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JUSTIÇA ELEITORAL 
 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600256-68.2020.6.18.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE OEIRAS PI 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO VAMOS FAZER MUITO MAIS 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FILIPE LUNARI CUNHA DE ARAUJO COSTA - PI16394 
REPRESENTADO: RADIO VALE DO CANINDE LTDA, JACOB CORTEZ NETO 
  
  
 

CERTIDÃO

 
Certifico, para os devidos fins, que retifiquei a autuação para inclusão do objeto do

processo.

                Oeiras/PI, 21 de outubro de 2020.

 
Maria Gomes dos Santos Neta
Chefe de Cartório da 5ª ZE/PI
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE
OEIRAS-PI. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
URGENTE!! 
  

A COLIGAÇÃO "VAMOS FAZER MUITO MAIS”, partido político temporário,
formado pelo Partido dos Trabalhadores - PT e pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB
(Proc. DRAP nº 0600099-95.2020.6.18.0005), ambos da cidade de Santa Rosa do Piauí - PI,
representada pela Sra. EDMARIA FREITAS DE SOUSA, com demais dados cadastrais
constantes do banco de dados da Justiça Eleitoral, vem, perante V. Exa., através de seu
advogado infra-assinado, procuração anexa (doc. 01), com endereço para receber intimações
constantes do referido mandato, com fulcro nos artigos 22 e seguintes da LC nº 64/90, artigos 96
da Lei Federal nº 9.504/1997, artigos 17 e seguintes da Resolução TSE nº 23.608/2019 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019, ajuizar a presente 

  
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA IRREGULAR E NEGATIVA E
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MEIO DE COMUNICAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

  
em face da RÁDIO VALE DO CANINDÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.686.660/0001-17, com sede na Rua Tibério Burlamaque, nº 177 - Centro, CEP
nº 64500-000, em Oeiras – PI, e de JACOB CORTEZ NETO, brasileiro, radialista, inscrito no CPF
sob o nº 200.740.183-53, RG nº 500.359 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Cândido
Holanda, nº 192, CEP nº 64.500-000, em Oeiras-PI, o que faz pelos motivos fáticos e jurídicos a
seguir expostos. 
  
  

I – DOS FATOS 
  
A rádio representada é um veículo de comunicação (RÁDIO 990 AM) atuante

na Cidade de Oeiras - PI há muitos anos, e sua comunicação abrange toda a microrregião, o que
inclui as cidades circunvizinhas, dentre elas, Santa Rosa do Piauí. 

  
Já o segundo representado, Sr. Jacob Cortez, é radialista no mencionado meio

de comunicação, responsável por um programa jornalístico diário (no horário de meio dia – Jornal
Vale do Canindé) de grande audiência em toda a região. 

  
Pois bem, durante esse ano eleitoral, nos períodos de pré-campanha e

campanha, o Sr. Jacob Cortez vem se utilizando de sua influência na formação de opinião
popular, e da audiência da rádio representada, para prejudicar a imagem dos candidatos da
coligação ora representante, e para favorecer os candidatos da coligação "A Santa Rosa que o
Povo Quer", formada pelo Partido Progressistas - PP e pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB da
cidade. 
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É realizada uma "explícita" campanha em favor dos candidatos da coligação de
oposição, em nome do candidato a prefeito EDGAR CASTELO BRANCO, e também dos
respectivos candidatos a vereadores, o que representa uma clara propaganda eleitoral ilícita e
irregular, além de nítida propaganda "negativa" praticada pelos representados, e utilização
indevida do meio de comunicação em benefício de candidato. 

  
Durante o mês de Junho a Agosto de 2020, período que era compreendido

como de pré-campanha, foi realizada uma série de entrevistas com os então pré-candidatos da
coligação acima citada, ora candidatos com registros de candidatura deferidos. Em anexo,
seguem os arquivos de transcrições das citadas entrevistas. 

  
Essas entrevistas ocorridas no programa jornalístico dos representados são

gravadas ao vivo pelo perfil do Facebook do Sr. Jacob Cortez, sendo que o vídeo fica
posteriormente disposto no citado perfil da rede social, no seguinte link de URL: 
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob. 

  
Abaixo seguem alguns trechos das entrevistas que interessam ao

conhecimento da presente representação, e que comprovam a propaganda eleitoral irregular, a
propaganda negativa, a propaganda antecipada, bem como o desrespeito a isonomia no
processo eleitoral: 

  
ENTREVISTA DIA 25/06/2020 JACOB CORTEZ e IGOR RAMON DE
SOUSA SANTOS (doc. 02) 
(Candidato a vereador pelo Partido Progressistas da Cidade de Santa
Rosa – RCAND nº 0600233-25.2020.6.18.0005): 
“JACOB CORTEZ: O povo deu a oportunidade pra esse grupo que
está aí hoje e naturalmente o povo não, eh... eh... eh... foi
decepcionado, podemos assim dizer a palavra, foi decepcionado por
este grupo. E aí tá chegando essa oportunidade agora, dia 15 de
novembro, a gente espera que você sendo eleito vereador possa fazer
um trabalho brilhante como vereador, né, que faça um trabalho
brilhante e que, realmente, eh, procure ajudar a cidade de Santa Rosa
a progredir, a desenvolver e ajudar a futura administração do Edgar
Castelo Brancos e do nosso amigo Mundô. [00:29:23]” 
(Trecho grifado na página 17 da transcrição anexa - doc. 02). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27406450260
41336) 
(No trecho aproximado de 54m14s) 
  
ENTREVISTA DIA 12/06/2020 JACOB CORTEZ e PATRÍCIA
FERNANDA DA SILVA MATOS (doc. 03) 
(Candidata a vereadora pelo Partido Progressistas da Cidade de Santa
Rosa – RCAND nº 0600234-10.2020.6.18.0005): 
“JACOB CORTEZ: Tá certo, patrícia nós vamo falar, nós vamo falar
mais na outra semana, porque o meu horário hoje é só até às 13 hora,
já são 12:55, tá certo? E aí a gente vai na outra semana... [00:20:11]” 
(Trecho grifado na página 16 - doc. 03). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27071605427
23118) 
(No trecho aproximado de 34m19s) 
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ENTREVISTA DIA 19/06/2020 JACOB CORTEZ e RAIMUNDO
RODRIGUES DA SILVA (doc. 04) 
(Candidato a vice-prefeito pelo Partido Progressistas da Cidade de
Santa Rosa – RCAND nº 0600228-03.2020.6.18.0005): 
“JACOB CORTEZ: Doutor Verissimo Prefeito, ele quer fazer o povo,
de besta porque não tem mais ninguém besta, não tem mais ninguém
desinformado, todo mundo sabe das coisa, todo mundo está vendo as
coisa. E aí de Santa Rosa não é diferente, né? Não é diferente. E aí vai
pra uma rádio dessa, falar um monte de coisa, coisa com coisa, que
ninguém fica ouvindo né, e dizendo: "porra, esse prefeito aí é
trabalhador, Santa Rosa tá bom mesmo", mas vai lá pra ir ver, pra ver,
vai direitinho, no miudinho, pra ver como é que tá a cidade de Santa
Rosa, conversa com o povo...” 
(Trecho grifado na página 2 - doc. 04). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27252717542
45330) 
(No trecho aproximado de 9m54s) 
“JACOB CORTEZ: Verissimo eu não tenho nada contra ele, ele é um
cara bacana, como pessoa, ele é um cara legal, considero ele demais,
como advogado e como pessoa, agora como prefeito Doutor Kairo, cê
sabe que ele tá deixando a desejar, e muito aí em Santa Rosa, ele tá
maltratando o povo aí em Santa Rosa, cês sabem disso. Tem muita
gente aí que tá revoltada, com o Doutor Verissimo, e eu tenho culpa?
Eu não tenho culpa não, porque ele mesmo é quem tá fazendo com
que o povo, o povo não quer mais saber dele, ele mesmo é que tá
fazendo por isso, e o grupo dele aí, vocês, que fazem parte desse
grupo, que desgosta a população, que desgosta as pessoas, com o
nariz tudo empinado, querendo ser o tal... Mas o povo de Santa Rosa é
um povo inteligente, é um povo determinado, é um povo ordeiro, tão
aguentando aí os desmando do prefeito e desse grupo que tá aí na
prefeitura, tão aguentando humilhação, tão aguentando xingamento,
tão aguentando tudo calado, mas na eleição agora em outubro ou
novembro, escuta a pancada, escuta a pancada, porque tá vindo é
Edgar, tá vindo aí Mundô que tem toda uma história de trabalho, de
serviço, de prestação de serviço para o povo de Santa Rosa. Verissimo
tem voto aí de que? Qual o voto que Verissimo tem aí? Esse grupinho
de vocês aí? Respeita rapaz, porque Edgar tem uma história aí dentro
de Santa Rosa.” 
(Trecho grifado na página 4/5 - doc. 04). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27252717542
45330) 
(No trecho aproximado de 14m56s) 
“JACOB CORTEZ: E aguenta, porque Edgar vem aí, nas pesquisas
que fazem, todas as pesquisas que fazem, só dá Edgar, só dá Edgar, e
aí tentaram eh, eh, macular a imagem do Mundô, ficaram aí soltaram
foguete, porque disseram que Mundô não ia ser mais candidato, que
Mundô tinha desistido, foi a maior comemoração, até o Deputado
Federal Assis Carvalho comemorou.” 
(Trecho grifado na página 6 - doc. 04). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27252717542
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45330) 
(No trecho aproximado de 19m00s) 

  
ENTREVISTA DIA 24/06/2020 JACOB CORTEZ e EDGAR CASTELO
BRANCO (doc. 05) 
(Candidato a Prefeito pelo Partido Progressistas da Cidade de Santa
Rosa – RCAND nº 0600229-85.2020.6.18.0005): 
“JACOB CORTEZ: ...e 39. Olha... vamos, agora, falar com o Edgar
Castelo Branco. Edgar, cê já pode ligar, 3-4-6-2-14-82, é o telefone
aqui pra você ligar, tá bom? Olha, eh... vamos à cidade Santa Rosa
mais uma vez. Eu nem queria tá aqui todo dia falando na cidade Santa
Rosa, porque já tem gente lá que... que tá com muita raiva, já tem
gente lá que tá muito chateado comigo, mas... eh... eh... as notícias faz
com que a gente, eh... fale, eh... na... nos acontecimentos da cidade
Santa Rosa, porque tem muita coisa que... que estão fazendo
propaganda, né, e o povo tem que tomar conhecimento e tem que
saber da verdade, tem que saber da verdade, né. Que a propaganda é
bonita mermo, é propaganda bonita e você pensa que Santa Rosa tá a
mil maravilhas, e não é assim, não, não é por aí, não. Então, a gente
fala para que o povo tome co... eh... consciência e tome conhecimento,
né, do que realmente está acontecendo na cidade de Santa Rosa.” 
(Trecho grifado na página 1 - doc. 05). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27380941529
63090) 
(No trecho aproximado de 32m55s) 
“JACOB CORTEZ: Então nós vamos, a partir de agora, Edgar é o pré-
candidato. O vice a pré-candidato é o Mundô. O grupo está unido.
Temos os candidatos, pré-candidatos, a vereador e vereadoras. A
população de Santa Rosa está consciente, está vendo o que está
acontecendo na sua terra. O homem da zona rural, a mulher da zona
rural, mulher da roça, homem da roça, de Santa Rosa, está vendo as
malvadezas que este povo está fazendo, que esses que estão no
comando da prefeitura estão fazendo com o povo. Então, Edgar, hoje,
está na boca do povo. E isso incomoda? Incomoda. Isso deixa tanto o
prefeito como a equipe, porque o prefeito manda os... os capachos (lhe
falar) [00:31:15], né, porque estão incomodados, tão vendo, né, tudo ir
de água abaixo, vão perder o mandato, vão perder a prefeitura, e estão
tudo desesperado, tão tudo doido, é atacando na rádio, é atacando no
Facebook, é mandando mensagens impróprias para mim,
principalmente... 
(Trecho grifado na página 17/18 - doc. 05). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/27380941529
63090) 
(No trecho aproximado de 1h3m04s) 
  
JACOB CORTEZ EM SEU PROGRAMA JORNALÍSTICO EM
09/10/2020 (doc. 06) 
“JACOB CORTEZ: O prefeito Veríssimo Siqueira, que é do PT, né,
está explorando os trabalhadores. Meu Deus, quanta... irregularidade.
Não recolhimento do INSS dos funcionários contratados e,
logicamente, a prefeitura sonega também o INSS patronal, que é a
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parte que o, que o patrão, no caso da prefeitura, paga 20% do valor do
salário bruto do funcionário. E além de não escolher o INSS dos
funcionários contratados, a prefeitura de Santa Rosa desconta ISS,
que é o imposto sobre serviço, no valor de 5%, né?” 
(Trecho na página nº 5 - doc. 06). 
( U R L  d o  v í d e o :
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/30480203053
03805 ) 
(No trecho aproximado de 9m34s) 
“JACOB CORTEZ: Vamos ver aí o que que vai dar no final. Só sei que
a boca tá esquentando lá pro prefeito Veríssimo. E Edgar, oh, é só
subindo nas pesquisas, é só subindo.” 
(Trecho grifado na página 6 - doc. 06). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/30480203053
03805). 
(No trecho aproximado de 12m24s) 
“JACOB CORTEZ: Aonde que o povo quer isso aí, é o que ele tá
dizendo aí, em Colônia. Porque em Colônia, o que sabe é Lucia na
cabeça. Em São Miguel é Nazareno, em Oeiras é o Zé e José, em
Colônia... aliás, em Santa Rosa é Edgar e Mundor, em Ipiranga é Elvis
e Iolanda.” 
(Trecho grifado na página 20/21 - doc. 06). 
( U R L  d o  v í d e o :  
https://www.facebook.com/jacobcortezneto.jacob/videos/30480203053
03805) 
(No trecho aproximado de 31m25s) 

  
Tais atos de propaganda e de favoritismo são praticados constantemente,

sendo que praticamente toda semana os representados realizam propagandas eleitorais em favor
dos candidatos da coligação “A Santa Rosa que o povo quer”, e propaganda negativa dos
candidatos da coligação autora. 

  
Ainda, os trechos acima são apenas os mais representativos, sendo que

durante todo o programa existem outros momentos em que perdura a ilegalidade, o que pode ser
analisado mais detidamente da transcrição completa dos programas jornalísticos e das
entrevistas, que seguem anexos. 

  
Os representados criticam veementemente os candidatos da coligação autora,

denegrindo a imagem e fazendo acusações sem comprovação, com o fito exclusivo de parecer
que os candidatos da coligação de oposição sejam melhores e mais aptos entre os concorrentes,
sempre fazendo essa menção explícita. 

  
Percebe-se que a rádio representada, bem como o radialista representado,

cede espaço comunicativo para ataques aos candidatos da coligação representante, ratificando
apoio à coligação opositora, demonstrando assim sua parcialidade, favoritismo e ausência de
isonomia. 

  
Nesse sentido, depreende-se clara propaganda irregular e proibida e utilização

indevida do meio de comunicação, conforme os argumentos jurídicos abaixo expostos, e que
deve ser submetida ao controle da Justiça Eleitoral, para que possa ser estancada e retirada à
propaganda que se encontra infringindo as regras pertinentes, além de se impor multa eleitoral. 
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II – DO DIREITO 
  
Em razão de seu enorme poderio e forte influência na interpretação do mundo

e formação da consciência política dos cidadãos, preocupa-se o legislador estatal em
regulamentar o setor da mídia, que compreende os meios de comunicação social. 

  
Muito se discute acerca dos limites, nas eleições, dos princípios constitucionais

atinentes às liberdades de comunicação e de imprensa, bem como aos direitos de informar e ser
informado. 

  
Suponhamos que o princípio da liberdade de comunicação social (no qual

está implicado o direito de informação) colida com o da igualdade entre os candidatos que
participam do processo eleitoral. Ambos encerram valores caros ao regime democrático de
direito. É óbvio que a igualdade absoluta é impossível de ser alcançada. Mas, se se pretender
que haja certa equivalência ou equilíbrio entre todos os candidatos, a isonomia deverá
prevalecer sobre a plena liberdade de comunicação. 

  
Os rádios tem um poder de difusão e influência natural, já que se encontra

presente em quase todos os lares brasileiros, sendo encontrados nos rincões mais distantes. 
  
Os serviços prestados por tais veículos de comunicação são concedidos pelo

poder público federal, operando as empresas sob o regime de concessão, e estando seus bens
afetos à realização de uma finalidade pública, tendo natureza então de bens públicos por
afetação. 

  
Por conta disso, não podem ser empregados em prol de candidaturas. Devem

pautar sua atuação pela imparcialidade. Mesmo porque empresas concessionárias ou
permissionárias de serviço público não podem efetuar doação direta ou indireta, “em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie”, a partido ou
candidato (Artigo 24 da Lei Eleitoral). 

  
Com vistas a coibir o uso abusivo dos meios de comunicação em tela e ensejar

o acesso de todos os candidatos, estabelece a lei eleitoral minuciosa regulamentação. As
restrições abarcam as emissoras de rádios e também as emissoras de televisão, sejam com sinal
gratuito ou pago. 

  
É vedada a propaganda paga, devendo restringir-se ao horário eleitoral gratuito

(LE, arts. 36, § 2º, e 44, caput). 
  
Acerca dos limites dos meios de comunicação no período eleitoral, veja-se o

que é aduzido no artigo 45 da Lei Federal º 9.504/97: 
  

Art. 45.  Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano
das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e em seu noticiário: 
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens
de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular
de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou
em que haja manipulação de dados; 
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que,
de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou
coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;
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 III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou
contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou
representantes;           
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 
(...) 

  
Pela legislação acima, pode se depreender algumas premissas durante o

período de campanha eleitoral, dentre as quais destacamos: os veículos de comunicação
devem praticar tratamento isonômico entre os candidatos, no sentido de não conceder
tratamento privilegiado a qualquer um, mantendo assim a imparcialidade. 

  
Além disso, é proibido fazer propaganda partidária, além da gratuita, para

qualquer candidato ou coligação, e da mesma forma, incluída também a propaganda negativa,
qual seja, denegrir a imagem de certo candidato, com críticas infundadas, por mero apelo
midiático tendente a favorecer determinada coligação. 

  
A emissora que infringir tais vedações se sujeita à sanção de multa, conforme

prevê o § 2º do mesmo artigo 45 acima transcrito, no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada
em caso de reincidência. 

  
Com tais restrições, pretende-se privilegiar os princípios da imparcialidade e

da impessoalidade na prestação do serviço público, bem como da isonomia e do equilíbrio
entre os participantes do certame, impedindo-se que uns sejam beneficiados em detrimento de
outros. 

  
No presente caso, percebe-se que a rádio representada, bem como o

respectivo locutor, são totalmente parciais e privilegiam os candidatos da coligação “A Santa
Rosa que o povo quer”, formada pelo Partido Progressistas - PP e pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB. Isso é comprovado pelas transcrições anexas e os vídeos com os links de URL
acima dispostos, que demostram a campanha favorável que os representados vêm fazendo aos
referidos candidatos, desde o período de pré-campanha, perdurando durante o período da
campanha eleitoral. 

  
Destacam-se alguns trechos que de forma clara se verifica esse tratamento

privilegiado e parcial, quando o radialista representado diz: “mas na eleição agora em outubro
ou novembro, escuta a pancada, escuta a pancada, porque tá vindo é Edgar, tá vindo aí Mundô
que tem toda uma história de trabalho, de serviço, de prestação de serviço para o povo de Santa
Rosa. Verissimo tem voto aí de que? Qual o voto que Verissimo tem aí? Esse grupinho de vocês
aí? Respeita rapaz, porque Edgar tem uma história aí dentro de Santa Rosa” (trecho grifado na
página 4/5 doc. 04). 

  
Outro trecho que configura a parcialidade: “Vamos ver aí o que que vai dar no

final. Só sei que a boca tá esquentando lá pro prefeito Veríssimo. E Edgar, oh, é só subindo nas
pesquisas, é só subindo” (trecho grifado na página 6 – doc. 06). 

  
O tratamento é tão diferencial, em desrespeito à isonomia, que a rádio

representada praticamente toda semana faz propaganda privilegiada em favor da oposição,
realiza entrevistas, e o mesmo espaço não é oferecido à coligação autora. 

  
É disponibilizado tempo irrestrito da rádio para os citados candidatos,

conforme se depreende do trecho da fala do radialista representado: “Tá certo, patrícia nós vamo
falar, nós vamo falar mais na outra semana, porque o meu horário hoje é só até às 13 hora, já são
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12:55, tá certo? E aí a gente vai na outra semana...” (trecho grifado na página 16 – doc. 03). 
  
Além disso, vejamos a propaganda negativa que é realizada em face do

candidato à Prefeito Veríssimo Siqueira da coligação autora, pela fala do radialista: “Mas o povo
de Santa Rosa é um povo inteligente, é um povo determinado, é um povo ordeiro, tão aguentando
aí os desmando do prefeito e desse grupo que tá aí na prefeitura, tão aguentando humilhação,
tão aguentando xingamento, tão aguentando tudo calado...” (trecho grifado na página 4/5 – doc.
04). 

  
O radialista representado insiste e persiste em atacar o candidato da

coligação autora, veja-se a fala: “O prefeito Veríssimo Siqueira, que é do PT, né, está
explorando os trabalhadores. Meu Deus, quanta... irregularidade.” (trecho grifado na página 5 – 
doc. 06). 

  
Em casos semelhantes, veja-se o que entendem os Tribunais: 
  

RÁDIO. CARACTERIZA O ABUSO PREVISTO NO ART. 22 DA LC
64 /90 CONFERIR TRATAMENTO PRIVILEGIADO A UM
CANDIDATO EM DETRIMENTO DE OUTROS POR MEIO DE
PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO QUE ULTRAPASSA O
LIMITE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento desta
Corte de que, com a finalidade de proteger a normalidade e a
legitimidade das eleições, todas as circunstâncias relevantes devem
ser analisadas para comprovar o abuso. 2. É proibido às emissoras de
rádio e televisão conferir, por meio de sua programação, tratamento
político privilegiado a determinado candidato em detrimento de outros.
3. Agravo Regimental desprovido. TSE - Recurso Especial Eleitoral
RESPE 35606 AQUIDAUANA MS (TSE) Jurisprudência•Data de
publicação: 18/10/2016. 
  
EMISSORA DE RÁDIO. TRATAMENTO PRIVILEGIADO E
FAVORÁVEL A CANDIDATO. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Realiza propaganda irregular o
meio de comunicação que, em afronta ao princípio da isonomia que
norteia o processo eleitoral, difunde opiniões desfavoráveis a um
candidato, ao mesmo tempo em que concede tratamento privilegiado
ao adversário. 2. Conhecimento de desprovimento do recurso. TRE-SE
- Recurso Ele i tora l  RE 15782 ITABAIANA SE (TRE-SE)
Jurisprudência•Data de publicação: 23/03/2017. 
  
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. LOCUTOR.
EMISSORA DE RÁDIO. COMENTÁRIO ACERCA DA POLÍTICA
M U N I C I P A L .  A N Á L I S E  D E S A T E N T A  A  A S P E C T O S
PARTICULARES DE PRÉ-CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Por força
da EC nº 107/2020, a propaganda eleitoral, neste ano, foi permitida
após 26 de setembro, de modo a configurar propaganda eleitoral
antecipada aquela que, em período anterior à data mencionada, busca
atrair ou captar votos, mediante pedido expresso, em contexto
revelador de afronta à igualdade de oportunidades entre os candidatos,
bem como aquela que, desbordando de mera crítica, veicula conteúdo
ofensivo a direito de personalidade de concorrente, incidindo, desta
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forma, na prática de propaganda eleitoral antecipada negativa. 2. No
caso, imputa-se ao radialista José Francisco de Andrade, juntamente
com a emissora Rádio FM Itabaiana, a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa, veiculada durante programa de rádio conduzido
pelo recorrente. 3. Contudo, não se extrai da moldura fática elemento
configurador da propaganda eleitoral negativa, porquanto não se
vislumbra nos autos a veiculação de conteúdo ofensivo a direito da
personalidade de pré-candidato. Aliás, nem mesmo se vê exaltação de
qualidades positivas ou negativa de possível postulante a cargo eletivo,
bem assim proposição que, de alguma forma, o deprecie perante o
eleitorado. 4. Desprovimento do recurso. TRE-SE - Recurso Eleitoral
RE 060004610 ITABAIANA SE (TRE-SE) Jurisprudência•Data de
publicação: 14/10/2020. 
  
