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Natália Leal <natalia@lupa.news>

Fwd: Lupa - Checagem das sabatina Folha/UOL com Antônio Carlos Silva
Maurício Moraes <mauricio@lupa.news>
Para: Chico Marés <chico@lupa.news>, Natália Leal <natalia@lupa.news>

19 de outubro de 2020 18:57

---------- Forwarded message --------De: Larissa Leonetti <larissa.leonetti@gmail.com>
Date: seg., 19 de out. de 2020 às 18:56
Subject: Re: Lupa - Checagem das sabatina Folha/UOL com Antônio Carlos Silva
To: Maurício Moraes <mauricio@lupa.news>
Olá, Maurício
É melhor não publicar isso, ou corrigir, pois algumas das informações que vocês verificaram e vão publicar estão
erradas.
"O Boulos (...) dizia, tem declarações na imprensa, de que a pior coisa que se podia fazer era apoiar a
Dilma, atacando abertamente"
Sobre boulos e sua "defesa"
https://operamundi.uol.com.br/samuel/41886/defender-as-politicas-desse-governo-e-optar-pelo-abraco-dosafogados-a-desmoralizacao-total-da-esquerda-diz-boulos operamundi.uol.com.br'
Defender as políticas deste governo é optar pelo abraço dos afogados, a desmoralização total da esquerda', diz
Boulos Em entrevista à Revista Samuel, líder do MTST diz que um dos piores erros da esquerda neste momento
é, ‘em nome da luta contra esta onda conservadora, deixar de enfrentar o governo ou pior, defendê-lo’
MTST nunca fez e nem vai fazer manifestação para o governo. Este governo é indefensável. Se quisesse ser
defendido na rua, teria que se tornar defensável
“O PCO é o terceiro partido com maior número de candidatos nas capitais brasileiras, 20 candidatos” TODAS NOSSAS CANDIDATURAS ABAIXO

1.RS - Porto Alegre
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/88013/candidatos
2.SC - Florianópolis
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/81051/candidatos
3.PR - Curitiba
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/75353/candidatos
4.SP - São Paulo
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/71072/candidatos
5.MG - Belo Horizonte
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/41238/candidatos
6.RJ - Rio de Janeiro
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/60011/candidatos
7.GO - Goiania
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8f4caee602&view=pt&searc…g-f%3A1681019027021848557&simpl=msg-f%3A1681019027021848557
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http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/93734/candidatos
8.MS - Campo Grande
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/90514/candidatos
9.BA - Salvador
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/38490/candidatos
10.CE - Fortaleza
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/13897/candidatos
11.PB - João Pessoa
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/20516/candidatos
12.PE - Recife
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/25313/candidatos
13.PI - Teresina
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/12190/candidatos
14.PA - Belém
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/04278/candidatos
15.RR- Boa Vista
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/03018/candidatos
Outras 5 estão tendo de ser registradas por ação na justiça
Proc / Drap / AL / Prefeito/Vice
0600722-21.2020.6.02.0001
Proc / Drap / MA / Prefeito/Vice
0600797-81.2020.6.01.0001
Proc / Drap / AC / Prefeito/Vice
0600797-87.2020.6.01.0001
Proc / Drap / Es - Prefeito/Vice
0600548-44.2020.6.08.0001
Proc / Drap / MT - Prefeito/Vice
0600797-91.2020.6.11.0039
"Nosso partido, [PCO] que é um dos que mais crescem no país (...)"

A colocação do candidato sobre o crescimento leva em conta um levantamento de 2016 a 2020,
em índice PERCENTUAL. No qual o PCO é o 4º em escala nacional, tendo seu crescimento
superado apenas pelo NOVO, AVANTE, PSL e Solidariedade. Em índice absoluto é o 10º que
mais cresceu. Isso tendo em vista um cenário em que PT, PCB e PSTU diminuíram de tamanho

Em seg., 19 de out. de 2020 às 11:55, Maurício Moraes <mauricio@lupa.news> escreveu:
Bom dia, Larissa.
Tudo bem? Checamos algumas das falas ditas pelo candidato Antônio Carlos Silva (PCO) durante a sabatina
Folha/UOL realizada nesta segunda-feira (19). Vamos publicar a matéria em instantes, mas incluiremos
qualquer contestação que tiverem, desde que seja enviada até as 18h de hoje. Em caso de dúvidas, pode me
ligar no (11) 99616-4650. Veja, a seguir, o resultado:
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