha esposa, com a
mãe da minha esposa, esculhambam meus filhos. Durante as eleições, pegaram a minha
mãe com 90 anos de idade, esculhambaram com a minha mãe, perguntaram pra minha
mãe se, olha a pergunta, a coitada tinha 89 anos na época, 90 anos de idade. Dona Olinda,
o Jair falava besteira? Minha mãe com 90 anos de idade. Coitada do interior de São Paulo.
Mulher humilde, 7 filhos. ‘Não, o Jair nunca falou besteira’. Matéria: ‘Jair não falava besteira,
segundo dona Olinda, sua mãe’. Sendo que hoje eu falo besteira. Não dá! Não dá. Vou dar
uma banana pra vocês, tá ok? [gesto de banana] Tchau aí.”
Disponível em: https://youtu.be/jtKUCS-Ma40

10 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Saída do Alvorada
“Pessoal, tem uma série de problemas no Brasil, gostaria de compartilhar com vocês, mas
como será deturpado, isso acabará dificultando a solução. Então lamento, mas não vou
conversar nada com vocês, tá ok? O
 dia que vocês, com todo o respeito, transmitirem a
verdade, será salutar eu conversar meia hora com vocês. Problemas dos mais variados
possíveis, dá pra resolver, gostaria de compartilhar, repito, n
 ão o faço, por quê? Ao haver
deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível. Então lamento não poder
conversar com vocês.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kt0HudBMZkc
11 DE FEVEREIRO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia de
assinatura do decreto que dispõe sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal
-Palácio do Planalto
“E nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá
simplesmente escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. A
Amazônia realmente nos pertence, general Mourão, nos pertence, colegas da bancada
amazônica, e somente se interessando por ela e apresentando políticas que realmente
possam mostrar que ela é nossa e que nós somos responsáveis pela sua soberania é que
nós vamos reverter, se Deus quiser, a
 quilo que grande parte da mídia interna e externa fez
contra esse pedaço de terra mais rico, não só do Brasil, bem como do mundo.”
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-assinatura-do-decreto-que-dispoe-sob
re-o-conselho-nacional-da-amazonia-legal-palacio-do-planalto

12 DE FEVEREIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
JORNALISMO ENVERGONHADO: a voz, segundo a perícia, também não é a do porteiro.
A tentativa de associar Jair Bolsonaro à morte da Marielle, é mais um escândalo da TV
Globo, associado ao que há de mais sujo na investigação feita pelo Governo do RJ.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1227543987118133249
13 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE
A JORNALISTA
Saída do Alvorada

“Se tivesse conversado com vocês nos últimos dias, é tudo complicado, rebuliço, porque
tudo é deturpado, inventado, lamentavelmente vocês sabem como é. Não são vocês, são
os editores.”
[...]
“Cara chato pra caramba. Qual tua imprensa? Qual tua imprensa?
Jornalista: Valor Econômico
Vocês fizeram duas matérias da minha campanha me esculhambando, dizendo que a
minha política econômica é igual da Dilma. Tô aguardando vocês falarem que se
equivocaram, tô aguardando.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y2-UQ-NaP7o
13 DE FEVEREIRO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
transmissão de encontro com estudantes de Limeira, interior de São Paulo, no
Palácio da Alvorada
“Eu não falei com a imprensa ali fora porque vão distorcer completamente. Vocês viram o
cara depondo na CPMI da Fake News, o que ele falou da repórter da Folha? Que vergonha.
A Folha foi pra cima do cara. Quando falam de mim qualquer coisa, é verdade (...) A
imprensa tem que vender a verdade. Não pode dar opinião. (...) Eles não distorcem mais.
Inventam. Pegaram aqui a avó da minha esposa, arrebentaram com ela.”
Disponível em: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/555129455162521/
15 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Saída do Alvorada
“Vocês só se preocupam com besteira. Nenhum livro vai embora. Vai ficar tudo lá. A
primeira-dama faz um trabalho de graça para o Brasil todo. Ao invés de vocês elogiarem,
vocês criticam? Tenha a santa paciência. (...) A minha esposa faz um trabalho com as
pessoas deficientes, de graça. Arranjei um lugar pra ela trabalhar lá na presidência, por
quê? É melhor, fica mais perto dos ministros pra despachar. E a biblioteca vai ter uma
pequena diminuição. Tão descendo a lenha que a biblioteca vai diminuir. Em vez de elogiar
a primeira-dama, ficam criticando (...) Quem age dessa maneira merece uma outra banana
hein! [gesto de banana]”
Disponível em: https://youtu.be/omx5Y2d2kqg
15 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Rio de Janeiro, inauguração de obra com a Prefeitura

“Como é muito comum qualquer policial militar em operação, mata vagabundo, mata
traficante, a imprensa em grande parte vai em defesa do marginal e condena o policial.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=44DUXoT6R5I
18 DE FEVEREIRO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE
A JORNALISTA
saída do Alvorada
“Interpretação de vocês, tá certo? V
 ocês estudaram pra isso, pra interpretar texto. Quem
não interpretar texto, tem que voltar pra faculdade. T
 em que voltar de novo pra faculdade,
quem não sabe interpretar texto”
[...]
“E olha a jornalista da Folha de S. Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Não vou falar aqui que
tem senhora aqui do lado, ela fala ‘Eu sou tototo-tatata do PT’. E o depoimento do River,
Hans River, final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista em cima
dele. E
 la queria um furo, ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Lá em 2018 ele
já dizia, que ele chegava perguntando, ‘O Bolsonaro pagou pra você, divulgar né, pelo
whatsapp informações’”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bPZ3Z8bKoOE
20 DE FEVEREIRO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante o Lançamento do
Crédito Imobiliário com Taxa Fixa-Palácio do Planalto
Para a imprensa, seria bom continuar os que sempre estiveram lá. Ele, como vimos aqui
num dos slides do Pedro Guimarães não financia mais clube nenhum, nem o Flamengo, eu
não financio mais a imprensa também.
Sigam o exemplo do governo, adotem o lema João 8:32, afinal de contas, isso deveria ser
um carimbo na testa de cada jornalista. A verdade acima de tudo, e deixar de se comportar
como um partido político de extrema esquerda.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/discurso-do-presidente-da
-republica-jair-bolsonaro-durante-o-lancamento-do-credito-imobiliario-com-taxa-fixa-palaciodo-planalto

20 DE FEVEREIRO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA

- Live de quinta-feira com o Presidente Bolsonaro. 20/02/2020
6:38 - “Globonews! Eliane Catanhêde, descobriu também que um dos responsáveis pelo tiro
no Cid Gomes foi um tal de Jair Bolsonaro. Você conhece esse cara? Tá vendo o risco que
você tá correndo do meu lado? Ô imprensa brasileira! (...) Eliane Catanhêde, dizendo que
sou um dos responsáveis pelo tiro naquele cidadão que tava na retroescavadeira, é o fim da
picada! Então olha só: o que o presidente da Caixa falou? Que a Caixa não financiou clube
de futebol no passado. E eu não financiei a imprensa. Então se justifica né, se ver porque a
imprensa ataca tanto a gente.
9:55 - Pegar a semana pra Cristo o negócio do furo de reportagem! Quem falou foi o River.
E agora, que ele falou? Agora outra polêmica. Ele falou que ela se insinuou pra ele em troca
de um furo de reportagem. Agora tá a Folha dizendo que ele mentiu. Q
 ue moral tem a Folha
pra acusar alguém de mentiroso? Que moral tem a Folha? Pelo amor de Deus!”
[...]
36:28 - “Acabei de falar aqui, pra Eliane Cantanhêde aqui dizer que sou um dos
responsáveis pelo tiro lá no cidadão do, lá em Fortaleza, pelo amor de Deus, que negócio é
esse? O
 tempo todo isso, só besteira, besteira besteira o tempo todo, só fofoca, fofoca.
Empresário, faço um apelo a você, humildemente eu peço. Faça seu balancete em jornais
menores que esses jornalões que têm por aí. Você vai gastar menos, e vai ajudar a chegar
uma informação verdadeira no cidadão brasileiro, que é atacado o tempo todo, é uma carga
de mentira o tempo todo.”
[...]
43:48 - “Não vou entrar em detalhe, d
 ar espaço pra essa mídia aí, grande parte dessa mídia
aí que não aprendeu ainda que o Brasil mudou, apesar de vocês! Apesar de vocês, o Brasil
mudou!”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eJD7C8e1oN0
20 DE FEVEREIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
- A Globo bota a culpa em Jair Bolsonaro pelos tiros em Cid Gomes.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1230612976337637376
26 DE FEVEREIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Da série João 8:32/O
 q leva parte da imprensa a mentir, deturpar, caluniar...enfim, atentar
contra o Brasil 24h/dia? Abstinência de verba ou medo da verdade? -Jeremias 1:19/E
pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para ti livrar, diz
o Senhor.

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1232791206662459392
26 DE FEVEREIRO | TWITTER | ATAQUE A JORNALISTA
Post publicado após ataques à jornalista Vera Magalhães, em referência a conteúdo
jornalístico publicado por ela
Tenho 35Mi de seguidores em minhas mídias sociais, c/ notícias não divulgadas por parte
da imprensa tradicional. No Whatsapp, algumas dezenas de amigos onde trocamos
mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras
de tumultuar a República.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1232649214905212930
27 DE FEVEREIRO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
Live de quinta-feira com o Presidente Bolsonaro. Temas na descrição.
0:32 “Primeira coisa aqui, a imprensa, não tô reclamando não, é uma afirmação, como
regra, tem como combustível a mentira. Temos aqui, Guilherme Amado, ‘mesa de café da
manhã de Jair Bolsonaro na eleição eram fakes’. E a matéria diz: ‘Segundo uma fonte com
livre acesso ao seio da família militar’. Não vou baixar aqui o nível aqui pra dizer quem é
essa fonte… essa fonte, com toda a certeza, conheço o Guilherme Amado desde que ele
nasceu. (...) Não tem o que falar de verdade contra a minha pessoa, o cidadão fica o tempo
todo pregando mentiras, dizendo que minha mesa era fake, pra chamar atenção, que eu era
uma pessoa simples. Quem me conhece sabe quem eu sou, não tem problema, mas é uma
vergonha o que a imprensa brasileira faz, em especial esse Guilherme Amado, que assina
umas 10 matérias por dia. Mas tudo bem. Mais uma do Guilherme Amado, essa aqui é de
hoje. Como ele não tem o que falar de mim, também, que que ele faz aqui: ‘Conselheiro de
Bolsonaro convoca para protestos contra Congresso e STF’. Conselheiro de Bolsonaro. Não
tem o que falar, é ex-assessor, pessoa próxima da família, agora inventaram aqui que eu
conheço o cidadão, não vou dizer que não conheço ele, conheço há uns 30 anos, mais ou
menos, agora tem uma página no facebook, ele é livre, pra fazer o que bem entender. Não
me interessa o que tá na página do facebook dele, mas como tem coisa aqui que segundo o
Guilherme Amado, esse bocó da mídia aqui, c omo ele está, não vi a página dele, tá fazendo
uma campanha promovendo dia 15, me associa a ele. Conselheiro de Bolsonaro. Ele diz
aqui que trabalhou comigo quando eu era vereador, eu não sei, não lembro se ele trabalhou
comigo, já o conhecia nessa época, conhecia, se ele trabalhou no gabinete não tenho
certeza mais, 30 anos que eu fui vereador entre 89 e 90, diz que ele me chama de primo,
desconheço, conheço esse cara aqui, não vou negar… mais uma do Guilherme Amado aqui
escrevendo besteira, esse cidadão aí.”
[...]