MENTA -  ELEIÇÕES 2016 -  RECURSO ELEITORAL -
R E P R E S E N T A Ç Ã O  P O R  P R O P A G A N D A  E L E I T O R A L
ANTECIPADA NEGATIVA - EXPRESSÕES QUE ULTRAPASSAM
CRÍTICAS À GESTÃO DE CANDIDATA À REELEIÇÃO -
MAJORITÁRIA - EXCESSO CARACTERIZADO NA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA DISSIMULADA POR MEIO DE
ENTREVISTA EM RÁDIO - DESPROVIDO. 1.Configurada a
propaganda eleitoral antecipada negativa, tendo ocorrido a divulgação
de argumentos com intuito de denegrir a imagem do pré-candidato
adversário político, bem como a manifestação de críticas que excedem
os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da
disputa eleitoral do pleito vindouro. Precedente TSE: AgR-REspe - nº
8428 Acórdão de 24/02/2015, Min. Luciana Lóssio, DJE 18/03/2015, p.
18/19. 2. Recurso conhecido e desprovido. TRE-PR - RECURSO
ELEITORAL RE 22918 CAPANEMA PR (TRE-PR) Jurisprudência•Data
de publicação: 25/10/2016. 

  
Então, no presente caso, de acordo com os argumentos jurídicos acima

dispostos, e de todo acervo probatório anexo, percebemos a caracterização de ilícitos eleitorais
pelos representados, quais sejam: PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR, pelo fato de estar
havendo clara propaganda em favor da coligação de oposição, e propaganda negativa em
desfavor da coligação autora; PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR, já que
os fatos acontecem desde o mês de Junho de 2020, momento de pré-campanha, no qual era
proibida a realização de todos os atos praticados; ABUSO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MEIO
DE COMUNICAÇÃO, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, pelo tratamento
privilegiado e favorável acima caracterizado. 

  
Tais atos devem ser prontamente rechaçados pela Justiça Eleitoral, no

sentindo de não se permitir que aconteçam daqui para frente, bem como sejam punidos na forma
legal as inúmeras vezes que foram perpetrados anteriormente, conforme provas anexas. 

  
Diante disso, é necessário que os representados sejam, com base no § 2º do

artigo 45 da Lei nº 9.504/97, responsabilizados pelos ilícitos cometidos, cominando ao pagamento
de multa no patamar máximo de cem mil UFIR, e deixando desde logo ciente a duplicação da
multa em caso de reincidência. 

  
Além disso, é necessário também deixar expresso a possibilidade da aplicação

do artigo 56 da Lei nº 9.504/97 em relação á emissora representada no caso de descumprimento
das normas legais, que pode ocasionar a suspensão, por vinte e quatro horas, da programação
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normal. 
  
  
III – DA LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 
  
As ilegalidades acima transcritas cometidas pelos representados em conjunto

devem ser reparadas com urgência, a fim de que o dano às normas da Justiça Eleitoral seja
cessado. 

  
O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao

Processo Eleitoral, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

  
A probabilidade do direito encontra-se aqui presente e comprovada pelos

registros transcritos anexos bem como os próprios vídeos constantes da rede social do
representado (Sr. Jacob Cortez), conforme endereços de URL constantes nos fatos, e ainda
diante de todas as normas eleitorais acima dispostas, que comprovam que as citadas condutas
perpetradas pelos representados são totalmente ilícitas e irregulares, já que são proibidas. 

  
Tais condutas, como dito, tratam-se da PROPAGANDA ELEITORAL

IRREGULAR, na forma antecipada no período de pré-campanha, como também de forma atual e
constante, que se caracterizam pelo fato de estar ocorrendo propaganda negativa que denigre a
imagem dos candidatos da coligação ora representante, e da campanha favorável que é realizada
em favor dos candidatos da coligação adversa, o que denota o abuso e utilização indevida dos
meios de comunicação no pleito eleitoral. 

  
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no prejuízo que

tal situação acarreta às eleições da cidade de Santa Rosa do Piauí - PI, assim como a todos os
candidatos da coligação representante, uma vez que, ao realizarem atos de propaganda
irregular e proibidos, propaganda negativa, e tratamento privilegiado e favorável a
determinados candidatos, observa-se grave desequilíbrio nas eleições, beneficiando uns e
prejudicando outros. 

  
Nesse sentido, faz-se necessária a CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR de

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que, seja determinado que os representados
excluam os vídeos acima citados da rede social do Sr. Jacob Cortez e de qualquer outra
rede social que se encontrar, se abstenham de continuar realizando o tratamento
privilegiado e favorável que vem sendo feito em favor dos candidatos da coligação “A
Santa Rosa que o povo quer” (Candidatos do Partido Progressistas e do Partido Socialista
Brasileiro de Santa Rosa do Piauí – PI), o que inclui propaganda eleitoral em favor deles
como vem sendo realizado, e também se abstenham de continuar realizando propaganda
eleitoral negativa em face dos candidatos da coligação ora representante (Candidatos do
Partido dos Trabalhadores de Santa Rosa do Piauí), propagandas que denigram a imagem
e digam respeito a fatos inverídicos, e mantenham a imparcialidade necessária ao pleito
eleitoral que qualquer meio de comunicação social deve respeitar, fixando multa diária em
caso de descumprimento da ordem judicial, e também a pena prevista no artigo 56 da Lei
nº 9.504/97 em relação á emissora representada no caso de descumprimento das normas
legais, que pode ocasionar a suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal. 

  
  
IV – DOS PEDIDOS 
  
Ante o exposto, requer: 
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a)      Seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para com fulcro

nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 9.504/97, determinar que os
representados excluam os vídeos acima citados da rede social do Sr.
Jacob Cortez e de qualquer outra rede social que se encontrar, e se
abstenham, IMEDIATAMENTE, de continuar realizando o tratamento
privilegiado e favorável que vem sendo feito em favor dos candidatos
da coligação “A Santa Rosa que o povo quer” (Candidatos do Partido
Progressistas e do Partido Socialista Brasileiro de Santa Rosa do
Piauí – PI), o que inclui propaganda eleitoral em favor deles como vem
sendo realizado, e também se abstenham de continuar realizando
propaganda eleitoral negativa em face dos candidatos da coligação
ora representante (Candidatos do Partido dos Trabalhadores de Santa
Rosa do Piauí), propagandas que denigram a imagem e digam respeito
a fatos inverídicos, e mantenham a imparcialidade necessária ao pleito
eleitoral que qualquer meio de comunicação social deve respeitar,
fixando multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, e
também a pena prevista no artigo 56 da Lei nº 9.504/97 em relação á
emissora representada no caso de descumprimento das normas
legais, que pode ocasionar a suspensão, por vinte e quatro horas, da
programação normal; 

  
b)     Sejam os representados regularmente citados; 

 
c)      Ao final da instrução processual, seja a presente representação eleitoral

julgada TOTALMENTE PROCEDENTE no sentido de confirmar a tutela de
urgência deferida, bem como seja reconhecida a responsabilidade
solidária dos representados pelo ato ilícito e irregular de propaganda
eleitoral, de propaganda eleitoral antecipada, bem como o abuso e
utilização indevida de meio de comunicação no pleito eleitoral, bem
como seja imputadas as respectivas multas eleitorais em face deles,
no seu patamar máximo. 

 
Protesta provar o alegado por meio de todas as provas admitidas em direito. 

  
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
  

Santa Rosa do Piauí-PI, 21 de Outubro de 2020. 
  

FILIPE LUNARI DE ARAÚJO COSTA 
ADVOGADO OAB/PI Nº 16.394 
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1 

PARTICIPANTES 
Jacob 
Igor 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
32 minutos e 35 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 
Ipsis Litteris (na íntegra) 
 
LEGENDA 
... → pausa ou interrupção. 
(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
 
____________________________________________________________ 
(INÍCIO) 

 

[00:00:01] 

Jacob: E também é... é funcionário público federal e é pré-candidato a 

vereador, né, com Edgar Castelo Branco, lá na cidade de Santa Rosa. Igor, 

boa tarde, satisfação poder conversar pela primeira vez com você aqui no 

grande jornal Vale do Canindé. Alô, Igor? Alô, Igor? Alô, Igor, boa tarde, 

satisfação poder conversar com você pela primeira vez aqui no grande 

jornal Vale do Canindé, o nosso microfone está nas suas colocações iniciais. 

[00:00:34] 

Igor: ...todos os ouvintes da Vale do Canindé e em especial meus irmãos 

santa-rosenses. Eh, Jacob a gente vem aqui esclarecer uma matéria que foi 

postada no Portal de Santa Rosa hoje, na... na tarde de ontem, que fazia 

menção ao nosso nome, né. [00:00:55] 

Jacob: Hm. [00:00:55] 
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 2 

Igor: A gente quer esclarecer a respeito de uma ação popular. Ingressamos 

contra o prefeito de Santa Rosa e também contra o Município, para que 

eles pudessem, né, para que eles pudessem disponibilizar no portal da 

transparência os dados referente aos gastos com o enfretamento à COVID-

19. Você sabe que os Municípios estão recebendo recursos federais pra que 

possam ser aplicados nesse combate à doença, não é isso? [00:01:20] 

Jacob: Exato. [00:01:20] 

Igor: E o povo precisa saber como esses recursos estão sendo aplicados. 

[00:01:24] 

Jacob: E tem prefeito aí que não tá gastando nem um centavo, tá ficando 

com o dinheiro mesmo. [00:01:28] 

Igor: Pois é. [00:01:28] 

Jacob: E como é que foi em Santa Rosa? Como é que foi essa ação movida 

aí por você? [00:01:33] 

Igor: É o seguinte, dia quatro de julho nós ingressamos com uma ação 

popular, né, contra o prefeito e contra o Município também, pedindo que 

ele disponibilizasse no portal da transparência os dados com gastos para o 

enfrentamento da COVID-19. [00:01:50] 

Jacob: Hm. [00:01:50] 

Igor: É porque não havia nenhuma informação lá no portal da 

transparência. Havia lá uma aba "prestação de contas COVID-19", mas não 

havia nenhuma nota fiscal, nenhuma nota de empenho, nenhuma nota de 

pagamento, não havia nada. E aí nós ingressamos com essa ação solicitando 

que o prefeito, o gestor, pudesse informar esses dados, certo? Entretanto, 

eles publicaram ontem uma matéria dizendo que o Ministério Público havia 
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 3 

opinado pela extinção do processo, que não havia nenhum fundamento no 

processo. E é isso que a gente quer esclarecer. Na verdade, o Ministério 

Público emitiu sim o parecer pedindo a extinção do processo e, hoje, a 

doutora Maria do Socorro, né, (inint) [00:02:34] processo, pedindo... 

determinando a extinção do processo. Mas por que isso aconteceu? É isso 

que eles não explicam, é isso que eles postaram (no mesmo portal) 

[00:02:43] que outrora disse que (inint) [00:02:45-00:02:48] na nossa 

chapa, sem sequer terem ouvido o doutor Lindolfo. Então, é um portal sem 

o mínimo de credibilidade. Inclusive, nós solicitamos que estivesse presente 

lá também a... a manifestação da nossa opinião, e até agora nos deram... 

não nos deram nenhum retorno. Então, o que tem que ficar claro pra 

população de Santa Rosa é o seguinte: por que que o Ministério Publicou 

pediu a extinção do processo? Porque eles lançaram o sistema do portal da 

transparência, os dados, no dia 11 de (junho) [00:03:19], mas o povo, Jacob, 

o povo não é burro, a ação foi impetrada dia quatro, dia quatro não havia 

nenhuma informação. A... a informação só foi disponibilizada depois que 

nós ingressamos com a ação, apenas lá no dia 11, depois que eles já tinham 

até sido intimado do processo. E quando a doutora Maria do Socorro 

despachou o processo, ela deu um prazo de 72 horas pra que eles pudessem 

se manifestar. Então, o que que a gente quer deixar claro é que: eles só 

disponibilizaram as informações porque... [00:03:57] 

Jacob: Depois da denúncia, né. Depois da denúncia foi que foram botar lá, 

eh... [00:04:02] 

Igor: ...aí eles foram dizer para o Ministério Público e para a... a doutora 

Maria do Socorro, que é a juíza da Segunda Vara, que já... já havia 

disponibilizado as informações, e, devido a isso, claro, o processo, ele 
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 4 

perdeu a causa de existir, por quê? Porque as informações foram 

disponibilizadas. Agora, por que é que eles não explicam que a lei, ela foi 

sancionada, a lei que determina essa transparência, foi sancionada lá em 

fevereiro. Houve uma orientação do Ministério Público, que tem, inclusive, 

neste processo, determinado já no dia 16 de abril, que eles fizessem a 

transparência desses gastos. [00:04:41] 

Jacob: Sei. [00:04:41] 

Igor: E... e outra, e outra: desde abril, no mês de abril, no mês de maio e 

agora no mês de junho que eles vêm recebendo recursos federais pra 

enfrentamento à COVID, por que que antes não disponibilizavam? Por que 

que só vieram disponibilizar após nós ingressarmos com essa ação? Então, 

isso, Jacob, é o que tem que ficar claro pra população de Santa Rosa, que 

não é burra, que sabe discernir as coisas. Eles ficam utilizando esse portal 

pra distorcer a mente dos santa-rosenses, mas o santa-rosense sabe quem, 

realmente, tá lutando... combatendo a corrupção e em prol da 

transparência, que somos nós. [00:05:17] 

Jacob: Doutor (inint) [00:05:18], agora com relação, eh, também outra 

ação, né, que foi movida aí pelo... pelo... pelo doutor Caio, outro advogado 

aí, doutor Igor é o que tá falando agora, aí tem o outro advogado que moveu 

ação também com relação ao lixão, e que esta ação, né, também foi 

determinada pela Justiça que esse lixão seja retirado de dentro da cidade. 

Você também tomou conhecimento disso? [00:05:46] 

Igor: Tive conhecimento, essa ação é do doutor Murilo. [00:05:49] 

Jacob: Ah, do doutor Murilo, exatamente. [00:05:52] 

Igor: ...é apoiador do nosso grupo, doutor Murilo Augusto. [00:05:53] 
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Jacob: Exato. [00:05:53] 

Igor: E... e essa ação, Jacob, já é uma reivindicação de... de... de tempos 

anteriores que a gente vem fazendo na... contra a gestão do prefeito 

Veríssimo. Foi uma promessa de campanha dele, retirar esse lixão de lá, que 

esse lixão tem afetado, eh, inúmeros moradores do Bairro Pé da Serra e 

Fazenda, que convivem diariamente com a fumaça proveniente lá do... da 

queima dos... dos dejetos que tão (inint) [00:06:20] lá. Então, eh... é uma 

conquista nossa, é uma conquista do g... do grupo Boca Preta, é uma 

conquista do grupo que apoia a candidatura de Edgar Castelo Branco. 

[00:06:30] 

Jacob: E esse lixão foi determinado pela Justiça pra... pra ter um prazo de 

retirar, até quando? [00:06:36] 

Igor: O prazo (foi retirado) [00:06:37], eh, eu não... eu não... confesso a você 

que ainda não li o teor da sentença, mas..., mas já foi determinado que 

fosse retirado, eh, o lixão de lá. Isso já em segunda instância, porque, cabe 

dizer aqui, que na primeira instância, Jacob, nós ganhamos e o Município 

recorreu para o Tribunal de Justiça. [00:06:58] 

Jacob: Pra não tirar o lixão. [00:07:00] 

Igor: Oi? [00:07:01] 

Jacob: Pra não tirar o lixão do centro da cidade. [00:07:03] 

Igor: Pra não tirar o lixão. [00:07:05] 

Jacob: Rapaz, é impressionante. [00:07:05] 

Igor: Eles recorreram... eles recorreram para o Tribunal de Justiça, pra 

segunda instância, pra não retirar o lixão. Essa é a verdade e tem que ser 
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dita. Eu não sei qual o interesse de continuar com esse lixão lá, porque se 

havia uma decisão de primeira instância, por que é que essa decisão não 

foi, de imediato, cumprida? Não é verdade? [00:07:23] 

Jacob: Exatamente. Ainda foram recorrer, né? Agora, com relação a esse 

outro processo aí, que você falou aí, com relação à prestação de contas dos 

recursos da COVID, o que é que você pre... pretende fazer agora? [00:07:35] 

Igor: Agora é o seguinte. Foram disponibilizados algumas notas lá de 

empenho e alguns comprovantes de pagamento, e nós estamos nos 

debruçando sobre esse material pra fiscalizar e verificar se esse valor gasto 

realmente corresponde ao montante que foi recebido pelo Município. 

[00:07:55] 

Jacob: E com relação a... a esse dinheiro, foi feito algum gasto aí? Você tem 

presenciado se gastaram algum dinheiro aí, eh, em benefício da população, 

com relação a esse dinheiro da pandemia? [00:08:06] 

Igor: O que nós temos presenciado... o que nós temos presenciado 

visivelmente aos nossos olhos é uma (inint) [00:08:11] que funciona apenas 

no horário de expediente, ela não funciona 24 horas, tampouco no final de 

semana; e algumas (inint) [00:08:19] que foram instaladas em alguns 

órgãos públicos. No mais, eh, não encontramos ainda gastos que 

justifiquem o montante de 150 mil que foi recebido, mais, ainda, a parcela 

que já foi recebida, agora no mês de junho, daquele auxílio emergencial do 

Município, no valor de 126 mil reais. A gente vai se debruçar sobre as notas, 

lá tem ordem de pagamento de pessoal, principalmente são pagamentos 

pra o pessoal que está na barreira, né, e é uma barreira como... digo 

novamente, só funciona durante o dia, até cinco horas da tarde, e não 

funciona nos finais de semana. [00:08:56] 
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Jacob: E agora, eh, me falaram também que aí parece que tem dois paciente 

que... que tão com o vírus da COVID, e ele me falou que lá no postinho não 

tem nem... nem a... a... a Azitromicina, né, que é dada para as pessoas fazer 

o tratamento em casa. Você pode ver isso aí, se realmente existe essa 

medicação? Porque aqui em Oeiras, por exemplo, quando se faz o teste 

aqui, que... que é diagnosticado que está com sintomas leves, que vai ser 

tratado em casa, a própria Secretaria de Saúde de Oeiras, né, eh, faz o 

tratamento do paciente através desses medicamentos: Azitromicina, eh, 

complexo B, hidro... hidroxicloroquina também. Isso aí, o cara me falou que 

lá nem isso tem. [00:09:41] 

Igor: Ja... Jacob, a última vez que fizemos, né, uma investigação lá no... na 

Secretaria de Saúde a respeito desse medicamento eles estavam em falta, 

e isso não faz mais do que duas semanas. Então, a... ainda não foi feita, se 

foi feita nós não tomamos conhecimento ainda da... dessa aquisição desses 

medicamentos. [00:10:02] 

Jacob: Agora, doutor Igor, eu quero te perguntar francamente, vamos falar 

de política, porque você é advogado, né, exerce a função e, graças a Deus, 

com grande êxito, também é funcionário público federal, né, e tá 

ingressando na política, colocando o seu nome aí como pré-candidato a 

vereador. E eu te pergunto e quero que você me responda sem nenhuma 

paixão, né, sem nenhuma paixão política. Você é de Santa Rosa, e, talvez, 

não tenha nem precisão de entrar em política, né, e como é que você vê 

hoje aí, realmente, a cidade de Santa Rosa? O que foi que melhorou para a 

população de Santa Rosa com essa administração do prefeito Veríssimo 

Siqueira e sua equipe? O que foi que melhorou na saúde, na educação, na 

infraestrutura, no esporte, no lazer? Melhorou alguma coisa? Me fale 
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francamente: melhorou? Tem, realmente, tudo aquilo que o vereador fala, 

que o... os secretários falam? Que Santa Rosa é um canteiro de obras; que 

Santa Rosa tem médico em todos os postos de saúde; que Santa Rosa tem 

medicamento; que, realmente, o Veríssimo é um bom prefeito; que o 

Veríssimo paga bem ao povo; que o Veríssimo faz as compras, eh, da 

prefeitura aí em Santa Rosa? Me responda sem paixão política: existe 

realmente isso aí? Santa Rosa é um mar de rosa hoje, doutor Igor? 

[00:11:30] 

Igor: Santa Rosa, definitivamente, Jacob, não é um mar de rosas. Eh, você 

disse que a gente não tinha nenhuma necessidade de estar ingressando por 

nenhum interesse, eh, econômico, financeiro ou de qualquer natureza 

nesse sentido, mas nós estamos ingressando na política porque 

enxergamos que é na política que a gente transforma a vida das pessoas, é 

na política que a gente leva qualidade de vida pras pessoas, é na política 

que a gente faz o bem ao próximo. E, por isso, nós (inint) [00:12:00] o nosso 

nome, pré-candidato a vereador aqui em Santa Rosa, do lado do nosso 

futuro prefeito, Edgar Castelo Branco, e queremos dizer o seguinte: a 

eleição do prefeito Veríssimo foi feita em cima de inúmeras promessas, 

uma expectativa muito grande foi criada por grande parte da população, 

que acreditou naquelas promessas e que fato não têm sido cumpridas. 

[00:12:25] 

Jacob: Certo. [00:12:26] 

Igor: As obras que tem aqui é, como já foi dito, a obra do (estádio) 

[00:12:29], que ela está parada, na verdade, e, também, algumas outras 

ruas que foram calçadas, mas podemos constatar que algumas delas já 

foram de recursos que foram deixados pela administração anterior, como a 
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rua 18 de Julho, e isso são obras ainda que ficaram pendentes da 

administração passada. O povo de Santa Rosa, Jacob, sabe qual é a verdade, 

o povo de Santa Rosa saberá enxergar nessas eleições quem de fato 

trabalha por Santa Rosa e quem de fato quer fazer alguma coisa aqui pel... 

em prol da nossa cidade. [00:13:03] 

Jacob: Você acha que... que mesmo já faltando aí poucos meses para o 

término dessa administração do... do Veríssimo e do Chico Santos, será que 

eles ainda vão cumprir aquelas promessas que foram feitas no palanque, 

como construção de 400 casas; aula por tempo integral, né; postos de 

saúde com médicos, oferecendo aí para a população; quadra de esportes, 

que prometeu que queria fazer, né; e tantas outras, como o auxílio ao 

estudante, né, que iria construir casa de estudante, eh, nas outras cidades 

para dar apoio aos estudantes de Santa Rosa. Você acha que eles ainda vão 

fazer isso? [00:13:40] 

Igor: Jacob eu acredito que o povo de Santa Rosa são inteligente e eles não 

acreditarão mais em promessas mirabolantes e que não foram cumpridas. 

Como eu falei, Veríssimo se elegeu com uma plataforma de promessas, 

algumas, Jacob, cabe aqui dizer, não eram mirabolantes, mas ele sequer 

conseguiu... conseguiu cumpri-las. E aí ele teve quatro anos, tendo a 

oportunidade de cumprir o seu plano de governo e não tem 1% do que 

estava lá, não tem 1% do que estava lá que foi concluído. [00:14:18] 

Jacob: Esse estádio que ele... que a... que me disseram aqui que as 

máquinas foram retiradas, eh, que seria uma obra muito importante para a 

juventude aí de Santa Rosa, realmente as máquinas foram retiradas aí do... 

do... do pátio da obra? [00:14:33] 
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Igor: De fato foram retiradas as máquinas, né. Eh, a informação que temos 

é que essa retirada foi feita porque o governo do Estado, ele não... não 

honrou com o pagamento da... da empresa, né, não honrou com o 

pagamento da empresa. [00:14:50] 

Jacob: Porque tem que ter a contrapartida, também, da prefeitura. 

[00:14:53] 

Igor: ...Jacob, cabe a gente dizer o seguinte: não é... o Município também 

não pode jogar na conta do Estado porque nós sabemos quem está à frente 

do governo do Estado, que é o senhor Wellington Dias, também do Partido 

dos Trabalhadores, que é aliado direto do senhor Assis Carvalho, deputado 

federal... [00:15:10] 

Jacob: E é o presidente do PT. [00:15:11] 

Igor: ...apoio à gestão do prefeito Veríssimo. Então, ele não pode jogar isso 

na conta do governo do Estado. [00:15:18] 

Jacob: Agora se fala muito, que eu sei que é uma obra eleitoreira, que a 

gente tá sentindo isso, porque todos os pronunciamentos, todas as 

entrevistas feita aí, tanto pelo prefeito como vice-prefeito, como por parte 

dos vereadores que... que falam na emissora de rádio, e... e se falam muito 

nesta obra aí, que eles dizem que estão fazendo e que é muito importante. 

