
solene e convoco, cada um
dos congressistas, para me
ajudarem na missão de
restaurar e de reerguer nos-
sa pátria, libertando-a, defi-
nitivamente, do jugo da
corrupção, da criminalida-
de, da irresponsabilidade
econômica e da submissão
ideológica.

Temos, diante de nós,
uma oportunidade única de
reconstruir nosso país e de
resgatar a esperança dos
nossos compatriotas.

Estou certo de que enfrenta-
remos enormes desafios, mas,
se tivermos a sabedoria de
ouvir a voz do povo, alcança-
remos êxito em nossos objeti-
vos, e, pelo exemplo e pelo
trabalho, levaremos as futuras
gerações a nos seguir nesta
tarefa gloriosa.

Vamos unir o povo, valori-
zar a família, respeitar as reli-
giões e nossa tradição judaico-
cristã, combater a ideologia
de gênero, conservando nos-
sos valores. O Brasil voltará a
ser um país livre de amarras
ideológicas.

Pretendo partilhar o po-
der, de forma progressiva,
responsável e consciente,
de Brasília para o Brasil; do
poder central para estados e
municípios.

Minha campanha eleito-
ral atendeu ao chamado
das ruas e forjou o compro-
misso de colocar o Brasil
acima de tudo, e Deus aci-
ma de todos.

Por isso, quando os inimi-
gos da pátria, da ordem e da
liberdade tentaram pôr fim
à minha vida, milhões de
brasileiros foram às ruas.
Uma campanha eleitoral
transformou-se em um
movimento cívico, cobriu-
se de verde e amarelo, tor-
nou-se espontâneo, forte e
indestrutível, e nos trouxe
até aqui.

Nada aconteceria sem o
esforço e o engajamento de
cada um dos brasileiros que
tomaram as ruas para pre-
servar nossa liberdade e
democracia.

Reafirmo meu compro-
misso de construir uma
sociedade sem discrimina-
ção ou divisão.

Daqui em diante, nos pauta-
remos pela vontade soberana
daqueles brasileiros que que-
rem boas escolas, capazes de
preparar seus filhos para o
mercado de trabalho e não
para a militância política; que
sonham com a liberdade de ir

evir, sem serem vitimados
pelo crime; que desejam con-
quistar, pelo mérito, bons
empregos e sustentar com
dignidade suas famílias; que
exigem saúde, educação,
infraestrutura e saneamento
básico, em respeito aos direi-
tos e garantias fundamentais
da nossa Constituição.

O pavilhão nacional nos
remete à ordem e ao pro-
gresso.

Nenhuma sociedade se
desenvolve sem respeitar
esses preceitos.

O cidadão de bem merece
dispor de meios para se
defender, respeitando o
referendo de 2005, quando
optou, nas urnas, pelo direi-
to à legítima defesa.

Vamos honrar e valorizar
aqueles que sacrificam suas
vidas em nome de nossa
segurança e da segurança
dos nossos familiares.

Contamos com o apoio do
Congresso Nacional para
dar o respaldo jurídico aos
policiais para realizarem
seu trabalho.Eles merecem
e devem ser respeitados.

Nossas Forças Armadas
terão as condições necessárias
para cumprir sua missão
constitucional de defesa da
soberania, do território nacio-
nal e das instituições demo-
cráticas, mantendo suas capa-
cidades dissuasórias para
resguardar nossa soberania e
proteger nossas fronteiras.

Montamos nossa equipe
de forma técnica, sem o
tradicional viés político que
tornou nosso Estado inefi-
ciente e corrupto.

Vamos valorizar o Parla-
mento, resgatando a legiti-
midade e a credibilidade do
Congresso Nacional.

Na economia traremos a
marca da confiança, do
interesse nacional, do livre
mercado e da eficiência.

Confiança no compromisso
de que o governo não gastará
mais do que arrecada e na
garantia de que as regras, os
contratos e as propriedades
serão respeitados.

