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~ quivo 00002.MTS 

03:00.396 (5403) 7 
Ricardo Saltes: É ... e ... enfim, eu acho que essa .. . essa é uma questão importante 
que tava aí nos slides, Braga Netto, que .... 

Braga Netto: Você vê que a jurídica também tá embaixo .. . 

Ricardo Saltes: Isso, é ... exatamente. 

Braga Netto: ... de tudo. Só que ... só os senhores entenderem o seguinte, isso aqui é 
coordenação dos planos que eu sei que todos est. .. estão fazendo, tá? A coordenação. 
O que vai ser possível executar ou não, vão entrar naquelas, nas .. . nas ... nas ... vamos 
dizer, nas .. . nas limitações que nós temos, e o que tiver conflito será levado à decisão 
do presidente. Agora nós temos que andar com isso rápido porque a queda do 
desemprego, a .. . a ... o país tá sem esperança, nós temos que fazer isso andar. A ... a ... 
a . .. o pessoal da in ... da ... da iniciativa privada está nos procurando, a gente tem que 
dar um rumo nisso aí. Tá bom? A ideia é essa. (Ininteligível) 

Jair Bolsonaro: É ... me ligou agora de manhã, o ... Eduardo Gouveia Vieira da 
Firjan. 

-~-

04:00.056 (7191) 
Jair Bolsonaro: Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de trezentos 
empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, pra 
hipotecar solidariedade a uma ... a ... a ideia que nós temos de reabrir o comércio. A 
desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes tá sendo até legal, hein 
Paulo Guedes? Eu não sou economista não. Vai ser uma porrada muito maior do que 
você possa imaginar. Não são apenas os informais. Eu acho que já bateu a dez milhões 
de carteira assinada, foi pro saco. E os governos estaduais não tem como pagar salário 
pros ca ... não tem. Maio, metade dos estados não te .. . não vai ter como pagar salário 
mais. A desgraça tá aí. Eles vão querer empurrar essa ... essa ... essa trozoba pra cima 
da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar, e a gente vai reagir porque 
aqui não é saco sem fundo. Tá? Então essa preocupação vamos ter. Paralelamente a 
isso tem aí OAB da vida, enchendo o saco do Supremo, pra abrir o processo de 
impeachment porque eu não apresentei meu ... meu exame de ... de ... de ... de vírus, 
essas frescurada toda, que todo mundo tem que tá ligado. 
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05:00.450 (9001) 

Jair Bolsonaro: Não é apenas é ... cuidar do seu ministério nessas questões que 
estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. Tá certo? Então é ... essa é 
a preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua. A todo ... a todo 
vapor. E, sem neurose da minha parte, tá? O campo fértil pra aparecer um ... uns 
porcaria aí, né? Levantando a ... aquela bandeira de . . . do ... do povo ao meu lado, não 
custa nada. E o terreno fértil é esse, o desemprego, caos, miséria, desordem social e 
outras coisas mais. Então essa é a preocupação, todos devem ter, né? Não é "tá bom?", 
o ministério fatura, "deu merda?" no colo do presidente. Não pode ser assim. Hoje eu 
vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás 
para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi ser tratado para ser 
ministro, tudo bem. 

06:00.076 (10788) 

Jair Bolsonaro: Agora politicamente ele nunca me deu uma alfinetada e sempre tá 
defendendo com os problemas que ele tem. Então não é o ministro ir de peito aberto, 
enfrentar, entrar no covil dos leões, mas não pode, né? Por exemplo, quando se fala 
em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em 
qualquer lugar do tenitório nacional e ponto final! O dia que for proibido de ir. .. pra 
qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E, espero que eles não 
decidam, ou ele, né? Monocraticamente, querer tomar certas medidas porque daí nós 
vamos ter um . .. uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das 
pernas. Isso daí. .. zero, zero. Tá certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação 
minha com empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada sem problema nenhum. 
Vai pro impeachment, vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não! 
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07:00.436 (12597) 

