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POLÊMICA DEPUTADA AINDA REBATEU CRÍTICAS DE OUTROS INTERNAUTAS NA POSTAGEM FEITA PELO TWITTER

PESQUISA

Inflação de
outubro: menor
desde 98
CUSTO. O IPCA de outubro

ficou em 0,10%. O índice,
que é usado como
referência para a inflação
oficial, foi divulgado nesta
quinta, pelo IBGE. Este é o
menor resultado para um
mês de outubro desde 1998,
quando ficou em 0,02%.

OBRAS

Ministro fala
em limitação
para valores
ANÁLISE. O ministro da
Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, disse que
o poder público é limitado
no sentido de definir de
forma mais realista o custo
de uma obra. Assim, acaba
por gastar “rios de dinheiro”
em contratos de supervisão.

EE

“Lá fora [em outros
países], a administração
gasta muito pouca
energia abalizando
projeto e fiscalizando
obra”
Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura

ECONOMIA

Projeção do
PIB sobe para
0,90%
DADOS. O governo

aumentou a projeção
para o crescimento da
economia em 2019. A
estimativa do PIB, foi
revisada de 0,85% para
0,90%. Para 2020, a
previsão é que o PIB
tenha expansão de 2,32%.

Letícia Aguiar usa memes
na agressão a Greenwald
A política se posicionou nas redes sociais, criticando Greenwald, que trabalha no The
Intercept e é responsável pelo vazamento de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A deputada estadual Letícia
Aguiar (PSL), de São José
dos Campos, tripudiou da
agressão do jornalista Augusto Nunes contra o também
jornalista Glen Greenwald,
nesta quinta, em programa
ao vivo na rádio Jovem Pan.
A política se posicionou nas
redes sociais com uma série de postagens, criticando
Greenwald, que trabalha no
The Intercept e é responsável pelo vazamento de mensagens entre o ex-juiz Sérgio
Moro e o promotor Deltan
Dallagnol na época da Operação Lava Jato.
Letícia, que citou Nunes

RÁDIO

Briga começou
com discussão
ao vivo em rádio
nesta quinta
VIOLÊNCIA. A agressão ocorreu
após Glenn Greenwald lembrar
do episódio em que Augusto
Nunes teria feito comentários sobre a capacidade que
Greenwald e o deputado David
Miranda teriam para cuidar dos
filhos. “O que ele fez foi a coisa
mais feia e suja que eu vi na minha carreira como jornalista. Ele
disse que um juiz de menores
deveria investigar nossos filhos
e decidir se nós deveríamos perder nossos filhos. [Que] eles deveriam voltar para o abrigo, com
base nenhuma. Acusando que
estamos abandonando, fazendo
negligência de nossos filhos”,
disse Glenn. Em seguida, Nunes
respondeu. “Ouça-me: o que
eu disse, vocês vão perceber,
é que ele não sabe identificar
ironias, não sabe identificar um
ataque bem-humorado. Convido
ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado
fizesse isso. Disse apenas que o
companheiro dele passa tempo
em Brasília, passa o tempo todo
lidando com material roubado.
Quem vai cuidar dos filhos?”,
afirmou Augusto. Glenn reagiu
chamando Nunes de covarde e
foi interrompido quando este
tentou o agredir e acertou o seu
rosto logo em seguida.
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Divulgação

Redes sociais. A deputada estadual Letícia Aguiar, de São José

como “um dos maiores jornalistas do Brasil” e citou Greenwald como “um dos maiores
fakes jornalistas de algum lugar da terra”, publicou vídeos
e em um deles, com a marca
d’água da própria deputada,
o áudio da discussão entre os
dois jornalistas é substituída
por uma fala do antigo seriado
‘Chaves’.
“Onde está escrito que estou concordando com a atitude de ambos? Um de agredir
verbalmente o mais idoso de
covarde e o outro de reagir
com uma tapona no pé da
orelha? Se fosse o inverso,
vocês estariam defendendo
Augusto Nunes pelo tapa tomado?”, escreveu a deputada, que ainda usou a hashtag
“#AugustoNunesHeroi” e disse que o vídeo seria para “pacificar” a questão.
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