Realizaremos reformas
estruturantes, que serão
essenciais para a saúde fi-
nanceira e sustentabilidade
das contas públicas, trans-
formando o cenário econô-
mico e abrindo novas opor-
tunidades.

Precisamos criar um ciclo
virtuoso para a economia
que traga a confiança neces-
sária para permitir abrir

O primeiro discurso aos colegas de Congresso 
Menções a Deus e ao ‘milagre’ de ter sobrevivido à facada durante a campanha marcam fala de Bolsonaro,
que prometeu partilhar o poder para estados e municípios e fazer ‘reformas estruturantes’

Excelentíssimo presidente
do Congresso Nacional,

senador Eunício Oliveira.
Senhoras e senhores chefes
de Estado, chefes de governo,
vice-chefes de Estado e vice-
chefes de governo que me
honram com suas presenças.
Vice-presidente da República
Federativa do Brasil, Hamil-
ton Mourão, meu contem-
porâneo de Academia Militar
das Agulhas Negras. Presiden-
te da Câmara dos Deputados,
prezado amigo e companhei-
ro deputado Rodrigo Maia.

Ex-presidentes da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, se-
nhores José Sarney e Fernan-
do Collor de Mello. Presi-
dente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Dias Tof-
foli. Senhoras e senhores
ministros de Estado e co-
mandantes da Forças aqui
presentes. Procuradora-
geral da República, Raquel
Dodge. Senhoras e senhores
governadores. Senhoras e
senhores senadores e depu-
tados federais. Senhoras e
senhores chefes de missão
estrangeiras acreditadas
junto ao governo brasileiro.

Minha querida esposa,
Michelle, da aqui vizinha
Ceilândia. Meus filhos e
familiares aqui presentes...
A conheci aqui na Câmara
(Michelle).

Brasileiros e brasileiras,
primeiro quero agradecer a
Deus por estar vivo.Que,
pelas mãos de profissionais da
Santa Casa de Juiz de Fora,
operaram um verdadeiro
milagre. Obrigado, meu Deus.

Com humildade, volto a
esta Casa (Câmara dos Depu-
tados), onde, por 28 anos, me
empenhei em servir à nação
brasileira, travei grandes em-
bates e acumulei experiências
eaprendizados, que me de-
ram a oportunidade de cres-
cer e amadurecer.

Volto a esta Casa, não mais
como deputado, mas como
presidente da República Fe-
derativa do Brasil, mandato a
mim confiado pela vontade
soberana do povo brasileiro.

Hoje aqui estou, fortaleci-
do, emocionado e profun-
damente agradecido a Deus
pela minha vida e aos brasi-
leiros, por confiarem a mim
a honrosa missão de gover-
nar o Brasil, neste período
de grandes desafios e, ao
mesmo tempo, de enorme
esperança. Governar com
vocês (parlamentares).

Aproveito este momento
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> Convite

Ao mesmo

tempo em que

faz um sinal de

prestígio,

sinaliza que vai

dividir com o

Congresso a

responsabili-

dade de fazer

as mudanças

que julga ne-

cessárias

> Mesmo tom

Após conquis-

tar o eleitorado

com um dis-

curso conser-

vador, manteve

o tom na pos-

se: família,

religião e com-

bate à “ideolo-

gia de esquer-

da” são temas

recorrentes

> Autonomia 

Uma das pro-

messas é

descentralizar

a distribuição

de recursos,

deixando

estados e

municípios

com mais

autonomia

para usar

verbas 

> Policiais

Na Câmara, ele

apresentou um

projeto de lei

defendendo

que policiais

não sejam

punidos por

eventuais

crimes cometi-

dos durante

operações
> Religião 

Com uma

referência ao

ataque à faca,

Bolsonaro cita

Deus pela

primeira vez: a

aproximação

com líderes

religiosos

impulsionou a

candidatura

presidencial 

> Previdência 

A equipe eco-

nômica elegeu

a reforma da

Previdência

como priorida-

de para o início

da próxima

legislatura do

Congresso,

em fevereiro

José Sarney foi empos-

sado presidente da

República em 15 de

março de 1985, em uma

cerimônia que durou

cerca de 20 minutos.