13:22 - “Tô apanhando da mídia, jornal Nacional, Folha, Estado, Globo, praticamente toda a
mídia brasileira… eu disparei trilhões de zap pedindo aí o apoio de todos à manifestação
pro dia 15 de março. (...) e a Vera Magalhães, teria, olha só, Vera, como fui legal contigo,
você teria recebido o vídeo com eu pedindo apoio para manifestação de 15 de março de
2015. (...) E daí, pelo que parece né, Vera Magalhães, você pegou esse vídeo, não posso
afirmar que seja essa história, realmente, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua
laia, então em cima disso, você fez uma matéria que eu estaria disparando WhatsApp
pedindo apoio para o movimento, no dia 15 de março, agora. E depois que ela viu que tinha
feito besteira, porque o vídeo é de 5 anos atrás, começou a ligar pra algumas pessoas, pra
saber se eu tinha mandado zap ou não, e uma pessoa teria confirmado que eu mandei um
zap. Agora, esse vídeo ela não mostra. Mostra o vídeo, vê se lá eu tô atacando o
Parlamento brasileiro, atacando o poder Judiciário, atacando quem quer que seja. Veja lá.
Ela não divulga isso daí, ela não mostra isso aí. Ela printou o vídeo, essa pessoa que
passou pra ela, que eu passei o vídeo pra essa pessoa, ela printou, e mostrou o print. Não
mostrou o vídeo em si. Até o vídeo que tá no print dela não tem nada a ver. Nada a ver. O
vídeo fala um pouco da minha vida, da facada, da campanha, nada mais além disso. Agora,
com toda a certeza, repito, não posso afirmar, não posso afirmar com toda a certeza, ela fez
a, ela queria dar um furo, dar um furo de reportagem, com aquele meu vídeo convocando o
pessoal pra 15 de março, domingo, mas ela, no seu afã de dar o furo jornalístico
rapidamente, ela esqueceu de ver a data, que era 2015, se bem que dá pra perceber um
pouquinho, no meu semblante, minha cara, que eu tô um pouco mais jovem, que 5 anos, de
59 pra 5 anos atrás faz uma certa diferença, vai ficando mais velha. Agora, um trabalho
porco, mais um trabalho porco, que a mídia toda repercutiu isso daí, em cima da Vera
Magalhães, que eu nunca vi, uns 2 anos pra cá que o pessoal fala sobre ela pra mim, tem
na Rádio Jovem Pan, nunca vi, nunca ninguém me falou que ela falou uma palavra positiva
sobre a minha pessoa, sobre nosso governo, nada, é só pancada o tempo todo. Afinal de
contas né, a imprensa que não atrapalha recebe dinheiro do governo do estado. O governo
do estado anuncia lá. E o meu grande erro, segundo algumas poucas pessoas, é não gastar
1 bilhão de reais por ano, que era a média que os outros gastavam, com propaganda oficial.
Pega dinheiro de bancos oficiais, estatais, do próprio governo, 1 bilhão de reais por ano
com a mídia. Estamos gastando, talvez, por volta de 10% disso, sou obrigado a gastar né, é
dividido por critério técnico, não fica ninguém de fora não. Então talvez, talvez não, com
toda a certeza, por não gastar dinheiro com essa mídia podre que nós temos, uma parte
dessa mídia podre que nós temos, esses ataques, o tempo todo escrevendo besteira sobre
o nosso governo. Agora, não vou mudar. Não estou atacando a mídia brasileira, vocês são
importantes quando vendem a verdade. Eu vou ter uma reunião na Fiesp de São Paulo,
agora no comecinho do mês que vem, vou falar com o empresariado lá, esse assunto vai
voltar à tona, que eu vou falar pro empresariado lá? Até bom adiantar aqui - entre outras
coisas obviamente. Que esses jornais, essas revistas, revista Época, jornal Folha de S.
Paulo, não anuncie lá, que um jornal que só mente, o tempo todo trabalha contra o governo.
E se o governo der errado, toda e economia do Brasil vai sofrer. Você não pode dar dinheiro
pra uma mídia que mente o tempo todo. Tem boas revistas no Brasil, tem bons jornais no
Brasil? Tem. Vai em cima dessa imprensa que são isentas, que falem a verdade. Vocês tão
ajudando o Brasil! A
 gora, quando você anuncia numa Folha de S. Paulo, por exemplo,
vocês tão ajudando o Brasil a afundar, porque eles só querem o tempo todo me derrotar.
Falam de impeachment. Você passar o vídeo, impeachment. Agora o vídeo não tem nada

contra o Congresso, nem contra o Supremo Tribunal Federal, esse possível vídeo que ela
printou e passou pra frente. Mas ela não mostra o vídeo, ela não mostra, só diz que é contra
o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Agora pegamos o vídeo aqui de 2015.
Vera Magalhães, você que é mulher né, se eu falar qualquer coisa, vão dizer que eu tô
agredindo as mulheres de todo o Brasil, você como jornalista, precisa ter um pouco mais de,
se é que faria isso, um pouco mais de vergonha na cara, vamos assim dizer, e não fica
buscando um furo jornalístico, e publicar o que vem pra cima de você. O
 que interessa hoje
em dia, não é a verdade, e sim quem posta primeiro. Quem posta primeiro é que vai ganhar
mais likes, mais likes não, mais cliques, é isso que acontece com a imprensa brasileira, pelo
amor de Deus! Vocês tão atrapalhando não a mim, ao Brasil! Não vou renunciar ao
mandato, não vou dar dinheiro pra imprensa, não vou gastar 1 bilhão com a imprensa, com
tantos problemas que nós temos, não posso gastar um bilhão com a imprensa brasileira.
Afinal de contas, graças a Deus hoje, nós temos as mídias sociais, custo zero, maquininha
na minha frente aqui. Nada sofisticado, tá certo? Como diz aqui o Guilherme Amado, ‘Mesa
do café da manhã de Jair Bolsonaro na eleição eram fakes’. É outro cidadão aqui que
mente o tempo todo. O combustível desses caras aqui é a mentira, parece que se ele não
mentir, ele não fica satisfeito, o tesão dele é mentir! Tá certo, e fica escrevendo besteira o
tempo todo. Logicamente que matérias, tem gente que acredita nisso aqui. Isso vai pra fora
do Brasil, atrapalha nossa pátria. Acredito que tô fazendo um trabalho bom, na medida do
que eu posso.”
[...]
20:34 - “Agora nós não podemos, n
 ós todos não podemos nos envenenar com essa mídia
podre que nós temos aí, em grande parte, podre como nós temos aí. V
 ai ter manchete
amanhã, ‘chamou a imprensa de podre’, podre é elogio! Pra quem faz esse tipo de matéria,
eu tenho mostrado aqui, o tempo todo mentindo. Se eu fizesse uma coletânea, eu ia ter
umas 50 matérias por semana, pra botar pra vocês. A mídia é importante, é, mas ela tem
que vender a verdade. Enquanto ficar fazendo essa fofocaiada toda, complica, porque ainda
tem gente que acredita nesse repórter aqui, como esse Guilherme aqui, essa figura aqui,
acredita, e atrapalha a gente. E potencializam contra a gente o tempo todo. Eu, por
exemplo, parei de dar entrevista aqui na frente, por que? Deturpa tudo! Se bem que nós
gravamos, divulgamos, isso é bom, mas deturpa tudo, o tempo todo busca aí a confusão! A

mídia não faz né, como regra, não faz matéria séria, mostrando a verdade, do que tá
acontecendo, meu Deus do céu! T
 á pra ser inaugurada aí uma nova TV no Brasil, a CNN
Brasil. Pelo que eu tô sabendo vai ser uma rede de televisão diferente aí da Globo, pelo que
tô sabendo aí. Torço pra que seja real, realmente, pra que a gente possa né, destinar aqui,
falar, fazer que o nosso ministro vá dá entrevista pra essa televisão, e não pra televisão que
quando acaba, Globo que é comum né. Q
 ual é a mensagem que a Globo dá? Ouvem meus
ministros né. Alguns não falam, não querem falar, é direito dele não falar. Acaba a
entrevista, e o que dá a entender a Globo? Que aquele ministro é um bom ministro apesar
do presidente. Aí deu coisa boa no governo, o ministro é responsável. Deu coisa errada, o
presidente é responsável. Acabar com esse tipo de informação, pô. Nós devemos deixar de
fazer com que nossos ministros deem entrevistas, também, pra televisões que não têm
compromisso da verdade, não têm compromisso com o Brasil.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_3fFNbEbWpI
28 DE FEVEREIRO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Liberdade de expressão só vale para a "grande" imprensa e a esquerda. Quando não
gostam de você, até seu silêncio é criminalizado.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1233364747912912901
MARÇO
03 DE MARÇO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Discurso durante Solenidade de Lançamento do Programa Abrace o Marajó - Palácio
do Planalto
(...)
Eu quero fazer uma confissão aqui, prezado Éder Mauro, meu colega do Pará que deu uma
força para mim lá e, Éder, foi o único estado, fora os nove estados da região Nordeste onde
eu não ganhei. Mas isso não é demérito, faz parte do jogo democrático. E nós não temos
qualquer ambição, não temos qualquer diferença com estados onde nós fomos vitoriosos ou
não. Até porque, Damares, eu devo a minha vida a um milagre de Deus e a eleição, um
outro milagre. Ninguém podia acreditar que alguém raiz do povo, sem recursos, sem meios,
com grande parte da mídia contra, pudesse chegar à situação que chegamos no momento.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-solenidade-de-lancamento-do-programa-abrace-o-m
arajo-palacio-do-planalto

04 DE MARÇO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
transmissão de participação do humorista Márvio Lúcio na saída do Alvorada
Em veículo da presidência, o humorista, que faz uma paródia do presidente, oferece
bananas à imprensa, e exalta apoiadores a ofenderem os jornalistas. Vídeo foi divulgado na
conta oficial de Bolsonaro no Youtube.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9lIbUcd1SDU

04 DE MARÇO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Discurso durante Cerimônia de Posse da Secretária Especial da Cultura do Ministério
do Turismo, Regina Duarte - Palácio do Planalto
(...)
“Isso não é perseguir ninguém, é colocar o Ministério, as Secretarias na direção que foi
tomada pelo chefe do Executivo e que foi acolhida por ocasião daquele longo tempo de
pré-campanha, que o meu durou quatro anos, porque não tinha recursos, não tinha a
Imprensa ao nosso lado, muito pelo contrário, e, ao longo desses quatro anos, eu senti em
todos os cantos do Brasil o que o povo queria e, de imediato, inspirado na minha esposa,
que é evangélica, nós adotamos o João 8:32: a verdade tem que estar presente em todos
os momentos da nossa vida.”
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-cerimonia-de-posse-da-secretaria-especial-da-cultur
a-do-ministerio-do-turismo-regina-duarte-palacio-o-planalto

05 DE MARÇO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Live de quinta no Palácio da Alvorada
5:34 - “A gente vê a imprensa, por outro lado, criticando, né, falando mal do PIB, ‘ó o
Pibinho, Pibinho, não sei o que’, s e a imprensa produzisse alguma coisa, produzisse
verdade, o Brasil estaria muito melhor, com certeza. Mas não produz verdade. Eu tô há
quase duas semanas sem falar com a imprensa. O que acontece? Quando você fala, eles
deturpam, quando você não fala, eles inventam! (...) Então, a imprensa aí continua
ganhando aí cada vez mais descrédito. É lamentável o que acontece com a imprensa
brasileira.”
(...)
7:39 - “A
 lguns órgãos de imprensa dizem que eu negociei pra 15 bilhões. Mentem
descaradamente! Não houve esse tipo de negociação. Houve um entendimento por parte do
Parlamento que quem executa o Orçamento somos nós, o Poder Executivo. E ponto final.”
(...)
8:25 - “A imprensa, nos governos anteriores, falava em greve. Quando chegou meu
governo, começou a falar o que: motim. Que é uma diferença enorme, de greve pra motim.
Essa é a imprensa brasileira! Não adianta que eu não vou mudar, porque eu tô do lado da
verdade. Quem tem que mudar são vocês.”
(...)

