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"Brasil só ganha ao retirar visto para americanos" diz Eduardo Bolsonaro"Brasil só ganha ao retirar visto para americanos" diz Eduardo Bolsonaro
De acordo com o parlamentar, o país não é tão atrativo para o turismo por problemas de segurança pública e aDe acordo com o parlamentar, o país não é tão atrativo para o turismo por problemas de segurança pública e a

burocracia dificulta ainda mais a vinda de turistas dos EUAburocracia dificulta ainda mais a vinda de turistas dos EUA
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FOLHAPRESSFOLHAPRESS
Com informações de Estadão ConteúdoCom informações de Estadão Conteúdo

Durante o pronunciamento, Eduardo Bolsonaro também descartou uma intervenção militar na VenezuelaDurante o pronunciamento, Eduardo Bolsonaro também descartou uma intervenção militar na Venezuela

O deputado federal O deputado federal Eduardo BolsonaroEduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu na tarde desta sexta-feira (15) — durante posse de parlamentares (PSL-SP) defendeu na tarde desta sexta-feira (15) — durante posse de parlamentares

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) — a retirada de vistos para norte-americanos. Segundo ele, o Brasilda Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) — a retirada de vistos para norte-americanos. Segundo ele, o Brasil

não é tão atrativo para o turismo por problemas de segurança pública e o visto é mais uma burocracia que dificulta a vinda dosnão é tão atrativo para o turismo por problemas de segurança pública e o visto é mais uma burocracia que dificulta a vinda dos

turistas dos EUA.turistas dos EUA.
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— O Brasil só tem a ganhar com essa medida. A gente está, na verdade, se aproveitando e pegando os dólares dos americanos— O Brasil só tem a ganhar com essa medida. A gente está, na verdade, se aproveitando e pegando os dólares dos americanos

para gerar emprego no turismo — disse  o parlamentar durante a posse de deputados estaduais na Assembleia Legislativa depara gerar emprego no turismo — disse  o parlamentar durante a posse de deputados estaduais na Assembleia Legislativa de

São Paulo.São Paulo.

LEIA MAISLEIA MAIS
Venezuelanos teriam mais chance se tivessem armas, diz Eduardo BolsonaroVenezuelanos teriam mais chance se tivessem armas, diz Eduardo Bolsonaro

Porto Alegre recebe novo grupo de imigrantes venezuelanosPorto Alegre recebe novo grupo de imigrantes venezuelanos

Com abastecimento prejudicado, venezuelanos coletam água em rio poluído Com abastecimento prejudicado, venezuelanos coletam água em rio poluído 

— É só a gente fazer a seguinte pergunta: se for permitida a entrada nos EUA sem a necessidade de visto, quantos brasileiros— É só a gente fazer a seguinte pergunta: se for permitida a entrada nos EUA sem a necessidade de visto, quantos brasileiros

vocês acha que entrarão e vão passar a morar ilegalmente. Agora vamos inverter a pergunta: quantos americanos vocês achamvocês acha que entrarão e vão passar a morar ilegalmente. Agora vamos inverter a pergunta: quantos americanos vocês acham

que vão entrar no Brasil e morar ilegalmente? — completou.que vão entrar no Brasil e morar ilegalmente? — completou.

VenezuelaVenezuela

A respeito da situação na A respeito da situação na VenezuelaVenezuela, Eduardo descartou intervenção militar e disse ser necessário congelar o dinheiro que, Eduardo descartou intervenção militar e disse ser necessário congelar o dinheiro que

traficantes e terroristas venezuelanos mantêm no exterior.traficantes e terroristas venezuelanos mantêm no exterior.

— Ninguém quer fazer medida militar. Eu falo por mim. Mas o governo também tá dizendo isso. Quem fala isso é o General— 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 Heleno, o General Fernando Azevedo, o General MourãoGeneral Mourão. — afirmou.. — afirmou.

O Brasil é um dos mais de 50 países que reconheceram o líder opositor O Brasil é um dos mais de 50 países que reconheceram o líder opositor Juan GuaidóJuan Guaidó como presidente interino da Venezuela e como presidente interino da Venezuela e

tanto o presidente quanto seu filho já criticaram o regime do ditador tanto o presidente quanto seu filho já criticaram o regime do ditador Nicolás MaduroNicolás Maduro..

  

Embaixada em WashingtonEmbaixada em Washington

O presidente O presidente Jair BolsonaroJair Bolsonaro manifestou nesta semana o desejo de trocar o chefe da diplomacia brasileira em Washington. Nos 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 debastidores, há uma articulação pela indicação do cientista político Murillo de Aragão, embora o nome de Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho

tenha sido aventado. O deputado, no entanto, desconversou sobre a escolha do próximo embaixador brasileiro nos Estadostenha sido aventado. O deputado, no entanto, desconversou sobre a escolha do próximo embaixador brasileiro nos Estados

Unidos.Unidos.

— O Olavo é um eterno conselheiro. Ele expõe as opiniões dele na internet — limitou-se a dizer. — O Olavo é um eterno conselheiro. Ele expõe as opiniões dele na internet — limitou-se a dizer. 

Encontro nos Estados UnidosEncontro nos Estados Unidos

Os presidentes do Brasil Jair Bolsonaro e dos Estados Unidos, Os presidentes do Brasil Jair Bolsonaro e dos Estados Unidos, Donald TrumpDonald Trump, devem se encontrar em Washington , devem se encontrar em Washington na próximana próxima

terça-feira (19) para discutirterça-feira (19) para discutir Venezuela, turismo, a base de Alcântara e questões diplomáticas Venezuela, turismo, a base de Alcântara e questões diplomáticas  . . Eduardo Bolsonaro dizEduardo Bolsonaro diz

acreditar que ambos vão se dar bem, pois acredita que ambos são carismáticos e "não vão pela linha do politicamente correto".acreditar que ambos vão se dar bem, pois acredita que ambos são carismáticos e "não vão pela linha do politicamente correto".

Mais sobre:Mais sobre: folhapressfolhapress jair bolsonarojair bolsonaro estados unidosestados unidos donald trumpdonald trump venezuelavenezuela
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