Por substituir o então

presidente eleito Tan-

credo Neves, hospitali-

zado após uma cirurgia

horas antes da posse, Sarney limitou-se a jurar

fidelidade à Constituição e não discursou. Ao

empossar ministros posteriormente, contudo,

declarou-se escravo da Constituição, afirmou o

compromisso com a democracia e disse esperar

entregar o governo a Tancredo, que morreu cerca

de um mês depois.

José Sarney 
1985

Ao ser empossado em

1990,Fernando Collor

de Mello fez um discurso

de 55 minutos no Con-

gresso.Como Bolsona-

ro,acenou aos parla-

mentares recordando

do período em que foi

deputado federal pelo

PDS,entre 1983 e 1986.

O eixo central de seu discurso foi o combate à

inflação,embora tenha ressaltado o combate à

corrupção.Collor também fez menções à Guerra

Fria,à época em que o muro de Berlim havia sido

derrubado: “O socialismo como visão utópica bate

em retirada,sabiamente substituído pelo socialis-

mo como preocupação ética e humanitária”,disse.

Fernando Collor
1990

Empossado no plenário

da Câmara dos Deputa-

dos em 29 de dezembro

de 1992,durante ceri-

mônia que durou 22

minutos, Itamar Franco,

que assumiu a Presidên-

cia da República após o

impeachment de Fer-

nando Collor,não dis-

cursou na ocasião.Ao ler o compromisso de posse,

contudo,prometeu “desenvolvimento com cresci-

mento econômico”.No dia seguinte,ao discursar

pela primeira vez como presidente eleito, priorizou

a economia,prometeu levar as taxas de juros ao

“campo do bom senso” e afirmou que perseguiria

a estabilidade econômica.

Itamar Franco
1992

O MAIS RÁPIDO DESDE A REDEMOCRATIZAÇÃO

Com pouco mais de nove minutos de dura-

ção, o discurso de posse do presidente Jair

Bolsonaro no Congresso Nacional foi o

mais curto desde a redemocratização. Em

1990, Fernando Collor usou o microfone

por 50 minutos. Fernando Henrique Cardo-

so falou por 30 minutos em 1995 e por 20

minutos em 1999. Já Luiz Inácio Lula da

Silva, ao ser empossado duas vezes, em

2003 e 2007, falou por 44 minutos e por 36

minutos, respectivamente. Em 2011, Dilma

Rousseff discursou por 44 minutos. Em

2015, por 39 minutos. Transformados em

presidentes ao deixarem a posição de vice,

José Sarney e Itamar Franco não discursa-

ram ao serem empossados no Congresso.

> Estratégia

Bolsonaro se

elegeu com um

forte discurso

anticorrupção

e, mesmo

sendo parla-

mentar há

quase 30 anos,

procurou se

distanciar das

práticas do que

chama de“ve-

lha política”
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nossos mercados para o
comércio internacional,
estimulando a competição,
a produtividade e a eficácia,
sem o viés ideológico.

Nesse processo de recupe-
ração do crescimento, o
setor agropecuário seguirá
desempenhando um papel
decisivo, em perfeita har-
monia com a preservação
do meio ambiente.

Da mesma forma, todo
setor produtivo terá um
aumento da eficiência, com
menos regulamentação e
burocracia.

Esses desafios só serão resol-
vidos mediante um verdadei-
ro pacto nacional entre a soci-
edade e os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, na
busca de novos caminhos
para um novo Brasil.

Uma das minhas priorida-
des é proteger e revigorar a
democracia brasileira, traba-
lhando arduamente para que
ela deixe de ser apenas uma
promessa formal e distante e
passe a ser um componente
substancial e tangível da vida
política brasileira, com o res-
peito ao Estado Democrático.