Jair Bolsonaro: Até em cima do que eu falei, em frente ao forte apache. Eu sou o 
chefe supremo das forças armadas. Ponto final. O pessoal tava lá, eu fu i lá. Dia do 
exército. E falei algo que eu acho que num tem nada demais. Mas a repercussão é 
enorme. "Ó, o Al-5". Cadê o Al-5? Ca . . . cabou com a ... o AJ-5 não exis ... não existe 
ato institucional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo um, quatro, dois . É um pessoal 
que não sabe interpretar a Constituição. Agora em cima disso fazer uma onda? A 
"vamos ouvir deputados, empresários", seja lá o que for. Agora, quando a Câmara faz 
lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse-Tung e tudo mais, não tem 
problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e 
idolatram lá Fidel Castro, entre outros, não tem problema nenhum. Quando um 
coitado levanta uma placa de Al-5, que eu tô me lixando para aquilo, porque num .. . 
porque num existe AI-5. Não existe. Artigo um, quatro, dois: nós queremos cumprir o 
artigo um, quatro, dois, todo mundo quer cumprir o artigo um, quatro, dois. 

08:00.129 (14386) 

Jair Bolsonaro: E havendo necessidade, qualquer dos poderes, pode, né? Pedir as 
forças armadas que intervenham pra reestabelecer a ordem no Brasil, naquele local 
sem problema nenhum. Agora todos, né? Tem que se preocupar com a questão 
po lítica, e a quem de direito, tira a cabeça da toca, porra! Não é só ficar dentro da toca 
o tempo todo não! "Tô bem, eu tô cuidando da minha imagem, a imagem tá aqui, eu 
sou bonitinho, e o resto que se exploda" . Não! Tem que fazer a sua parte. Então é isso 
que eu tento, ten ... te ... tenho falar com vocês, porque depois de wn certo momento, 
onde chegar a ... na ... na ... a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí 
querem uma crise, é urna crise. Não tenho amor por essa ... por essa ... por esse 
mandato a ... pe ... pe ... pela cadeira de Presidente. Ne .. . ne ... zero, zero! Não vou 
provocar ninguém. E assim corno a defesa faz urna nota muito boa dizendo que vai 
cumprir a constituição, liberdade, e co ... dez! E não aceita golpe, dez! Também não 
aceita um contragolpe dos caras, porra! 
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Jair Bolsonaro: Vai deixar alguns maluco aí, que eles sabem quem são, ficar aí 
naquela fervura de "Ó, o Presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida". 
Não é assim. Não va . .. o que vale prum lado, vale pro outro, o que não vale prum 
lado, não vale pro outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que tá 
aqui, o Pró-Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar 
com propriedade, e tem gen ... muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um 
conhecimento muito melhor do que eu, tem que fa lar, pô! Discretamente mas tem que 
falar, pra não deixar subir a temperatura, porque é só porrada o tempo todo em cima 
de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil e ponto final, é problema 
meu. Tá certo? Se eu não tiver esse direito de ir e vir. Prefeitinho lá do fim do mundo, 
um jaguapoca dum prefeito manda prender. Tem que a Justiça se posicionar. . . se 
posicionar sobre isso, porra! Tem que se posicionar sobre isso, abertamente! Não 
admitimos prisão por parte de prefeitos, e o decreto! 

10:00.116 (17982) 

Jair Bolsonaro: Tem que falar, não é fi car quieto. E quem de direito aqui, e todos os 
ministros tem que falar isso aí, não é só a Justiça. Todos tem que falar. Não é ficar, 
deixa o bo ... toca o barco não e .. . . e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a 
vocês, pô. Essa preocupação. Acordem para a política e se exponham, afinal de contas 
o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora vamo ca ... se tiver que cair 
um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa. Não por uma babaquice de ... de ... de 
exame a .. . antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Tá? Eu até ... deixar bem claro, de 
uns oi to ano pra cá, quando pedia farmácia de manipulação um remédio qualquer, eu 
falava com o médico: "bota um nome de fantasia", porque se for o meu nome pra lá, 
como era, sempre fui um cara manjado, não é, tem três quatro que vão manipular lá o 
medicamento, podem me envenenar, pô! E assim é a mesma coisa a questão do vírus, 
entre outros. De acordo com interesse, o cara dá negativo ou dá positivo. Depois que 
deu, vai pra contraprova mas dá problema. 
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Jair Bolsonaro: E nós sabemos, tá certo? Que nós temos um compromisso com a 
verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu ia 
mentir a negativa deu positivo, ou vice-versa. Jamais. A verdade acima de tudo. Então 
é um apelo que cu faço a todos, que se preocupem com política, pra não ser 

