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Bolsonaro diz ter informações de inteligência de um
plano de Maia, Doria e STF contra ele
Sob esse argumento, presidente deu início a conversas com líderes de partidos

17.abr.2020 à 1h00

Todos contra mim Jair Bolsonaro tem dito a parlamentares que recebeu um

dossiê com informações de inteligência de que Rodrigo Maia (DEM-RJ), o

governador João Doria (PSDB-SP) e um setor do STF estão tramando um

plano para dar um golpe e tirá-lo do governo. Sob esse argumento, deu início

a conversas com líderes de partidos. Ele não apresentou a nenhum deputado

ou senador qualquer prova do suposto plano arquitetado. Nesta quinta (16),

Bolsonaro partiu para o ataque contra Maia.

(https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-acusa-maia-de-conspiracao-e-diz-que-atuacao-do-presidente-da-

camara-e-pessima.shtml?utm_source=app&utm_medium=push&utm_campaign=pushfolha&id=1587080336)
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Ele não Diante do cenário, o presidente tem tentado se aproximar de Davi

Alcolumbre (DEM-AP), de quem não desconfia, por enquanto. Apesar de

posturas diferentes e divergências, os presidentes do Senado e da Câmara

têm se posicionado de maneira conjunta em diversos momentos.

Garganta Não é a primeira vez que Bolsonaro fala sobre supostos planos

para lhe atingir. Em março, disse que a eleição de 2018 foi fraudada e que

tinha provas, mas nunca as mostrou (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/um-mes-apos-

acusacao-bolsonaro-nao-apresenta-nenhuma-suposta-prova-de-fraude-nas-eleicoes.shtml). No mesmo mês,

deixou no ar alguma informação privilegiada sobre o coronavírus, dizendo

que a população logo saberia que estava sendo enganada por governadores e

prefeitos. 

TIROTEIO

O presidente Jair Bolsonaro fala com apoiadores e com a imprensa ao sair do Palácio da

Alvorada - Pedro Ladeira/Folhapress
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Quando se está no mar apenas com o kit de emergência, a certeza de que

alguém está te procurando é importante

De Marcos Pontes, ministro da Ciência, ao dizer que remédio

contra coronavírus p (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/anuncio-de-

teste-de-remedio-por-marcos-pontes-gera-estranhamento-em-politicos-e-medicos.shtml)ode

fracassar, mas mostra que o governo está tentando

Com Mariana Carneiro e Guilherme Seto
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De saída do cargo, Mandetta alfinetou Onyx por demora em
pagar auxílio emergencial

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/de-saida-do-cargo-mandetta-

alfinetou-onyx-por-demora-em-pagar-auxilio-emergencial.shtml)

2

'As pessoas estão deixando o transporte público e usando
carro', diz Ibaneis sobre volta do trânsito no DF

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/as-pessoas-estao-deixando-o-

transporte-publico-e-usando-carro-diz-ibaneis-sobre-volta-do-transito-no-df.shtml)
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Governos de Norte e Nordeste pedem dicas ao Maranhão para
trazer respiradores ao Brasil

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/governos-de-norte-e-nordeste-

pedem-dicas-ao-maranhao-para-trazer-respiradores-ao-brasil.shtml)
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sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a

reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui

(https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na

Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711) ou na Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR) para receber alertas das

principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo

independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/bolsonaro-diz-ter-

dados-de-inteligencia-de-plano-de-maia-doria-e-stf-contra-ele.shtml

https://login.folha.com.br/newsletter
https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR

