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Laura Scofield <laura@apublica.org>

Pedido de resposta sobre participação em congressos conservadores 

gustavo gayer <gustavogayer@outlook.com> 8 de julho de 2
Para: Laura Scofield <laura@apublica.org>

                                                                                                                                                                             
                                                                                                               
           

De: Laura Scofield <laura@apublica.org> 
Enviado: sexta-feira, 8 de julho de 2022 16:39 
Para: gustavogayer@outlook.com <gustavogayer@outlook.com> 
Assunto: Pedido de resposta sobre par�cipação em congressos conservadores
 
Olá, 
boa tarde. 
Sou 
Laura, sou jornalista da Agência 
Pública. Estou fazendo uma matéria sobre 
congressos conservadores neste ano de 2022. Tenho um questionamento para o senhor, Gustavo Gayer. O prazo para retorno é 
segunda (11) às 13h. 

1. 

A reportagem identificou que o senhor foi um dos nomes mais constantes nos congressos conservadores 
deste ano. Por que esses eventos são importantes para a extrema-direita?  
Esses eventos não são importantes para a extrema direita 
justamente porque eles não são da "extrema direita".(O simples fato da pergunta conter essa premissa já mostra sua desconexão com a realidade e está ap
projetando uma narrativa) Esses eventos são importantes para resgatar a democracia, a liberdade de expressão, 
o respeito a constituição, os valores cristãos e principalmente resgatar o respeito as famílias brasileiras.

2. 

O senhor foi apontado como um dos organizadores do 1º Congresso Conservador de Goiás. Confirma 
isso?  Eu participei ajudando na divulgação do evento 
e sendo o anfitrião. A empresa que organizou foi o Calibre da LIberdade

3. 

O senhor já organizou outros eventos conservadores? Quantos e quais?

Não

4. 

A reportagem também identificou que a deputada Carla Zambelli, em uma fala, pediu que o público 
o “ajudasse” neste ano. O senhor confirma que é pré-candidato às eleições?

Sim

5. 

Gostaria de se posicionar quanto à fala da deputada?  
Não

Fico 
no aguardo do retorno.
Atenciosamente,

Laura Scofield
Repórter de clima e meio ambiente 
Agência Pública de Jornalismo Investigativo
laura@apublica.org | Brasília - DF
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