!

surpreendido. Eu não vou esperar o barco começar a afundar pra tirar água. Estou 
tirando água, e vou continuar tirando água de todos os ministérios no tocante a isso. A 
pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô! E eu tenho o poder e 
vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo 
Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema com 
Paulo Guedes. Agora os demais, vou! Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, 
eu tenho a PF que não me dá informações. 

Arquivo 00003.MTS 

00:00.133 (1) 

Jair Bolsonaro: Eu tenho as ... as inteligências das Forças Armadas que não tenho 
informações. ABIN tem os seus problemas, tenho algumas informações. Só não tenho 
mais porque tá faltando, realmente, temos problemas, pô! Aparelhamento etc. Mas a 
gente num pode viver sem informação. Sem info ... co ... quem é que nunca ficou atrás 
do ... da ... da ... da ... da ... da ... da ... da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha 
tá ... tá comentando. Tem que ver pra depois que e ... depois que ela engravida, não 
adianta falar com ela mais. Tem que ver antes ... depois que o moleque encheu os 
cornos de ... de droga, já não adianta mais falar com ele, já era. E informação é assim. 
Eu tava vendo, estudando em fim de semana aqui como é que o serviço chinês, 
\secreto, trabalha nos Estados Unidos. uai a preocupação nossa aqui? -

. E simples o negócio. "A, não deve 
ublicamente" . Devo falar como? Tá todo mundo vendo o ue tá acontecendo. 
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Tudo bem. 
tu não tira. 
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01:00.410 (1807) 

Jair Bolsonaro: É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a 
peneira, né? Tem, não é ... em vá ... em alguns ministérios tem gente deles~ 
aqui dentro, né? Então não queremos brigar com _ , zero briga com a --· 
Precisamos deles pra vender? Sim. Eles precisam também de nós. Porque se não 
precisassem não estariam comprando a soja da gente não. Precisam. E é um negócio, 
pô. E devemos aliar com quem tem umas . .. a lguma afinidade conosco. Pra gente 
poder faz ... fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder 
aqui, depois tem um problema, daí liga pro tio, "O tio". Vou falar "Pô cara, você me 
ignorou até hoje!" . Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdalha e o 
FHC falavam no passado, no resto ... agora não dá mais. Então essa é a preocupação 
que temos que ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o 
serviço de informações nosso, todos, é uma ... são uma vergonha, uma vergonha! Que 
eu não sou informado! 

02:00.804 (3617) 

Jair Bolsonaro: E não dá pra trabalhar assim. Fica difíci l. Por isso, vou interferir! E 
ponto final, pô! Não é ameaça, não é uma ... urna extrapolação da minha parte. É uma 
verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios pros senhores. O poder de veto. Mudou 
agora. Tem que mudar, pô. E eu quero, é realmente, é governar o Brasil. Não, é o 
problema de todos aqui, como disse o Marinho, né? É o mesmo barquinho, é o mesmo 
barco. Se alguém cavar o fu ... cavar no porão aqui, vai, vai todo mundo pro saco aqui, 
vai todo mundo morrer afogado. Então ess ... isso que a gente precisa, é pensar além 
do que tem que fazer internan1ente aqui . Quando explodiu o INMETRO, conversei 
com o Paulo Guedes. Uma, desculpe o linguajar, uma putaria! Putaria o INMETRO! 
Trocar tacógrafo, trocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível, putaria! 
Igualzinho a tomada de três pinos. Tá muito bem agora lá. A imprensa enfiou a 
porrada. "A, botou um coronel" . Coronel é formado pelo IME. Num ia botar um 
coronel sem u ... sem uma formação, tá? 
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03:00.496 (5406) 