Creio que será importante para a cidade, que é essa obra do Guarani. Será 

que essa obra vai ser concluída, eh, doutor Igor? [00:15:48] 

Igor: Jacob, ela pode ser concluída, pode ser inclusive inaugurada, mas é 

uma obra que (pecou) [00:15:56] desde o seu início. Nós sabemos que essa 

obra é um anseio antigo da população de Santa Rosa, mas ela era difícil de 

ser feita, porque exige um investimento muito alto, dado que é um local em 
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que as águas do centro da cidade correm todas pra essa rua e era necessário 

se fazer o projeto, né, de engenharia para se construir uma galeria. Lá eles 

fizeram uma rua somente calçada, aterraram, e vale a pena dizer que, ano 

passado, eles já haviam aterrado a rua toda (inint) [00:16:31] e quando 

vieram as primeiras chuvas abriram-se buracos enormes lá. [00:16:36] 

Jacob: Certo. [00:16:36] 

Igor: Então, eh, queremos crer que não será diferente só porque colocaram, 

eh, o paralelepípedo, né, (inint) [00:16:44] calçamento, falando em... em 

um vocabulário bem claro. Não quer dizer que... que a água também (inint) 

[00:16:50] na... lá... lá nesta rua. Então, é uma obra realmente eleitoreira, 

que... que não foi feita de acordo como manda a Engenharia, como deve 

ser feita. [00:17:02] 

Jacob: Certo, agora eu te pergunto. Você é um cara inteligente, eh, se não 

fosse tão inteligente não chegava onde chegou, é advogado, é formado, né, 

e tem visão, eh, de um futuro próspero e bom para a população, tanto é 

que você tá aí como pré-candidato a vereador. A cidade de Santa Rosa, por 

exemplo, na zona rural, né, na zona rural, você vê que... e você observa, que 

melhorou alguma coisa aí para o homem do campo? Qual apoio que essa 

administração tem dada diretamente ao homem do campo? Porque a gente 

recebe aqui muitas reclamações também de que vária localidade aí, como 

foi agora no... no não sei o que dos Rabelo, tava sem água desde domingo; 

outras ligam pra cá dizendo que tá sem água, que dá problema na bomba e 

que não tem a quem recorrer, e, quando recorre, é tratado como... como 

ninguém, né, não dão atenção às pessoas. Você acha que... que teve alguma 

melhora para o homem do campo, eh, aí, na cidade de Santa Rosa, nessa 

administração, doutor Igor? [00:18:02] 
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Igor: Jacob, eu quero falar que em administrações anteriores foram 

construído mais de 40 poços (populares) [00:18:11] na zona rural e... na 

gestão do prefeito Veríssimo não houve a perfuração de nenhum. Por aí a 

gente já começa... nós temos também o problema das estradas. Inclusive, 

agora, no mês de fevereiro, eu estive, em pleno inverno, (inint) [00:18:27-

00:18:32] e... e... acabei atolando meu carro. [00:18:34] 

Jacob: Meu Deus. [00:18:35] 

Igor: Acabei atolando meu carro porque as estradas estão intrafegáveis. 

Não é por culpa do inverno, é por culpa de uma administração que não se 

importa com o homem do campo, não olha pra o homem do interior. 

[00:18:48] 

Jacob: Não tá nem aí, né? Agora, a casa do prefeito, o povo tem acesso de 

chegar, visitar, ou mesmo a prefeitura, de... de fazer alguma reivindicação? 

[00:18:59] 

Igor: O que sabemos é que os atendimentos do prefeito, eles es... são 

restritos à prefeitura municipal, e ficamos sabendo ainda que há uma 

ordem de atendimento. E cabe esclarecer que isso não é, né, devido à 

pandemia, isso já vem de tempos anteriores e que ele atende o restrito 

número de pessoas por dia. [00:19:25] 

Jacob: Você, como advogado e pré-candidato a vereador, eh, tivemos a 

informação também de que ele, o prefeito, estaria aí, eh, dispensando os 

contratados que trabalhem na educação. Pagou parece que dia dez desse 

mês e talvez não vá pagar mais agora no dia dez de julho. Você, como 

advogado, dentro da lei, pode se fazer isso? Ou ele tá fazendo 

simplesmente por maldade? [00:19:51] 
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Igor: Na verdade, Jacob, juridicamente, ele pode, sim, demitir os 

contratados a qualquer momento; agora, humanamente falando, isso não 

é aceitável, por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, em 

que as pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras, dificuldades 

muitas vezes até de se alimentar. Então, o único sustento é o contrato que 

eles têm com o... com a administração municipal. Então, não é humano se 

fazer a demissão desses contratados e tampouco é humano se fazer o 

atraso do pagamento deles num período tão crítico que estamos vivendo. 

[00:20:32] 

Jacob: É verdade, realmente é muita malvadeza. Agora, doutor Igor, vamo 

passar pro lado da bicha. O que te levou... o que tá te levando a colocar o 

teu nome como pré-candidato a vereador? E, outra coisa, sendo eleito 

vereador, sendo eleito vereador, presta atenção à pergunta, caso o Edgar 

perca a eleição, caso o Edgar perca a eleição, você seria capaz de não ficar 

mais no grupo de Edgar e ir pro lado do prefeito Veríssimo caso ele se 

reeleja? [00:21:15] 

Igor: Jacob, como eu disse anteriormente, a política é o meio pelo qual a 

gente trabalha pra melhorar a vida das pessoas e foi com esse desejo que 

eu (ingressei) [00:21:25] na política desde muito cedo, desde criança, 

sempre tive esse desejo, mas, inicialmente, acredito que é preciso a gente 

buscar preparação para assumir um cargo público. Fui inicialmente estudar, 

me formar, hoje sou concursado, sou servidor público federal e me acho... 

e acredito que sou gabaritado pra exercer essa função. E quero, aqui, em 

público, nessa (inint) [00:21:48], que muitas pessoas estão nos ouvindo, 

muito santa-rosenses estão nos ouvindo: estou no grupo de Edgar Castelo 

Branco perdendo eleição, ganhando eleição. Não me aliarei a Veríssimo 
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Siqueira. Podem me cobrar daqui a quatro anos, sendo eu eleito, que 

estarei abraçado com o Veríssimo. Podem me cobrar. [00:22:10] 

Jacob: Como é que você vê essa questão de vereadores que foram eleitos 

no palanque de Edgar, que tinham toda a confiança do grupo, né, não só do 

Edgar, como do grupo, e foram eleitos lá dentro, foram eleitos no palanque, 

com a ajuda do próprio partido, e que hoje realmente já não fazem mais 

parte desse grupo, porque deixaram o grupo. Todo mundo, naturalmente, 

tem o direito de escolher, de ficar onde quer. Como você vê essa questão 

desses vereadores que deixaram o grupo ingressando lá no grupo do 

Veríssimo? [00:22:37] 

Igor: Como você falou, cada um tem o direito de estar onde quer, mas, antes 

disso, nós precisamos analisar quem nos deu o mandato. O que eu tenho 

andado nas ruas e percebido é que as pessoas estão decepcionadas com 

esse tipo de comportamento e é em cima disso que nós estamos 

trabalhando e mostrando para as pessoas a nossa fidelidade, o nosso 

compromisso com a verdade e com quem realmente pensa no povo de 

Santa Rosa. Pessoas que agem dessa forma, elas não se preocupam com o 

voto que foi depositado lá na urna. Eu acho que o mais importante que nós 

temos que honrar após sermos eleitos é o voto de confiança que cada 

eleitor depositou na urna em nosso favor. [00:23:25] 

Jacob: Você acha que esses vereadores que deixaram o grupo de Edgar e 

ingressaram no grupo do Veríssimo levaram os votos que o elegeram? 

[00:23:33] 

Igor: Eles, Jacob, levaram apenas os votos de seus familiares. E, diga-se de 

passagem, não foram todos. Conheço familiares de vereador que fez essa 

mudança e que esses vereadores sequer acompanharam para votar nele 
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para vereador. Então... então, isso mostra... isso mostra que o povo está 

insatisfeito e veremos na urna o troco que o povo realmente vai dar pra 

quem age com esse comportamento. Eu acho que a gente deve ser fiel, 

como eu falei, aos nossos eleitores, àquelas pessoas que nos elegeram. Se 

quisermos fazer esse tipo de mudança, antes precisamos consultar os 

nossos eleitores, os nossos amigos, se eles concordam com essa decisão. E 

o que temos visto é que as pessoas não concordam com isso, as pessoas 

estão chateadas, tem gente magoada com esse tipo de comportamento. 

Não... não é porque o meu candidato a prefeito perdeu a eleição que eu 

preciso ir pra lá. O vereador de oposição, ele também tem o seu papel, ele 

também tem o seu valor. O vereador de oposição, como nós temos três 

vereadores, o Dão, a Patrícia e Renildo, são pra combater os desmandos da 

administração, são pra fiscalizar, são pra fazer a vontade do povo junto à 

administração, cobrando, fiscalizando. [00:24:59] 

Jacob: Então, se fosse assim, os vereador que... que se candidata em um 

grupo, perdendo a eleição, muda pro outro grupo. Quer dizer, tá lá naquele 

grupo só pra se eleger, né, doutor Igor? [00:25:09] 

Igor: Fica a pergunta, né, Jacob, fica a pergunta se... se... se... é porque tem 

o... tem o ditado que diz que tem gente que não gosta de sol, gosta de 

sombra. Então, às vezes pode ser também, porque nós não estamos na 

prefeitura. Caso o Edgar tivesse ganhado a eleição, a história poderia ser 

diferente, né? [00:25:32] 

Jacob: Exato. E, geralmente, trabalhar na oposição, eh, tem que ser caba de 

ol... de sangue no olho, viu? [00:25:41] 

Igor: Tem que ter coragem. [00:25:41] 
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Jacob: Tem que ter coragem, porque não é todo mundo que... que perde 

uma prefeitura e se elege vereador e fica na oposição, não, né. O cara tem 

que... que, realmente, ter determinação. E nem sempre, eh... acontece isso, 

né, doutor, Igor? [00:25:59] 

Igor: Tem que ter coragem e essa coragem eu tenho, essa coragem eu 

herdei, Jacob, do meu avô, não sei se você o conhece, o senhor Chico 

(Moura) [00:26:06]. [00:26:06] 

Jacob: Chico (Moura) [00:26:07]. (Inint) [00:26:08] 

Igor: Um dos fundadores da nossa cidade. [00:26:10] 

Jacob: Conheci demais. [00:26:10] 

Igor: E essa coragem nós temos, de honrar a palavra que a gente tem, de 

dizer mais uma vez pra você, santa-rosense, como você perguntou, Jacob, 

se Edgar Castelo Branco chegar a perder a eleição, que, de fato, não vai 

acontecer, porque a gente sabe da insatisfação do povo santa-rosense, nós 

estaremos fiel contra os desmandos do prefeito Veríssimo Siqueira. 

[00:26:33] 

Jacob: Temos aqui na nossa live Samuel Castelo Brancos: "doutor Igor, esse 

tem minha credibilidade". Balduíno França: "valeu, doutor Igor". V... eh... 

Vânia (Quaresma) [00:26:44]: "muito bem, doutor Igor, entrevista bem 

esclarecedora e interessante, parabéns". Stefany Alves Castelo Branco: "é 

isso aí, doutor Igor, é questão de caráter". Alice Nunes: "tamo junto, doutor 

Igor, parabéns pra você". Tem também aqui Balduíno França: "verdade, 

doutor Igor, você é o cara". Também, eh... também tem aqui Samuel, que 

tá dizendo: "você realmente é um jovem competente e inteligente, tamo 

junto". Isso é bom, né, Igor? Porque nós estamos aqui agora, não só o povo 
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ouvindo através do rádio, o rádio à pilha, o rádio à energia, mas nós 

estamos também sendo ouvido através do RadiosNet, em São Paulo, no Rio, 

em Recife, em Fortaleza, né, até nos Estados Unidos nós temos ouvinte; 

também aqui através da live do Facebook. E, realmente, tudo aquilo que a 

gente fala aqui dentro desse programa, né, realmente tem repercussão 

grandiosa, principalmente quando a gente fala alguma coisa que... que bate 

na ferida daqueles que estão fazendo as coisas errada. Imediatamente tem 

a reação já no outro dia, não espera nem... nem nada, já tá no outro dia 

respondendo. Então, isso é muito bom e eu fico feliz, né, de... de tá 

conversando com você, um jovem, advogado, funcionário público federal, 

concursado, que tem tudo também, doutor Igor, para ser um grande 

representante deste povo de Santa Rosa aí na Câmara Municipal, 

juntamente com os demais pré-candidatos que estão colocando seu nome 

primeira vez, como Ernaldo Silva, né, como outros jovens que estão aí 

também, como os vereadores que já estão aí, o Renildo, a Patrícia, o Dão, e 

os demais que estão aí nesse grupo, né, somando e... e... e, realmente, 

fazendo, eh, o que o povo de Santa Rosa pretende fazer e quer fazer, que é 

realmente, eh.... eh... um trabalho sério e voltado pra essa população. É 

porque o povo... é o que eu digo, o povo bota, o povo tira. O povo deu a 

oportunidade pra esse grupo que está aí hoje e naturalmente o povo não, 

eh... eh... eh... foi decepcionado, podemos assim dizer a palavra, foi 

decepcionado por este grupo. E aí tá chegando essa oportunidade agora, 

dia 15 de novembro, a gente espera que você sendo eleito vereador possa 

fazer um trabalho brilhante como vereador, né, que faça um trabalho 

brilhante e que, realmente, eh, procure ajudar a cidade de Santa Rosa a 

progredir, a desenvolver e ajudar a futura administração do Edgar Castelo 

Brancos e do nosso amigo Mundô. [00:29:23] 
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Igor: Jacob, eu quero agradecer o apoio que o povo de Santa Rosa tem dado 

à nossa pré-candidatura. A nossa pré-candidatura, ela tem sido muito bem 

recebida pelas pessoas. Em cada canto da nossa cidade, do nosso 

Município, na zona rural ou na zona urbana que a gente vai as pessoas têm 

nos abraçado e visto na gente alguém de confiança, alguém em quem eles 

possam de fato confiar, porque está difícil Jacob. As pessoas estão receosas 

de votar em candidatos novos. As pessoas estão receosas, com medo de 

dar o seu voto de confiança e depois a pessoa mudar de lado, mudar o 

discurso. Nós precisamos de coerência e é isso que eu prometo ao povo de 

Santa Rosa: coerência, não mudar o discurso. É muito bonito hoje eu estar 

aqui atacando alguém e logo depois estar ali abraçado, como se nada 

tivesse acontecido, mas dessa forma nós não iremos trabalhar. Nós iremos 

trabalhar com seriedade. Com fé em Deus e com fé no povo de Santa Rosa, 

nós conseguiremos chegar lá. E, chegando lá na Câmara de Vereadores, n... 

pode ter certeza que nós trabalharemos em prol do povo de Santa Rosa, 

em prol da melhoria de vida dos santa-rosenses. [00:30:40] 

Jacob: Com certeza. E eu quero dizer da satisfação, da alegria de... de poder 

conversar com você aqui pela primeira vez, que nós vamos estar sempre, 

eh, de microfone aberto, tanto pra você como os demais pré-candidatos, e, 

também, para o povo de Santa Rosa, né, porque, na realidade, a gente tá 

tendo a oportunidade, né, de esclarecer e levar a verdade para o povo, levar 

a verdade. Já imaginou se... se tudo aquilo que eles estão falando, que eles 

tão pregando, que eles tão dizendo, né, e colocando aí no Portal, né, 

realmente não tivesse uma verdade pra chegar e dizer: "isso aí tá 

mentindo", "isso aí é mentira", né, realmente eles iam pintar e bordar e... e 

fazer o que queriam, mas se enganaram. Tá aí o programa, Jornal Vale do 
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Canindé, todo dia esclarecendo e levando a verdade para o povo de Santa 

Rosa. A gente espera que este mesmo povo, né, que nos escuta todo dia, 

esse mesmo povo, que votou nele, que tá tudo revoltado, possa dar uma 

vitória, eh, esplêndida para o Edgar Castelo Branco e para os demais 

candidatos a vereador, como você, doutor Igor, para que a gente possa 

realmente, num futuro próximo, eh, chegar lá e dizer: "olha, Santa Rosa 

agora tá assim", "Santa Rosa tá aqui, tá tendo isso, tá fazendo isso", que a 

gente possa realmente chegar e fazer isso aí. Não chegar como tão 

chegando aí, com mentiras, né, enganando, eh, tentando ludibriar o povo e 

fazendo aí tanta malvadeza com este povo de Santa Rosa. Tá bom, Igor? 

Muito obrigado, tamo junto. E os demais pré-candidatos ou vereadores que 

fazem parte já da Câmara, que são pré-candidatos à reeleição, estamos aqui 

aberto, pode ligar, 3-4-6-2-14-82, que a gente vai conversar, que a gente 

vai debater, que a gente vai falar, né, a respeito da cidade de Santa Rosa, e 

levando sempre a verdade para... [00:32:35] 

[00:32:35] 
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PARTICIPANTES 
Jacó 
Patrícia 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
26 minutos e 20 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 
Ipsis Litteris (na íntegra)  
 
LEGENDA 
... → pausa ou interrupção. 
(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
 
____________________________________________________________ 
(INÍCIO) 

 

[00:00:00] 

Jacó: Alô minha amiga Patrícia Vereadora, ligue aí minha querida, vamo 

agora falar da bomba, (inint) [00:00:07] o negócio tá sério viu? Patrícia, tu 

pode ligar viu Patrícia? Pode ligar que eu to esperando aqui a tua ligação, 

3462 (inint) [00:00:15] pra mim Tiago.  3462 1482 é o telefone. Bora lá, 

patrícia já tá ligando aqui, bora aqui meu telefone, alô? [00:00:22] 

Patrícia: Oi Josafá, boa tarde. [00:00:25] 

Jacó: Boa tarde Patrícia, vereadora da cidade de Santa Rosa do Piauí, são 

12hr35min, como eu anunciei ontem, vamos falar com a vereadora 

Patrícia que vem também fazendo um grande trabalho na cidade de Santa 

Rosa, e tá sendo lá uma pedra no sapato do Prefeito Veríssimo Siqueira. 

Patrícia, satisfação conversar com você, obrigado ter atendido mais uma 

vez o nosso pedido, o nosso convite, de participar com a gente aqui no 
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Grande jornal, você foi à cidade de Valença e descobriu que as compra da 

prefeitura lá era feita numa padaria Patrícia? Que conversa é essa? Boa 

tarde. [00:01:09] 

Patrícia: Boa tarde (inint) [00:01:10] dar um boa tarde a todos os, a 

população de Santa Rosa, a todos que estão nos escutando agora, e vou te 

falar a verdade, minha voz tem sido bem escutada em Santa Rosa, é o que 

todo mundo de Santa Rosa ouve falar, tá entendendo? E agradeço na 

Deus nesse momento por essa oportunidade de tá levando a verdade a 

esse povo, né? Porque a gente usa o nosso cargo de vereador, cada um 

usa pro que quer né? Tem uns que usa pro bem, outros usa pro mal, 

porque esse é o papel do vereador, (inint) [00:01:44] posição, é de 

vereador. O vereador foi eleito foi pra isso. [00:01:50] 

Jacó: Exatamente. [00:01:51] 

Patrícia: Eu já fui vereadora de situação, já fui vereadora de oposição. Já 

trabalhei com presidente de situação, já trabalhei com presidente da 

oposição, quando eu entrei (inint) [00:02:02] presidente, trabalhei com os 

vereadores (inint) [00:02:06] tinha muito respeito, quando ele era 

vereador, a já, a, a, Joabe, tá entendendo? (Inint) [00:02:11] eram, eram 

vereadores que faziam trabalhos, eh, muito bem feito na câmara, tá 

entendendo? Fiscalizava, ia atrás, (inint) [00:02:21] tá entendendo? 

[00:02:23] 

Jacó: E na verdade, Patrícia, o trabalho do vereador é fiscalizar né? 

[00:02:24] 

Patrícia: É fiscalizar, é fiscalizar, fiscalizar, eu tô dizendo isso Jacó, to 

começando a minha entrevista desse jeito, porque a oposição, por não ter 
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argumentos dos desmandos que eles tão fazendo em Santa Rosa... 

[00:02:39] 

Jacó: Hum. [00:02:39] 

Patrícia: ...eles querem me colocar contra a população, que não fez isso 

porque a vereadora não votou, que a vereadora votou contra isso. Não, 

minha gente de Santa Rosa, se eu tiver que empatar, eu empatava era do 

prefeito comprar (panela) [00:02:52] em padaria. (Inint) [00:02:53] eu não 

empato. [00:02:55] 

Jacó: Conversa Patrícia, panela em padaria? [00:02:58] 

Patrícia: Panela em padaria. [00:03:01] 

Jacó: Meu deus. [00:03:01] 

Patrícia: A empresa que ele contratou vende é panela, é serviços de (inint) 

[00:03:03]. [00:03:04] 

Jacó: Meu Deus do céu. [00:03:06] 

Patrícia: (Inint) [00:03:06] desde o começo. [00:03:07] 

Jacó: Me conta aí, pode contar, vai lá. [00:03:09] 

Patrícia: Olha só... (inint) [00:03:10]. [00:03:11] 

Jacó: Arroxa. [00:03:10] 

Patrícia: (Inint) [00:03:11]. [00:03:12] 

Jacó: Arroxa. [00:03:13] 

Patrícia: Ele fez um contrato, um aditivo dessa empresa, agora em plena 

pandemia, num serviço que (inint) [00:03:19] que todo mundo sabe que 
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não é serviço essencial, não é um serviço que tenha que continuar 

comprando tá entendendo? 

Jacó: Exato. [00:03:26] 

Patrícia: (Inint) [00:03:27] me chamou atenção, eu fui vistoriar essa 

empresa né, aí tirei todas prova, fui no setor de licitação pra procurar 

como, como aconteceu essa licitação. Em 2019. Quando eu fui ver, eu vi 

vários erros no processo licitatório, era muita mudança de endereço, 

muita mudança, ela fez uma declaração de, de, requerimento empresarial 

num, endereço, fez em outro, quando eu liguei pro telefone, o telefone 

deu foi no escritório... [00:03:55]  

Jacó: Nossa mãe. [00:03:55] 

Patrícia: Eu achei aquilo tudo estranho, fui lá, tinha pedido pra uma 

pessoa tirar foto, então essa pessoa tirou a foto, todo mundo era da 

padaria, não tirou o número da rua e tudo, e eu não gosto me, me (inint) 

[00:04:06] uma coisa e depois me dizer: "não, o senhor tá mentindo" aí eu 

fui lá, um dia, lá em Valença (inint) [00:04:12]. [00:04:13] 

Jacó: Foi bater em Valença? [00:04:12] 

Patrícia: ...comprovei tudo, dei número da loja, o número da rua, (inint) 

[00:04:18] numa esquina, eles não pode ser da outra rua, tá entendendo? 

[00:04:19] 

Jacó: Hum. [00:04:20] 

Patrícia: Aí procurei, dum lado, do outro, numa das ruas, (inint) [00:04:23] 

CNPJ da pessoa, fui da farmácia, fui mais de 10 anos, fui lá, da farmácia 

(inint) [00:04:29] só funcionou essa padaria há cinco meses, e funcionou 
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uma academia (inint) [00:04:35] é um prédio novo (inint) [00:04:36] só 

funcionou com duas coisas. [00:04:38] 

Jacó: Meu Deus. [00:04:39] 

Patrícia: Aí fiquei perguntando, perguntei outra pessoa, a pessoa me disse 

a mesma, perguntei no posto de combustível, a informação foi a mesma, 

lá só funcionou essas duas coisa. Fui até onde o número do telefone dava, 

o escritório, estava no CNPJ da empresa, cheguei lá, (inint) [00:04:55]. 

