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Marcos Do Val

{{{NOTA DE REPÚDIO}}} Contra fatos não há argumentos!
Como podem ver, há sim uma clara perseguição de interesses escusos! Acredito que seja algo relacionado as minhas
posições políticas em defesa do armamento para a proteção do cidadão que teme a lei, da relatoria do pacote anticrime,
ou sei lá o que. 
O certo é que desde a minha campanha ao Senado, esse colunista chamado, Vitor Vogas já me boicotava
descaradamente, ao ponto do meu coordenador de campanha ir até ele para exigir os mesmos direitos que os outros
candidatos ao Senado estavam tendo e se beneficiando. 
Por já ter sido um prestador de serviços da Tv Gazeta como comentarista de segurança em 2013, e entendendo como
funciona essa máquina chantageadora velada com o único objetivo de receber em troca verbas publicitárias, encerra-se
com esta matéria o bom relacionamento que vinha insistindo em ter com a Rede Gazeta. Uma rede de notícias
claramente tendenciosa, manipuladora de informações para com os desfavorecidos da sociedade e certos que poderiam
continuar jogando o velho jogo. 
Povo Capixaba, não tenho aceitado participar desse jogo sujo que sempre existiu entre a imprensa & política, e o
resultado disso são os recentes e constantes ataques contra a minha honra. Podem anotar que após essa minha nota de
repúdio, só irá aumentar significativamente, vão procurar “pêlo em ovo” como já estão fazendo.
Segue as duas matérias feitas com apenas 2 dias de diferença e a clara intenção de proteger um e atacar o outro perante a
opinião pública. Deixo claro que não há nenhuma irregularidade na contratação da minha equipe, já que como iniciante
nesse mundo político, busquei com amigos experientes, pessoas de total confiança.
Finalizo, dando os meus parabéns pela forma ética e totalmente isenta que os outros meios de comunicação como o
Jornal Atribuna a Folha Vitória, entre outos, estão noticiando os fatos de forma imparcial, ética e sem jogar o velho
jogo. 
Como tenho dito, na Política, ou se omite, ou se corrompe, ou vai pra guerra! 
Portanto estou aqui, tornando claro mais essa guerra que estou participando. 
Convoco todos vocês Capixabas para nos unirmos e juntos quebramos esse poderoso sistema.
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