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Eeeeeiiiiii!!!! Tá boa?
Te senti armada na elaboração do e-mail, então calma, não sou inimiga de ninguém e é claro que eu posso responder suas perguntas!
Só te peço, de coração, que não deturpe ou limite ou tire do contexto o que eu escrever. Estou sendo gentil e eu sempre espero
reciprocidade (apesar de na maioria das vezes eu dar com os burros n'agua).
"Gentileza gera gentileza" já dizia minha mãe e eu aposto que a sua também :)
Seguem suas perguntas com as minhas respostas, porém, de antemão comunico que se eu julgar necessário, divulgarei todo o
conteúdo desse e-mail para que nada do que eu falei seja deturpado. Não estou fazendo juízo de valor, mas eu já vi isso acontecer
muuuuuuuito rs.
Então vamos lá.

1. Vídeos do seu canal são recomendados pelo Youtube em vídeos do presidente Jair Bolsonaro. Você tem conhecimento dessa
associação?
Não, acho que o presidente nunca recomendou diretamente o meu canal.
Uma vez ele pegou um vídeo que eu ﬁz do "profetiza BH, onde oramos pela saúde de todos, por uma cura para o covid e para que
Deus desse muita sabedoria ao presidente e então ele repostou. Foi um vídeo de 2 min e meio com um louvor onde eu sequer apareço.
https://youtu.be/G0iXcantx-I
Num segundo momento, depois de quase ajoelhar no milho (haha) eu consegui entrevista-lo, o que foi uma grande honra pra mim e pra
minha familia. E então o que ele fez foi compartilhar o link da entrevista. As perguntas feitas não foram combinadas e eu as montei com
meu marido baseado no que nos dois gostaríamos de saber do presidente, além tudo que a grande mídia pública.

2. Se sim, o canal ganhou visibilidade desde que seus vídeos começaram a ser associados aos do presidente?
Não, o que me deu visibilidade, e fez o meu canal crescer bastante, foi o inquérito do STF. Quando fomos acusados de algo que não
ﬁzemos, as pessoas ﬁcaram curiosas pra saber o que estava acontecendo. Tive minha cara estampada na "semi" capa do G1 e em
vários veículos da grande mídia. Não dá pra não dizer que foi ali que fomos, eu e muitos outros, divulgados.
É aquela máxima né, não existe publicidade ruim hahaha.
Meu canal nasceu falando de política com humor e sarcasmo. Apoio o presidente por livre e espontânea vontade e sou conservadora
por criação mas acima de tudo, por escolha. Não recebo pautas nem pedidos. Na verdade eu não tenho contato algum com o planalto.
3. Qual o posicionamento do canal a respeito dessa associação?
Essa associação não existe. Mas quem sabe um dia né? Sonhar é de graça. Seria muito bom ter alguém que pudesse nos atender para
tirar dúvidas sobre as coisas que são divulgadas pela grande mídia. Se você assistir meu canal, verá que todo o meu conteúdo é
baseado no que vocês postam. Eu apenas compartilho dando a minha percepção de cada situação.
4. O canal possui alguma relação com o presidente Bolsonaro ou membros do governo?
Infelizmente não. Quando sai alguma matéria eu até tento entrar em contato com algum deputado pra ver se a matéria procede, mas
eles raramente respondem e quando respondem geralmente é o mesmo que postam nas redes sociais.

5. O seu canal já foi acusado de disseminar desinformação, sendo inclusive investigado pelo STF. Qual o posicionamento de vocês a
respeito disso?
Que eu saiba, o meu canal não está no inquérito. O que parece ter sido mencionado foi o meu perﬁl no twitter que foi acusado de ser
"anônimo" pois a minha @ é diferente do nome de perﬁl. Isso se deu porque a @ com o nome do meu canal já estava sendo usada, tive
que colocar outra. Fazer o que?

6. O seu canal é acusado de promover linchamentos virtuais contra jornalistas. Qual o seu posicionamento a respeito disso?
Uai, quem tá falando isso é você rs. Eu não estou ciente da sua alegação. Onde se baseou? Não sou uma pessoa agressiva e sempre
estou aberta a conversar com quem quer que seja independente do meu viés ideológico ser o oposto de quem tá do outro lado.
Eu uso muito de sarcasmo e talvez até um deboche, mas hoje em dia é tudo tão triste que me faz acreditar que rir de tudo, no ﬁnal, é
sempre o melhor remédio.
Porém, vejo que grandes jornalistas a cada dia expressam de maneira mais ampla e óbvia seus próprios posicionamentos ideológicos e
quando isso acontece, após a própria auto exposição dos mesmos, eu só mostro para as pessoas que quem se diz isento pode não ser
tão isento assim. Mas é sempre baseado na minha fonte principal, que é a minha opinião e ter opinião, até onde eu saiba, não é crime
né?

No mais, espero ter elucidado suas dúvidas e torço e oro que vc tenha um ótimo trabalho e uma boa semana. Feliz Natal e que nosso
senhor Jesus ilumine sempre sua vida e de todos aqueles que você ama.
Abraços
Bárbara

Em seg, 14 de dez de 2020 12:44, Ethel Rudnitzki <ethel@apublica.org> escreveu:
Olá
Meu nome é Ethel, sou repórter da Agência Pública e estou fazendo uma reportagem sobre os canais recomendados em vídeos do
Youtube de Jair Bolsonaro.
Na nossa apuração, constatamos que o seu canal é um dos recomendados.
Dessa forma, gostaríamos de um posicionamento sobre o assunto:
1. Vídeos do seu canal são recomendados pelo Youtube em vídeos do presidente Jair Bolsonaro. Você tem conhecimento dessa
associação?
2. Se sim, o canal ganhou visibilidade desde que seus vídeos começaram a ser associados aos do presidente?
3. Qual o posicionamento do canal a respeito dessa associação?
4. O canal possui alguma relação com o presidente Bolsonaro ou membros do governo?
5. O seu canal já foi acusado de disseminar desinformação, sendo inclusive investigado pelo STF. Qual o posicionamento de vocês
a respeito disso?
6. O seu canal é acusado de promover linchamentos virtuais contra jornalistas. Qual o seu posicionamento a respeito disso?
Peço que respondam até às 12h de quarta-feira (16/12).
Obrigada desde já
----------------------Ethel Rudnitzki
Agência Pública
apublica.org