[00:04:56] 

Jacó: (Inint) [00:04:54]. [00:04:55] 

Patrícia: "Essa pessoa trabalhou aqui, mas ela não tem loja em lugar em 

Valença". Eu digo: "tem certeza?" "tenho", ela é advogada e mora em 

Teresina. [00:05:05] 

Jacó: Certo. [00:05:06] 

Patrícia: Aí fui vistoriar o outro endereço que ela botou na declaração, só 

que esse outro endereço ela pegou uma rua e o, e o número, o mesmo 

número da padaria. Sabe assim, tudo descontado Josafá, empresa debaixo 

de braço, empresa de (inint) [00:05:18] ela vai com a pessoa pra onde a 

pessoa leva, chega lá é (inint) [00:05:23] vários itens de venda, (inint) 

[00:05:27] licitação (inint) [00:05:29] aí anda com a empresa pra todo luar, 

ela não tem... [00:05:35] 

Jacó: (Inint) [00:05:35]. [00:05:36] 

Patrícia: ...ela não tem endereço, ela não entrega mercadoria, ela entrega 

nota fiscal, ela entrega nota fiscal. Essa empresa, como várias outras, 

Josafá a gente tem áudio de num procurador dizendo pra uma pessoa... 

[00:05:48] 
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Jacó: (Inint) [00:05:48]. [00:05:48] 

Patrícia: "rapaz, abre a empresa, e deixa com a gente, não precisa tu ter o 

que vender não", tá entendendo? [00:05:54] 

Jacó: Certo, (inint) [00:05:54] e bota nesse outro canal? [00:05:56] 

Patrícia: É desse jeito que tá funcionando as coisa (inint) [00:05:57] como 

vereadores, não vereadores (inint) [00:05:59] mas como vereador, (inint) 

[00:06:02] temos obrigação de mostrar isso, onde é que está indo o 

dinheiro de Santa Fé. [00:06:08] 

Jacó: E o pior, e o pior Patrícia... [00:06:09] 

Patrícia: (Não tá ficando) [00:06:10] pra, pra pessoa mais necessitada, não 

tá ficando em obra, não está ficando no comércio local, o dinheiro de 

Santa Rosa está (inint) [00:06:20] tem a pessoa, (inint) [00:06:21] na 

eleição de 2016, ele é a pessoa pra o dinheiro ir pra fora de santa Rosa, e 

há essa verdade, é empresas e mais empresas Josafá, com notas fiscais 

que não condiz no, no, no sistema da Secretaria de Fazenda, e esse tipo de 

informação, qualquer um cidadão pode ter. Entra no site da secretaria, 

entra no site da Receita, que está lá os desmandos, as notas fiscais não 

condizem com a, com as notas de saída, tá entendendo? Não tem no site 

da, da secretaria de fazenda. As empresas (inint) [00:06:53] não tem 

certidão negativa, Josafá, e ganham as licitações. Forja, se é uma empresa 

da Colônia Josafá, que tá pior que esse da padaria. [00:07:03] 

Jacó: Meu Deus, das Colônia... [00:07:05] 

Patrícia: (Inint) [00:07:04] é pior, é pior, a empresa de Cajazeira, ela tem 

um, um comércio, mas ela não tem nada do que ela vende pra Santa Rosa. 

Josafá, no mês de janeiro essa empresa de Cajazeira, porque não tinha 
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aula, essa empresa de Cajazeira vendeu 200 (inint) [00:07:20] a 28 reais, é 

a mesma empresa (inint) [00:07:24] é a mesma empresa da rapadura de 

oito reais. [00:07:29] 

Jacó: Meu Deus do céu... [00:07:29] 

Patrícia: E cê acha que qualquer cidadão comum acha que isso não tá 

certo Jacó, isso é lavagem de dinheiro, porque, é roubo do dinheiro 

público Jacó, porque o (inint) [00:07:36] de vereador de falar de vereador, 

você pode fazer com seu dinheiro o que você quiser, você dá, você joga no 

mato, você queima, tá entendendo? Mas o dinheiro público (inint) 

[00:07:48] vistoriado, da hora que ele entra, o vereador tem que saber 

quanto que entrou na prefeitura, e o que foi gasto, tá entendendo? 

[00:07:54] 

Jacó: Né não... [00:07:54] 

Patrícia: Ele não tem que vistoriar uma obra, se a empresa contratada ela 

tem, ela se adequa pra fazer aquele tipo de serviço, tá entendendo? Eu 

Jacó, só me arrependo de uma coisa, de não ter, eh, começado a trabalhar 

mais cedo pelo povo de Santa Rosa, é o único arrependimento que eu 

tenho, tá entendo? Olha Jacó eu fui vendedora de, de prefeitura, quando 

eu comprei, fui pra Santa Rosa, a primeira empre, coisa que eu tinha era 

um comércio e eu vendia pra prefeitura. Eles já tentaram de todo jeito 

dizer que eu não entregava, que eu não (inint) [00:08:26] Jacó (inint) 

[00:08:27] prefeitura, só funciona com S10, se botar, eh, óleo comum, ele 

não funciona. E eles vive botando... [00:08:33] 

Jacó: Meu Deus. [00:08:33] 
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Patrícia: ...a máquina, as bomba, era umas bombinha (inint) [00:08:36] 

não podia tratar (inint) [00:08:37] saia tudo, aí eu (inint) [00:08:42] S10 

em 2013, mas a (inint) [00:08:45] que tão lá, como eu (inint) [00:08:48] 

por vários tempo tá entendendo? [00:08:51] 

Jacó: Sei. [00:08:53] 

Patrícia: E aí eles tiveram que fazer na lei, eles foram fazer... Só quer eu 

vendia e entregava e lá no meu comércio funcionava era um posto, não 

era padaria não, lá entregava era combustível, eu não entregava pão, não 

(inint) [00:09:03] entregava era combustível. [00:09:06] 

Jacó: Agora Patrícia, como é que os vereadores da, da, da, câmara daí de, 

de Santa Rosa, porque a maioria é da situação, como é que aprova um, um 

projeto desse, pra se comprar o material numa padaria, aí na cidade de 

Valença? Isso aí é caso de ministério público, é caso de denúncia, isso aí é 

sério, é sério demais, é desvio de dinheiro do povo de Santa Rosa. 

[00:09:36] 

Patrícia: Olha Jacó, esse tipo de projeto, esse tipo de licitação, ele não 

passar por, por câmara, ele não passa por câmara. [00:09:39] 

Jacó: Certo. [00:09:40]  

Patrícia: Só vem passando as notas fiscais, então a nossa obrigação é ver 

as notas fiscais e ver a regularidade da empresa, se existe aquela empresa, 

como ela funciona e tudo.  [00:09:48] 

Jacó: Certo. [00:09:48] 

Patrícia: Do mesmo jeito, mas o que eu queria te dizer em relação aos 

vereadores é que, o prefeito ele precisa a todo custo, ele não procurou 

(inint) [00:09:58] vereadores na câmara. Mas ele achava que com seis 
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vereador, ele ia anular o, o trabalho, ele ia anular qualquer ação daquela 

parte legislativa (inint) [00:10:09] deve ser respeitada pela população, 

deve ser respeitada pelo poder executivo, tá entendendo? E ele achava 

que ele ia poder fazer o que ele quisesse, mas na verdade ele não sabia 

que podia ter o efeito contrário, os seis vereadores pudesses entender sua 

obrigação (inint) [00:10:27] seis vereadores entenderam a obrigações, e 

tem que trabalhar por mais dois, nós temos que trabalhar pelo nove. 

[00:10:33] 

Jacó: (Inint) [00:10:33]. [00:10:34] 

Patrícia: Porque ele anilou seis vereadores. [00:10:34] 

Jacó: (Inint) [00:10:36] oh o tanto que (inint) [00:10:38]. [00:10:38] 

Patrícia: Lá não tem mais nove vereador, o prefeito anulou, ele anulou... 

[00:10:41] 

Jacó: (Inint) [00:10:39]. [00:10:40] 

Patrícia: (Inint) [00:10:41] nove vereador, anular Jacó é quando se faz um 

parecer de uma comissão e não precisa (inint) [00:10:47]. [00:10:50] 

Jacó: É. [00:10:50] 

Patrícia: Então se a coisa vai (inint) [00:10:51] prefeito, não se precisa 

fazer uma reunião, não se precisa ser debatido em câmara porque ele tem 

(inint) [00:10:56] porque ele anulou, (inint) [00:10:58] pra nós, procurar 

força, empenho e dedicação pra vistoriar, vistoriar, por que qualquer coisa 

que ele queira fazer no município, ele pode, ele não venha com esse 

papinho de que berrador (inint) [00:11:11] seis vereador pra ele fazer o 

que ele quiser. (Inint) [00:11:15] os seis vereador de situação, não é os 

três de oposição, e nós, nós não podemos empatar na câmara nada. O que 
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nós de oposição pudermos fazer, nós estamos fazendo, procurar os 

balancete, procurar a legitimidade dessa, dessas empresa que estão 

vendendo, procurar (inint) [00:11:34] município, que de fato não está, e 

estou denunciado ele, fazendo as denúncias, já disse que o ministério 

público anda devagar, e o ministério público, pra mim, até hoje o 

ministério público não me serviu, certo? (Inint) [00:11:47]. [00:11:49] 

Jacó: Já foi feita a denúncia lá Patrícia? Já foi feita a denúncia? [00:11:52] 

Patrícia: (Inint) [00:11:52]. [00:11:52] 

Jacó: Patrícia, já foi feita a denúncia no Ministério? [00:11:54] 

Patrícia: Já, quando a gente manda a denúncia, a gente manda por, pros 

quatro órgão, a gente manda Ministério Público, Ministério Público 

Federal, manda pra CGU e manda pro tribunal de contas, (Inint) 

[00:12:05]. [00:12:06]  

Jacó: E nenhuma providência foi tomada até agora? [00:12:09] 

Patrícia: Não, não é tão rápido assim não, (inint) [00:12:11]. [00:12:13] 

Jacó: Aham. [00:12:13] 

Patrícia: Né? Essas coisas ele, ele irá pagar, e pagar muito caro, olha Jacó, 

hoje o setor de licitação de Santa Rosa, tem uma pessoa, uma pessoa que 

responde pelo setor de licitações de Santa Rosa (inint) [00:12:23]. 

[00:12:26] 

Jacó: Ave Maria. [00:12:26] 

Patrícia: Ela trabalha na prefeitura, (inint) [00:12:28] prefeitura e é do 

setor de licitação, tá entendendo? [00:12:31] 

Jacó: Meu Deus. [00:12:33] 
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Patrícia: Coisa que só vai, (inint) [00:12:34] setor de licitação, desde que 

ela soubesse o que que ela tá fazendo, o que que ela tá assinando, e quais 

os, o prejuízo isso vai acarretar pra ela no futuro. Pra uma pessoa que irão 

carregar, eh, processos pelo resto da vida, tá entendendo? [00:12:48] 

Jacó: E agora... [00:12:48] 

Patrícia: E ele não disse: "olha fulano, tu vai assinar isso aqui, e tu vai 

(inint) [00:12:50] processo pro resto da vida". (Inint) [00:12:54] eu fico 

olhando assim: "meu Deus, se esse menino soubesse o tanto que o 

prefeito vai fazer mal à mãe dele, ele não tava desse jeito" tá 

entendendo? [00:13:07] 

Jacó: Ave Maria. [00:13:07] 

Patrícia: E nosso setor de licitação virou uma (inint) [00:13:09] Jacó. 

[00:13:11] 

Jacó: Agora... [00:13:11] 

Patrícia: (Inint) [00:13:12] participar da CT... CTL do setor de licitação, é 

um agente de endemias que vive em rede social, defendendo as empresas 

ganhadoras de licitação, (inint) [00:13:23] participa do setor de licitação, 

cê não pode nem sentar com uma pessoa que vai participar de licita, vai 

participar de uma licitação. Mas o mais grave Jacó, essa empresa, essa 

Ingrid Pereira da Silva, de Valença que a, a, o endereço de comércio dela 

funciona uma padaria, ela é informante de (inint) [00:13:42] de licitação 

(inint) [00:13:44] município de Santa Rosa. [00:13:45] 

Jacó: Ixi Maria. [00:13:45] 

Patrícia: (Inint) [00:13:46] licitação de Santa Rosa (inint) [00:13:48] nome 

dela, ela jamais, jamais poderia pelo menos pensar em participar de um 
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setor de licitação, quanto mais ganhar e vender, Jacó, eh, quando tiver 

fazendo licitações em Santa Rosa, tem laudo do setor de licitações dizendo 

assim: "eh, deixo (inint) [00:14:06] Doutora Ingrid, (inint) [00:14:09]" setor 

de licitações (inint) [00:14:11]. Tá entendendo? [00:14:14] 

Jacó: Certo. [00:14:14] 

Patrícia: (Inint) [00:14:15] tribunal de contas você abre o, o site do tribunal 

de contas, você vê lá, informalmente de licitação: Ingrid Pereira da Silva, a 

mesma bomba da empresa que funciona uma padaria, então a 

irregularidade é muito grande, e o prefeito sabe disso. E o prefeito sabe 

dispo, (inint) [00:14:33] processo fosse julgado, devia ter a (inint) 

[00:14:35] a, a, a, a denúncia até hoje (inint) [00:14:40] pela gravidade do, 

da, da infração, in, infração que ele fez. [00:14:49] 

Jacó: Agora tem outra coisa aí também... [00:14:50] 

Patrícia: E muitas outras, na próxima semana tem outra, tem (inint) 

[00:14:53] eu não sei se tem pior que essa daí, mas é nesse mesmo 

patamar. [00:14:58] 

Jacó: Existe aí também a empresa de licitação que ganhou a licitação aí do 

calçamento, que vende pela de bicicleta, isso é verdade também? 

[00:15:03] 

Patrícia: Ah sim. [00:15:05] 

Jacó: É do Maranhão? [00:15:05] 

Patrícia: A empresa, ela fez todo o processo licitatório, ela entrou, até 

tentou a documentação de construção, de empresa de construção. 

[00:15:16] 
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Jacó: Hum. [00:15:16] 

Patrícia: Só que na hora de homologar, ele (inint) [00:15:18] a, a empresa 

chega e diz: "oh, homologa nesse CNPJ aqui" que é o mesmo dono né? Só 

que no CNPJ que ele mandou homologar, é do estado do, do maranhão, 

(inint) [00:15:28] e quando homo, homologa naquele, naquele... Eh, CNPJ 

de empenho, as nota, não são emitida nele. Então, ele já (inint) [00:15:38] 

que não, não tem prejuízo, que não é inflação, não é... Mas (inint) 

[00:15:42] erradíssimo, como é que ele vai empenhar o, o, os pagamento 

dessa quadra, numa, numa empresa que vende pelas de... Automotiva, 

não é de bicicleta, é de carro, peça de carros automotivas. [00:15:54] 

Jacó: (Inint) [00:15:54]. [00:15:54] 

Patrícia: Do Maranhão, por quê? Pra se livrar do imposto pra tirar notas 

que não... Que o imposto é mais barato, tá entendendo? Então tudo isso é 

erado, tudo isso é pra dano dos órgãos público. É desviando dinheiro, é 

desviando conduta de dinheiro, tudo isso é desvio. (Inint) [00:16:12] eles 

adoram botar uma matéria dizendo: "Santa Rosa é o maior, desvio de 

dinheiro" por quê? Porque se pegou o dinheiro de um recurso e pagou 

esse funcionário. Pagou (inint) [00:16:23] pagou funcionário (inint) 

[00:16:27] com um dinheiro e foi pago com outro. E isso a justiça, isso é 

desvio de dinheiro. Agora cê imagina quando a justiça apurar todos esses, 

essa, esses processo, eles não terão que saber os nome que vão sair da 

matéria. Porque isso é muito além... Um, um, uma administração passada 

que simplesmente pagou funcionário com outro recurso, que hoje ele faz 

a mesma coisa. O que acusam a ex-prefeita (inint) [00:16:51] contratado 

(inint) [00:16:54] o, o, o, o recurso de assistente que não pode ser cargo. 

[00:16:57] 
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Jacó: Ave Maria. [00:16:58] 

Patrícia: (Inint) [00:16:59] e ele não faz? (Inint) [00:17:01] como diz os 

vereador dele, ele não é menino, e ele é advogado, (inint) [00:17:07] 

advogado vai responder, só que ele vai levar muito mais pessoas com ele, 

ele vai (inint) [00:17:14] vai desgastar a vida de muitas pessoas que 

nunca... Nunca imaginaram que a, ah o Doutor Verissimo é advogado, ele 

sabe, ele não vai me prejudicar. Vai, vai prejudicar, ele vai prejudicar, ele 

(inint) [00:17:27]. [00:17:27] 

Jacó: Tá certo, agora... [00:17:28] 

Patrícia: ...esse tipo de coisa, (inint) [00:17:30] essa empresa de Cajazeira, 

ela é outra empresa, ele tem no endereço ela, ela difere da empresa de 

Valença por quê? Porque ela tem um endereço, mas ela não entrega, ela 

não tem aquela (inint) [00:17:39] é notas e mais nota, lavagem e lavagem 

de nota, tá entendendo? É um completo absurdo, (inint) [00:17:46] 200 

ação pro município de Santa Rosa. Um valor que (inint) [00:17:51]. 

[00:17:52] 

Jacó: Ave Maria. [00:17:52] 

Patrícia: (Inint) [00:17:53]. [00:17:54] 

Jacó: É vassoura que dá pra varrer até São Paulo. [00:17:59] 

Patrícia: Vassoura que dá pra varrer tudo no mundo e mais um bocado, tá 

entendendo? (Inint) [00:18:02]. [00:18:03] 

Jacó: Eita que o negócio aí tá a folote viu Patrícia? O negócio aí tá a folote. 

[00:18:06] 
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Patrícia: Tá, o negócio está sem limite, e eu digo o recado pro prefeito, 

estiou lá ler as letras pequena. Estou lá pra ler aquelas letra que ninguém 

quer ler, tá entendendo? (Inint) [00:18:17]. Tenho tempo, disposição pra 

ler, e esse é o papel de vereador. (Inint) [00:18:24] quando, quando for 

situação, quando for (inint) [00:18:27] vereador é pra isso, (inint) 

[00:18:29] tá entendendo? [00:18:30] 

Jacó: Eu tive também aqui Patrícia, eu recebi aqui também ontem, uma 

mulher ligou pra mim, "Jacó, sou professora aqui de, de cá, de Santa Rosa 

e também eh, contratado, o prefeito não pagou os contratado" é verdade, 

você já ouviu isso aí também ou não? [00:18:43] 

Patrícia: É verdade, é verdade. [00:18:45] 

Jacó: Meu Deus... [00:18:45] 

Patrícia: (Inint) [00:18:45] dia 10 e até agora ele não pagou, ele (inint) 

[00:18:49] falar hoje aqui, mas ele não pagou. [00:18:51] 

Jacó: Oh maldade rapaz. [00:18:52] 

Patrícia: (Inint) [00:18:52] dois momentos, nesse momento que eu falo do 

papel do vereador de que eu estou pra, prestando conta, ao, aos meus 

eleitores, ao povo de Santa Rosa, a, pra quem eu fui eleita, tá 

entendendo? Não é pra (inint) [00:19:05] de obra, não é pra (inint) 

[00:19:07] o prefeito (inint) [00:19:08] vereador não empata dele fazer 

nada, desde que esteja dentro dos tramite. [00:19:15] 

Jacó: Tá certo. [00:19:14] 

Patrícia: Agora no momento que um vereador, deixa um prefeito 

homologar um contrato, de uma, de uma... De uma construção civil, (inint) 

[00:19:23] eh, de uma empresa que vem de perto de, de, do bairro, eu 
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não to sendo vereador, eu não tô sendo vereador, porque eu estou 

deixando desviar um dinheiro público, mas pra ele contratar uma, uma 

empresa com, com da (inint) [00:19:36] também, (inint) [00:19:39] 

imposto da, da (inint) [00:19:40] ontem à noite todinho, o projeto do 

(inint) [00:19:43] já fui lá, (inint) [00:19:47] prorrogou, to esperando ele 

entregar, pra eu dizer por que, ele enquanto não... Eu não falo se tá 

irregular, mas ele tá fazendo, tá fazendo obra, ele tá com, com (inint) 

[00:19:57] projeto pra (inint) [00:19:58] estrutura e entregar de outra 

(inint) [00:20:02]. [00:20:03] 

Jacó: Tá certo, patrícia nós vamo falar, nós vamo falar mais na outra 

semana, porque o meu horário hoje é só até às 13 hora, já são 12:55, tá 

certo? E aí a gente vai na outra semana... [00:20:11] 

Patrícia: Tá, eu vou só finalizar, (inint) [00:20:12]. [00:20:13]  

Jacó: Ah, sei. [00:20:13] 

Patrícia: Só queria (inint) [00:20:15] fazer a entrevista hoje em dois 

momentos, eu ia falar da, a vereadora, e ia falar Patrícia, eh, partidária, 

(inint) [00:20:24]. Jacó, hoje eu vi uma entrevista, na rádio, que (inint) 

[00:20:28] tudo boca preta, tudo pras pessoa que são contra boca preta, 

quem vai (inint) [00:20:36], olha, fizeram uma (inint) [00:20:37] eu quero 

dizer que (inint) [00:20:41] é uma das pessoas mais respeitadas de Santa 

Rosa, uma das pessoas que mais prestou serviço em Santa Rosa, e ele 

ainda com mais dignidade, porque ele nunca ocupou cargo pública, nunca. 

[00:20:54] 

Jacó: É verdade, é verdade. [00:20:54] 
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Patrícia: Porque ele nunca foi político e tem serviço prestado em Santa 

Rosa, de cabo a rabo, zona rural, eh, e, e Zona Urbana, tá entendendo? 

[00:21:03] 

Jacó: Certo. [00:21:03] 

Patrícia: E a gente tem respeito por vo, (inint) [00:21:06] por toda a família 

do (inint) [00:21:08]. Tá entendendo? [00:21:08] 

Jacó: Uhum. [00:21:09] 

Patrícia: Uma família competente, com eh, comprometida com o 

crescimento de Santa Rosa, sempre, não é de hoje não, é sempre. Agora 

quem, quem não deu valor a (inint) [00:21:21] que perdeu uma grande 

liderança, foi o partido adversário, que todo mundo sabe (Mundô) 

[00:21:25] quem era adversário em Santa Rosa. Mundô era quem era 

adversário (inint) [00:21:30] com aquele jeito manso dele, que mata um ali 

encostado (inint) [00:21:35] ele tomou, foi tomando a liderança, fazendo a 

cabeça e tomando a liderança de Mundô até que tirou o Mundô de onde 

Mundô toda vida esteve. Quem tirou Mundô foi ele, tá entendendo? 