Aconstrução de uma nação
mais justa e desenvolvida
requer a ruptura com práticas
que se mostraram nefastas
para todos nós, maculando a
classe políticae atrasando o
progresso.

A irresponsabilidade nos
conduziu à maior crise éti-
ca, moral e econômica de
nossa história.

Hoje, começamos um
trabalho árduo para que o
Brasil inicie um novo capí-
tulo de sua história.

Um capítulo no qual o
Brasil será visto como um
país forte, pujante, confian-
te e ousado.

Apolítica externa retomará
seu papel na defesa da sobera-
nia, na construção da grande-
za e no fomento ao desenvol-
vimento do Brasil.

Senhoras e senhores con-
gressistas, deixo esta Casa
rumo ao Palácio do Planalto
com a missão de represen-
tar o povo brasileiro.

Com a benção de Deus, o
apoio da minha família e a
força do povo brasileiro,
trabalharei incansavelmen-
te para que o Brasil se en-
contre com o seu destino e
se torne a grande nação que
todos queremos.

Muito obrigado a todos
vocês. Brasil acima de tudo,
Deus acima de todos.

> Mais armas

Bolsonaro

defende me-

nos restrições

para a posse de

armas e já

disse que vai

publicar um

decreto flexibi-

lizando as

regras de

acesso 



Ao assumir o mandato

em 1995,o ex-presidente

Fernando Henrique men-

cionou a ditadura militar

ao dizer que foram “anos

sombrios,que primeiro

trouxeram de volta o

crescimento,mas sacrifi-

caram a liberdade”.De-

pois criticou a herança

deixada pelos militares com a dívida externa, a infla-

ção e o agravamento das mazelas sociais na década

de 1980.Disse que a democracia era “uma conquis-

ta definitiva” e comemorou o fim da hiperinflação

com o Plano Real.Em 1999,ao ser empossado pela

segunda vez,ressaltou a necessidade de um ajuste

fiscal como maneira de baixar juros altos.

No Congresso em 2003,

Lula discursou por 44

minutos.Eleito para o

segundo mandato,falou

por 36 minutos.Em

ambos os discursos,

detalhou planos e inten-

ções,como a implanta-

ção da reforma agrária e

o oferecimento de linhas

de crédito para agricultores.Salientou o “combate

implacável à inflação” e a necessidade de se expor-

tar mais.Também sublinhou o respeito à diversida-

de social: “Daremos um extraordinário impulso ao

projeto nacional de construir,neste rincão da

América,um bastião mundial da tolerância, do

pluralismo democrático e do convívio”.

Em seu primeiro discur-

so,de aproximadamente

40 minutos,Dilma pro-

meteu concentrar seus

esforços no combate à

pobreza: “Não vou des-

cansar enquanto houver

brasileiro sem alimento

na mesa”.Em seu segun-

do mandato, já em meio

ao turbilhão que vinha se tornando a Operação

Lava-Jato,Dilma mencionou,em 45 minutos de

discurso no Congresso,dez vezes o tema da cor-

rupção,que,em suas palavras,“rouba o poder

legítimo do povo”.“Democratizar o poder significa

combater energicamente a corrupção”,afirmou a

ex-presidente da República.

Em maio de 2016,o

ex-presidente Michel

Temer discursou por 30

minutos no Palácio do

Planalto durante a posse

dos ministros.Ao ser

empossado no Congres-

so,não discursou.Con-

centrado em mostrar

diálogo com o parlamen-

to e mencionando os problemas da crise econômi-

ca,disse que era “urgente pacificar a nação e unifi-

car o Brasil” e que,para isso,pretendia fazer um

“governo de salvação nacional”.Temer anunciou

sua intenção de fazer uma agenda de reformas,

como a da Previdência,a trabalhista e a revisão do

pacto federativo.Também focou o desemprego.
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abundantes, terras férteis
abençoadas por Deus e um
povo maravilhoso. 

