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BRASIL

Vamos pressionar, mas sem intervenção, diz Eduardo
Bolsonaro sobre Venezuela

Estadão Conteúdo

15/03/19 - 17h26 - Atualizado em 15/03/19 - 17h56

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a�rmou na tarde desta sexta-feira, 15, durante posse de parlamentares da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp), que o Brasil vai continuar pressionando a Venezuela, mas que isso vai ocorrer “sem intervenção”. O tema, garantiu o
parlamentar, será tratado por Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em encontro na próxima terça-feira, 19.

“Vamos sentar para conversar. Ninguém quer fazer medida militar. Eu falo por mim. Mas o governo também tá dizendo isso. Quem fala isso é o
General Heleno, o General Fernando Azevedo, o General Mourão. A Venezuela tem abrigado grupos terroristas, e nós precisamos saber onde está o
dinheiro deles para congelar estes recursos”, disse.

Visto

Eduardo Bolsonaro a�rmou ainda que o Brasil “só tem a ganhar” com o �m da exigência de visto para americanos entrarem no País. A medida deve ser
anunciada na semana que vem nos EUA, para onde o presidente Jair Bolsonaro viaja neste domingo, 17.

Embaixada em Washington

O parlamentar desconversou sobre a escolha do próximo embaixador brasileiro nos Estados Unidos.

O presidente Bolsonaro manifestou nesta semana o desejo de trocar o chefe da diplomacia brasileira em Washington. Nos bastidores, há uma
articulação pela indicação do cientista político Murillo de Aragão, embora o nome de Olavo de Carvalho tenha sido aventado. “O Olavo é um eterno
conselheiro. Ele expõe as opiniões dele na internet”, limitou-se a dizer.

TÓPICOS ASSEMBLEIA EDUARDO BOLSONARO POSSE SP

Alarme Verisure | Patrocinado

Stop Ronco | Patrocinado

Conheça o alarme que assusta qualquer bandido.

Anti ronco simples e barato faz sucesso em Brasília

ISTOÉ

Acusado de assediar lutadora em praia no RJ a�rma que "estava urinando"
O homem que apanhou de uma lutadora de MMA em uma praia de Cabo Frio (RJ) foi identi�cado. 
Josenei Ferreira Viana, de 26 anos, alegou que estava urinando e que não se masturbava para as …

ASSINE

https://istoe.com.br/edicao/2573/
javascript:;
https://www.facebook.com/revistaISTOE
https://twitter.com/RevistaISTOE
https://www.instagram.com/revistaistoe/
https://istoe.com.br/
https://istoe.com.br/edicao/2573/
https://istoe.com.br/
https://istoe.com.br/ultimas
https://istoe.com.br/edicao/2573/
https://istoe.com.br/videos
https://istoe.com.br/categoria/brasil/
https://istoe.com.br/categoria/economia/
https://istoe.com.br/categoria/mundo/
https://istoe.com.br/colunas/
https://istoe.com.br/categoria/comportamento/
https://istoe.com.br/categoria/cultura/
https://istoe.com.br/categoria/esportes/
https://istoe.com.br/categoria/istoe-gente/
javascript:;
https://istoe.com.br/categoria/brasil/
https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/
https://istoe.com.br/tag/assembleia/
https://istoe.com.br/tag/eduardo-bolsonaro/
https://istoe.com.br/tag/posse/
https://istoe.com.br/tag/sp/
https://www.verisure.com.br/lp/calculadora/index.php?camp=taboola1&utm_source=taboola&utm_medium=desktop&utm_campaign=display
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editora3-isto&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://dormindobem.com.br/stop-tb-monetizze-ronco.php?src=tbd-12pm-18pm-conta-nova-img01=c02&utm_source=taboola&site=editora3-isto
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editora3-isto&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://istoe.com.br/acusado-de-assediar-lutadora-em-praia-no-rj-afirma-que-estava-urinando/
javascript:;
https://assine3.com.br/revista/istoe?utm_source=PORTAL-IE&utm_medium=HOME&utm_campaign=CAPA-ASSINE
https://istoe.com.br/


Copyright © 2019 - Editora Três 
Todos os direitos reservados.

Nota de esclarecimento A Três Comércio de Publicaçõs Ltda. (EDITORA TRÊS) vem informar aos seus consumidores que não realiza cobranças por telefone e que também não oferece cancelamento do contrato de assinatura de revistas mediante o
pagamento de qualquer valor. Tampouco autoriza terceiros a fazê-lo. A Editora Três é vítima e não se responsabiliza por tais mensagens e cobranças, informando aos seus clientes que todas as medidas cabíveis foram tomadas, inclusive criminais, para
apuração das responsabilidades.

ASSINE

javascript:;
https://assine3.com.br/revista/istoe?utm_source=PORTAL-IE&utm_medium=HOME&utm_campaign=CAPA-ASSINE
https://istoe.com.br/