Jair Bolsonaro: E assim nós devemos agir. Como tava discutindo agora. O IPHAN, 
não é? Tá la vinculado a Cultura. Eu fiz a cagada em escolher, nu ... não escolher uma 

, ' 
uma pessoa que tivesse o . . . também um outro perfil. E uma excelente pessoa que tá lá, 
tá? Mas tinha que ter um outro perfil também. O IPHAN para qualquer obra do Brasil, 
como para a do Luciano Hang. Enquanto tá lá um cocô petrificado de índio, para a 
obra, pô! Para a obra. O que que tem que fazer? Alguém do IPHAN que resolva o 
assunto, né? E assim nós temos que proceder. E assim, cada órgão, como eu falei da 
Teresa Cristina, que mudou uma Instrução Normativa, revogou uma Instrução 
Normativa, ajudou quatrocentos mil pessoas no Vale do Ribeira - parabéns a ela -
assim são outras decisões. A questão de armamento, né? As questões de ... mas por 
quê? Espera aí! Ministro da Justi ... senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido 
a pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que tão botando 
algema, em cidadão que tá trabalhando, ou mulher que tá em praça pública, e a Justiça 
não fala nada? 

04:00.223 (7196) 

Jair Bolsonaro: Tem que falar, pô! Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que 
continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar! Não pode botar 
algema! Decisão do próprio Supremo. E vamos ficar quieto até quando? Fica 
humilhando nosso povo, por quê? Isso tá crescendo. Pessoal fica apontando pra mim, 
"votei em você pra você fazer alguma coisa!", "votei em você pra você tomar 
decisões, pra você brigar! " . E é verdade. Eu tô me lixando com a reeleição. Eu quero 
mais que alguém seja re ... seja eleito, se eu vier candidato, tá? Pra eu ter. .. eu quero 
ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui 
tem que sair do Brasil , porque vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar 
por homofobia, oito anos por homofobia. Daí inventam um racismo, como inventaram 
agora pro Weintraub. Desculpa, desculpa o ... o desabafo: puta que o pariu! O 
Weintraub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que 
reagir pessoal, é outra briga. 
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05:00.616 (9006) 
Jair Bolsonaro: Tem que ser um governo com a ... com altivez. Se expor, mostrar que 
nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos 
realmente, é como disse, se não me engano Magareth Tacher, né? Ou Reagan, não sei? 
Pra se . .. tem que ser conduzido pela povo brasileiro, e ponto final. Onde o povo tá, 
vamos estar junto. Eu não convidei ninguém pra ir pra frente do pa . . . da ... do forte 
apache, ninguém, zero! Tava na casa do meu fil ho, fiquei sabendo: "Vô pra lá"! A 
imprensa tá falando agora que, o ... não sei ... que dois ministros militares aí não 
aceitaram meu convite. O dia que . .. ou eu convido o ministro pra um churrasquinho 
em casa, ou pago uma missão! 

M?: Eu e o Fernando. 

Jair Bolsonaro: Tá? Não sei, tá? Ou eu pago uma missão. Se a missão for absurda, o 
ministro fala "ó, tchau, tô fora", tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô! E jamais eu 
vou pagar uma missão escrota pra quem quer que seja, nem no quartel eu fazia isso 
com recruta, nem no quartel, tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui que é muito 
bom, é ... partir pra essa linha. 