Temos uma grande nação
para reconstruir e isso fare-
mos juntos.

Os primeiros passos já
foram dados.

Graças a vocês, eu fui elei-
to com a campanha mais
barata da história.

Graças a vocês, consegui-
mos montar um governo
sem conchavos ou acertos
políticos. Formamos um
time de ministros técnicos e
capazes para transformar
nosso Brasil. Mas ainda há
muitos desafios pela frente.

Não podemos deixar que
ideologias nefastas venham
a dividir os brasileiros. Ideo-
logias que destroem nossos
valores e tradições, destro-
em nossas famílias, alicerce
da nossa sociedade. 

E convido a todos para
iniciarmos um movimento
nesse sentido. Podemos, eu,
você e as nossas famílias,
todos juntos, restabelecer
padrões éticos e morais que
transformarão nosso Brasil. 

A corrupção, os privilé-
gios e as vantagens preci-
sam acabar. Os favores
politizados, partidariza-
dos devem ficar no passa-
do, para que o governo e a
economia sirvam de ver-
dade a toda nação.

Tudo o que propusemos e
tudo o que faremos a partir
de agora tem um propósito
comum e inegociável: os
interesses dos brasileiros
em primeiro lugar. 

O brasileiro pode e deve
sonhar. Sonhar com uma
vida melhor, com melhores
condições para usufruir do

fruto do seu trabalho pela
meritocracia. E ao governo
cabe ser honesto e eficiente. 

Apoiando e pavimentando
o caminho que nos levará a
um futuro melhor, em vez de
criar pedágios e barreiras.

Com esse propósito ini-
ciamos nossa caminhada.
E com esse espírito e de-
terminação que toda equi-
pe de governo assume no
dia de hoje.

Temos o grande desafio de
enfrentar os efeitos da crise
econômica, do desemprego
recorde, da ideologização de
nossas crianças, do desvirtua-
mento dos direitos humanos,
eda desconstrução da família.

Vamos propor e implemen-
tar as reformas necessárias.
Vamos ampliar infraestrutu-
ras, desburocratizar, simplifi-
car, tirar a desconfiança e o
peso do governo sobre quem
trabalha e quem produz.

Também é urgente acabar
com a ideologia que defende
bandidos e criminaliza poli-
ciais, que levou o Brasil a
viver o aumento dos índices
de violência e do poder do
crime organizado, que tira
vidas de inocentes, destrói
famílias e leva a insegurança
a todos os lugares.

Nossa preocupação será
com a segurança das pessoas
de bem e a garantia do direito
de propriedade e da legítima
defesa, e o nosso compromis-
so é valorizar e dar respaldo
ao trabalho de todas as forças
de segurança.

Pela primeira vez, o Bra-
sil irá priorizar a educação
básica, que é a que real-
mente transforma o pre-
sente e o futuro de nossos
filhos e netos, diminuindo

a desigualdade social. 
Temos que nos espelhar

em nações que são exemplos
para o mundo e que, por
meio da educação, encon-
traram o caminho da pros-
peridade.

Vamos retirar o viés ideo-
lógico de nossas relações
internacionais.

Vamos em busca de um
novo tempo para o Brasil e
os brasileiros.

Por muito tempo, o país foi
governado atendendo a inte-
resses partidários que não o
dos brasileiros. Vamos resta-
belecer a ordem neste país.

Sabemos do tamanho da
nossa responsabilidade e
dos desafios que vamos en-
frentar. Mas sabemos aonde
queremos chegar e do po-
tencial que o nosso Brasil
tem. Por isso, vamos dia e
noite perseguir o objetivo de
tornar o nosso país um lugar
próspero e seguro para os
nossos cidadãos e uma das
maiores nações do planeta.

Podem contar com toda a
minha dedicação para cons-
truir o Brasil dos nossos
sonhos.