21:03 - “A imprensa não gostou. Ficou irritada né. E eu tava vendo aqui, deu dez minutos,
saí, parei pra conversar com o povo, e a imprensa queria me entrevistar. Eu não estou
falando com a imprensa. É um direito meu. É direito dele me perguntar? É. Mas pergunta
tanta besteira, pelo amor de Deus! Estuda tantos anos para perguntar besteira, meu Deus
do Céu! (...) Manchete na Folha de S. Paulo: PIB cai e Bolsonaro faz piada. P
 iada é a Folha
de S. Paulo! Pelo amor de Deus! E ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha
de S. Paulo. É impressionante! Então não tem espírito de humor, esportivo né, e fala
besteira. E outra coisa, o que você tá cansado de ver por aqui? A imprensa dizendo que eu
ataco a imprensa todo dia. Vamos supor que você vai trabalhar e todo dia você é assaltado.
Você pega outro caminho. Não vai ficar sendo assaltado. Se a imprensa diz que eu a
ofendo todo dia, o que eles estão fazendo todo dia ali? M
 as enquanto não começar a
divulgar a verdade, nós vamos mais falar com a imprensa, pode esquecer.”
(...)
24:17 - “Um recado pra imprensa brasileira, sério, como eu gostaria que vocês seguissem
João 8:32, transmitissem a verdade na ponta da linha. Tivesse manchetes de jornais… se
errar, sem problema nenhum, desce o cacete! Agora, publica a verdade, não fica buscando
números distorcidos para dizer que o governo não vai bem que não tem credibilidade, que
não é democrático. Eu fui o que mais falou com a imprensa no primeiro ano de governo,
mais que Lula, Dilma e Temer juntos. Em um ano falei mais que eles em 16 anos N
 ão dá
para continuar falando e distorcendo, colocar uma palavrinha esquisita ali pra falar: ‘Olha o
que ele tá pensando!’, 'Falou que o cara pesa oito arrobas, não pode, criticou a mulher,
criticou gay, criticou não sei quem', não dá pra gente continuar assim.”
(...)
25:40 - “Torço pra que a imprensa tenha um choque de realidade, comece a ter manchetes
e matérias verdadeiras, pra dizer pra onde o Brasil tá indo. Agora, não adianta que a gente
não vai gastar tanto como se gastava com a imprensa no passado. Era um absurdo o que
acontecia. Talvez por causa disso, vocês atacam a gente o tempo todo. Ou então por
questão de ideologia, porque a gente não vai pender pra esquerda.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=K8z5SUbkZT8
06 DE MARÇO | TWITTER | ATAQUE A JORNALISTA
Bolsonaro posta print de matéria com foto e nome da jornalista Patrícia Campos
Mello, da Folha de S. Paulo
- Você sabe quem é essa jornalista, tão defendida por seus pares?
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1235898655946743810

08 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista ao personagem Bolsonabo (humorista Márvio Lúcio), no Domingo
Espetacular (TV Record)
“Eu não leio jornais para não me envenenar. (Vendo a Folha de S. Paulo). Outro dia eu
peguei uma Folha aqui, e tinha nove matérias na capa dando pancada em mim. Nove!
Nenhuma favorável. Com todo o respeito, a imprensa é importante, mas as fake news e as
mentiras acabaram desacreditando grande parte da mídia de papel. ”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W4Px4fGswNw
09 DE MARÇO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Discurso durante Encontro Comunitário -Miami/Flórida
(...)
“Inclusive em um dos atos, vou deixar bem claro para a imprensa, que costuma me criticar:
a Dilma não estava lá no Vale do Ribeira. Está ok? A VPR a que pertencia o Lamarca era o
mesmo grupo da Dilma Roussef. E lá, naquele momento, foi em maio de 1970, foi
aprisionado, pelo grupo do Lamarca o tenente Alberto Mendes Júnior, um jovem de 23 anos
de idade, e foi executado a pauladas nas matas do Vale do Ribeira (...), mas tudo bem.”
(...)
“Bem, então comecei então, falei para minha esposa que ia disputar a Presidência, isso do
final 2014. Obviamente, ela deve ter pensado que os seus conhecimentos, que não é muito
interado em política, mas deve ter pensado: Pô, que é a desse cara aí? O cara não tem
dinheiro, não tem partido político, a
 imprensa vive batendo nele em sua maioria, onde ele
quer chegar?”
(...)
“E assim foi ao longo de, acredito que uns 50, 60 passagens minha para os mais variados
locais do Brasil. A recepção era maravilhosa. Em Manaus, uma das mais importantes,
talvez umas 5 mil pessoas no aeroporto. Fortaleza, Recife, Cuiabá, Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, Floripa, Floripa do Jorginho. Então era uma coisa fantástica. A
 imprensa
nunca noticiou nada, zero, mas o aeroporto parava por horas, a imprensa não noticiava
nada, está certo? Afinal de contas, ela tinha seus candidatos. E para manter os seus
privilégios, tinha que trabalhar por esses candidatos e não por mim, que tinha uma
bandeira, já tinha já uma estratégia e tinha aquilo na cabeça e externava o que gostaria de
fazer caso chegasse à Presidência.”
(...)
“As minhas andanças pelo mundo, todas elas foram benéficas. Nós basicamente já
recuperamos a confiança no mundo. Tanto é que temos muitos investimentos chegando no
Brasil. Agora, s e vocês forem ler os jornais do Brasil, vocês vão achar que eu estou

mentindo. Não há dúvida no tocante a isso daí. Até a semana, o começo da semana
passada, estive em São Paulo em uma reunião com os tops da economia. Pessoas que
mexem com 40% do PIB Nacional, todos estavam felizes com as medidas econômicas do
governo e com os rumos que o Brasil estava tomando. Então, o Brasil do meu entender, no
entendimento desses empresários de economias mistas, não de comentaristas jornalísticos,
o Brasil está indo bem apesar dos problemas que o mundo todo enfrenta agora.”
(...)
“Como disseram agora há pouco, o Brasil é um País que tem tudo. Terras agricultáveis,
temos aí biodiversidade. Pessoal, a Amazônia não pega fogo, ela é úmida. Não pega fogo.
Inclusive o nosso governo, foi uma das menores médias de focos de incêndio ou calor da
história do Brasil. Mas como interessava aí, o senhor Macron potencializar, porque ele
rivaliza conosco a questão dos commodities, se joga isso para cima, né? E a imprensa
brasileira gosta de atacar o governo.
“Afinal de contas, sem atacar a imprensa, não estou atacando a imprensa, reconheço o
papel da imprensa que fala e escreve a verdade, os governos no passado comprava a
mídia, com mais de 1 bilhão de reais por ano. Dinheiro que vinha de estatais, de bancos
oficiais do próprio orçamento Federal. Isso caiu a menos de 10% e obviamente, aquela
grande rede de televisão, fala lixo não, porque o lixo é reciclável. Todo dia basicamente,
críticas. Assim como o jornaleco aí chamado Folha não sei do que. O tempo todo crítica,
crítica, crítica o tempo todo.
Inclusive, não tiveram presente neste jantar do Trump, porque quem define a quantidade
dos convidados são eles. E a Folha acabou não entrando. E na minha opinião, a Folha não
foi prejudicada, porque quando eles me ouvem, distorcem. Quando não ouvem, inventam.
Então, não teve, não foi prejudicada, não justifica aí achar que foram discriminados. Até
porque, não tenho nada a ver com isso. Na casa dos outros, sempre respeito os outros.”
(...)
“Então implodimos. Coloquei lá um cidadão na frente do Inmetro, a imprensa falou que eu
botei mais um militar. Só que não escreveu que o militar era formado pelo IME.
Logicamente, a gente não bota militar por ser militar, ele tem que ter o devido conhecimento
naquela área técnica, para poder obviamente, desempenhar bem o seu papel. Então, o
Inmetro, já hoje já traz paz, tranquilidade, para a população brasileira.
“Como a
 gora está imprensa batendo em mim, o pessoal que é do campo aí, deixa eu ver
aqui, Nelsinho está aí? Nelsinho, Mato Grosso do Sul, senador, Mato Grosso do Sul. O
Brasil bateu um recorde negativo ano passado de multa no campo. Estão me criticando.
Acha que o que vale é multar quem está na ponta da linha. Então, obviamente, a orientação
que parte do Ministério, é o pessoal advertir e num segundo momento multar. E não se bem
já chegar multando, apavorando, amedrontando o produtor. Então isso foi feito e
logicamente a imprensa me critica. Critica o Ricardo Salles também, o nosso ministro do
Meio Ambiente.
(...)

“Então, esse é o nosso trabalho. Peço a Deus que nos dê força para continuar fazendo isso.
Não é fácil, mas eu tenho a satisfação de estar dirigindo esse País maravilhoso chamado
Brasil, porque se não fosse eu, seria o Haddad ou Ciro ou o senhor Geraldo Alckmin, que
agora vive me criticando também, não sei porque. Se eles eram tão bons, por que não se
elegeram presidente? C
 om dinheiro, com televisão, com a mídia do lado deles, por que não
se elegeram? Não entendi o por que. O povo cansou, o povo cansou, quis mudança e
pensem o que quiser, no mínimo eu sou menos ruim do que eles.
“Mas eu acredito que é um milagre que aconteceu. A minha vida, a nossa eleição também e
a força que tenho no momento para não ceder. Disse essa semana na saída lá do Alvorada,
aqui mais uma vez me deram a facada no pescoço dentro da Presidência da República. Aí
a imprensa foi atrás, perguntou para o general Heleno, como é que foi a facada que eu
levei dentro da Presidência. É impressionante. Eu não sei o que esses cara aprendem na
faculdade de jornalismo, não consigo entender. Figura de linguagem, não sabem o que é
isso. Hipérbole e parábola, que não sabe nada, meu Deus do céu. É impressionante.”
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-encontro-comunitario-miami-florida

10 DE MARÇO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Discurso durante Sessão de Abertura da Conferência Internacional Brasil-Estados
Unidos: um novo prisma nas relações de parceria e investimentos - Miami,FL/EUA
(...)
“Realmente o Brasil mudou. Até pela forma como se realizaram as eleições de 2018.
Ninguém esperava que alguém fora do establishment conseguisse alcançar a Presidência
da República. Nada tínhamos para chegar. A imprensa quase toda contra a gente. Não
tínhamos recursos, tanto é que gastei menos de um milhão de dólares na minha campanha.
E também não tínhamos, obviamente, um partido grande, mas tendo a verdade acima de
tudo. E, não tendo medo de mostrar as potencialidades do Brasil e os seus problemas e
como resolvê-los, com o Parlamento brasileiro, sempre deixei bem claro isso, em todas as
minhas andanças. Nós podíamos vislumbrar um Brasil diferente.
(...)
“Temos enormes espaços vazios. Temos a maior floresta preservada do mundo, como o
senador que me antecedeu há pouco aqui disse, que nós preservamos o meio ambiente. A
floresta é úmida. É mentirosa a informação, os fake news, obviamente, que falam, a
respeito do Brasil, sobre focos de incêndio ou queimadas na Região Amazônica. Isso existe
quase que na periferia, uma coisa quase cultural, por parte do povo, que busca a
alimentação, fazer seu pequeno roçado.
(...)
“Obviamente, temos, no momento, uma crise, uma pequena crise, não é? Ou, no meu
entender, m
 uito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande

mídia propala, ou propaga, pelo mundo todo, (...) ou outra, alguns da imprensa conseguiram
fazer de uma crise a queda do preço do petróleo.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-preside
nte-da-republica-jair-bolsonaro-durante-sessao-de-abertura-da-conferencia-internacional-br
asil-estados-unidos-um-novo-prisma-nas-relacoes-de-parceria-e-investimentos-miami-fl-eua

13 DE MARÇO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Bolsonaro utiliza de sua condição de retorno à viagem aos EUA e de aguardo ao
resultado de teste de coronavírus para deslegitimar divulgações da imprensa sobre a
possibilidade dele estar infectado
- NÃO ACREDITE NA MÍDIA FAKE NEWS!
- SÃO ELES QUE PRECISAM DE VOCÊS!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1238491455200649219
16 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
entrevista a José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes
“Bom dia, Datena, eu deixo bem claro que aceito conversar contigo porque a
 credito na sua
isenção. Diferentemente de uma parte considerável de jornalistas que não pensam dessa
maneira.”
(…)
2:54 - “O que tá em jogo? É uma disputa política por parte dos caras, eu tô sozinho num
canto, apanhando de todo mundo. Grande parte da mídia, não são todos, muitos
governadores, o chefe do poder Legislativo, a Câmara, o Senado, batendo o tempo todo. É
uma disputa de poder!”
(...)
12:00 - “Se eu falo que o Rodrigo Maia tá um pouquinho acima do peso, é motivo pra toda a
mídia e repórter descer o cacete em mim. Nunca se viu uma palavra minha de agressão ao
Parlamento brasileiro ou ao Judiciário. Você lê na imprensa, essa imprensa que perdoa
recurso por parte do governo federal. Nada além disso. Agora é um governo que tá dando
certo. A
 gora, com esse tipo de trabalho que parte da mídia, que algumas autoridades vem
fazendo, a tendência é a gente viver num clima tenso.”
(...)