1 --

06:00.343 (10796) 
Jair Bolsonaro: Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados 
de desvio, de corrupção, nada. Na se ... nada, tá zero! Temos problema pela frente. 
Vamos tentar solucionar, como eu tenho conversado com vários ministros. E vamos 
solucionar, porque o destino do Brasil tá na mão desse grupo privilegiado que tá aqui. 
E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministro sem . . . sem eu ... duvido! 
Dificilmente alguém ia ser ministro se tivesse um Haddad aqui. Eu duvido! Poderia 
aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do 
que foi os dois anos anteriores do PT, não é? Ia pedir pra sair. Então um apelo pra 
vocês, todo mundo se preocupe com o futuro do Brasil, com a questão política, criticar 
um ato de uma pessoa ou outra não é .. . não é criticar o Congresso ou de . . . criticar o 
Supremo Tribunal Federal. É ... é uma ... quem não fica . .. quem não ficou revo ... vi o 
Moro fi cou revoltado com a .. . com a liberdade desse pessoal. Por causa de . . . de ... 
de ... de vírus, botou os estuprador pra fora. 
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07:00.069 (12586) 
Jair Bolsonaro: Imagina se estivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta 
desses ser posto em liberdade. Agora temos que se colocar no lugar dessas pessoas, 
desse pai que tem a filha estuprada, e o .. . e vagabundo foi posto na rua. Com uma 
decisão, fada-se de quem seja, tem que jogar pesado em cima aí. .. pesado em cima 
disso. Não é um desabafo, pessoal. É uma realidade. O nosso barco tá indo, mas não 
sabemos ainda, no momento dado o último caso, ess ... vírus, pra onde tá indo nosso 
barco. Pode tá indo em direção a um iceberg. A gente vai pro fundo. Então vamos se 
ligar, vamos se preocupar. Quem de direito, se manifesta, com altidez com palavras 
polidas, tá? Mas coloca uma posição! Porque não pode tudo, tudo, veio pra minha 
retaguarda, tudo tá? E vocês tem que apanhar junto comigo, logicamente quando tiver 
motivo pra apanhar, ou motivo pra bater. 

Braga Netto: Pode continuar? (dirigindo-se a Jair Bolsonaro) 

Jair Bolsonaro: Você deve (ininteligível) 

Braga Netto: Não eu já caí. (Risos). 

08:00.429 (14395) 
Braga Netto: Ministro Moro, por favor. A sequência aqui e o seguinte: mm1stro 
Moro, Montezano, o Nélson e o Paulo Guedes, tá? Eu pediria só aos senhores que 
fossem breves. 

Tarcísio: General. 

Braga Netto: Você também, caralho? Paulo guedes, quer falar por último? 

Hamilton Mourão: Ele quer cobrar os raios do ... programa aí, pô .. . 

Braga Netto: Tarcísio, depois do Paulo ... depois do ... do .... do ... o ... o ... Moro. 

Sérgio Moro: Não, é ... bem ... primeiro a questão do plano ali que foi apresentado, 
fica aqui o registro do meu elogio. Certo que ele tem que ser preenchido ai nos 
detalhes, existem as questões econômicas a serem resolvidas lá pelo ministério da 
Economia, a ser trabalhado também com as outras áreas econômicas. É ... só faria uma 
sugestão aqui, ministro, se pudesse colocar desde logo em algum momento desse 
plano, alguma referência importante também a ... a segurança pública e ... a controle 
da co1Tupção. Foram dois temas centrais, né? Nas últimas eleições. 
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Arquivo 00003.MTS 

09:00.823 (16205) 

Sérgio Moro: E .. . são dois temas que, embora, é claro, que o plano vai ficar sujeito aí 
ao .. . ao detalhamento necessário, mas acho que é importante f. .. ter uma referência 
inicial para não parecer que nós estamos descurando desses aspectos específicos. 

Braga Netto: Nós não entramos em detalhes, porque isso aqui, (ininteligível) de todos 
os ministérios praticamente responderam , isso aí pra mim viria no detalhamento do 
ministério, mas eu acho que politicamente cabe aí. 

Sérgio Moro: Não, sim, sim ... 

Braga Netto: Pra mim, tá ok. 

Sérgio Moro: Não é ... eu entendo que cabe no detalhamento, mas acho que uma 
referência ... 

Braga Netto: (lninteligivel) 

Sérgio Moro: ... não é? Seria interessante. 

Braga Netto: Eu vou apresentar (ininteligível). 

Sérgio Moro: Tem que apontar também que . . . o foi uma vitória do governo, do 
presidente, ano passado houve uma queda expressiva desses principais indicadores 
criminais. Isso embora seja mais vinculado com a questão da vida e segurança das 
pessoas, também é um fator importante aí pro investimento econômico, pra atrair, 
melhorar o ambiente econômico. 
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