Agradeço a Deus por es-
tar vivo e a vocês que ora-
ram por mim e por minha
saúde nos momentos mais
difíceis.

Peço ao bom Deus que nos
dê sabedoria para conduzir
a nação.

Que Deus abençoe esta
grande nação.

Brasil acima de tudo, Deus
acima de todos. 

Essa é a nossa bandeira,
que jamais será vermelha.
Só será vermelha se for pre-
ciso nosso sangue para man-
tê-la verde e amarela.

No parlatório, a bandeira que ‘jamais será vermelha’
Ao falar para a população que estava na Praça dos Três Poderes, Bolsonaro usa tom mais incisivo contra a esquerda e volta a
dizer que a corrupção precisa acabar, ‘guiado pela Constituição e com Deus no coração’, respeitando o Estado Democrático

Fernando Henrique Cardoso 
1995 e 1999

Luiz Inácio Lula da Silva
2003 e 2007

Dilma Rousseff
2011 e 2015

Michel Temer
2016 

JORGE WILLIAM

Rito.Na rampa de acesso ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro recebe a faixa presidencial do ex-presidente Michel Temer: discurso ao povo foi com emoção

> Tática

O sentimento

antipetista e as

posições con-

tra a esquerda

foram usados

por Bolsonaro

para angariar

mais apoio, 

o que se mos-

trou uma es-

tratégia de

sucesso 

> Internet

As redes soci-

ais, especial-

mente o What-

sApp, foram

ferramentas

fundamentais

na campanha

de Bolsonaro,

que tinha

poucos segun-

dos no horário

eleitoral da TV

> Ministério

Bolsonaro

buscou montar

o Ministério

sem indica-

ções dos prin-

cipais líderes

partidários e

sem condicio-

nar os cargos à

sustentação

política no

Congresso 

> Impostos

Alinhado ao

ministro da

Economia,

Paulo Guedes,

Bolsonaro

defende a

redução da

carga tributá-

ria. Um exem-

plo é a criação

de uma alíquo-

ta única do

Imposto de

Renda 

> Mudanças

Opresidente e o

chanceler,

Ernesto Araújo,

criticam a

proximidade

adotada pelos

governos do PT

com países

como Cuba e

Venezuela e

prometem

mudar o cenário

> Protestos

Ele fez referên-

cia a um canto

das manifesta-

ções a favor do

impeachment,

que lembra a

cor associada

à esquerda.

Grupos pró-

impeachment

aderiram a

Bolsonaro 

M
eu prezado general
(Mourão), com licen-

ça. Paula (mulher de Mou-
rão), minha esposa (Mi-
chelle), este momento não
tem preço: servir à pátria
como chefe do Executivo.
Isso só está sendo possível
porque Deus preservou a
minha vida e vocês acredi-
taram em mim. Juntos,
temos como fazer o Brasil
ocupar o lugar de destaque
que ele merece no mundo e
trazer paz e prosperidade
para o nosso povo. 

É com humildade e honra
que me dirijo a todos vocês
como presidente do Brasil. 

E me coloco diante de
toda a nação, neste dia, co-
mo o dia em que o povo co-
meçou a se libertar do socia-
lismo, da inversão de valo-
res, do gigantismo estatal e
do politicamente correto.

As eleições deram voz a
quem não era ouvido. E a
voz das ruas e das urnas foi
muito clara. 

E eu estou aqui para res-
ponder e, mais uma vez, me
comprometer com esse
desejo de mudança.

Também estou aqui para
renovar nossas esperanças e
lembrar que, se trabalhar-
mos juntos, essa mudança
será possível.

Respeitando os princípios
do Estado Democrático de
Direito, guiados por nossa
Constituição e com Deus no
coração, a partir de hoje
vamos colocar em prática o
projeto que a maioria do
povo brasileiro democrati-
camente escolheu. Vamos
promover as transforma-
ções de que o país precisa. 

Temos recursos minerais
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