29:20 - “Imprensa mentirosa, calhorda! Eu nunca falei que o Paulo Guedes tem prazo de
validade, tem que resolver até tal data, tal hora essa ou aquela questão. I mprensa
mentirosa. Em especial Folha de S.Paulo, um lixo de imprensa, um lixo de imprensa! Tem
dia que tem 20 matérias contra mim ali. Nenhuma falando a verdade. É o tempo todo em
cima dessa desinformação. E daí o jornal Folha publica, todo mundo replica, todo mundo
replica. (...) Então, mentira, duma imprensa sem moral, já desacreditada perante a opinião
pública, fazendo fake news o tempo todo.”
(...)
45:35 - “Não ataco a imprensa, e
 u sou atacado por essa banda da imprensa, não é todo
mundo, 24 horas por dia, o tempo todo fake news ( ...) quando eu falo que não fiz isso, a
própria imprensa diz que eu voltei atrás, que não tô assumindo, que tô sendo
inconsequente, é a luta de poder! (...) Eu respeito a imprensa, agora a imprensa que age
dessa maneira, eu dou o troco neles, sou obrigado a dar o troco neles, sou obrigado a dizer
que tá mentindo.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M0za8MSoO64
17 DE MARÇO | TWITTER | ATAQUE A JORNALISTA
Bolsonaro retuíta post da jornalista Vera Magalhães
- Vá procurar o que fazer, senhora!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1240035257765761024
18 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
entrevista coletiva sobre o Coronavírus
“Após isso, grande parte da mídia potencializou em cima desse evento. Como se fosse o
único que tivesse sido programado por mim. Não convoquei ninguém, não existe nenhum
áudio, nenhuma imagem minha, convocando pro dia 15 de março de 2020. Existe sim, um
vídeo eu convocando para 15 de março de 2015. Uma manifestação contra a presidente
naquele momento. V
 ídeo esse que foi largamente explorado por parte de uma jornalista
inconsequente, como se fosse 15 março de 2020, coincidente também em ser num
domingo.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=53A6PZjxLFQ e
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/entrevistas/2020/entrevista-coletivaconcedida-pelo-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-e-ministros-palacio-do-planalt
o

18 DE MARÇO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
- O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às
20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro.
- Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h
A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1240323612403535883
19 DE MARÇO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Live de quinta-feira com o Presidente Bolsonaro. (19/03/2020). Temas na descrição:
“Daqui a dois dias, terá uma festa aqui em casa. A
 tenção, imprensa, vai ter uma festa aqui
em casa, de aniversário. Eu, minha esposa e minhas duas filhas. Ou será que estou
proibido de fazer essa festinha em casa?”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hH0JhakIwf0
20 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
entrevista ao Programa do Ratinho - SBT
“Tava cheio de jornalista no meio do povo ali. Cheio, fotógrafo, jornalista, sem problema
nenhum. Até na nossa última coletiva aqui agora, nós tava de máscara, a imprensa
amontoada ali, sem máscara, sem nada. É uma perseguição, Ratinho, você pode ver. O

Orçamento, quase todo ele, tá comprometido. Então a gente tem que economizar,
economizamos também em propaganda do governo. E o pessoal ficou revoltado com isso,
tá? Então um ataque enorme. Pra eles, essa parte da imprensa, não são todos, qualquer
outro presidente estaria muito bem, não eu. O governo Temer, Lula, Dilma, gastavam bem
mais do que eu tô gastando, tô gastando 10% que eles gastavam com propaganda.”
(...)
“É mentira o tempo todo, Ratinho, o tempo todo! Uma jornalista aí, até falei o nome dela na
coletiva, inventou que eu tô preparando um movimento pra 31 de março na porta de
quartéis. É o tempo todo mentira em cima de mentira. Ataques em cima da família, ataques
em cima da vó da minha esposa, minha esposa, coisas terríveis tá, o que acontece? Minha
agenda é aberta, você pode entrar na internet, vai ver quem eu recebi nas últimas horas
aqui. Lá fora o pessoal faz uma ilação qualquer, e olha, recebeu o Ratinho mais não sei
quem, não sei quem, pra tratar isso, inventam um assunto qualquer, e eu tenho que explicar
que não é verdade, que é fake news… fofocas, intrigas, é 50% do meu tempo. A
 pesar de
estar cada vez mais em descrédito, apesar disso, dá dor de cabeça.”
(...)

“O que acontece, em parte da imprensa né? O cara entrou em óbito, e tinha dado positivo
para o vírus. E tava lá, diabetes, não sei o que, e diz que morreu do coronavírus.”
(...)
“Deu um barulho muito maior das nove horas, do que das oito e meia. E essa grande
imprensa, sabe qual que é, ela divulga os atos das nove horas, dizendo como se fosse das
oito e meia.”
(...)
“A partir do momento que uma pessoa, nominada como é essa jornalista, faz isso, não é
apenas fake news, é um crime que ela tá cometendo. Ela diz, ah, apenas repliquei, que
negócio é esse? Se chega eu pego na internet algo desabonador pra essa jornalista, é justo
botar nas redes sociais? Não posso fazer isso. Falta responsabilidade pra muita gente
nessa imprensa.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xlfTXa6fjxE
21 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
entrevista à CNN Brasil
“Já fabricaram crise entre eu e Moro, entre eu e Paulo Guedes, e agora como o Mandetta
como apareceu, essa crise é fabricada pela imprensa. Como a imprensa, é comum dizer
que tal ministro vai cair nos próximos dias. Isso aí é a maneira de tentar desestabilizar e
desgastar o governo. E fique sabendo de uma coisa: é comum a imprensa se referir a vários
ministros, dizer que eles fazem um excelente trabalho, apesar do presidente. Ora, o
presidente sou eu, quem escalou esse time.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DK9lhB2dl1M
21 DE MARÇO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Bolsonaro posta um print de manchete do jornal Folha de S. Paulo sobre o
coronavírus e “responde”, dizendo que a imprensa atua para buscar o caos:
- Isso se chama precaução. O medicamento é barato e caso venha a ser comprovada a
eficácia no combate à Covid-19, estaremos preparados para atender a todos os brasileiros
rapidamente.
- Enquanto uns seguem buscando o caos, seguimos buscando soluções para proteger a
nossa nação!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1241546261435727873

22 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
entrevista à TV Record, programa Domingo Espetacular
“Desde o início do ano passado que eles me atacam, assim como a grande mídia, com
raras exceções, me ataca constantemente. E digo mais: brevemente o povo saberá que foi
enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do
coronavírus.”
(...)
“Esses panelaços foram incentivados, antes de acontecer, pela Globo, a TV Globo botou
várias vezes no ar dizendo, que naquele dia, no dia seguinte, teve uma manifestação contra
o presidente Jair Bolsonaro, endossado pela revista Veja, que fez campanha também, entre
outros órgãos de imprensa. É uma campanha deslavada, descomunal, absurda, contra um
chefe de Estado, que simplesmente, teve a coragem de cortar cortar propaganda dessas
empresas. Acabou a mamata pra eles. Querem me tirar de qualquer maneira.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F3K-1sJzftU
23 DE MARÇO | ENTREVISTA | ATAQUE A JORNALISTA E DESCREDIBILIZAÇÃO DA
IMPRENSA
entrevista coletiva na saída do Alvorada
“A imprensa é importantíssima para divulgar a verdade, mas n
 ão é com pergunta como
essa, feita por essa senhora aqui do meu lado. Uma pergunta impatriótica, uma pergunta
que vai na contramão do interesse do Brasil, uma pergunta que leva ao descrédito da
imprensa brasileira. Uma pergunta, me desculpem, infame até. Vão dizer que estou
acusando a imprensa e agredindo a imprensa. Se estou agredindo, saiam da frente do
Alvorada. (...) Aí vem uma pergunta que a popularidade do Mandetta está melhor do que a
minha. Vá às favas, pô! Será que não tem mais inteligência no meio da imprensa brasileira
para fazer uma pergunta à altura do Brasil, à altura das vidas que estão em risco dado esse
vírus agora?”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6_OyKl5MtRc
23 DE MARÇO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
- Tive importantes reuniões com governadores do Norte e Nordeste. Anunciamos mais de
R$ 88 bilhões em medidas para apoiar Estados e Municípios no combate à Covid-19 e
outras medidas, m
 as alguns jornalistas insistem em falar de assuntos que alimentam
intrigas, fofocas e pânico.
- Quanto mais focarem em intriga e poder, menos informadas ficarão as pessoas e mais
pânico será alimentado. É
 preciso cuidar da saúde física, mas também emocional dos

brasileiros. É nosso dever protegê-los com coragem, tranquilidade e sabedoria. Façam isso
e terão meu apoio!
Disponivel em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1242252172466814982
24 DE MARÇO | PRONUNCIAMENTO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Pronunciamento em cadeia de rádio e televisão
“Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a
sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na
Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do
nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se
espalhasse pelo nosso País.”
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/pronunciamentos/pronunciamento-e
m-cadeia-de-radio-e-televisao-do-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro

25 DE MARÇO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
- Se estivesse pensando em mim, lavaria as mãos e jogaria para a platéia, como fazem uns.
Penso no povo, que logo enfrentará um mal ainda maior do que o vírus se tudo seguir
parado. N
 ÃO CONDENAREI O POVO À MISÉRIA P/ RECEBER ELOGIO DA MÍDIA OU DE
QUEM ATÉ ONTEM ASSALTAVA O PAÍS!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1242984129194373120
26 DE MARÇO | VÍDEO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
vídeo gravado previamente à entrevista coletiva na saída do Alvorada
“Atenção povo do Brasil, esse pessoal diz que eu estou errado e vocês têm que ficar em
casa, agora eu pergunto: O que vocês tão fazendo aqui? O que vocês tão fazendo aqui?
Imprensa brasileira, o que vocês tão fazendo aqui? O que tão fazendo aqui? Não estão com
medo do coronavírus? Vão para casa!”
Disponível em: https://youtu.be/1emuICo-YTA
26 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
entrevista coletiva na saída do Alvorada

“Nós temos 38 milhões de autônomos, essas foram as primeiras vítimas! O cara não tem
reserva, não tem poupança, tá a geladeira sempre com 10% de carga lá dentro. Esse
pessoal tá aí, já tá passando fome. Dado exatamente ao pânico, histeria, que foi levado pra
eles por parte dos órgãos de informações, políticos, deputados, senadores, chefes de
executivo, isso que foi levado.”
(...)
“Quando vocês acabarem com a palavra ‘recuou’ pra mim, eu começo a falar com vocês.”
(...)
“Para quê você quer saber? Você dorme comigo? Você dorme comigo?! Pelo amor de
Deus, pô! Eu estou bem, tranquilo cara. Nunca tive problema não. O
 lha só que bonito hein!
Que prato feito pra imprensa hein! Se eu tivesse infectado. Não tô! A minha palavra vale
mais que um papel.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X1L4AfJig8g - obs.: a íntegra da coletiva
não foi postada no youtube oficial do presidente

26 DE MARÇO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
live de Brasília
29:04 - “Essa histeria, que foi plantada aqui no Brasil, não foi a imprensa não, acho que foi o
Papai Noel, o Saci Pererê.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Lj5W5YrCLCk
27 DE MARÇO DE 2020 | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA
IMPRENSA
conversa com apoiadores na saída do Alvorada
“Tem uma coisa pior que coronavírus, sabe o que é? Midiavírus! (...) Que que é o remédio
pro midiavírus? Desligar a televisão!”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uxkEIRQNyMc
27 DE MARÇO DE 2020 | ENTREVISTA | ATAQUE A JORNALISTA E
DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
entrevista coletiva na saída do Alvorada
“Será que você não tem sensibilidade pra entender o que eu falei? Se falta sensibilidade pra
você, procura outra profissão.”

