
No café da manhã que teve com jornalistas na quarta-feira, Jair Bolsonaro se queixou de que sua imagem no exterior é de alguém “racista e

homofóbico”, o que não corresponderia à verdade. Associou o movimento para trocar os representantes de 15 postos diplomáticos no exterior não

apenas às tarefas comerciais e políticas da diplomacia, mas também à necessidade de melhorar essa imagem. Existe uma percepção difundida no

governo, segundo reportagem do Estadão nesta quinta, de que muitos embaixadores e cônsules que ocuparam postos de destaque nos governos

do PT precisam ser trocados por pessoas mais alinhadas ao governo.

A maior disputa se dá pela Embaixada do Brasil em Washington. O lobby a favor da escolha do consultor Murillo de Aragão enfrenta resistência do

setor mais à direita do governo, puxada, uma vez mais, pelo polemista Olavo de Carvalho.
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Embaixadores para melhorar a imagem de Bolsonaro

MAIS CONTEÚDO SOBRE:  JAIR BOLSONARO GOVERNO EMBAIXADORES OLAVO DE CARVALHO

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Jantar com Olavo na agenda de Bolsonaro nos EUA

 Comentar

A tese do STF enquanto instância moderadora política, segundo gosta de pregar o ministro Dias Toffoli, parece agradar ao presidente da Câmara,

Rodrigo Maia (DEM-RJ). Em Portugal, Maia disse a jornalistas que tem “total confiança” no papel do ministro como mediador e organizador das

disputas e rusgas entre os Poderes. “Temos no presidente do STF total confiança no encaminhamento dele nessa reorganização da relação entre o

Congresso Nacional e o Poder Executivo e o Judiciário brasileiro tem feito com muita competência e tem por parte dos parlamentares todo o nosso

apoio”, disse.

Maia foi questionado sobre o assunto, pois, recentemente, protagonizou confrontos com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o

ministro de Segurança Pública, Sergio Moro. Ainda segundo ele, o equilíbrio dos Três Poderes “está melhor do que estava antes”. Sobre as rusgas

com Bolsonaro, Maia disse que os dois já estão “trabalhando” no assunto. “Há uma boa vontade, principalmente do presidente Toffoli, de

reorganizar o diálogo”, disse.
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Maia com ‘total confiança’ em Toffoli
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Toffoli diz que ‘não houve censura’, mas sim defesa do STF

Toffoli: Não haverá ‘solução militar’
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