Jacó: Certo. [00:21:49] 

Patrícia: Todo mundo hoje se abriu o olho, (inint) [00:21:51] com toda a 

sua, eh, bondade, não observava pois é isso, (inint) [00:21:55] povo de 

Santa Rosa vai chorar, porque deixou, porque todo lugar tem que ter 

situação e oposição. Isso é que faz uma boa política. [00:22:04] 

Jacó: Com certeza. [00:22:05] 

Patrícia: Agora o povo vai chorar por ter tirado eh, Mundô da oposição e 

ter botado, eh, (inint) [00:22:10] porque Mundô como oposição trabalhou 

muito. Então deixar aqui o recado pra Boca Preta, quem vai ganhar as 
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eleições de Santa Rosa, são os Boca Pretas, Edgar e a chapa de Edgar, 

quem vai ganhar as eleições, são os vereadores que trabalharam, são os 

candidatos comprometidos. Outra coisa, sabe por que que nós vamo 

ganhar a eleição Jacó? Porque a (inint) [00:22:35] muito tempo (inint) 

[00:22:37] desde quando, antes de Santa Rosa, ser cidade, todo mundo 

tem acesso, eu vou dizer as qualidade do meu, pra (inint) [00:22:44] a casa 

de (inint) [00:22:48] nunca fiz fofoca, (inint) [00:22:51] Boca Preta tudo 

diga, quando (inint) [00:22:53] Boca Preta, o povo de todo lugar tinha vez, 

podia chegar no prefeito e falar. Nós vamos ganhar a eleição, nós vamos 

ganhar a eleição, porque a atual gestão (inint) [00:23:05] mais, nós vão, a, 

a juventude vai estar com nós porque o prefeito atual não tinha (inint) 

[00:23:12] fazer caso de estudante, (inint) [00:23:15] não tinham. Nós 

vamos ganhar a eleição porque as (inint) [00:23:18] de Santa Rosa, (inint) 

[00:23:20] Santa Rosa foi dado pela administração Boca Preta. Nós vamos 

ganhar as eleições, porque os Boca Preta foi quem fizeram a maior 

quantidade de calçamento em Santa Rosa. Nós vamos ganhar eleições, 

porque o (inint) [00:23:35] de Santa Rosa. Nós vamos ganhar a eleição 

porque quem (inint) [00:23:40] Santa Rosa, foi os Boca Preta, (inint) 

[00:23:44] por um descuido grande, por uma máfia que foi, instalada em 

Santa Rosa, chega, tomaram a, a eleição dos Boca Preta, que nunca devia 

ter saído de lá, toda vida olhou, defeito tem, meu partido tem defeito que 

todos têm, mas meu partido acertava muito mais, fazia um trabalho 

humano muito mais por Santa Rosa do que esse que está agora. Eu sou 

uma pessoa independente Jacó. Eu posso tentar partido A ou B. [00:24:08] 

Jacó: Sei. [00:24:08] 
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Patrícia: Mas eu esco, escolhi Boca Preta por isso, porque é quem olha pra 

pobreza, é quem faz o trabalho humano, (inint) [00:24:16] em, em, em 

Terezinha toda uma vida, quando as pessoas passavam por nós, fazia 

todos os seus tratamento e voltava, pra Santa Rosa, (inint) [00:24:26] 

tinha uma clínica a disposição da popu, da prefeitura de Santa Rosa em 

Teresina, e hoje nada disso tem mais. O prefeito não tem humanidade, o 

prefeito recebeu o (inint) [00:24:35] as pessoas que votaram nele, foi com 

deboche, mandando estudar, (inint) [00:24:40] dizendo que só dá 

emprego pra quem tem, pra quem tem estudo, (inint) [00:24:44] votar pra 

ele. [00:24:48] 

Jacó: Aham. [00:24:48] 

Patrícia: Então ele disse que ia acabar com (inint) [00:24:49] Santa Rosa, 

iria entrar (inint) [00:24:52] o que se vê é o contrário, é por isso que ele 

vai perder a eleição, é por isso que o povo vai, acordou, e vai votar de 

novo, que toda vida olhou por ele, que toda vida trabalhou realmente por 

Santa Rosa, não construiu um prédio porque não quis, os, os, os deputado 

dele deve ter contrariado com ele, porque mandou o dinheiro, e ele não 

construíram, achou por bem só pintar. Pintar o que já tava feito, e o 

alicerce deixar pro Boca Preta, (inint) [00:25:19] Boca Preta, não teve a 

vaidade, não teve a vaidade de fazer (inint) [00:25:30] Santa Rosa, nós 

passava tudo em Santa Rosa, nunca (inint) [00:25:35] recebe uma pessoa 

na casa dele só quando faz política, acorda Santa Rosa. Só quando vem 

político ele abre a casa dele, (inint) [00:25:43] foi a última vez que eu 

passei lá, (inint) [00:25:44] tava batida a porta lá. As pessoas que só veem 

a administração e usam (inint) [00:25:53] se fazendo de amigo do, do 

pessoal, da juventude, (inint) [00:25:57] de juventude pra (inint) 
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[00:26:00] não tem uma atividade dentro desse município, pega o 

dinheiro e vai gastar em outros estado. É por isso que vai perder a eleição, 

quem vai ganhar a eleição, quem vai voltar (inint) [00:26:11] prefeitura de 

Santa Rosa, são os Boca Preta, (inint) [00:26:15] povo de Santa Rosa, não é 

deputado... [00:26:20] 

[00:26:20] 
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PARTICIPANTES 
Vozes masculinas identificadas: M1 
Jacó 
Mundô 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
23 minutos e 03 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 
Ipsis Litteris (na íntegra)  
 
LEGENDA 
... → pausa ou interrupção. 
(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
 
____________________________________________________________ 
(INÍCIO) 

 

[00:00:01] 

Jacó: Já, já nós vamo conversar aqui com o Mundô, pré candidato a vice 

prefeito na chapa com Edgar, mas eu queria só aqui fazer um alerta para a 

população de Santa Rosa, você que tá me ouvindo agora, aí agora, nesse 

momento, você que tá me ouvindo em Santa Rosa agora através do rádio, 

através da live, o nosso bom dia, muito obrigado, boa tarde, muito 

obrigado aí pela audiência, eu queria dizer que hoje pela manhã eu fiquei 

estarrecido, com tanta conversa do prefeito Verissimo Siqueira, cederam 

uma entrevista lá no programa hoje de manhã. E eu tava ouvindo, e 

Verissimo Siqueira falando rapaz, pelo que ele disse Santa Rosa é a melhor 

cidade do mundo pra se viver. Porque lá não falta nada pelo que ele diz 

viu Mundô, não falta nada. Todas as compra da prefeitura é feita no 

comércio de Santa Rosa. E porque é que foram comprar panela na 
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farmácia lá em, em Valença. Por que que a empresa do Maranhão foi 

quem ganhou a licitação de calçamento, de outras obras aí. Comerciante 

de, de, de, de, de Santa Rosa me liga aqui dizendo que nunca venderam 

nem uma panela pra prefeitura. Tem comerciante lá que não vendeu 

nenhuma rapadura, enquanto ele compra rapadura de oito reais em 

outros lugares aí, em outras empresas, qual é, é realmente, nas palavras 

do, do, Doutor Verissimo Prefeito, ele quer fazer o povo, de besta porque 

não tem mais ninguém besta, não tem mais ninguém desinformado, todo 

mundo sabe das coisa, todo mundo está vendo as coisa. E aí de Santa Rosa 

não é diferente, né? Não é diferente. E aí vai pra uma rádio dessa, falar 

um monte de coisa, coisa com coisa, que ninguém fica ouvindo né, e 

dizendo: "porra, esse prefeito aí é trabalhador, Santa Rosa tá bom 

mesmo", mas vai lá pra ir ver, pra ver, vai direitinho, no miudinho, pra ver 

como é que tá a cidade de Santa Rosa, conversa com o povo, pra ver como 

é que tá, o cara me ligou hoje, de manhãzinha cedo, dizendo: "Jacó, tu tá 

ouvindo aí?" eu digo: "O que?" "a entrevista prefeito (inint) [00:02:07]" eu 

fui e liguei o rádio, "agora to ouvindo", ele disse: "Pois é Jacó, eu to aqui 

em São Paulo, votei nesse prefeito aí, e fui enganado por ele, fui 

enganado, vou voltar agora pra Santa Rosa, pra mim votar em Edgar, mas 

nunca mais eu voto nesse tal de Doutor Verissimo", esse cara me ligou lá 

de São Paulo. Aí eu digo: "rapaz Doutor Verissimo tá pensando que o povo 

de Santa Rosa é besta né?" "não, todas as compras são feitas em Santa 

Rosa, comércio de Santa Rosa é abastecimento pela prefeitura, quem 

compra tudo", oh Doutor Verissimo, pelo amor de Deus, aí fala com coisa 

com coisa, e é um aqui, acolá e vai lá (inint) [00:02:48] depois volta 

conversando, e a... Não, não é assim não, o povo não é besta não prefeito, 

o povo tá sabendo o que tá acontecendo aí prefeito, o povo tá vendo 
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prefeito. Não vem querer fazer o povo de besta, e ninguém é besta não, tá 

todo mundo é revoltado com o que você tá fazendo. Porque não falou 

também, Doutor Verissimo, deveria ter falado nos contratados, o senhor 

pagou os contratados? Vai continuar pagando os contratados aí da 

educação? Deveria ter falado sobre isso né, deveria ter falado também 

porque que a prefeitura foi comprar panela, bacia, balde. Numa 

panificadora lá em Valença, porque que não, num, num falou sobre isso 

aí? O povo quer saber. Deveria ter falado também prefeito, porque é que 

o senhor compra a rapadura de oito reais aí em Santa Rosa. Por que é que 

é oito reais aí? E porque é que essa empresa que ganhou o calçamento lá 

do maranhão, vende é peça de bicicleta? Deveria ter falado sobre isso não 

era? Porque o povo não é besta não Doutor Verissimo. Presta atenção. E o 

que botaram aqui no Facebook, deixa eu dizer aqui para o, o Nayron, que 

é o secretário da juventude lá né? [00:03:53] 

M1: É.[00:03:54] 

Jacó: E o advogado como é o nome dele? [00:03:57] 

M1: Kairo Fernandes. [00:03:58] 

Jacó: Kairo Fernandes, Kairo, eu fui aí realmente trabalhar, você postou aí 

no, no Facebook, eu apresentando as banda, deixa eu explicar pra você, 

eu realmente, não ia nem trabalhar aí naquele tempo lá, no primeiro ano 

do prefeito, o que aconteceu foi que na última hora, o som que foi 

contratado pra ir pra aí, falhou, não foi. Contar a verdade aqui, não foi. 

Veríssimo me ligou: "rapaz, Jacó, pelo amor de Deus, arranje um som aí 

porque aqui não tem som, e não sei o que, e não vai ter a festa..." eu 

queria, eu bati em todo buraco, arranjei um som de Floriano. Fui pra lá, e 

ganhei meu dinheiro. Não vai pensar que eu vou de graças não, você 
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(inint) [00:04:45] eu não sei nem quem é (inint) [00:04:46] que foi quem 

postou também, e ganhei meu dinheiro como profissional, apresentei aí 

como profissional, tá certo Doutor Kairo? Não fui pra aí, de graça mesmo 

não, eu sou um profissional, trabalho pra qualquer um político, qualquer 

pessoa, contratou, eu vou tá lá, não tô nem aí pra saber quem é não, 

perguntando quem é não. Ganhei meu dinheiro, vimo embora, e pronto 

acabou. Agora Doutor Kairo, o senhor esquece, que quando o Verissimo 

era advogado e tinha escritório aqui, (inint) [00:05:15] você lembra, qual 

era a rádio que ele falava aqui em Ueira Doutor Kairo? Me diz aí, qual era 

a rádio que ele falava no tempo que Edgar era prefeito? Que ele externava 

seus sentimentos, suas revoltas, metendo o pau em Edgar Castelo Branco, 

que eu fui até chamado na época pelo Luciano, fui reclamando, qual era o 

programa que ele tinha oportunidade aqui em Oeiras Doutor Kairo? Era 

neste programa aqui, no Jornal Vale do Canindé. Você sabe disso. Fui 

chamado aí pra trabalhar o primeiro ano, porque não tinha som e eu tive 

que arranjar às carreira, às pressas um som pra fazer aí a festa de vocês. 

Outra vez, contrataram as banda aí e eu tive que dar uyma nota da minha 

empresa, porque aí não tinha empresa. Ou eu to mentindo Doutor Kairo? 

O senhor sabe de, procura aí que tá aí as nota que eu dei, e não ganhei 

nada não, com essas nota não, só cobrei o imposto que tem que pagar o 

imposto da empresa. E ganhei meu dinheiro ainda que era apresentação. 

Pode ter certeza, que eu ganhei mesmo, não foi de graça não. Ganhei e 

pronto, foi a única vez que eu tive uma oportunidade aí. Mas não foi por 

isso, que eu deixei de apoiar o Doutor Verissimo não, pelo contrário, 

Verissimo eu não tenho nada contra ele, ele é um cara bacana, como 

pessoa, ele é um cara legal, considero ele demais, como advogado e como 

pessoa, agora como prefeito Doutor Kairo, cê sabe que ele tá deixando a 

Num. 19246613 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: FILIPE LUNARI CUNHA DE ARAUJO COSTA - 21/10/2020 08:53:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102108535845200000017778528
Número do documento: 20102108535845200000017778528



 5 

desejar, e muito aí em Santa Rosa, ele tá maltratando o povo aí em Santa 

Rosa, cês sabem disso. Tem muita gente aí que tá revoltada, com o Doutor 

Verissimo, e eu tenho culpa? Eu não tenho culpa não, porque ele mesmo é 

quem tá fazendo com que o povo, o povo não quer mais saber dele, ele 

mesmo é que tá fazendo por isso, e o grupo dele aí, vocês, que fazem 

parte desse grupo, que desgosta a população, que desgosta as pessoas, 

com o nariz tudo empinado, querendo ser o tal. Esquecem vocês que 

vocês tão aí com emprego na prefeitura pago pelo povo. Pago pelo povo, 

porque vocês são empregado do povo. Mas o povo de Santa Rosa é um 

povo inteligente, é um povo determinado, é um povo ordeiro, tão 

aguentando aí os desmando do prefeito e desse grupo que tá aí na 

prefeitura, tão aguentando humilhação, tão aguentando xingamento, tão 

aguentando tudo calado, mas na eleição agora em outubro ou novembro, 

escuta a pancada, escuta a pancada, porque tá vindo é Edgar, tá vindo aí 

Mundô que tem toda uma história de trabalho, de serviço, de prestação 

de serviço para o povo de Santa Rosa. Verissimo tem voto aí de que? Qual 

o voto que Verissimo tem aí? Esse grupinho de vocês aí? Respeita rapaz, 

porque Edgar tem uma história aí dentro de Santa Rosa. Mundô tem uma 

história, a família mora aí em Santa Rosa, tem irmão que é vereador, o 

Dão, nunca perdeu uma eleição. Edgar é um cara que perdeu a eleição, 

mas tá aí constantemente ajudando o povo, do mesmo jeito é Mundô. 

Vocês tentaram né, tirar o foco da coisa, mas não vão tirar não, não vão 

tirar o foco não, porque o foco aqui, é esse aqui, é mostrar pro povo de 

Santa Rosa que vocês estão maltratando, estão maltratando este povo, e 

nós vamo tá aqui, falando todo dia. A vereadora Patrícia, o vereador Dão e 

os demais vereadores que estão aí. Renildo. Que estão aí com Edgar, tão 

de olho Doutor Kairo. Tão de olho. Não adianta você querer botar nada 
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em Facebook, que isso aí não me atinge em nada. Tava lá apresentando, 

se fui apresentar é porque sou bom, e se sou bom, não vou de graça não, 

ganhei meu dinheiro aí. E você sabe que eu ganhei, não venha com essa 

de querer falar em nome de (inint) [00:09:22] cê não tem moral pra falar 

de mim não, que eu nunca fiz nenhum mal pra você. Agora, se estão aí 

fazendo tudo errado, aguenta, aguenta, porque tá tudo erradio aí. Como é 

que vai se fazer a licitação com uma empresa do Maranhão rapaz? Uma 

empresa que vende peça de carro? Como é que vai comprar bacia e balde 

numa panificadora em Valença? Será que aí em Santa Rosa não tem um 

comércio que venda bacia? Não tem um comércio que venda balde? Será 

que aí em Santa Rosa não tem um, uma empresa que venda panela? Oh 

rapaz, pelo amor de Deus. Dá uma oportunidade aí pro povo de Santa 

Rosa, agora não adianta mais não, agora já, já tá acabando, já tá 

terminando, o povo também não quer mais não viu Doutor Verissimo. 

Agora você fala na rádio, pensa que realmente tá bonito Santa Rosa, não 

tá? O cidadezinha bem administrada, oh cidadezinha boa. Todas as 

compra são feita aí no comércio de Santa Rosa, rapaz é querer, é querer 

mesmo fazer o povo de besta. Mas o povo não é besta não, o povo tá 

vendo, o povo tá sabendo. E aguenta, porque Edgar vem aí, nas pesquisas 

que fazem, todas as pesquisas que fazem, só dá Edgar, só dá Edgar, e aí 

tentaram eh, eh, macular a imagem do Mundô, ficaram aí soltaram 

foguete, porque disseram que Mundô não ia ser mais candidato, que 

Mundô tinha desistido, foi a maior comemoração, até o Deputado Federal 

Assis Carvalho comemorou. Que tanto medo é esse que vocês tem de 

Mundô e Edgar, que ficam assim nesse desespero, nesta raiva, nesse 

rancor? Não é por aí não, viu? Não é por aí não, vocês que fazem parte aí 

da equipe, do prefeito Verissimo Siqueira, prestem atenção. O povo não é 
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besta não Doutor Kairo, o povo não é besta não, o povo bota, e o povo 

tira. Francisco Souza: "eu recebo sempre mensagens de pessoas que era 

fiel do PT em, Santa Rosa, que está revoltado, tenho certeza do que falou" 

Francisco Souza, tá me dizendo aqui, não sei nem que é. Ah... i, Ideomara 

Silva, "agora estamos com os Boca Preta que é valorizado", oh Karen, tá 

vendo aí? Bota aí no Face, bota aí no Face também. É rapaz, tá bom meu 

amigo Francisco. Emanuela Rodrigues também tá aqui com a gente, 

Risomar Souza tá aqui com a gente. Doutor Kairo, tá aqui, manda aí uma 

mensagem aqui no Whatsapp Doutor Kairo, manda uma mensagem aqui 

no Whatsapp, cê sabe que eu respondo. Tava com uma entrevista aqui 

com o Edgar, você mandou não sei quantas mensagem, e eu respondi, não 

foi? Então agora nós vamos conversar com o Mundô, escuta aí Doutor 

Kairo. Escuta aí pra gente ver o que que Doutor Mundô vai dizer aqui, 

porque tem muita coisa pra falar. Mundô, uma satisfação tê-lo aqui com a 

gente, nos estúdio da Rádio Vale do Canindé, satisfação... [00:12:25] 

Mundô: Boa tarde... [00:12:25] 

Jacó: ...eu queria eh, eh, começar essa entrevista, você fazendo as suas 

con... Porque nesse momento tá todo mundo lá em Santa Rosa, vendo a 

gente na Live, e ouvindo no rádio. Boa tarde Mundô. [00:12:38] 

Mundô: Boa tarde Jacó, boa tarde companheiros e amigos de santa Rosa... 

Boa tarde todo rádio ouvinte aqui da Vale do Canindé, onde, a cidade que 

esse, essa emissora chega, sei da audiência, que é uma audiência muito 

grande, e que a sua credibilidade como jornalista que faz a, essa, essa, 

esse jornal um grande jornal. [00:13:07] 

Jacó: Exato. [00:13:07] 
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Mundô: Portanto parabéns Jacó pelo, por todas as suas apresentações 

aqui no Jornal, e eu aqui tenho a alegria e satisfação de tá aqui com você, 

neste jornal, fazendo os esclarecimento que são necessários, e que são 

preciso para o povo da nossa terra, Santa Rosa. [00:13:23] 

Jacó: Francisco Souza tá dizendo aqui: "eu era de lá Jacó, eu é que 

apresentava os comício, e muito mais. o que foi que fizeram comigo? me 

deixaram no olho da amargura, é por isso que eu tô com Edgar hoje e não 

abro", é Francisco que tá dizendo aqui viu Doutor Kairo, não é eu não. Rita 

Lima também, Silva Ramos também, Balduíno tá com a gente. Agora 

Mundô, como é que, que está hoje realmente o grupo, na cidade de Santa 

Rosa, o que que foi que aconteceu, eu queria que cê falasse aqui pra 

nossos ouvintes, o que que aconteceu de você ter desistido né, e de, 

depois da, aclamação do povo, do grupo né, chamou e você conversou 

com a família, e você disse: "pois tá bom, nós vamos compor com Edgar e 

nós vamos ganhar". [00:14:05] 

Mundô: (Inint) [00:14:06] o nosso grupo político, os Boca Preta de Santa 

Rosa é um grupo de muitos participantes, muitas lideranças que fazem 

parte do grupo, e na democracia, essa discussão, esse... Essa, essa 

discussão, então ela é importante até pra amadurecer aquela, aquela 

agremiação, nós temo lá o, o Edgar que é a liderança maior do nosso 

grupo, que, que já foi prefeito, que tem a família que tem a administração 

muito, muito intensa na nossa cidade. Tem os prefeito da Câmara Tenório, 

que também faz parte desse grupo, tem os vereadores, enfim, tem um 

grupo lá Jacó, que chamado o grupo de jovem, Força do Novo... [00:14:56] 

Jacó: Uhum. [00:14:56] 
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Mundô: Que é uma, uma, uma, uma liderança que tá se formando tá a 

frente desse grupo, o Doutor Murilo que é advogado, tem o Arnaldo, 

Arnaldo Silva, tem a Mara, então enfim, tem um grupo, mas tudo Boca 

Preta, então a condição tava tão boa que muitas pessoas se 

apresentaram, tem o Alex que também que... [00:15:18] 

Jacó: É, pela primeira vez eu vi aí um, um grupo de oposição, é porque 

oposição, eh, numa cidade, quando o prefeito tá fazendo uma grande 

(inint) [00:15:27] né? Uma oposição dificilmente tem um candidato, né? 

[00:15:31] 

Mundô: É verdade. [00:15:32] 

Jacó: E, e aqui em Santa, aqui em Oeiras por exemplo, a oposição não tem 

um candidato, nunca apresentou, porque ninguém quer entrar no barco 

furado. Então lá em Santa Rosa tá sendo o contrário, a oposição tem 

vários nomes. [00:15:43] 

Mundô: Vários nomes.[00:15:43] 

Jacó: Ela tem várias pessoas que querem ser candidato (inint) [00:15:45]. 

[00:15:46] 

Mundô: Candidato pronto, e isso tem que ir pra discussão. [00:15:48] 

Jacó: Exato. [00:15:49] 

Mundô: E nessa discussão, a gente... Conversou, eu me coloquei a 

disposição do grupo, e no primeiro momento se fechou a chapa, depois 

tinha um, um entendimento, um sentido de que a chapa poderia ser 

melhor com outros nome, e se abriu a discussão. [00:16:10] 

Jacó: Exato. [00:16:11] 
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Mundô: E nessa discussão eu disse, fui muito sincero com Edgar, sem 

rancor, asem ódio, e no sentido maior de ajudar, disse: "olha Edgar, meu 

nome é problema, cê tá a vontade pra compor a chapa, pra gente ganhar 

e ganhar mais fácil". [00:16:24] 

Jacó: Exato. [00:16:23] 

Mundô: E aí foi aonde surgiu esse levante do grupo, nós temo um grupo 

que tem mais de 200 pessoas, participando... [00:16:34] 

Jacó: Uhum. [00:16:34] 

Mundô: E eles pediram que retomasse a chapa original. Agora, quem 

anunciou a minha desistência no, nas redes sociais, não foi o grupo, não 

foi Edgar, não foi ninguém, foi a oposição. [00:16:46] 

Jacó: Exatamente. [00:16:48] 

Mundô: Sem a permissão nossa. [00:16:48] 

Jacó: E foi o próprio, o próprio deputado federal falou aí na rádio. 

[00:16:50] 

Mundô: Sem a permissão nossa. [00:16:51] 

Jacó: Exato. [00:16:53] 

Mundô: Tá entendendo? Se ficou feio foi pra eles, qual o interesse Jacó 

que a oposição tem em tá opinando na chapa alheia? Qual seria o ganho 

positivo que daria ao grupo do prefeito tá anunciando a chapa do Edgar? 

[00:17:12] 

Jacó: É, a preocupação que, que, que não tem nada a ver. [00:17:14] 

Mundô: Nenhuma, e fizeram isso, agora botaram aí uma, uma, fizeram 

uma montagem, com você, comigo e Edgar, porque vazou um áudio, um 
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áudio que todo mundo pode ouvir. Ele foi, ele foi, não foi aberto 100%, 

mas ele foi divulgado no grupo. [00:17:36] 

Jacó: É. [00:17:36] 

Mundô: Então podia todos participante do grupo saberem, não tem nada 

que a, que desabone a conduta minha ou de Edgar ou de nenhum dos 

participante. [00:17:45] 

Jacó: Certo. [00:17:44] 

Mundô: Agora, eles fizeram isso Jacó, pra desvirtuar o foco do que 

realmente tá acontecendo, que são as licitações de, de obra, com empresa 

vencedora que vende peça de automóvel, uma panificadora que 

vendendo panela, e como isso precisa uma justificativa até para os seus, 

Jacó. [00:18:08] 

Jacó: Exato. [00:18:08] 

Mundô: Eles ficaram fazendo essas coisa pra dizer: "não rapaz, vamo 

mudar aqui porque também a gente tá sendo cobrado dentro deles lá" e 

o, que é o foco aqui do nosso. Não pessoal... [00:18:18] 

Jacó: Não tira não. [00:18:19] 

Mundô: Nós não vamo ceder nada, nós vamo continuar na mesma 

pancada, batendo, porque eles querem é mudar o sentido da coisa. 