(...)
“Tem governador aí, o de São Paulo, que passou a ser o presidente né. Com apoio da
mídia… eu não sei por que, o perfume dele é melhor que o meu?”
(...)
“Ô cara, você vê números, cara. Não vou responder mais você, você acabou, outra
pergunta aí.”
(...)
“Você dorme comigo? A
 cabou essa pergunta, acabou. Tô bem! Pelo amor de Deus, eu tô
bem! Vocês tão torcendo pra eu estar mal. ‘Ah, pegou o vírus dia 15’, tão loucos pra falar
isso daí. ‘Irresponsável.’ Perderam, pô, entendeu que perderam?”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uxkEIRQNyMc
29 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista a repórter da CNN em visita a Sobradinho (DF)
Título do vídeo: - Sobradinho/DF. - A imprensa diz que está nas ruas porque precisa
trabalhar, mas e o povo?
1:42 - Repórter: “Presidente, a medida do senhor estar aqui no comércio, o senhor
considera que está seguindo as recomendações defendidas pelo seu ministro da Saúde, o
Mandetta?”
Bolsonaro: “Você está seguindo?”
Repórter: “Eu estou tendo que trabalhar, minha atividade é essencial.”
Bolsonaro: “Ah, também tá trabalhando, tô vendo o povo, perguntando a questão de
demissões, se tão com medo do covid ou não…”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=buvL3uZ9CcM
29 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
entrevista coletiva na saída do Alvorada

4:52 - “Vocês mesmos tão trabalhando aqui. Sem máscara ninguém, certo, mas faz parte da
vida! Vocês fazem trabalho essencial, faz! Aquela parte que leva informação verdadeira,
não me distorce não!”
(...)

9:47 - “Saiu errada a nota, voltei atrás. Levei porrada até não querer mais. Porrada da
imprensa, qualquer negócio, porrada!”
(...)
11:38 - “É o que eu falo sempre pra imprensa: S
 e a imprensa quiser realmente se agigantar
no Brasil, leve a verdade! Não distorçam! Não pega uma palavra, uma frase perdida ali:
‘Olha o que ele falou! Churrasquinho de gato pro pobre!’ (...) E o resto? Fofoca! Você viu o
que o governador tal falou? O que o vice falou? Não me interessa!”
(...)
17:50 - “Como vaza tudo nesse país… e à
 s vezes nem vaza, e vocês publicam. De acordo
com as pessoas que eu recebo audiência aqui, um cara na ponta da linha, um Noblat da
vida, esses gênios que tem aí, um tal de Amado aí, umas figuras do pântano. Olha, teve lá o
João, o Pedro e a Maria, pronto, já faz uma matéria que dizendo que foi tratado isso e
aquilo.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rXQICfqpbtQ
30 DE MARÇO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
entrevista coletiva na saída do Alvorada
2:23 - “Folha de São Paulo: não fui passear não! Imprensa que não tem caráter, podia agir
de outra maneira. Não fui passear não, fui ver o povo. Vocês estão todos amontoados aqui
também.”
(...)
6:13 - “Com todo respeito a você, você já passou fome na sua vida? Acho que não. Graças
a Deus não. Já conversou com gente em dificuldade? Já foi na rua, em vez de ficar fazendo
plantão aqui, foi pegar informações, relatos, de pessoas humildes da sociedade? (...) Vocês
querem ir de novo comigo numa comunidade humilde aqui? Eu vou! Que nenhum canalha
publique que eu fui passear.”
(...)
8:38 - “Eu peço a Deus que eu esteja errado no que eu tô falando, mas não vou furtar da
minha responsabilidade em troca de ser bem tratado por vocês.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ogArUdCgyBw

31 DE MARÇO | CONVERSA COM APOIADORES E ENTREVISTA |
DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
coletiva na saída do Alvorada
conversa com apoiadores:
0:32 - “V
 ocês viram o presidente da OMS falando? Já que a imprensa não divulga, que tal
hoje em rede nacional eu repetir o discurso dele?”
(...)
5:30 - apoiador: “A gente só fica sabendo dessas coisas Bolsonaro, no twitter, porque se for
depender dessa mídia aqui, dessa imprensa, isso aqui são só abutres, abutres! Isso aqui
não é uma mídia, são abutres! Só esperando pra poder ferrar com o Brasil.”
5:52 - presidente: “Eu tive na Ceilândia e Taguatinga domingo, a Folha de São Paulo disse
que eu fui passear. Fui ver o povo.”
entrevista coletiva
9:06 - repórter: “Presidente, como é que o senhor viu ontem a declaração do Mandetta
contra o isolamento vertical, que os idosos não vivem em uma cápsula, apontando
problemas, isso não vai contra o discurso do senhor?”
repórter 2: “E o ministro também falou que não recomendaria uma ida, como o senhor fez,
no domingo, a Ceilândia e Taguatinga.”
9:20: “Olha, eu não sei o que ele falou, eu parto do princípio que eu tenho que ver, acreditar
no que tá escrito não.”
(...)
9:59 - apoiador: “Vocês ficam o tempo todo jogando os ministros contra o presidente, o
presidente contra os ministros! Que coisa feia! Ninguém aguenta isso!”
presidente: “Pode falar!”
apoiador: “É o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. Só ontem, ontem fiz um
vídeo no meu canal, mostrando isso. A canalhice de vocês.”
presidente: É ele que vai falar, não é vocês não!
apoiador: “Jogando o Mandetta contra o presidente, jogando o Paulo Guedes, todo mundo
contra o presidente! Essa tática de vocês não vai funcionar!”
presidente: Uai, vai embora? Vai abandonar o povo? A imprensa que não gosta do povo! A
imprensa que não gosta do povo!

apoiador: “É que eles não se conformam que hoje a gente tem aqui ó, o canal Cafezinho
com Pimenta, o canal Emerson Teixeira, tem um monte de gente que tem canal que a gente
pode falar o que a gente quer, porque estamos num país livre!”
apoiador 2: “Vocês perderam o monopólio da informação! A era das trevas acabou, meu
amigo! Agora existe a internet! A gente se informa uns com os outros!”
Disponível em: https://youtu.be/oZoxt0idbd8
ABRIL
01 DE ABRIL | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
postagem na rede social responsabilizando a imprensa no contexto do coronavírus
- Não há mudança de tom quando se fala em salvar vidas após alertar sobre histeria, como
sugere determinada emissora. Ela sabe que ambos são problemas COEXISTENTES e que
precisam ser combatidos pelo bem estar do Brasil, mas prefere tentar enganar a população.
- Estamos, desde o início, reforçando nosso sistema de saúde e dando TOTAL apoio aos
estados e municípios do Brasil para salvar vidas e proteger empregos, ao
 mesmo tempo em
que combatemos o pânico disseminado por todo país com grande contribuição de parte da
imprensa.
- Se todos colaborarem, inclusive aqueles que trabalham mais interessados em poder do
que na vida das pessoas, na manutenção de seus empregos e no bem estar do país, os
problemas serão enfrentados de forma mais eficiente e o Brasil sairá ainda mais forte dessa
tempestade! 
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1245537970167447552 e
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/posts/1846057225543255

02 DE ABRIL | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Presidente divulga vídeo em que endossa fala de professora que ataca a imprensa
Professora: “ A imprensa não ajuda a gente. A imprensa faz é acabar com a nossa vida! Eles
não sabem porque eles não passam necessidade! Eles tão aí só pra falar mentira, pra
acabar com a vida do povo, e não sabe a necessidade de cada um!”
[...]
Bolsonaro: Pode ter certeza que a senhora fala por milhões de pessoas.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6uPeY71fcnU

02 DE ABRIL | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
Entrevista na saída do Alvorada, abandonada logo depois de questionamentos dos
jornalistas
“Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade. Dá pra vocês entenderem isso?
Ou vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha
própria sepultura?! Não vou dar esse prazer pra vocês!”
[...]
“Não vou nem responder pra você! Acabei de explicar pra você, v ocê não tem capacidade
de entender? Será que você não consegue entender? Tchau pra vocês aí!”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u8JcpiWPCVU (o vídeo da coletiva não
foi divulgado no canal oficial do presidente)

02 DE ABRIL | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de print do jornal Folha de S. Paulo
1- São quase 13 mil casas lotéricas em todo o país. 2463 foram irresponsavelmente
fechadas.
2- MILHÕES DE PESSOAS dependem dessas casas p/ terem acesso à sua renda.
3- A lotérica citada não pertence ao meu irmão e nem estava proibida de funcionar.
A Folha sobrevive da mentira!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1245888406120472576
03 DE ABRIL | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
na saída do Alvorada, Bolsonaro não concede entrevista e ataca a imprensa em
conversa com apoiadores
"Eu não cheguei aqui... pelo milagre da facada, e a eleição também, p
 ara perder para esse
urubus aí (...) Eles estão amontoados lá e vão falar de amontoação aqui”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p6RaY49Y01E
05 DE ABRIL | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Em sua conta no Youtube, Bolsonaro divulga vídeo de populares coagindo equipe de
reportagem no Rio de Janeiro. Homem diz: “Vocês estão acabando com o povo! A Globo

está acabando com o povo! É só terror, terror, terror! Porra! Para com isso, faz a matéria, ou
então leva o que o povo tá dizendo, a verdade! Fala a verdade!”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4r6X43JKx1M
05 DE ABRIL | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Palácio do Alvorada
2:42 "A minha missão aqui, o pessoal deve saber, é fazer o melhor para o país. Nada sobe
à minha cabeça, não fico preso, fui massacrado pela mídia por ter ido a Taguatinga,
semana passada, como se um guerreiro pudesse, como se um general não pudesse estar
no meio dos soldados. Tinha que estar escondido lá dentro"
25:05 “Pessoal, não vou tirar mais [foto] com ninguém não… eu vou ser esculhambado pela
imprensa!”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lDip-ahrIMQ
10 DE ABRIL | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Conta oficial de Jair Bolsonaro no youtube publica vídeo da saída do presidente de
uma farmácia, onde é cercado por jornalistas que estão cobrindo sua saída. O vídeo
tem o seguinte título:
“Presidente compra medicamento em farmácia. C
 ontrariando normas da Saúde repórteres
se aglomerararam. ”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pzlGJxX_Lpc
11 DE ABRIL | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Conta oficial de Jair Bolsonaro no youtube publica vídeo de reportagem da TV Globo
de 2016 sobre cloroquina, insinuando perseguição atual ao presidente. O vídeo é
acompanhado do seguinte título:
“Zika / Covid-18: Quando o Presidente não é Jair Bolsonaro.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y-H7m0eUCXs
12 DE ABRIL | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de print de capa do jornal Folha de S. Paulo
Esse jornal apoiou ações daqueles que destruíram empregos, e agora quer culpar o
Presidente da República das consequências.

