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1- Militares do governo falam sobre união após intrigas nas redes sociais 
 
 
1- Militares do governo falam sobre união após intrigas nas redes sociais 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, os generais demonstraram a coesão 
para com o governo do presidente da República Jair Bolsonaro após 
especulações que eles estariam com intenções de criar uma “Junta Militar”, com 
a finalidade de isolá-lo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o 
ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos escreveram em suas 
redes sociais “[a]os aventureiros de muitos costados [...] sou o Vice do 
Presidente @jairbolsonaro e que os paraquedistas andam sempre no mesmo 
passo” e “[s]ó lembrando também que existem mais paraquedistas ao lado do 
nosso Pres. Bolsonaro”. A alusão aos paraquedistas serve também a outros 
militares do governo como Augusto Heleno, Fernando Azevedo e Silva e Floriano 
Peixoto Vieira Neto. As intrigas iniciaram-se após Mourão se reunir com o 
governador do Maranhão, Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 
o que foi suficiente para que o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro 
(Republicanos) se manifestasse em seu Twitter. Posteriormente, Walter Souza 
Braga Netto, Chefe da Casa Civil, foi chamado de “interventor” nas redes sociais, 
após Bolsonaro recuar da decisão de demitir o ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta, em decorrência do aconselhamento da ala militar. Segundo o jornal, 
“os generais avaliam que não é hora de aumentar as turbulências no Palácio e 
no País”. (O Estado de S. Paulo - Política -10/04/20) 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 

Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra do Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 
receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, 
podem solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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