[00:18:29] 

Jacó: Mas não vai mudar. [00:18:29] 

Mundô: Não vai mudar. [00:18:30] 

Jacó: Exato. [00:18:31] 
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Mundô: Então é isso, e quando o Edgar e o grupo me chamou pra vir. Aí 

eu fiz como aquela música do Roberto Carlos. Eu voltei, e voltei para ficar, 

porque aqui que é meu lugar. [00:18:44] 

Jacó: Exatamente, tá certo. [00:18:46] 

Mundô: Tá certo? Então tamos firme, pré candidato, nós temo uma chapa 

muito positiva, muito boa, nomes jovens, temos a, por exemplo, o, o 

Edgar como candidato a prefeito, e sou pré candidato a prefeito, eu na 

condição de vice, tem a ren.... Eh, partido com a reeleição, tem o vereador 

Dão, que é o vereador desde quando Rosa Rosa é cidade... [00:19:13] 

Jacó: Uhum. [00:19:13] 

Mundô: Ele sendo reeleito. [00:19:16] 

Jacó: Nunca perdeu uma eleição né? [00:19:17] 

Mundô: Tem o vereador Renildo, que é um rapaz competente, foi 

secretário de agricultura, fez um belo trabalho, no tempo do Renildo Jacó, 

lá tinha, foi estabelecido compra direta, é onde o, quando o, tinha o 

produtor rural, tinha o apoio da prefeitura pra produzir, e o compra direta 

comprava, distribuía aquelas famílias, que seria a, assistida pelo CRAS dos 

mais, dos menos favorecido, dos mais carente, isso aí não existe mais. É 

tanto Jacó... [00:19:48] 

Jacó: Hum. [00:19:48] 

Mundô: Que agora a prefeitura tá comprando pimentão de nove reais. 

[00:19:52] 

Jacó: Ixi Maria. [00:19:54] 
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Mundô: Se tivesse esse produto lá, essa produção lá, esse apoio a pro, ao 

produtor... [00:19:56] 

Jacó: Na realidade o produtor rural né, o pequeno produtor... [00:20:00] 

Mundô: Tá totalmente desassistido. [00:20:00] 

Jacó: Tá desassistido. [00:20:01] 

Mundô: Tá desassistido. [00:20:02] 

Jacó: Lá era pra ter horta. [00:20:03] 

Mundô: Pra ter hora. [00:20:04] 

Jacó: Né? [00:20:04] 

Mundô: (Inint) [00:20:04]. [00:20:05] 

Jacó: Pra produzir e até pra vender pras própria prefeitura né? 

Mundô: Prefeitura, pega o CNPJ da, da, da, da associação e vendia, qual o 

problema? [00:20:11] 

Jacó: E não tem mais isso. [00:20:11] 

Mundô: Não tem mais isso. Isso aí tá abolido. Enfim, tem esse pessoal do, 

tem a, a Patrícia que tá indo pra reeleição, o Renildo, e tem novos nomes 

dos jovem, tem o, o jovem Enaldo Silva que vem representando essa 

juventude de renovada dos Boca Preta, com força do novo, tem a, a 

Jaciane que é uma, é uma, uma admiradora cultural, ela foi conselheira 

tutelar, ela vive nesse ambiente de associações, é como se fosse assim 

um, um consultor das associações mas de forma gratuita, participa da 

pastoral da criança, é envolvida nas questões sociais, nas questões 

populares. Tem o nosso querido também, um garoto, jovem, advogado, o 

Igor, Igor Ramon, que tem a sua independência, é advogado concursado, 
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tá lá pra, colocando seu nome para servidor ao povo de Santa Rosa. 

[00:21:11] 

Jacó: E são todos nomes bons. [00:21:13] 

Mundô: Todos nome bons, todos nome (inint) [00:21:15] todos nome de, 

de pessoas competente, capaz, de boa índole, tem essa jovem senhora, 

Toiza, que é de uma família muito boa, amiga, que também tá lançando 

seu nome como candidata, pré candidata a vereadora. Vem também os 

candidatos, pré candidato Domingo que representa a região da Beira do, 

do, do, do, do Canindé, a região da, da Barra do Rio, juntamente com 

(inint) [00:21:44] são dois jovens também que tão nessa luta, imbuído pra 

ajudar e para vender com fé em Deus, vamos ter sucesso, vamos 

conseguir a vitória, para o bem de Santa Rosa, e para o bem dos menos 

favorecido, tá certo? [00:21:58] 

Jacó: Agora Edgar tá com a gente, vendo a gente aqui na Live, o Luiz 

Gonzaga lá de Terezinha, tá dizendo que é eleitor de Santa Rosa, né, e vai 

tá lá com certeza. Agora, com esse grupo aí formado, né, eh, eh, meu 

amigo Mundô, você que acompanha o Edgar, o grupo há muitos anos né? 

[00:22:17] 

Mundô: Isso. [00:22:18] 

Jacó: Como é que que você está vendo hoje na realidade, hoje a cidade de 

Santa Rosa nessa administração, está realmente satisfeito o povo, os 

comerciante estão satisfeito? Dono de farmácia, dono de mercearia, os 

vereadores estão satisfeito com, com o Doutor Verissimo e seu grupo? 

[00:22:34] 
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Mundô: Rapaz, Jacó, não tem satisfação. Primeiro porque houve uma 

enganação, quebrou a confiança do eleitor, do produtor, de toda a 

sociedade com essa mentira que se estabeleceu. Se ele tivesse feito 

alguma coisa, talvez atenuasse. Mas nada foi feito Jacó. [00:22:56] 

Jacó: Tem alguma coisa lá que foi feita do alicerce até o acabando? 

[00:22:59] 

Mundô: Olha, com relação às obra, o prefeito... [00:23:03] 

[00:23:03] 
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PARTICIPANTES 
Mundô 
Jacó 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
21 minutos e 26 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 
Ipsis Litteris (na íntegra)  
 
LEGENDA 
... → pausa ou interrupção. 
(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
 
____________________________________________________________ 
(INÍCIO) 

 

[00:00:00] 

Mundô: ...tá no 6º ano do 2º ciclo. [00:00:03] 

Jacó: Certo. [00:00:03] 

Mundô: No 1º ciclo nós tivemo junto, as obras que tiveram lá no governo 

(inint) [00:00:09] me perdoe aqui a, a presunção, mas fui eu que consegui. 

Certo? [00:00:17] 

Jacó: Foi você que foi atrás do (inint) [00:00:18]. [00:00:18] 

Mundô: Fui que fui atrás empenhando, buscando, N's viagem em 

Teresina, e repetindo sempre a busca, e consegui muitas obras, eu vou 

citar depois. [00:00:32] 

Jacó: Uhum, vai citar pelo ,menos umas duas aí hoje? [00:00:33] 
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Mundô: Vou citar, agora Jacó, n esse segundo ciclo, eu já não estava no... 

[00:00:41] 

Jacó: No grupo de Wellington Dias? [00:00:42] 

Mundô: No grupo de Wellington Dias, e nos dois primeiros ano, ele só era 

oposição (inint) [00:00:48] e não conseguiu nada, tá completando quatro 

anos, também não conseguiu nada. Então se houve no passado, essa 

busca de obra, não foi mérito dele, tá certo? [00:01:01] 

Jacó: Deputado federal, deputado estadual... [00:01:03] 

Mundô: Federal, senador, tudo. [00:01:03] 

Jacó: Cadê o Lima rapaz, que não vai lá? [00:01:05] 

Mundô: Nunca, só aparece no tempo de pegar os voto. [00:01:08] 

Jacó: Meu Deus do céu. [00:01:09] 

Mundô: Essa é que a verdade, portanto Jacó, lá ele tem o período dele, 

cadê o que ele fez? Não preciosa ele tá indo pra rádio, dizer que ele fez 

eletrificação, ele não fez nada disso, as eletrificações, é o programa de luz 

para todos, mas foi conseguido por nós. [00:01:28] 

Jacó: Muito bem. [00:01:29] 

Mundô: Por mim e alguns amigo que tão lá junto comigo e com Edgar. 

[00:01:33] 

Jacó: Muito bem, aí fica mentindo e enganando o povo né Mundô? E na 

realidade o povo não é besta, o povo pé sabido, o povo tá vendo 

realmente né, e tá com uma insatisfação grande lá na cidade de Santa 

Rosa. [00:01:48] 

Mundô: Com certeza olha, no ano de 2000... [00:01:54] 
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Jacó: Pode falar. [00:01:55] 

Mundô: No ano de 2000, Santa Rosa recebeu, o primeiro projeto da 

Codevassi no estádio do Piauí. [00:02:04] 

Jacó: Hum. [00:02:06] 

Mundô: Foi uma obra conseguida pelo Deputado (inint) [00:02:09] em que 

a gente tava muito próximo dele, e lá pedi que fizesse em santa Rosa. 

Quem conseguiu a área pra se estabelecer a Codevassi lá, foi a prefeita 

nadir, que é mãe do Edgar, o Edgar é secretário dela. [00:02:26] 

Jacó: Certo. [00:02:27] 

Mundô: Compraram a área, e lá se estabeleceu o primeiro projeto da 

Codevassi no estado do Piauí, e dentro desse projeto, nós levamo a 

primeira notificação, ali pro (inint) [00:02:41] Rabelo, onde tem o amigo lá 

Miguel Rabelo, a pedido dele nós levamo a notificação pra lá. Depois nós 

conseguimo Jacó, através do IDEB, colocar água lá no povoado, água 

encanada e distribuiu nas casa, lá tinha um poço tubular, tipo chafariz, 

que tinha sido feito Edgar com nadir, mas lá nós fizemo uma distribuição, 

e o prefeito nunca teve lá, nunca teve junto conosco nessa caminhada. 

(inint) [00:03:16] pra Água Branca, com poço (inint) [00:03:18] montando 

o sistema de abastecimento d'água, conjuntamente a energia chegando, 

através do Luz para todos, tudo isso é luta nossa. [00:03:27] 

Jacó: Certo. [00:03:27] 

Mundô: Na região da Pitombeira Jacó, também consegui eletrificação da 

Pitombeira, estenderam até a Barra do Mucambo, através de um, de uma 

solicitação minha que o deputado Bessa conseguiu, através da 

cooperativa, de eletrificações rurais de Oeiras, fizemo a eletrificação. 
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Conseguimo abastecimento d'água, da Malhada Grande, a Manada 

Grande é um povoado pequeno, mas obras pública lá, tem três. Certo? 

[00:04:03] 

Jacó: Hum. [00:04:05] 

Mundô: Tem o sistema de abastecimento d'água que fui eu que consegui. 

A eletrificação juntamente com (inint) [00:04:11] Leonardo, em 

memória... [00:04:13] 

Jacó: Me lembro (inint) [00:04:14] grande batalhador. [00:04:14] 

Mundô: (Inint) [00:04:13] pai do nosso amigo Soares, nós conseguimo a 

eletrificação rural através do Luz para Todos, tivemos que fazer uma 

travessia lá e a Rocharia cheia, o, aliás, o corrente cheio, pra poder chegar 

lá e fazer a medição do Luz para Todos. Essas história a gente conta 

porque viveu, essas história, fizemo a eletrização e a Malhada Grande 

Jacó, e Povo de Santa Rosa, em determinadas época do ano, você não 

conseguiria entrar lá nem com trator. [00:04:48] 

Jacó: Meu Deus. [00:04:49] 

Mundô: Se adoecesse numa pessoa, tinha que vir na rede. Porque 

nenhum tra, nenhum trator se ariscava, e lá nós conseguimo a estrada, 

que trafega todo tipo de veículo, lá, tá rodando pra lá, fomo nós que 

conseguimo. [00:05:03] 

Jacó: Certo. [00:05:03] 

Mundô: E o prefeito tá lá completando quatro ano, acho que nunca deu 

nem atenuação... [00:05:07] 

Jacó: (Inint) [00:05:08]. [00:05:08] 
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Mundô: Em uma bomba que se possa dar defeito. [00:05:10] 

Jacó: Rapaz... [00:05:10] 

Mundô: É essa a questão de Santa Rosa... [00:05:12] 

Jacó: Aí o cara vai pra (rádio) [00:05:14] dizer que, que tá fazendo tudo, 

rapaz. A gente, aí é zombar do povo né Mundô? [00:05:19] 

Mundô: Demais, demais. [00:05:20] 

Jacó: Aí agora... [00:05:22] 

Mundô: Lá no Morrinho, Jacó, lá na... Porta do Vereador Ricardo que é do 

lado do Prefeito. Tem um sistema de abastecimento d'água, que fui eu 

que consegui, também não tinha água, tá certo? [00:05:37] 

Jacó: Certo. [00:05:39] 

Mundô: Têm lá na cabeceira, lá em Neto Muniz, no pé da Chapada 

Grande, ou da Chapada dos Patos, mas tem a Chapada Grande, lá tem um 

abastecimento d'água que nós conseguimo, só sabe da dificuldade Neto 

Muniz que mora lá e seus vizinho. [00:05:57] 

Jacó: É. [00:05:57] 

Mundô: Mas lá tinha um poço que foi feito pela Nadir. E nós fizemo, 

montamo, equipamo. O Luz para todos em Santa Rosa, pra se fazer justiça, 

tem a participação muito do neto Muniz, que saia de casa em casa 

pegando o número das pessoa pra fazer o cadastro. Aí sim, o Neto 

participou, e nós aqui dado o apoio pra sair em Teresina, essa que é a 

verdade. Não tem (inint) [00:06:23] ficou com ele na gaveta, quando era 

vereador, mas fora disso ele nunca participou de nada. [00:06:32] 
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Jacó: Meu amigo, pois então o homem em quatro ano não fez nada, vai 

fazer quando? [00:06:36] 

Mundô: A região mais árida, mais seca de Santa Rosa, meus amigos de 

Santa Rosa, é bom dizer que a repetição... [00:06:44] 

Jacó: Exato. [00:06:45] 

Mundô: Ela é importante, então a região mais árida, é a região ali da aba 

da Serra da, da Chapada Grande, ali na região do Gentio. Nós conseguimos 

abastecer, abastecer... (inint) [00:06:58] ali perto do, do asfalto, que vai 

pra Teresina. [00:07:00] 

Jacó: Sei. [00:07:00] 

Mundô: Sai dali da 85, até a região do Jardim, nós conseguimo fazer (inint) 

[00:07:07] andar e água encanada, em todas as casa daquele posto. 

Consegui um posto da (inint) [00:07:13] através do doutor (inint) 

[00:07:15] que ele era presidente na época, me concedeu um posto, o 

deputado (inint) [00:07:19] botou emenda, nós fizemo, um sistema de 

abastecimento d'água, tinha só o posto da Lagoa da Estrada, tipo Chafariz, 

na época a prefeita era Telma. E mesmo adversário, eu fui até o (inint) 

[00:07:29] disse: "Telma, nós precisamo resolver esse problema aqui" lá 

no (inint) [00:07:35] de cabo a rabo, não ficou ninguém sem água. Isso é 

um trabalho que eu fiz, depois conseguimo fazer o posto do Jardim, 

fizemo a liga, a interligação, fizemo Posto dos Pereira, na Unha de Gato, 

certo? Aonde mora o pessoal de (inint) [00:07:49] tá certo? E assim foi 

assim a minha trajetória, fizemo Lúcio Pereira, tudo isso, nós conseguimo. 

Na mangabeira, nós botamo um poço lá na porta de Graciane quando 

(inint) [00:08:04] tá lá, quem quiser ir ver, vai ver. Bom Jardim, lá na porta 
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do vereador Luís Henrique, nós fizemo um sistema de abastecimento 

d'água. No Jabuti, lá em Maria Kerré, tem um sistema de abastecimento 

d’água que nós conseguimo. [00:08:17] 

Jacó: Muito bom. [00:08:20] 

Mundô: Tá certo? E por aí fomos, Osvaldo Camaço, que é parente aqui do, 

do nosso (inint) [00:08:28] ele dizia que ia embora porque lá tava seco, ia 

abandonar a propriedade, e nós conseguimo através da Codevassi, pedido 

ao Doutor Zé Augusto, que era o diretor, nós botamo o poço lá no Alto 

Bonito. Botamo um posto lá na Vila Capadócia, que hoje é um, quase um 

(inint) [00:08:49] de Santa Rosa. Construíram as casa, não tinha água e 

nem energia, eu fui atrás da água e da energia. E assim foi essa 

caminhada, Jacó. Sempre... [00:09:00] 

Jacó: E realmente um (inint) [00:08:59] serviço prestado muito grande né? 

[00:09:00] 

Mundô: ...sempre, pautado na vontade de servir, tá certo? [00:09:05] 

Jacó: E por isso tem moral pra chegar em Santa Rosa hoje, né, junto com 

Edgar... [00:09:12] 

Mundô: Pronto. [00:09:12] 

Jacó: ...em qualquer lugar, em qualquer eh, interior e pedir o apoio né 

Mundô? [00:09:16] 

Mundô: Com certeza. [00:09:16] 

Jacó: Tem serviço prestado. Agora a Idelmara tá dizendo aqui, que o 

prefeito Verissimo fez um... Uma grande obra, lá em Santa Rosa, que foi 
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conseguir ativar IPT... O IPTU cobrando taxas absurda dos moradores. 

[00:09:33] 

Mundô: Jacó, e o povo de Santa Rosa, e só pra lembrar, quando Wilson 

Martins assumiu o governo, após a reeleição... [00:09:44] 

Jacó: Sei. [00:09:45] 

Mundô: A Escola de Santa Rosa, o (inint) [00:09:44] Jacó, tava um pedaço 

do salão paroquial, e outro numa casa da cooperativa. [00:09:52] 

Jacó: Ixi Maria. [00:09:54] 

Mundô: E os aluno não podia nem se matricular, e a obra parada... 

[00:09:59] 

Jacó: Rapaz... [00:10:01] 

Mundô: Essa é que é a verdade. Pode perguntar secretária de educação 

que era a diretora. [00:10:04] 

Jacó: (Inint) [00:10:06]. Oi? [00:10:09] 

Mundô: E me pediram que eu fizesse uma intervenção, junto ao Wilson 

Martins que era o governador, amigo nosso... [00:10:15] 

Jacó: Sei. [00:10:16] 

Mundô: Pra votar a reforma da escola. Fui ao governador, pedi à ele, e a 

escola voltou, foi reformada, aqui da (inint) [00:10:25] nunca botaram 

mais nenhuma, uma, uma mão de tinta, foi reformada, incluiu uma quadra 

de esporte que tá lá, foi levada por nós, tá funcionando bem, então é um, 

um trabalho nosso. [00:10:39] 

Jacó: Também. [00:10:40] 
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Mundô: Na reeleição Jacó, do governador Wellington Dias, do primeiro, 

do primeiro mandato pro segundo... [00:10:47] 

Jacó: Hum. [00:10:49] 

Mundô: Deu assim aquele acidente de queimar a ponte da (inint) 

[00:10:52] certo? [00:10:55] 

Jacó: Uhum. [00:10:57] 

Mundô: Então na campanha de reeleição a ponte queimou. E nós passamo 

os quatro ano (inint) [00:11:04] pedindo pra ele fazer a ponte. [00:11:07] 

Jacó: Nunca fez. [00:11:08] 

Mundô: E o doutor Verissimo tava do meu lado, e nunca fez um ofício, eu 

tenho todos os ofício que eu encaminhei, ao governador, ao, ao deputado 

(inint) [00:11:17] ao Wilson que era, era do lado dele, e tava na condição 

de vice, mas só consegui Jacó, depois que o Wilson tava governador, tá lá 

a ponte da racharia, (inint) [00:11:28] sem fim amem. [00:11:30] 

Jacó: Tá feita. [00:11:30] 

Mundô: Tá feita, e bem feita. Essa que é a luta nossa.  Tá certo? [00:11:35] 

Jacó: Tá certo. E assim tem que ser o político né? [00:11:37] 

Mundô: E assim tamos indo, conseguimo essa melhoria sabe, sanitária, 

pra mais de 200 casa que tinha em Santa Rosa e não tinha o seu 

banheirozinho. Fizemos isso na cidade e na zona rural, povoado de 

Santana Escondido, enfim... [00:11:55] 

Jacó: As casa das, da Capadócia (inint) [00:11:57] quem doou o terreno 

foi... [00:11:59] 

Mundô: Foi o pai dela... O Dão e o irmão. [00:12:00] 
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Jacó: (Inint) [00:12:00] que é seu irmão né? [00:12:01] 

Mundô: (Verdade) [00:12:01]. [00:12:02] 

Jacó: Isso o Verissimo não fala? [00:12:02] 

Mundô: Não, não fala. [00:12:06] 

Jacó: Hum, tem também uma casa de farinha na capadócia né? [00:12:09] 

Mundô: É, é verdade, oh... [00:12:11] 

Jacó: Renildo Bezerra tá dizendo aqui. [00:12:12] 

Mundô: Com certeza, Renildo sabe disso também. Olha Jacó, e por último, 

eu pedi ao Rodrigo Martins, que ele colocasse uma emenda pra Santa 

Rosa, e eu disse: "Rodrigo, você coloque na Codevassi que ela faz 

aplicação de ética, porque se eu botar na prefeitura, o prefeito toma 

(inint) [00:12:32] ele faz.". [00:12:35] 

Jacó: Com certeza. [00:12:35] 

Mundô: E se botar no estado, ele diz: "cadê?" mas não teve jeito, quando 

o governador foi pra Santa Rosa, ele não tinha nada pra apresentar, foi 

inaugurar o calçamento que Rodrigo Martins botou lá no povoado (inint) 

[00:12:47] Capadócia. [00:12:50] 

Jacó: Meu Deus. [00:12:51] 

Mundô: Essas são as história de Santa Rosa que o povo não sabe, tá certo? 

[00:12:55] 

Jacó: Certo. [00:12:56] 

Mundô: Mas obras tão lá, tem nome, e aí como se diz, quando você muda 

de residência, você tem que carregar seus pertence, as obra tá sendo 

transferida pro nosso grupo Boca Preta. [00:13:10] 
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Jacó: Exato. [00:13:11] 

Mundô: Então se nós fizemo aqui um... Apanhado, não vai sobrar nada, 

porque o prefeito tem quatro ano e não fez nada. [00:13:19] 

Jacó: Até agora não fez nada. Fez, ele fez, comprar rapadura de oito conto. 

[00:13:22] 

Mundô: É verdade. [00:13:23] 

Jacó: Ele fez o IPTU né, caríssimo. Ele faz o povo pagar, quem quiser pagar 

uma árvore. Né? [00:13:30] 

Mundô: É verdade. [00:13:32] 

Jacó: E aí... [00:13:32] 

Mundô: E com essas credenciais, com essa folha de trabalho prestado, eu 

aqui me sinto a vontade de participar da chapa de Edgar Castelo Branco, 

participando como vice, tenho muita honra de participar, tenho apoio do 

grupo, Boca Preta, e assim é que nós vamo trabalhar o nosso caminho, tá 

certo? [00:13:52] 

Jacó: Certo. Tá certo. [00:13:54] 

Mundô: Essa questão de montar, eh, algo, publicar injúrias, isso não vai 

nos abater, isso é muito pequeno. [00:14:06] 

Jacó: É, exatamente, aí esse tipo de coisa aí, é tipo de política pequena. 

[00:14:10] 

Mundô: Pequena. [00:14:10] 

Jacó: Não é, e o povo... [00:14:10]  

Mundô: E nós vamo... [00:14:11] 
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Jacó: O povo, o próprio povo Mundô, não aceita esse tipo de política. 

[00:14:15] 

Mundô: E o procurador do município que poderia... Tá voltando o seu 

esforço, seu trabalho, os seus conhecimento, para verificar essas licitações 

que são homologadas, eh, uma obra de construção civil numa, numa loja 

de, de (inint) [00:14:37]... [00:14:37] 

Jacó: Material. [00:14:37] 

Mundô: ...de peça de, de, de... [00:14:39] 

Jacó: De carro. [00:14:39] 

Mundô: ...de automóvel, e uma compra de panela em uma padaria, faltou 

o seu, o seu olhar aguçado pra poder dizer: "não, isso aqui não é 

permitido". [00:14:51] 

Jacó: É verdade. [00:14:51] 

Mundô: Chega até a se colocar em cheque a sua competência. A sua 

capacidade, agora, quando é pra fazer baixaria, aí não tem maior. 