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1249331365600014336
12 DE ABRIL | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Trecho de live com autoridades religiosas divulgado em seu youtube
7:39 Estávamos caminhando para sermos uma Venezuela. Como temos agora um grande
perigo pela frente, que estamos já nos preparando para se afastar dele. Não podemos
colocar o destino do nosso país sob dúvida de que a liberdade será mantida a qualquer
preço. Eu tenho obrigação, o dever, a consciência de que tenho que se preocupar com isso.
Mesmo sabendo que tem contra nós uma enorme parte da mídia. Tem contra nós ainda
autoridades que trabalham pra fazer do país um país cada vez pior, que só dessa maneira
eles podem novamente ascender ao poder.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pq67lwBCKU4
12 DE ABRIL | VÍDEO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Vídeo de uma entrevista da Fox News
Vídeo de um entrevistado defendendo o uso de hidroxicloroquina em pacientes de
Covid-19, em entrevista à Fox News, editada. O vídeo, na conta oficial do youtube do
presidente, tem o seguinte título:
É disto que a mídia deveria estar falando, mas os amigos do vírus não descansam.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5XTXQiYsZzg
17 DE ABRIL | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Conversa com apoiadores na saída do Alvorada
4:30 - “Valeu aí, imprensa, até semana que vem. Eu não quero falar nada aí porque quero
ter paz sábado e domingo”
(...)
6:04 - "A Folha de S.Paulo falou que tem um dossiê que eu fiz dizendo que tem um complô
da Câmara, Supremo para me derrubar. Eles inventam coisa. S
 egundo uma fonte do
Planalto... Sempre é assim. Se é tão grave assim, podiam dar o nome da fonte, né?"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C8rIQPuQp94

19 DE ABRIL | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de print de capa do jornal O Estado de S. Paulo

- Essa mesma i mprensa diz que todos devem FICAR EM CASA.
- A continuar com o FECHA GERAL não está difícil de saber o que nos espera.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1251844560944324608
20 DE ABRIL | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
entrevista coletiva na saída do Alvorada
3:40 “Dia de ontem também, E
 stado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, a mesma manchete,
combinadas! Não queremos negociar, vírgula, e depois não fala nada que eu falei?
Tentando levar a opinião pública pra um lado que eu quero um retrocesso? O pessoal
geralmente conspira pra chegar no poder. Eu já tô no poder, eu já sou o presidente da
República! Eu tô conspirando contra quem, meu Deus do céu! Falta um pouco de
inteligência para aqueles que me acusam de ser ditatorial. O que que eu tomei de
providência contra a imprensa, contra a liberdade de expressão?
(...)
6:05 - “Não vamos aceitar provocações baixas, provocações rasteiras por parte da imprensa
que tá aqui, me ouvindo aqui agora, com algumas exceções. Vamos transmitir a verdade.
Olha a capa da Folha e Estado de S. Paulo. ‘Não queremos negociar’, diz Bolsonaro em ato
contra a democracia’. Vocês tão com a cabeça onde? Tá o vídeo meu, subi no carro ontem
e falei, tá o vídeo lá.
(...)
6:33 - Bolsonaro: “Você é da Folha, não quero responder pra Folha”
repórter: “Eu não sou da Folha”
Bolsonaro: “Qual o teu jornal? Qual o teu jornal?
repórter: “Faz diferença? Eu sou da imprensa”
Bolsonaro: “Qual o teu jornal?”
repórter: “Jornal O Globo.”
Bolsonaro: “Não quero papo com Globo também… Globo nem devia estar aqui. Nem devia
estar aqui”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SoFJR0XSnms
22 DE ABRIL | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de vídeo do Youtube na porta do Alvorada
- Inventam e aumentam!

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1252947419827970049
22 DE ABRIL | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Conversa na saída do Alvorada
“Toda vez que eu falo pra lotérica essa i mprensa canalha diz que eu tô fazendo pelo meu
parente, não tem nada a ver com isso.”
(...)
“Eu não vou falar com a imprensa, que eu não preciso falar. Então vocês não distorcem
mais, inventam. O que eu li hoje, inventam tudo! Então podem continuar inventando aí”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MevIsiSN2xU
23 DE ABRIL | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Live de quinta-feira com o presidente da Caixa
10:00 - “A questão do emprego, que foi sendo destruído desde lá de trás, desde lá de trás,
sempre foi uma preocupação minha. V
 ocê não imagina o quanto eu apanhei da mídia
brasileira. Aquela sempre historinha: ‘Vida você não recupera, economia você recupera’’.
Dois problemas.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VuMbYrq_ys4
24 DE ABRIL | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Em conversa com apoiadores em frente ao Alvorada, Bolsonaro não dá entrevista,
mas critica a imprensa
2:42 - “Imprensa, vocês erraram tudo no dia de ontem, tá ok? Um abraço a vocês”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FMn1ZUwYg8c
24 DE ABRIL | PRONUNCIAMENTO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre a demissão do ministro Sérgio Moro
Os senhores da imprensa bem sabem que eu não conto com a isenção, na maioria das
vezes, por parte de vocês, nas matérias publicadas. Desde o começo, já se começou a falar
que eu estava dificultando operações de combate à corrupção, porque as operações, com
muito menos intensidade, apareciam. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Se as nossas
indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações

partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto
antigamente. Isso começou a bater sobre mim, como se eu estivesse contrário à lava-jato.
Isso não é verdade. As grandes operações da PF, no passado, foram em cima de estatais,
ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial
o BNDES. Nós botamos um ponto final nisso.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/pronunciamento-dosenhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-palacio-do-planalto

27 DE ABRIL | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista coletiva na saída do Alvorada
19:00 “O poder de vocês, não é de vocês porque vocês estão na base, estão na rua
colhendo informações, mas o poder destrutivo é muito grande. Eu sofri muito no passado,
sempre sofri com a mídia né, dado ao meu temperamento. (...) Com todo respeito a vocês,
eu sonho com um jornal que dê boas notícias na capa. A Folha de S. Paulo, na capa, a
Folha de ontem, meu filho Carlos Bolsonaro… o
 objetivo a gente sabe que não é aquilo que
tá na matéria, é desgastar a minha imagem.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QFS-MqA0ZgQ
28 DE ABRIL | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
vídeo de entrevista com ataque à imprensa no título e descrição
Título: “Presidente se solidarizando com as vítimas do vírus. Tiram do contexto para destruir
reputações.”
Descrição: “Presidente se solidarizando com as vítimas do vírus. Isso não interessa à
emissoras e ‘liberais’. Incapazes de apontar crimes, tiram declarações de contexto para
destruir reputações. Até onde vai o modus operandi criminoso de alguns?”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZQLE-_5aTpQ
29 DE ABRIL | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
entrevista coletiva em frente ao Alvorada, na companhia de parlamentares aliados
"As medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. A imprensa tem que
perguntar para o Doria porque mais gente tá perdendo a vida em São Paulo. Perguntar pra
ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. Não adianta a
imprensa querer botar na minha conta essas questões, que não cabem a mim. Não adianta

a Folha de S. Paulo, a Globo aí, que fez uma manchete mentirosa, tendenciosa, querer
colocar a culpa em mim.”
Repórter: “O senhor não falou?”
Bolsonaro: “Você não botou complemento! Você não botou complemento! (...) A Globo não
tem moral! A Globo não tem moral! Você é um mentiroso, a Globo é mentirosa! (...) Eu não
vou pagar pra vocês falar a verdade e falar bem de mim!”
(...)
"Pergunte ao senhor João Doria e ao senhor Covas de por que terem tomado medidas tão
restritivas que eliminaram mais de um milhão de empregos em São Paulo e continua
morrendo gente. E
 les têm que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta (...)
Não sejam agressivos a ponto de botar no meu colo uma conta que não é minha.”
(...)
“Mais do que não ser ouvido, eu fui achincalhado por parte da grande mídia.”
(...)
“Não será com ataques à minha pessoa, que O Globo por exemplo, com manchetes
mentirosas, com meia verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo, e
isente a responsabilidade exatamente àqueles que tomaram medidas restritivas.
Repórter: O senhor não tem responsabilidade nenhuma, presidente?
Bolsonaro: “Essa pergunta é tão idiota que eu nem vou responder”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ukko459Zbcg
30 DE ABRIL | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
Em entrevista na saída do Alvorada, Bolsonaro responde apenas à CNN, e se recusa a
responder repórteres de outros veículos
“Não vou te responder, não vou te responder. Tu é fake news! eu só vou atender essa
senhora aqui. Ponto final”
(...)
“O que mais, grande parte da imprensa quer, é botar no meu colo a responsabilidade por
mortes. É o vírus politizado.”
(...)
“Rapaz, pode ficar quieto? Não atrapalha a entrevista. Já falei para você ficar quieto! só vou
atender a senhora aqui”
(...)

"Mesma coisa quando eu falei ‘E daí?’ e a deturpação por parte da Globo. Essa imprensa
lixo chamada Globo. Ou melhor, lixo dá para ser reciclado. Globo nem lixo é, que não pode
ser reciclado. Entrou o 'e daí' e depois insistiram a me fazer perguntas idiotas. Eu acabei
entrando na deles. Essa imprensa lixo, porcaria! Não vou dar dinheiro para vocês. Globo,
não tem dinheiro para vocês! Em 2022... Não é ameaça não. Assim como faço para todo
mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade, para que você possa ter sua concessão
renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo a de vocês nem ninguém"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nw31o_MlLO8
MAIO
03 DE MAIO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Participação do presidente em manifestação antidemocrática em frente ao Palácio do
Planalto
14:26: Assessor: “A Globo. O pessoal tá expulsando os repórteres da Globo. Tão
expulsando os repórteres.”
Bolsonaro: “Pessoal da Globo, vem aqui pra pegar um cara ou outro e falar besteira. Foi
longe demais, pessoal da Globo foi longe demais.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MnyHZ9CXFfg
04 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Print de postagem no facebook comentando a agressão contra repórter fotográfico
do Estadão em ato realizado em Brasília
- A TV Globo no Fantástico de ontem se dedicou a ataques ao Presidente Jair Bolsonaro
(...)
- A maior violência que o povo sofre no Brasil é contra seus direitos fundamentais, com
apoio ou omissão da Rede Globo.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1257277107857735682
04 DE MAIO | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Em sua conta oficial no YouTube, bolsonaro posta vídeo com a fala de um suposto
economista não identificado, com uma imagem escrita “imprensa suja” e uma forca.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mVLPqOWhdLg
05 DE MAIO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
Em entrevista na saída do Alvorada, Bolsonaro ataca a imprensa e manda jornalistas
calarem a boca
1:15: “Imprensa, ouça o povo! P
 arem de fazer politicalha contra o Brasil. Eu vou falar sobre
essa patifaria da Folha de S. Paulo daqui a pouco aqui. Só isso e mais nada.”
(...)
3:18: “Eu tenho as minhas mídias sociais. S
 e depender dessa mídia aqui, eu tava enterrado
há muito tempo. Se depender de grande parte dessa mídia aqui, o Brasil tava enterrado há
muito tempo.
(...)
3:42: “Só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de S. Paulo do dia de hoje:
‘Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro’. Que imprensa canalha a Folha
de S. Paulo. Canalha é elogio pra Folha de S. Paulo!” (...) Não tem nenhum parente meu
investigado pela Polícia Federal, nem eu nem meus filhos, zero! Uma mentira que a
imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente.”
(...)
4:42: “Isso é uma patifaria! Patifaria! Cala a boca, não te perguntei nada! Folha de São
Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Cala a boca! Cala a boca!”
(...)
5:40: “Então é uma manchete canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte: tenham
vergonha na cara! A grande parte só publica patifaria! E passem bem!”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3Vd3JdZ86Tw
05 DE MAIO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Em nova entrevista na saída do Alvorada, às 18 horas, novos ataques
2:22: “Por que esse ódio da imprensa para comigo? A imprensa inventa aí: gabinete do
ódio. Que gabinete do ódio é esse? Que eles fazem?
(...)
3:17: “Pessoal da imprensa: O que se busca agindo dessa maneira? Criminalizar as mídias
sociais. Qual o limite de um meme ser ofensivo ou não? Q
 uerem censurar as mídias
sociais? Vamos imaginar, sem as mídias sociais, tudo que vocês falam de mim, ia ser
verdade, que não tinha como contra-atacar.”

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HS-L_CrN4Ao
05 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de vídeo do youtube
O povo definha e mais patifarias da maior parte da grande mídia desmontadas!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1257660697846206472
09 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de vídeo do youtube
- Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com
AÇÃO NA JUSTIÇA.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1259128479817310208
10 DE MAIO | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Em seu canal oficial no YouTube, o presidente publica vídeo intitulado “A VERDADE: Covid
19.”, assinado pela Secom, que sob o pretexto de prestar contas sobre as ações diante do
novo coronavírus, começa atacando a imprensa, com a seguinte mensagem:
“Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R2kjKLbHOt8
11 DE MAIO | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Vídeo na conta oficial de Bolsonaro no Youtube, com o título: “Hidroxicloroquina e, mais
uma vez, a mídia é desmascarada sobre o uso do cartão corporativo”. E a descrição:
“- Hidroxicloroquina e mais uma vez, grande parte da mídia é desmascarada sobre o uso do
cartão corporativo. Lixo! Mentem 24 horas ao dia!”
“A imprensa, como sempre, criticando o cartão corporativo, só que os caras são tão mau
caráter, que não diz que parte da operação da China, três aviões da Força Aérea, por ser
avião militar, foi financiado com cartão corporativo meu. Até parece que tô tomando, tô
usando o cartão pra fazer festa. Falta de caráter e de responsabilidade dessa imprensa aí.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=a1vStQTyBHo

11 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de vídeo na porta do Alvorada
- Hidroxicloroquina e, mais uma vez, grande parte da mídia é desmascarada sobre o uso do
cartão corporativo. Lixo! Mentem 24 horas ao dia!
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1259820202117775360
13 DE MAIO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista coletiva na saída do Alvorada
6:40 - “S
 e vocês toparem fazer uma matéria decente, eu vou com vocês, fim de semana,
Ceilândia, Taguatinga, pessoal mais das cidades satélite, pra ver como o pessoal tá
vivendo, não é aqui, você tem que ver aqui fora, falem com o chefe de vocês, se autorizar, a
gente vai lá. Sem aquela de provocou aglomeramento, entrou em farmácia, sem ficar… caiu
a máscara, não sabe como é que usa a máscara, parar com essas babaquices, e fazer
coisa séria”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NScOzWGuvPE
15 DE MAIO | ENTREVISTA | ATAQUE A JORNALISTA
Entrevista coletiva na saída do Alvorada
2:15 - “Vou acabar a entrevista! N
 ão vem com palhaçada aqui, é palhaçada o que você tá
fazendo. Não vem com palhaçada não. (...) Ô cara, acabou tua cota. Acabou a entrevista.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2AuW89Dxsfk
19 DE MAIO | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
saída do Alvorada
4:13 - “No passado trocava-se dezenas de ministros por ano, a imprensa não falava nada.
Já troca um aqui e eles…” (não completa a frase)
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O3gBxtYmMsM
20 DE MAIO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
vídeo comunicando a exoneração da secretária nacional da Cultura, Regina Duarte
“Regina, toda semana tem um ou dois ministros que, segundo a mídia, estão sendo
‘fritados’. O objetivo é sempre desestabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não
vão conseguir e jamais iria fritar você”

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KkGy8tSaL4o
20 DE MAIO | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
vídeo da Secom no canal do presidente no Youtube, com ataques à imprensa
letreiro com a seguinte frase: “P
 arte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao
Brasil e aos brasileiros”, e manchetes de notícias críticas ao presidente.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qsDzIwjKBq4
21 DE MAIO | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
vídeo de reportagem de 2016 do Jornal Nacional, da TV Globo, no canal do presidente
no Youtube
título do vídeo: “Cloroquina era indicada pelo Jornal Nacional até para grávidas. Hoje, sem
teta, a recomendação mudou”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RRNIRKCcg34
21 DE MAIO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
live de quinta-feira
9:00: “Não é porque é minha mãe não. Pode ser sua mãe, sua vó, bisavó. A minha mãe já é
bisavó. S
 ofrer uma maldade dessa de um órgão da Globo, pra me atingir! Uma covardia!
Isso não é imprensa, isso não é imprensa. Lamentável isso daí.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CaTtyaM5Jlw
22 DE MAIO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA E ATAQUE A
JORNALISTA
entrevista coletiva na saída do Alvorada
20:30: "É pancadaria na imprensa. Nós sabemos que muitos de vocês (repórteres) não têm
culpa do que acontece. É o editor lá que faz as suas mexidas. Cá pra nós, vocês perderam
mais de um bilhão por ano com propaganda oficial. O desmonte está sendo terrível"
[...]
28:50: “Eu lamento a imprensa só tem notícia ruim. Raramente tem alguma notícia na
imprensa. O tempo todo, tal tal tal, mas… e pancada o tempo todo. ”

[...]
41:22: “E mais uma vez, entre tantos e tantos apelos que faço à imprensa: por favor,
vendam a verdade. Não fiquem pinçando pedacinho aqui e acolá, para atacar. S
 ea
economia for bem, vocês não precisam de propaganda oficial do governo. O cara que
vende carro, casa, vai anunciar lá no jornal de vocês. Todo mundo vai ser feliz. Se vocês
vendessem a verdade, o Brasil seria diferente. Vocês não tiveram de mim até o momento
uma vírgula pra censurar a imprensa (...) Controlavam a imprensa com grana. Não vou
fazer isso, porque eu respeito a imprensa, apesar da imprensa muitas vezes, não respeitar
a mim e a minha família”.
[...]
42:55 “A imprensa não pode continuar pegando informação de um mané hoje, transformar
em verdade hoje a noite e condenar a pessoa. Tudo que fala Bolsonaro é porrada o tempo
todo. Venham pra cima de mim, porra! Me acuse de qualquer coisa, esqueça a minha
família, deixa a Justiça decidir a questão dos meus filhos, que não interfere na política.
Jornal Nacional essa semana: ‘Flávio Bolsonaro transfere 500 reais de verba pública para
advogado’. Ah, vá plantar batata, pô! Que verba pública é essa? Deixa as coisas
acontecerem. (...) Obviamente, por que fazem isso? Porque inibe algum juiz,
desembargador, inibe algum, tendo em vista a pressão da mídia, a me condenar mesmo
sendo inocente.”
[...]
44:57 “A maior covardia que fizeram com a minha mãe. Uma revista, não sei se conhecia o
nome dela, da Rede Globo. Passou há 5 anos em Miracatu. Entrevistou minha mãe que na
época tinha 87 anos. Perguntou pra minha mãe, primeira pergunta gravando. Dona Olinda,
uma senhora com 7 filhos, do interior de São Paulo, mal vê televisão, cadeira de roda, não
sabe, acho que nem sabe que eu sou Presidente da República. ‘Dona Olinda, o Jair era de
falar besteira?’ ‘Não, o Jair não era de falar besteira’. Manchete da revista: ‘Dona Olinda:
Jair não era de falar besteira’. Como se agora eu falasse besteira. É uma covardia o que
vocês fazem! Covardia mexer com a minha mãe, que agora tem 93 anos de idade. Que
imprensa é essa, meu deus do Céu! Que vocês querem com isso, que covardia é essa?!
[...]
47:34 “Vocês vão recuperar os 25% que vocês perderam. Não tô feliz não, é ironia né.
Vocês mais divulgam só notícia ruim. Que horas são… já tem 12 minutos que tá no ar a tv
funerária. TV Globo. TV Funeral. Morreu mais tantos… aquela cara lá de freira arrependida.
O outro lá, o William Bonner: ‘Morreu não sei quem lá…’ Tô até hoje aguardando a resposta
dele se o Roberto Marinho era ditador ou democrata”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P70okK2pwtw

23 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de vídeo no Twitter com imagem do jornalista William Bonner na bancada
do Jornal Nacional, com o GC como legenda: “JORNAL NACIONAL TENTA
MANIPULAR A NOTÍCIA”. Trata-se de uma edição de trecho do Jornal Nacional do dia
da divulgação do vídeo de reunião ministerial por determinação do STF, com
inserções de Bolsonaro dando entrevista coletiva e montagem de texto escrito
“MENTIRA”.
- Obrigado meus amigos Policiais Civis e Militares do Rio de Janeiro.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1264361703166312448
24 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Postagem de vídeo no Twitter com a frase “SE LIGUEM NO TEATRO E
MANIPULAÇÃO DA REDE GLOBO”. O vídeo sobrepõe inserção do Jornal Nacional
com Jornal da Globo demonstrando que a pauta foi repetida por dois jornalistas
diferentes e termina com: “GLOBO LIXO” escrito no vídeo.
- Qual o limite da Globo ?
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1264680440721481729
25 DE MAIO | CONVERSA COM APOIADORES | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
saída do Alvorada
“A
 imprensa mundial é de esquerda”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C2Y_emLHWSA
26 DE MAIO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
saída do Alvorada
"T
 ão se vitimizando. Quando eu levei a facada eles não falaram nada. Não teve na Folha
falando quem mandou matar Bolsonaro. Nada. Muito pelo contrário. Levei pancada o tempo
inteiro. Também não vi a Globo falando isso aí. Se for pegar o número de horas que a
Globo fez para a Marielle e o meu caso, eu acho que dá 100 por 1, tá certo? Mas tudo bem.
Imprensa é livre. Nunca tiveram uma palavra minha, um ato meu para constranger a mídia,
dizer que ela devia ser controlada. Controle social da mídia, democratização da mídia, o PT
falava muito. Nunca persegui ninguém, mas o ditador sou eu. O que eu quero da mídia é
que ela venda a verdade, para o bem da própria mídia”.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YBfqx7oQr18

26 DE MAIO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA

👍

- Globo, Folha e semelhantes decidiram não ir mais ao Alvorada para, em seguida, distorcer
o que falo. Que pena!
- A partir de agora apenas inventarão.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1265452995858358272
28 DE MAIO | ENTREVISTA | ATAQUE A JORNALISTA E DESCREDIBILIZAÇÃO DA
IMPRENSA
saída do Alvorada
2:57 - “N
 ão perguntei nada, quem tá falando sou eu. Não tô dando entrevista, quem não
quiser ouvir, pode ir embora. Porque sei pra onde você quer conduzir.”
(…)
15:03 - “P
 arem de ser patifes para com o presidente da República. Rede Globo, pare de ser
patifaria! Vocês tão atingindo não só a mim não, a toda a população brasileira!”
(...)
17:10 - “Uma pessoa conseguiu unir a imprensa tradicional, e associar à mídia social.
Porque eu entendo que o silêncio de muitos órgãos de imprensa nessa questão, é um
apoio. Raros são os órgãos que têm abertamente criticado a ação no dia de ontem.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gKDQhKj7nEY
28 DE MAIO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Live de quinta-feira
8:07 - “A
 Folha de S. Paulo me esculhambou dizendo que eu abri o comércio, as loterias,
lotéricas do Brasil pra atender um parente meu (...) Assim como você, que qualquer coisa
pra pesca, v ocê vai ser atacado por grande parte dessa imprensa que não tem
compromisso com a verdade, quer atacar a gente o tempo todo.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8aR7yYdoQLM
30 DE MAIO | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
vídeo no canal do youtube do presidente

Vídeo intitulado “Maior vítima de FAKENEWS da história de uma eleição presidencial neste
país chama-se Jair Bolsonaro”, e inicia com um texto dizendo: “FAKE NEWS DO PT,
IMPRENSA E INTERNET CONTRA BOLSONARO”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NO63wgH1j30
JUNHO
02 DE JUNHO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
coletiva na saída do Alvorada
8:25 - “Até me desculpe aqui, u
 ma parte da imprensa muito grande anunciava nosso
pessoal como movimentos antidemocráticos e do outro lado, o pessoal de preto, como
movimentos democráticos”.
(...)
14:30 - “Pode ver que ninguém faleceu, pelo que eu tenho conhecimento, pode ser que
esteja equivocado, por falta de UTI ou respirador. Então, o vírus é uma coisa que vai pegar
todo mundo. N
 ão precisava ter, grande parte da imprensa, criado esse estado de pânico
junto à população. "
(...)
20:37 - “F
 iquei dez dias apanhando até aparecer a fita. Fita boa né, até pra vocês, fita boa,
‘agora ele cai!’ A
 té que aconteceu. E não teve nada a fita”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iTPMZ1thqe8
04 DE JUNHO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Retuíte de matéria da Folha de S. Paulo
- Folha chama vândalos que promovem violência e queimam bandeira nacional de
manifestantes.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1268717448204890113
04 DE JUNHO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
live semanal do presidente
11:46 - “E olha a notícia, a notícia da Folha de S. Paulo, imprimiu aí? Olha a notícia, olha a
patifaria! Que desculpa, eu não posso falar outra coisa. Que chamar a Folha de S. Paulo de
patife é elogio. A manchete interna deles, a primeira matéria, dizendo que eu tirei dinheiro
do Bolsa Família, pra dar pra propaganda oficial. Olha, eu tô anunciando onde, Folha de S.