[00:15:00] 

Jacó: É. [00:15:01] 

Mundô: Aí ele é em primeiro lugar, tá certo? [00:15:03] 

Jacó: Tá certo. Agora, eh, como é que você se sente hoje como eh, político 

naturalmente né, como filho de Santa Rosa, e com uma vasta prestação de 

serviço pra aquele povo, e que naturalmente lhe credencia, como você 

falou, a estar junto de Edgar Castelo branco, que fez uma grande 

demonstração né, tem todo o seu trabalho feito lá em Santa Rosa, como 

diz o próprio Edgar, se tirar tudo aquilo que foi feito por eles, por esse 
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grupo né, que ele faz parte, né, desde o seu pai, aí não vai ficar nada em 

Santa Rosa. E você olha pro outro lado, tá lá administração de quatro 

anos, onde se eh, usou o palanque na eleição, prometendo tudo né, 

prometendo tudo, e quando foi eleito, o povo sentiu que realmente tudo 

aquilo né, foi enganação, foram mentiras, foram eh, realmente palavras 

soltas, para enganar o povo, e o povo caiu na lábia desse prefeito que tá aí 

hoje, né, onde a população de Santa Rosa não tá tendo oportunidade, o 

agricultor, não tá tendo oportunidade, o comerciante não tá tendo 

oportunidade, né? Aquele pequeno que precisa de uma ajuda para limpar 

uma rua, para cortar uma árvore, para fazer um roço numa estrada, tudo 

isso também é feito por empresa de fora, onde a população não tá tendo 

oportunidade, enganaram o povo, e você mudou. Como é que cê vê tudo 

isso aí? Hoje junto com Edgar no mesmo palanque, seu amigo e que vai 

junto pra essa luta? [00:16:41] 

Mundô: Olha Jacó, hoje a gente percebe que o semblante de cada um 

cidadão santa rosense, assim, o sentimento de que foi enganado. 

[00:16:53] 

Jacó: Com certeza. [00:16:53] 

Mundô: Nas palavras, nos gestos, as vezes (inint) [00:16:55] assim um 

pouco envergonhado porque fez... [00:16:58] 

Jacó: Por ter votado nele né? [00:16:59] 

Mundô: Por ter votado nele, tá certo? Mas não tenha, não tenha 

cerimonia, não tenha medo. [00:17:04] 

Jacó: (Inint) [00:17:04] filho que volta à casa do pai. [00:17:06] 
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Mundô: Do pai, nós tamo aqui de braços aberto pra recebermos, e dizer o 

seguinte, Edgar é um companheiro que me, me surpreendeu, eu achava 

que ele como perdeu a eleição, ele ia cair fora, passar uma temporada, 

mas não, no outro dia ele tava na casa dele. E eu perguntava à ele: "Edgar, 

tu aguenta levar (inint) [00:17:27] até lá?" ele disse: "eu vou tentar" e 

assim fez, porque essas condição de servir, que o Edgar tem, tá no sangue 

dele. [00:17:37] 

Jacó: Com certeza. (Inint) [00:17:37]. [00:17:37] 

Mundô: Veio da família, do pai dele. [00:17:40] 

Jacó: É verdade. [00:17:40] 

Mundô: Ele faz a opção pelo social. Essa capacidade, essa sensibilidade 

humana.... [00:17:48] 

Jacó: Diga. [00:17:48] 

Mundô: ...é uma condição que é só deles. A gente as vezes faz um pouco, 

mas aquilo é uma coisa natural, você percebe que não tem assim um, uma 

conveniência, é da natureza humana, eles tiveram esse tempo todo, a 

mãe dele, com Telma, com ele na frente da prefeitura de Santa Rosa, mas 

nunca tiveram ali pra auxiliar o trabalho dele um governo que pudesse dar 

o braço amigo ali pra ajudar, toda vida foi oposição. E entre fazer uma 

obra de pedra e cau, eles preferiram cuidar das pessoas. Nós tamo 

vivendo hoje Jacó e santa rosenses que me escutam nesse momento, um 

momento que tem essa pandemia que é uma calamidade um, uma 

pandemia mundial. É uma situação calamitosa no mundo todo. Em que os 

governos estão voltando os seus esforços e as suas comoções, pra salvar 

as pessoas, pra salvar vidas. E numa proporção menor Edgar fez do 
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mandado dele, a mãe dele e (inint) [00:18:58] pra manter as pessoas viva, 

naquele tempo não tinha bolsa família, não tinha esses programas sociais 

que tem o governo da, dessa (inint) [00:19:09] pras mães grávidas, mulher 

que parir tem um, tem um auxilio natalidade, mas nada disso tinha, só 

tinha a boa vontade do administrador, e ele fez isso com muita 

propriedade, tá de parabéns por ter servido o seu povo, e com certeza as 

obras de (inint) [00:19:25] nós vamo conseguir fazer, vamo retomar o 

poder em nome do povo, pelo povo, para assim servi-los. De forma justa 

e, e quem tem mens, mais precisão pra ser servido. Portanto, ao povo de 

Santa Rosa, vamos retomar o desenvolvimento da nossa terra. [00:19:48] 

Jacó: Certo. (Inint) [00:19:48] Lucia Santana tá dizendo aqui: "diz aí a 

Mundô que tudo isso que ele falou sobre Malhada Grande é tudo verdade, 

eu Lúcia Santana e Antônio Neto mandamos um abraço aí pra ele". 

[00:20:01] 

Mundô: Pois muito obrigado Lúcia, você é testemunha do que tô falando. 

E cada uma das pessoas de, da sua região, Socorro (inint) [00:20:08] lá do 

gentio, ela conta a história também se for verda, se foi atrás, qualquer um, 

Miguel Rabelo, meu amigo Carlindo Corrente, Neto Muniz lá da, nas 

cabeceira, em cada lugar desse aqui que eu citei, Euclides Maria na Água 

Branca, em cada local desse aqui tem o seu, tem testemunha da história. 

Tá certo? [00:20:25] 

Jacó: Exato. [00:20:25] 

Mundô: Então meu caro Jacó, essa é a sensibilidade humana aguçada que 

o Edgar tem, e quer juntar aqui essa capacidade de trabalhar, para servir a 

nossa terra, que eu tenho certeza que a gente fará muito mais, juntando 

aqui com Renildo Bezerra que foi um grande secretário de agricultura, 
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Patrícia, essa vereadora guerreira, o Dão que não tem medo e nem, falta 

coragem pra ir a luta, então tem um time, esse time jovem, do Força do 

Novo com Murilo, com amada, com, com Ernaldo, com Jaciana, juntando 

(inint) [00:21:00] a Taiza, juntando-se o Domingo, o (inint) [00:21:08] e o, 

o, Doutor Igor, com certeza Santa Rosa terá a chapa mais jovem de todos 

os tempo, e terá a chapa mais preparada pra servir o povo de Santa Prosa 

(inint) [00:21:25] muito obrigado aí Jacó. [00:21:26] 

Jacó: Muito obrigado... [00:21:26] 

[00:21:26] 
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1 

PARTICIPANTES 
Jacob 
Edgar 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
41 minutos e 16 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 
Ipsis Litteris (na íntegra)  
 
LEGENDA 
... → pausa ou interrupção. 
(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
 
____________________________________________________________ 
(INÍCIO) 

 

[00:00:00] 

Jacob: ...e 39. Olha... vamos, agora, falar com o Edgar Castelo Branco. Edgar, 

cê já pode ligar, 3-4-6-2-14-82, é o telefone aqui pra você ligar, tá bom? 

Olha, eh... vamos à cidade Santa Rosa mais uma vez. Eu nem queria tá aqui 

todo dia falando na cidade Santa Rosa, porque já tem gente lá que... que tá 

com muita raiva, já tem gente lá que tá muito chateado comigo, mas... eh... 

eh... as notícias faz com que a gente, eh... fale, eh... na... nos 

acontecimentos da cidade Santa Rosa, porque tem muita coisa que... que 

estão fazendo propaganda, né, e o povo tem que tomar conhecimento e 

tem que saber da verdade, tem que saber da verdade, né. Que a 

propaganda é bonita mermo, é propaganda bonita e você pensa que Santa 

Rosa tá a mil maravilhas, e não é assim, não, não é por aí, não. Então, a 

gente fala para que o povo tome co... eh... consciência e tome 

conhecimento, né, do que realmente está acontecendo na cidade de Santa 

Num. 19246614 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: FILIPE LUNARI CUNHA DE ARAUJO COSTA - 21/10/2020 08:53:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102108535912800000017778529
Número do documento: 20102108535912800000017778529



 2 

Rosa do Piauí. Vamos ao telefone, falar com o nosso amigo Edgar Castelo 

Branco. Olá, Edgar, boa tarde. Alô. [00:01:19] 

Edgar: Alô, (Jacob) [00:01:20]. 

Jacob: Boa tarde, Edgar, tudo bem? [00:01:22] 

Edgar: Boa tarde, Jacob. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Vale do 

Canindé. [00:01:27] 

Jacob: Edgar, hoje, o que lhe trouxe mais uma vez à rádio Vale do Canindé 

foi o que você ouviu aí, né, palavras proferidas aí, eh, por um apresentador 

de um programa de outra emissora de rádio, na cidade Oeiras, e que lhe 

deixou bastante constrangido, é o primeiro ponto. O outro ponto é com 

relação a tudo aquilo que estão tentando, eh... enganar a população de... 

de Santa Rosa, que tão fazendo isso e tão fazendo aquilo, e nós vamos 

trazer, também, a verdade a este respeito. E, também, falando sobre a 

improbidade administrativa, porque foi, hoje, ventilado que o Edgar Castelo 

Branco, né, eh... quando prefeito, a cidade tinha se tornado uma cidade, 

eh... com muitos problemas - num vou nem dizer a palavra... -, com muitos 

problemas aqui, e que tava na Justiça, que era c... inclusive, a Telma veio 

aqui, falou e disse que, realmente, cometeu uma pequena improbidade 

administrativa e que todo prefeito está sujeito a cometer este ato, mas foi 

ventilado e falado no seu nome, de que você deveria se dirigir a essa pessoa, 

"(dirija) [00:02:56], Edgar, a mim; fala, Edgar, de mim", como quem tem 

alguma coisa, né, a respeito do Edgar, que faz com que Edgar não falasse o 

nome desse rapaz, tá certo? E, também, se Edgar tivesse algum problema 

com a Justiça, não poderia ser nem candidato, não tava nem candidato. 

Todas as contas do Edgar foram aprovadas, né. Não tem nada, eh, que 

envolva o nome do Edgar, como ex-prefeito de Santa Rosa, na Justiça, e 
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esse rapaz disse que ia mostrar todos os processos, coisa e tal e tal e coisa. 

Então, boa tarde pra você, Edgar. [00:03:40] 

Edgar: Boa tarde, Jacob, mais uma vez. Boa tarde especial pra todo mundo 

de Santa Rosa que tá nesse momento acompanhando a nossa fala. Jacob, 

vamos por partes. Primeiro eu quero aqui, eh, aproveitar o momento pra 

colocar nosso sentimento, dar nossos pêsames à família da nossa amiga 

Luzinete, que faleceu hoje pela manhã, da localidade Aldeia dos Rabelo, 

que, por coincidência, você topou nessa localidade antes de ontem, ou foi 

ontem, (inint) [00:04:11] problema desse gestor, que, realmente, não tem 

compromisso com mais uma comunidade lá, mas a gente quer levar o nosso 

abraço à toda família da Luzinete, à qual nós éramos amigos, caminhou 

muito na Teresina junto comigo, a gente fazendo um tratamento, ela tinha 

um problema de (inint) [00:04:28] e, infelizmente, ainda, precocemente, 

se... se foi e a gente quer mandar essas nossas condolências à toda a família. 

[00:04:37] 

Jacob: Certo. [00:04:38] 

Edgar: Mas, pronto, Jacob, eu quero aqui, inicialmente, dizer... eu quero 

que, realmente, que seja bem claro aqui que minha vida, ela é muito 

transparente. Eu n... o meu passado não me condena. Ao contrário desse 

radialista aí de... dessa primeira capital, que não pode dizer o mesmo do 

passado dele, esse senhor (inint) [00:04:59] Rodrigues. Já que ele 

mencionou o meu nome, eu vou me dirigir ao nome desse radialista sem 

moral nenhuma pra atacar a minha pessoa como ele atacou hoje. Ele não 

tem moral, Jacob, simplesmente porque Oeiras e região conhece, quem não 

conhece o passado dessa criatura, que, no passado, se envolveu com coisas 

ilícitas, vamos dizer, com drogas, e mesmo assim suas famílias, também, 
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envolvida nessa situação, à... à qual esse problema todo mundo de Oeiras 

sabe, conhece. Que moral essa pessoa tem de querer me denegrir, me 

atacar e querer me condenar no passado, que é limpo? O povo de Santa 

Rosa nos conhece, o povo de Santa Rosa e Oeiras me conhece muito bem. 

Eu não tenho nada que desabone minha conduta, ao contrário dessa 

pessoa, que não é a primeira vez que me ataca sem justa causa, sem 

nenhum momento, eu nunca sequer me preocupei com a vida desse rapaz, 

mas ele está sendo pago pelo gestor pra isso, pra querer confundir o povo 

de Santa Rosa da má gestão do que está acontecendo, pra querer me 

denegrir. Eu desafio essa pessoa, que, no passado, nunca (inint) [00:06:19], 

pelo contrário, vivia me pedindo dinheiro pra ir pra Teresina, dizendo que 

tinha parente doente e que todo mundo, depois, ficou sabendo que não era 

nada disso. Eu quero falar dessa pessoa pela primeira e última vez aqui no 

ar, ao vivo e em público, porque essa pessoa não merece, entendeu, eu 

estar, sabe, mencionando o nome dele. Não merece porque no passado não 

muito distante essa pessoa me procurava e ia pras rádios, ia pros palanques 

dizer que eu era uma referência de toda a região como um dos melhores 

gestores da região de Oeiras, e hoje, como toda pessoa (inint) [00:07:00], 

como toda pessoa mercenária, que se vende, como ele realmente se 

vendeu aí pra esse gestor pra falar mal de mim, ele anda me atacando, mas 

não tem essa moral. Todos conhecem, todos conhecem a maneira de ele 

realmente trabalhar. Ele tem que ter cuidado, porque já teve jornalista 

recentemente preso, preso, por essas questões de querer atacar e difamar 

a vida das pessoas sem ter essas provas. [00:07:31] 

Jacob: Certo. [00:07:32] 
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Edgar: Aqui, Jacob, é de conhecimento de todos o comportamento dessa 

pessoa, que vai pruma rádio gargantear, querer denegrir a nossa imagem, 

mas ele esquece que no passado recente ele, no palanque, querendo se 

dizer que eu não conhecia essa pessoa, que daqui pra frente não quero 

nenhum pouco de aproximação mais com essa pessoa, que no passado, pra 

se aproximar e se aproveitar da nossa gestão, ainda... explorou ainda a 

nossa boa-fé, a nossa boa vontade, denegrindo e falando coisas que eu não 

posso dizer, que isso já não posso dizer que não seja verdade, chamando o 

atual gestor, hoje, de pedófilo, que todos conhecem essa história do gestor 

atual, que se envolveu... [00:08:16] 

Jacob: Certeza. [00:08:16] 

Edgar: ...em um processo aí, que foi, eh... colocado, escoltado até o quartel 

de polícia por se envolver num problema dessa natureza. E ele dizia isso do 

atual gestor, que hoje ele está, hoje, defendendo e levantando bandeira pra 

ele a troco, talvez, de (ouro) [00:08:32] pra isso. Ele esquece que o povo de 

Santa Rosa acompanhou ele fazendo essas denúncias do atual gestor, e que 

essa denúncia tá aí no (180graus) [00:08:42]. Eu não tenho passado sujo, 

não, meu passado é limpo, graças a Deus. O vice-prefeito dele, atual 

também, ele só chamava ele de picareta e de estelionatário, não era eu que 

chamava, não, não era eu que dizia que essas pessoas era desse jeito. Agora 

essas pessoas, hoje, Jacob, já agora já são tudo, já, prefeitas, não têm mais 

defeito. É estranho uma pessoa que a gente já conhece, porque toda... toda 

a região de Oeiras sabe como é que se comporta essa pessoa. Mas (inint) 

[00:09:13], Jacob, não estou aqui pra fazer nenhuma acusação com 

irresponsabilidade a ninguém, mas tudo que... que... que a gente foi f... 

que... que falou agora há pouco, ele mesmo foi que fez (inint) [00:09:26]. 
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Agora dizer da minha imagem, dizer que eu tenho processo... todas as 

pessoas que já passaram por alguma gestão não têm uma que passe em 

branco, 100%, pra alguma coisa, sempre fica alguma sequela de algum 

problema administrativo, algum problema técnico. E minhas contas, Jacob, 

de quatro anos que eu passei na frente da Prefeitura de Santa Rosa, que, 

por sinal, é importante dizer, foi o... o mandado mais difícil que nós 

passamos, de todos os gestores, de todos os gestores. E eu, uma certa vez, 

conversando com o ex-prefeito (inint) [00:09:59], a gente sempre 

comentava que não tinha precedência essa crise absurda que nós passamos 

de... financeiro. Agora, o atual gestor não tem esse problema. Mas nossas 

contas foram aprovadas, algumas com ressalva, claro, mas estamos com o 

nosso nome limpo, nosso nome limpo, que eu não sei se esse pessoal que 

hoje ele defende ele tem esse nome limpo como ele quer passar pra nossa 

população. [00:10:23] 

Jacob: Eh, realmente é lamentável, porque ainda existe esse tipo de... de 

desserviço, né, Edgar? Mas, como eu te falei, eu não gosto de falar sobre 

isso, mas você disse que queria falar e foi bom você esclarecer, porque ficou 

a dúvida... [00:10:41] 

Edgar: Jacob, eu... eu... [00:10:42] 

Jacob: ...ficou a dúvida, né... ficou a dúvida da população: "ei, o que que 

Edgar tem?" O que que (inint) [00:10:47] tem que Edgar não fala nele?". 

Então é bom tu querer esclarecer para a população tomar conhecimento, 

né? [00:10:53] 

Edgar: Pois é, Jacob. Como eu tava dizendo, meu passado não me condena, 

eu não sei... o dele eu não posso dizer, passado cheio de... uma pessoa que 

pra mim é sem escrúpulo, uma pessoa sem escrúpulo é que se comporta 
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assim. E eu quero dizer mais, Jacob, ele falou que eu deixei, no nosso 

mandato, o pior índice de corrupção, porque ele disse que (Santa Rosa) 

[00:11:14] foi feita dessa forma. Ele tá, mais uma vez, mentindo, que isso 

não existe. E pode procurar, nos quatro anos que eu passei, se tem algum 

problema na minha gestão, se houve algum problema. Se houve alguma 

coisa, algum problema de improbidade, que alguém possa ter ventilado, 

essa história já foi esclarecida, mas não foi na nossa gestão. Essa questão já 

foi, já, muito esclarecida, já foi... com certeza, você já procurou, já, até 

(inint) [00:11:40] esclarecer esse tema e já foi muito esclarecido. Agora quer 

me (inint) [00:11:44-00:11:45]. Mas sabe por que isso, Jacob? É porque eles 

tão desesperado e sabem que o povo de Santa Rosa não quer mais essa 

gestão que está aí, essa gestão sem compromisso com o povo, sem 

compromisso com a nossa cidade. O povo já... já disse "chega" e o povo 

quer dar um basta e vai dar um basta (nele) [00:12:04] porque não querem 

ver esse tipo de pessoa, eh... juntas pra destruir o nosso Município. 

[00:12:09] 

Jacob: Com certeza, Edgar. Agora, nós falamos aqui on... ontem, também, 

né, que foi falado hoje lá, eh, a respeito dessa obra do (estádio) [00:12:18], 

onde eu recebi aqui uma mensagem, eh, do rapaz que eu botei até no ar, 

dizendo: "olha, Jacob, eu tô tirando todas as minhas máquinas, não vamos 

mais tá trabalhando lá no estádio, porque o prefeito parece que não tem 

interesse em fazer e não nos pagou". Isso também gerou nervosismo pro 

lado das pessoas lá, que fazem parte lá da prefeitura, né, Edgar? Como é 

que você vê isso? Tiraram mesmo as máquinas aí de Santa Rosa? [00:12:43] 

Edgar: Olha, meu amigo. Jacob, essa situação desse áudio, ela hoje tá 

repercutindo, amanhã vai repercutir, porque não tem mais (volta) 
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[00:12:53]. Eles agora querem emendar uma história totalmente 

fantasiosa, querendo tirar o gestor da reta. Mas presta atenção: ele é o 

responsável maior por tudo o que tá acontecendo nesse (áudio) [00:13:05], 

e é tudo verdade. Não adianta dizer que ali é um funcionário, que é o 

motorista, que é isso, mas é uma pessoa que disse e conhece com toda a 

propriedade o que falou dentro... nesse áudio pra você. Ele conhece porque 

trabalhou lá desde o início e conhece a história. Soltou o áudio porque ele 

mesmo nunca recebeu um centavo, um tostão em relação às obras que 

foram iniciadas e não foram... nem chegaram nem à metade, porque o que 

aconteceu tá certo e tá muito bem explícito no áudio, o que aconteceu. A 

empresa, pelo que nós entendemos, né, ao áudio, que ninguém foi quem 

disse, não foi você, não fui eu, não foi ninguém, ninguém mandou esse 

rapaz falar nada a respeito disso, só o que ele disse foi a verdade. Eu tenho 

certeza que a verdade é essa. A verdade é que a empresa fez um 

compromisso com esse gestor de ir gastando o dinheiro pra poder levantar 

essa obra e na hora que ele viu que o gestor estava, eh, realmente não 

querendo fazer mais o compromisso de passar os recursos, que dá pra 

entender isso, o dono da empresa, com certeza, sem dúvida nenhuma, viu 

que estava com prejuízo já grande, pra não ser maior tirou os maquinários, 

tirou os trabalhadores e tirou os materiais pra que não fosse tomar um 

prejuízo maior, até agora esse prejuízo já foi dado. E o responsável maior é 

o gestor. Não adianta ele querer dizer que é o Estado, como ele bota 

pessoas, entendeu, do lado... pra poder falar essas coisas absurdas, que 

"não, aí quem tá... a... a responsabilidade é do Estado", mas é aliado dele. 

Ele dizia que o governador era amigo dele e o governador tem a obrigação 

de passar recurso pra o Município, e cadê os recursos que o governo do 

Estado não passa? Cadê o compromisso que o governo do Estado tinha de 
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fazer essa ponte do (inint) [00:14:48], que nunca aconteceu? Será se o povo 

de Santa Rosa vai aguentar mais essa lorota, essa história furada? Essa 

história (inint) [00:14:56] mentira e que o... que esse gestor praticou e 

agora não cola mais porque o povo já conhece. [00:15:02] 

Jacob: Com certeza. [00:15:03] 

Edgar: Agora a responsabilidade desse (estádio) [00:15:04] não estar sendo, 

eh, adiante e nem concluído é responsabilidade do gestor, que não tem 

compromisso, tem compromisso só com a vida dele, em procurar desviar 

os recursos que chegam na nossa cidade, pra saquear os recursos que já são 

tão poucos que deveriam ser aplicados pra o Município e pra chegar 

àqueles que mais precisam, que não estão sendo assistidos, isso sim. Então, 

o nosso povo já abriu os olhos, o povo não querem mais esse gestor que só 

prejudica o nosso povo. [00:15:35] 

Jacob: Agora, a obra do (estádio) [00:15:38] foi orçado no valor de 585 mil 

reais, eh, do governo do Estado, prefeitura Municipal de Santa Rosa. 