Paulo? (...) Quando é que vocês vão aprender? Não vão aprender, tô cansado de falar aqui,
tem vergonha na cara, fazer a matéria decente. (...) Por que o tempo todo batendo? Vocês
querem derrubar o governo? Vocês querem, vocês que tem ajudado tanto o tal do antifas
né, o nome agora de fantasia dos black blocs. Vocês querem a volta da baderna no Brasil?
(...) Então Folha de S. Paulo, mais uma vez, mais uma mentira, no tocante a tirei dinheiro do
Bolsa Família para dar pra propaganda oficial. V
 ocês acham que eu vou anunciar, algum
órgão do governo, nesse lixo de jornal? Eu não compro tudo que vocês anunciam, faço
questão de não comprar! Eu espero que o povo brasileiro não compre também na Folha de
S. Paulo. Bem como os empresários, não anunciem em jornais ou televisões que só têm
crítica ao governo. Não vou perder mais tempo com a Folha de S. Paulo não. Inclusive a
Folha disse, eu não sei o que tô fazendo aqui, que a Folha disse lá que eu não ia pro
segundo turno, e se fosse ia perder pra qualquer um no segundo turno!
(…)
36:14 - “Tava conversando com a imprensa ontem aqui, num reservado ali, tem boas
pessoas que ficam ali no cercadinho. G
 raças a Deus alguns jornais como Folha de S. Paulo
e Globo não tão mais ali, obrigado! Some dali! Some do cercadinho.”
(...)
41:26 - “A
 imprensa inventou o Gabinete do Ódio. Muitos idiotas acreditaram. Outros idiotas
acreditam até hoje. Pra que eu quero Gabinete do Ódio?”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rSO0DszwUbA
05 DE JUNHO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista coletiva na saída do Alvorada
"Acabou matéria do Jornal Nacional (...) P
 arece que esse pessoal, O Globo, Jornal
Nacional, gosta de dizer que o Brasil é recordista em mortes. Agora falta inclusive,
seriedade, bote mortes por milhões de habitantes, nem se faz. (...) Ninguém tem que correr
para atender a Globo"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e6_RQbhpo50
08 DE JUNHO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
- Ao lado disso forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o Presidente da
República das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança.
- Com fé em Deus e no povo seguirei meu destino de melhor servir ao meu país.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269942368658210816

08 DE JUNHO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Vídeo do youtube com o Ministro da Saúde
Sem distorções ou fake news, @minsaude Eduardo Pazuello esclarece pontos sobre sua
gestão.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1270440778268098561
09 DE JUNHO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista coletiva na saída do Alvorada
1:05 - “Resolveram simplesmente, uma parte da mídia, não todos... em especial aí a… não
tá a Globo aqui? Saudade da Globo aqui, especial o sistema Globo de Televisão, focando
apenas numa questão, tentando a toda maneira deslegitimar o governo. Foi duro pra mim,
sofri muito com isso, tá certo? Não houve naquele momento a possibilidade de ser ouvido,
por parte da mídia, de uma forma quase que geral, esse outro lado. Apenas críticas, e mais
críticas.”
(...)
9:35 - “O que nós queremos é o número limpo. É um número que sirva pra você fazer
prognósticos. Pra você se preparar o que vai fazer amanhã, semana que vem, mês que
vem. E não números que apenas sirvam pra inflar, e dar notícias, e alguma, pros órgãos de
imprensa. Não queremos isso. Todos, não vou falar, todos, que cada um, que porventura
queira, pode usá-lo da forma que achar que deve ser usado. (...) O que não queremos é
número mentirosos, que servem apenas pra inflacionar aí essa questão e servem de
manchete para alguns jornais, e acusando o governo federal como se a responsabilidade
fosse exclusivamente minha, se bem que o que nós pudemos fazer, nós fizemos no tocante
a isso, mas esses números têm que servir para alguma coisa, e não para dar manchete de
jornal.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lSu5wdhKzaQ
09 DE JUNHO | DISCURSO | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Fala durante a abertura e encerramento da 34ª Reunião do Conselho de Governo Palácio da Alvorada
A própria Damares, talvez ela fale sobre as consequências desse confinamento, as
consequências no tocante à violência doméstica, abusos, depressões, a questão da
garotada em escola, o que que influenciou na vida dessas crianças que estão em casa e
não estão na escola. E com toda a certeza, esse pânico que foi pregado lá atrás, por parte
da grande mídia no tocante ao vírus, começa talvez a se dissipar a partir desse dia de hoje,
levando-se em conta o que a OMS falou sobre o não contágio ou próximo de zero contágio,
por parte dos assintomáticos.

(...)
Nós não temos medo da verdade e a gente lamenta sim as especulações, as mentiras que
um órgão de imprensa em especial teima em rotular este governo. Ao vivo eles fogem de
nós, eles querem sempre é gravar para editar e fazer as suas especulações, como teve
nessa televisão a pouco tempo quando o ministro falou: “ que eu não quero saber desse
tipo de etnia, desse tipo de brasileiro porque todos nós somos brasileiros”; tirou “o todos nós
somos brasileiros” e criou um clima para que não tenham dúvida
(...)
Mas como eu costumo perdoar todos eu perdoo essa televisão. Espero que ela volte a
rotina lá de trás, onde realmente tinha a verdade como produto da informação e também
para concluir aqui é um dado que começou a circular ontem à noite, uma declaração da
OMS-Organização Mundial da Saúde, onde diz lá a OMS “que os assintomáticos, a chance
de transmissão do vírus é próximo de zero”. Segundo a própria OMS disse, não é um dado
ainda comprovado, nós sabemos mas é um dado bastante importante porque todos os
procedimentos, todas observações da OMS conduzem para isso.
Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/fala-do-presidente-d
a-republica-jair-bolsonaro-durante-a-abertura-e-encerramento-da-34a-reuniao-do-conselhode-governo-palacio-da-alvorada

11 DE JUNHO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Live de quinta-feira
12:48 - “T
 V Globo sempre potencializa qualquer coisa contra a gente. Um espaço de
televisão que não tem nada pra falar de bom de nós do Brasil, tudo é contra, mas os dados
começaram a ser apresentados mais tarde, mas dentro do dia. Não serviu pra fazer o Jornal
Nacional né, a TV Funeral, não teve espaço aqueles dois, três dias, e o mundo caiu em
cima do Pazuello.”
(...)
36:13 - “Dizem o tempo todo que eu tô agredindo a mídia. É comum de ver matéria de que
eu agrido a mídia no cercadinho, e tá o povo ali eu passo por ali. Agora, se são agredidos,
saiam dali, pô! Vocês não tão obrigados a ficar ali. ”
(...)
43:00 - “Eu não tenho informação privilegiada não como mentirosamente alguma rede de
televisão fala da Carla Zambelli. Ela fez um prognóstico lá, ‘Olha, esses estados aqui, tendo
em vista o preço do respirador, preços altíssimos, vai ter uma ação da PF lá’ A PF vai, o

pessoal diz que a Carla tem informação privilegiada, né, ou então se ela não tem, tem bola
de cristal. Isso é uma, desculpa aqui, isso é uma patifaria por parte da imprensa que faz
isso com a Carla Zambelli.”
(...)
52:08 - “E
 u não faço certas brincadeiras ali porque a imprensa leva pra maldade, o cara vai
lá, pega, e leva pra maldade. Então não faço brincadeira ali, exatamente por isso”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WLd2HmL3Ua0
12 DE JUNHO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Post com reprodução de vídeo do Jornal da Band
Matéria feita com responsabilidade, sem apavorar a população.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1271523464373993475
15 DE JUNHO | ENTREVISTA | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Entrevista à TV Band News
9:24 - “Primeiro, como eu não tinha essa articulação, a imprensa toda batia em mim, que
faltava diálogo. Quando comecei a conversar com parlamentares líderes de outros partidos,
exceto da esquerda, começaram a me acusar de fisiologismo”
(...)
17:46 - “Eu fui o presidente que mais se expôs junto à imprensa. Inclusive fazíamos aqui,
periodicamente, uma reunião com todos eles. Até que alguns começaram a abusar, e
quando eu falei no ouvido de uma pessoa, uma questão e foi pego lá, e o pessoal resolveu
potencializar e criticar por causa daquilo, acabou, não vou mais dar entrevista. ”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_rWZEKHCQuM
16 DE JUNHO | YOUTUBE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Vídeo no canal oficial do presidente
Vídeo sobre uma entrevista com o presidente dos EUA, Donald Trump, e equipe de saúde
do país norte-americano, envolvendo a hidroxicloroquina.
Título: “A maior parte da imprensa mente e a internet revela a verdade”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tnaFWRLO6C4

16 DE JUNHO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Post de vídeo
- Ao contrário do que divulgou a mídia brasileira, a retirada do status de "uso emergencial
hospitalar" pela FDA na verdade AMPLIA o tratamento com hidroxicloroquina nos EUA,
permitindo o uso do medicamento, antes restrito, em qualquer ambiente, desde que
receitado por um médico.
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1272985282904801286
18 DE JUNHO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
live de quinta-feira
1:46 - Um fake news né, mais um, o G1 desde manhã, uma operação de busca e
apreensão na casa de uma funcionária do meu filho, deputado Flávio Bolsonaro, estariam
fazendo busca e apreensão numa casa minha em Bento Ribeiro. A imprensa dizia, o G1
dizia, e toda a imprensa quase replicou isso daí, que essa casa constava no imposto de
renda. Sim, na rua divisória 30, casa 15 consta no imposto de renda e eu tenho quase 30
anos essa casa em Bento Ribeiro. E obviamente ao propagar essa notícia por várias horas,
até que foi desmentido num pequeno rodapé do jornal, me vinculando ao caso Queiroz.
Então é má fé da imprensa, nesse caso. Lamento, mas é praxe da grande mídia divulgar
notícias desse tipo. E também dizia que eu fui avisado de manhã por um sistema de
inteligência particular meu. O que tenho falado é amigos que tenho pelo Brasil todo e que
trocam informações comigo, dos mais variados assuntos, em especial os que interessam
pro Brasil. Então dois fake news: a minha casa em Bento Ribeiro que tá fechada, tem uma
pessoa que toma conta lá, limpa, sai, etc, de vez em quando dorme, deve dormir lá
também, não foi a minha casa que sofreu busca e apreensão por parte da polícia civil do
Rio, e Ministério Público estadual.
(...)
15:46 - Ninguém tentou maquiar números, como maldosamente uma grande rede de
televisão aí anunciou, que queríamos maquiar números, esconder números, ninguém quer
esconder números, muito pelo contrário, queremos mostrar os números reais.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EBDKIJu7Z9E
19 DE JUNHO | TWITTER | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Post de vídeo de propaganda institucional do governo
O STF determinou que as ações diretas em relação ao covid-19 são de responsabilidade de
estados e municípios. Mesmo assim, o @govbr não tem medido esforços no auxílio dos

brasileiros desde o início. Lamentavelmente, estes fatos não são mostrados na maior parte
da mídia. @secomvc
Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1274096953450790914
25 DE JUNHO | LIVE | DESCREDIBILIZAÇÃO DA IMPRENSA
Live de quinta-feira
53:01 - “Inclusive, essa revista Época, questão de 3 anos, fez uma matéria em Eldorado
Paulista. Olha o que saiu na revista Época a meu respeito, uns três anos atrás: que eu saía
pelado na rua, eu tinha 5 anos de idade, segundo a revista, tá certo, pelado na rua, me
referindo a uma vizinha de gorda, olha só! Com 5 anos de idade, eu confesso que não
lembro dessa passagem, se alguém se lembrou dessa passagem, se for verdade, não sei,
mas a partir de 5 anos de idade, você não tá imune a ter sua vida devassada.”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CpzZlV_wEqo