Inclusive, né, tem aqui o prefeito, o secretário de obras, o secretário da 

juventude, que me mandaram aqui, assinando o contrato, a ordem de 

serviço, né. E aí, seria uma obra que, naturalmente, eh, nem você, nem 

Telma, nem o seu grupo é contra. É uma obra de suma importância para a 

cidade de Santa Rosa, principalmente para a juventude, que precisa deste 

campo de futebol pra jogar bola, para realização dos campeonatos, que 

precisa ter esse estádio, e você naturalmente é a favor. Agora, não é favor, 

né, das coisas querer ser feita de forma como eles estão tentando fazer e 

não conseguem, tentando enganar o povo, tentando levar mentiras para o 

povo, e você sabe que a mentira tem pernas curta, né, Edgar? [00:16:39] 
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Edgar: Pois é, Jacob. Mais uma vez a nossa população, eh, pegou o calote 

desse gestor, pegou um calote porque ele... é muita coincidência, eh, 

(aproximar) [00:16:51] das eleições municipais, ele planejou, que isso tudo 

realmente foi planejado pra poder aproximar as eleições e mostrar algum 

serviço que ele, durante esses três anos e meio, até agora, não mostrou a 

que veio. E tinha tudo pra fazer, Jacob, tinha tudo pra mostrar serviço, 

porque tem o governo do lado, os recursos melhoraram e, enfim, a gente 

não vê absolutamente nada. Nós estamos aqui na torcida pra Santa Rosa 

desenvolver, pra Santa Rosa crescer, pra Santa Rosa progredir. Era... Santa 

Rosa agora deu um passo pra trás com essa gestão que está, deu um passo 

pra trás porque Santa Rosa não avançou, pelo contrário, regrediu, porque 

esse campo de futebol, que, eh, hoje, é o momento o que se fala, esse 

campo de futebol teve como, eh, mentora desse estádio, que chegou a 

colocar, fizemos vários campeonatos, a ex-prefeita Telma, eh, chegou e 

comprou o terreno, como disse a vereadora Patrícia hoje, e construiu esse 

campo e deixou em condições boas de se jogar um futebol. Então, nós 

acompanhamos várias partidas. Nós, na... no mandato da Telma, no nosso 

mandato, nós promovemos vários campeonatos e, enfim, a gente dava 

todo o apoio necessário. Nós gostaríamos muito de ter realizado esse 

convênio com o governo do Estado pra que colocassem um estádio à altura 

do nosso povo de Santa Rosa. Infelizmente, esse aí teve a oportunidade de 

fazer e não fez. O que tá se parecendo é que tá desviando é os dinheiros 

que realmente... no valor de 500 e poucos mil reais, mais de meio milhão 

de reais, que eram pra ser aplicados nesse campo e está aí no meio do 

caminho, ninguém sabe onde é que tá esse dinheiro do convênio. Enfim, 

nós gostaríamos muito de ver um campo de futebol de primeira em Santa 

Rosa, mas, infelizmente, não é isso que tá acontecendo. A gente vê a 
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preocupação deles numa única... numa única obra que eles acham que é 

uma... a maior obra, eh, da história de Santa Rosa. Jacob, eles só falam 

numa obra do (inint) [00:18:48], essa obra que, eu tenho certeza, como eu 

disse, essa obra é uma obra, hoje, eleitoreira; essa obra eles fizeram antes 

do inverno, antes do inverno, Jacob, e nas primeiras chuvas ela se foi 

todinha, o dinheiro que foi (inint) [00:19:06], de... de tudo, de material, se 

foi, porque a gente sabe que é assim. Nós levamos engenheiro pra essa obra 

aí do (Guarani) [00:19:13], nós levamos engenheiro e nós temos, hoje, 

Jacob, o levantamento financeiro pra que essa obra permaneça pro resto 

da vida, só vai se for um tipo de galeria, acompanhada por técnicos e 

engenheiro, e é um custo de quase um milhão de reais isso aí. Então, pra 

querer enganar a população coloca-se um calçamento e que pensa que vai 

dar certo, mas ele sabe que não vai dar. Jacob, as primeiras chuvas que 

acontecerem, ela será destruída pela força das águas. As águas descem por 

aquele... aquele setor do Guarani ali, com muita força, com muita 

velocidade. Só dá certo se fosse galerias iguais essa aí que tem em (inint) 

[00:19:53] aí, essa da... do... do... do (Cururu) [00:19:55]. [00:19:55] 

Jacob: Da Baixa do Cururu. [00:19:56] 

Edgar: Eh, parecida com esse aí pra poder dar certo. [00:19:58] 

Jacob: Exato. [00:19:58] 

Edgar: Aí se coloca um calçamento pra poder fazer uma média e acha que 

é a maior obra que tem em Santa Rosa, e diz que a gente nunca fez em 24 

anos. É porque esses 24 anos, Jacob, nós fizemos muito calçamento, em 

todas as ruas, hoje, de Santa Rosa tem calçamento, mas foi nós que 

levamos. O desafio aqui tá lançado. Ele acha que deixou... (inint) [00:20:20] 

essa rua do Guarani não tem casa, Jacob, não tem casa. Essa rua do Guarani, 
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nós pensávamos em fazer um projeto grandioso de galeria pra poder ficar 

pro resto da vida, mas pode apostar é uma obra (inint) [00:20:34] que vai 

ser destruída, infelizmente, por água, porque ele acha... tá querendo 

colocar na... na mente das pessoas ligada a ele que aquela obra que vai 

funcionar. Não vai, porque ele fez uma vez (inint) [00:20:46-00:20:47]; vai 

fazer mais uma vez, que é eleitoreira, em período pré-eleitoral, pra poder 

enganar a população. A população não se deixa levar por essas pessoas que, 

realmente, já deu o cano no povo de Santa Rosa e o povo de Santa Rosa não 

vai se deixar mais levar por isso. [00:21:01] 

Jacob: Com certeza. O povo tá sabendo de tudo e o povo tá vendo. E eu tive 

aqui, Edgar, olhando aqui um plano de governo da... da gestão de Veri 

Siqueira, quando ele falava que, sendo eleito, iria construir 40 casas para a 

população. [00:21:16] 

Edgar: 400 casas. [00:21:17] 

Jacob: Eh, 400 casas para a população. [00:21:19] 

Edgar: 400 casas, não fez nenhuma. [00:21:21] 

Jacob: E disse também, no seu plano de governo, que iria levar e construir, 

eh, em alto e bom som, a praça da juventude. Foi feito isso aí, essa praça 

da juventude? [00:21:33] 

Edgar: Nunca, (inint) [00:21:33] que ele faz... já fez algumas festas, poucas 

festas, muito fracas em Santa Rosa, mas nós temos lá, entendeu, ele... tudo 

o que acontece foi feito, eh, nas... nas obras... foram feitas nas obras da 

nossa gestão, da ex-prefeita Telma e da ex-prefeita Nadir. Nós temos, 

Jacob, um conjunto de obras que, se tirarmos essas obras hoje em Santa 

Rosa, ele vai ficar olhando só pra essa obra hoje que ele (pagando) 
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[00:21:58] do Guarani, porque o restante que tem, que ele fez em Santa 

Rosa, foi colocar tinta vermelha em todos os prédios públicos que tem em 

Santa Rosa, construído por nós, durante esse período de 24 anos. Olha, só 

um exemplo, pra você ter ideia, essa praça que você disse que ele disse que 

ia fazer não fez nenhuma. Ele não tem um compromisso realizado, Jacob. 

[00:22:18] 

Jacob: Disse que ia fazer quadra de esportes também. Quadra de esportes 

também, foi feita aí? [00:22:23] 

Edgar: Tem o quê? [00:22:24] 

Jacob: Uma quadra de esportes, ele disse que ia fazer lá no Santana. 

[00:22:27] 

Edgar: No Santana não, quem começou a quadra de esportes no Santana 

fomos nós. Nós deixamos um... uma escola lá., integral, lá construída, quase 

80% feita. Até hoje ele só botou tinta vermelha e cal nessa obra, porque 

tinha a obrigação de concluir e, pelo o que eu vejo, tá tendo um problema 

aí, não é técnico não, acho que é financeiro, porque ele não procurou ajudar 

a desenvolver essa obra, que é de grande importância pra região, pro povo 

nosso de Santa Rosa. Não tem quadra no Santana, não. [00:22:57] 

Jacob: Tem não? [00:22:58] 

Edgar: Os calçamentos que tem em... em San... no povoado de Santana 

(inint) [00:23:02] fomos nós que levamos, ele não levou nenhuma pedra de 

calçamento pro povoado de Santana. Lá até a rua principal foi nós que... 

antes de encerrarmos o nosso mandato, foi nós que deixamos na avenida 

principal o calçamento do povoado de Santana. Cabamos de calçar com a 

(emenda) [00:23:18] do deputado (inint) [00:23:19], o Rodrigo Martins, 
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levou essas obras de calçamento e ele, que o (inint) [00:23:24] só trabalha 

com fake news e com mentira, levou o governador pra mostrar pra 

população o calçamento, o que (inint) [00:23:30], juntamente com o (inint) 

[00:23:32] federal (inint) [00:23:32], que eu acho que você lembra, ele teve 

a oportunidade de dizer pra você que levou esse calçamento e ele levou o 

governador pra lá, pra poder ludibriar a população como se tivesse levado 

algo praquele povoado. Povoado do... do Santana conhece quem levou. Nós 

levamos água, nós levamos luz, nós levamos calçamento praquele povoado. 

Nós levamos, eh, posto de saúde, escola, e o que que ele levou pra lá? Só 

tinta vermelha pra pintar nas obras que nós deixamos. [00:23:59] 

Jacob: Cadê a escola que ele prometeu de tempo integral? (Que ia) 

[00:24:04] levar até uma universidade aí pra Santa Rosa. [00:24:06] 

Edgar: Disse que ia colocar, hoje a Patrícia falou hoje na rádio com o (inint) 

[00:24:10-00:24:11], dizendo que ele ia (inint) [00:24:12] instalar casa de 

estudante em Floriano, em Oeiras, em Picos, em Teresina. Cadê esse 

compromisso? Pelo contrário, essas pessoas, Jacob, saíram de Santa Rosa 

com muita dificuldade financeira e foram se virar só, porque o Poder 

Público municipal jamais se preocupou em dar um auxílio, uma ajuda 

sequer pra essas famílias, pelo contrário, ele dizia que ia trazer família de 

São Paulo pra poder retornar às suas casas, a maioria do povo, eh, 

realmente migrou novamente pra fora, porque ele realmente não deu 

apoio nenhum. Ele deu apoio, sim, Jacob, a gente não pode falar não, ele 

deu apoio pra compra de vereadores, ele deu apoio pra pessoas que 

realmente não tinham compromisso com Santa Rosa. O dinheiro pra isso 

ele tem, mas pra atender e assistir o povo não existe; pra fazer obras 

importantes em Santa Rosa não existe. Mas dinheiro pra querer comprar a 
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confiança, pra querer comprar homens dignos, ele sempre tem e vem 

oferecendo direto. Então, isso existe o dinheiro, isso existe o recurso, mas 

dinheiro pra assistir essa população que tanto precisa, fica a ver navios, não 

vê nada, porque ninguém sabe o que que vem fazendo com os recursos 

públicos. E nós sabemos, nós sabemos. A vereadora Patrícia com os outros 

Vereadores, (Renildo) [00:25:28], com o Vereador (Dão) [00:25:29], vem 

denunciado isso constantemente na Câmara, os desmando, o descaso que 

esse gestor vem fazendo. [00:25:36] 

Jacob: E cadê o Wi-Fi que ele prometeu também aí? [00:25:39] 

Edgar: Isso é balela, Jacob, mais uma balela dele, que disse que ia deixar o 

Wi-Fi em toda a cidade, todo (inint) [00:25:44] de Santa Rosa, isso é pra 

enganar besta. [00:25:46] 

Jacob: Meu Deus do céu. [00:25:48] 

Edgar: Mas a população, hoje, não se engana mais, meu amigo. A população 

hoje tá vendo. A gente queria pelo menos o mínimo, o básico. Nós estamos 

vivendo um momento de pandemia, que está realmente afetando a vida de 

todo mundo, e essa pessoa, com mais de 700 mil, que eu acredito que já 

recebeu em cima dessa pandemia, a gente não vê as ações, a gente não vê 

esse dinheiro aplicado, na verdade, no que tem pra ser aplicado. [00:26:12] 

Jacob: (Inint) [00:26:14] o que tem de gente aqui falando, olha. Nós temos 

aqui, na live, Jeferson Vasconcelos, né, "cadê?". Aí tem aqui o Fabiano 

Nunes: "uma gestão com o governo do seu lado, com deputado estadual, 

com deputado federal e não fazem nada". Hildemaria Silva: "cadê os 

médicos especialistas que iriam atender em Santa Rosa?". Balduíno: "cadê 
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o povo de saúde da (inint) [00:26:43]?". Filho Silva: "cadê tudo? Kkkk". Eh, 

rapaz, realmente o povo não tá mais besta não, viu, Edgar? [00:26:53] 

Edgar: Tá não, o povo tá acompanhando, Jacob. Jacob o povo conhece a 

nossa história, o povo conhece a minha história, conhece a história da ex-

prefeita Telma, conhece a... a história da dona Nadir, e conheceu 

principalmente aquele que foi meu pai, o saudoso Joaquim Castelo Branco, 

que foi o responsável por tudo isso acontecer de bom na nossa cidade de 

Santa Rosa. E nós, Jacob, nós temos um nome a zelar, nós temos o... a honra 

do nosso saudoso Joaquim Castelo Branco a zelar, a manter esse nome de 

dignidade e de respeito. Nós jamais faríamos uma coisa pra contrariar o 

povo de Santa Rosa. Agora, o desafio, Jacob, continua lançado. Eu estou 

aqui porque o momento seria só pra isso. O desafio está lançado: a ele 

mostrar que mais uma vez ele falou balela nas campanha política e disse 

que ia fazer em quatro anos o que não fizemos em 24. Eu continuo 

apostando... [00:27:44] 

Jacob: Até agora não fez nada. [00:27:44] 

Edgar: ...só o meu mandato de quatro. Vai só um só aqui pra você ter 

exemplo. Nós fizemos, nos 24 anos que ele diz, mais de 40 poços. Nós 

tivemos uma média de cada gestor fazendo poços, nós fi... nós, vamos dizer, 

a gente fez, eu acredito, mais de dez poços dentro do Município de Santa 

Rosa. Sabe quantos ele já fez até agora, Jacob? [00:28:05] 

Jacob: Um. [00:28:05] 

Edgar: Até agora apresentou um poço (com buraco) [00:28:07], somente, 

nessa gestão dele, contra mais dez nosso. Então, assim, tudo o que vem 

hoje é três por um. Se ele fez uma rua de calçamento, um pedaço de rua, 
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nós fizemos três, nós fizemos 14 ruas de calçamento em Santa Rosa. Pode... 

no papel, nós vamos mostrar, nós temos nome e endereço dessas ruas 

calçadas, e ele já fez, ainda, essas ruas, duas ou três, porque nós deixamos 

os recursos alocados, era o dinheiro da Iracema Portella, era dinheiro do 

Ciro Nogueira, da (inint) [00:28:36], então se ele acrescentou um pouco 

mais, mas já pegou recurso que nós deixamos pra que essas ruas fossem 

feitas. Dois exemplos: calçamentos e poços tubulares, escolhe... eu quero 

ver ele passar na frente da gente em termos de obras. E, principalmente, e 

tocante a isso, Jacob, e tocante a isso, eu desafio aqui se ele tem o mínimo 

de sensibilidade humana e política para (com o povo) [00:29:01], e não tem 

espírito público. E o nosso... e o nosso... a obra maior é dar atenção ao povo 

de Santa Rosa, aqueles que mais precisam, aqueles que, né, são carentes 

de... de... de receber o benefício do órgão público, esses sim é que nós 

priorizamos sempre. Nós sempre tivemos esse cuidado de atender, de 

assistir os mais desassistidos, a... os mais necessitados, (inint) [00:29:26] é 

o contrário dele, que ele não liga nem pra (os dele mesmo) [00:29:28] e nós, 

sim. A diferença nossa... nossa... o que difere nós dele é muito grande, nós 

temos sensibilidade política e humana e ele eu não sei se tem e eu acho que 

não tem nenhum pouco. [00:29:40] 

Jacob: Edgar, eu quero, eh... dizer pra você que, realmente, tem muita coisa 

aí que foi prometida, prometeu muito e não fez nada, né. E eu queria, eh, a 

partir das próximas entrevistas, tudo bem a gente deve falar o que 

realmente tá errado para que a população tome conhecimento, porque 

uma mentira falada uma vez, duas vez, três vez, quatro vez, cinco vez, ela 

se torna verdadeira. Então nós vamos, a partir de agora, Edgar é o pré-

candidato. O vice a pré-candidato é o Mundô. O grupo está unido. Temos 
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os candidatos, pré-candidatos, a vereador e vereadoras. A população de 

Santa Rosa está consciente, está vendo o que está acontecendo na sua 

terra. O homem da zona rural, a mulher da zona rural, mulher da roça, 

homem da roça, de Santa Rosa, está vendo as malvadezas que este povo 

está fazendo, que esses que estão no comando da prefeitura estão fazendo 

com o povo. Então, Edgar, hoje, está na boca do povo. E isso incomoda? 

Incomoda. Isso deixa tanto o prefeito como a equipe, porque o prefeito 

manda os... os capachos (lhe falar) [00:31:15], né, porque estão 

incomodados, tão vendo, né, tudo ir de água abaixo, vão perder o mandato, 

vão perder a prefeitura, e estão tudo desesperado, tão tudo doido, é 

atacando na rádio, é atacando no Facebook, é mandando mensagens 

impróprias para mim, principalmente. E eu vou dizer o seguinte: eu conheço 

Santa Rosa não é de hoje, desde a sua fundação que eu conheço Santa Rosa, 

desde quando Joaquim Castelo Branco era vereador em Oeiras, existia o 

Município de Santa Rosa, que era Município de Oeiras. Conheço toda a 

história de Santa Rosa, mas tem alguns aí que acham que eu não conheço. 

E já fui em Santa Rosa, naturalmente, e vou sempre, e nunca vi nada de 

diferente, nunca vi nada de melhor aí na cidade de Santa Rosa. Então, 

vamos, Edgar, falar. Você é o candidato, tá na boca do povo, pesquisas 

indicam que você ganha de lapada. Vamos falar o que Edgar pretende, 

realmente, voltando à prefeitura de Santa Rosa, pretende fazer, alguma 

coisa que você deixou de fazer que pretende fazer agora, ou outra coisa 

nova que você pretende fazer, levar, realmente, para a cidade de Santa 

Rosa. [00:32:34] 

Edgar: Pois é, Jacob, eu acho que o... o que constrói, eh, uma... uma... uma 

estratégia política que nós estamos hoje organizando pra levar à nossa 
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população é de que Santa Rosa tenha mais uma vez esperança que vai sair 

desse mar de lama que hoje Santa Rosa tem na frente desse gestor, de 

tanto... tantos desvios, tanta, eh, mazela que está acontecendo. Mas a 

nossa finalidade maior, nosso objetivo de voltar ao Município, Jacob, o povo 

sabe, é porque vai ter a certeza que vai ter um gestor preocupado com as 

pessoas do seu lugar, vai ter certeza que na hora da saúde nós não vamos 

descriminar ninguém na hora que preciso for ser atendido no momento 

de... de necessidade. No momento de saúde todos nos conhecem, nós 

vamos dar assistência total à toda a população que precisa, nós não vamos 

deixar acontecer como aconteceu nessa pandemia, acontecer todo final de 

semana bingos pra poder familiares arrecadar um tostão, algum dinheiro 

pra se levar a Oeiras, a Teresina, porque o Poder Público municipal não dava 

assistência (inint) [00:33:52] o povo hoje sabe que nós sempre fizemos e 

demos condições pra isso, e é isso que nós vamos fazer: dar condições ao 

povo que mais precisa pra esse lado da saúde. Então, o povo sabe e aposta 

no nosso nome por conta disso. Na educação, como nós deixamos, Jacob, 

nós deixamos as salas todas praticamente, do Município, a... a... o... a escola 

mais importante do nosso Município, nós deixamos ela, Jacob, 

praticamente toda climatizada, com ar condiciona. Pergunte, agora, se o 

atual, se esse atual gestor colocou um ar condicionado em alguma escola 

em Santa Rosa. Eu duvido se tenha colocado. E nós deixamos climatizados. 

E o nosso programa de governo será esse, de melhorar ainda mais essa 

classe que tanto precisa ser vista, que é a educação, aos professores, que 

precisam de mais apoio, que estão hoje aí, hoje aí sendo maltratados por 

esse gestor. Eu tenho certeza, a in... a infraestrutura de nossa Santa Rosa 

vai avançar, vai crescer, vai melhorar, porque sabe do nosso compromisso 

com essa cidade que a gente tanto ama e que a gente tanto gosta. E o povo 
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não vai se enganar mais uma vez. O povo quer aquele que tem 

compromisso com o seu lugar e com a sua terra. [00:35:07] 

Jacob: Com certeza. São 13 horas e mais 14 minutos. Esse é o Edgar Castelo 

Branco, pré-candidato a prefeito, fortíssimo, na cidade de Santa Rosa do 

Piauí, né. Muitas promessas foram feitas aí pelo atual prefeito, Veri 

Siqueira, e hoje tá lá o prefeito, uma equipe, né, que não tem a mínima 

preocupação. Tem a preocupação, sim, em se dar bem e deixando, 

exatamente, o povo abandonado. Edgar, a gente fica feliz por estar 

conversando com você mais uma vez hoje, mas hoje eu senti que você tá 

meio constrangido, e vamos entregar pra Deus, porque a Deus pertence 

tudo, né, e vamos, com certeza, esperar a hora, né. Se vier aí a eleição, vai 

ser, eh, provavelmente no dia 15 de novembro, né. E eu até pergunto a 

você: como é que você vê aí essa, eh, esse adiamento da eleição para o dia 

15 de novembro? Vai ser bom para os pré-candidatos, vão ter mais tempo 

pra trabalhar ou seria melhor mesmo no dia quatro de outubro? [00:36:07] 

Edgar: Jacob, eu... na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acredito 

que se fosse em outubro seria melhor, por quê? O povo está ansioso, Jacob. 

O povo tá ansioso pra tirar esse mal gestor de Santa Rosa, mas a gente 

também tem que respeitar, eh, a visão dos cientistas, a visão dos 

parlamentares, do... do... dos ministros do TSE, que recomendam que se 

estenda um pouco mais, umas seis semanas a mais, pra se fazer essa eleição 

no dia 15 de novembro. Não tem problema, o povo, que já esperou três 

anos e meio pra isso, pode esperar mais dois, três, quatro, que já tá bem 

pertinho. O pior já passou, nós já passamos por essa tempestade, eh, 

violenta nesses três anos e meio, o povo de Santa Rosa não merece amargar 

muitos mais dias com essa gestão que está aí hoje em Santa Rosa, 
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distribuindo só maldade e mazela no nosso Município. Agora, Jacob, nós 

temos certeza absoluta, nós tamo sentindo, nós não estamos, entendeu, 

recebendo apoio, eh, digamos assim, de figuras que eles acham que é um 

cabo eleitoral, de grande potencial, não, nós estamos recebendo apoio é do 

povo, é o povão que nos quer de volta, é o povo, não é um vereador que 

saiu do (inint) [00:37:21-00:3:22], que o povo fica é mais revoltado, Jacob, 

com essa situação de trairagem, de traição, de ingratidão. O povo fica 

indignado e revoltado. Isso é que faz crescer ainda mais a vontade do povo 

de tirar esse gestor, que só se preocupa com essa parte aí, achando que 

levando vereador, dois vereador, já (se decidiu) [00:37:42] uma eleição. 

Mero engano dele, porque, (sabe) [00:37:46], o povo é que se revolta com 

isso. Não tem dinheiro pra obras simples, pra atender o povo, mas tem 

dinheiro pra dar assistência a dois vereadores, (brincadeira) [00:37:55]. O 

povo não perdoa isso, o povo vai dar o troco e o troco será, realmente, 

aquela história que você falou: vai ser uma pancada de maioria absurda que 

ele nunca viu, porque quando o povo quer, Jacob, não tem que segura, e 

Deus quer também, porque não quer que seus filhos sofram, eh, com essa 

mal gestão que está aí. [00:38:16] 

Jacob: Tá bom, então. São 13 horas e 17 minutos. Paulinho Rios tá aqui com 

a gente, né, que realmente tá elogiando. Balduíno França, né, Stefany Alves: 

"é isso mesmo, traição, ingratidão e o povo, com certeza, vai dar o troco". 

Tá bom? Valeu, Edgar, tamo junto e vamos, eh... depois, tá trazendo aqui 

todas aquelas promessas que foram feitas aí pelo prefeito e que não foram 

cumpridas. Nós vamo tá aqui levando pra população tomar conhecimento 

das promessas que foram feitas em palanque, prometendo casa, 

prometendo praça da juventude, prometendo médico especialista, 
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prometendo quadra de esporte, prometendo emprego para o povo, 

prometendo comprar, eh, em Santa Rosa, e tudo isso ficou só nas palavras 

de palanque, pra ganhar a eleição. Mas é aquilo que eu digo: o povo bota e 

o povo tira. Então, vamos juntos, com certeza, dar um troco nesta eleição. 

Edgar, muito obrigado, meu amigo. Qualquer coisa a gente tá aqui à 

disposição, você sabe que você tem aqui, eh, do seu lado, um amigo, que 

vai tá com você nesta luta. [00:39:31] 

Edgar: Pois é, Jacob, eu quero aqui mais uma vez agradecer a audiência de 

todo o povo de Santa Rosa, que, com certeza, está nos acompanhando, e 

agradecer a você por ter dado esse espaço aqui pra gente, pra, também, 

nós nos defendermos de pessoas que conhecem a nossa história, mas quer, 

eh, desvirtuar as coisas, quer denegrir a nossa imagem, mas isso a gente 

não pode calar, não podemos ficar calados, porque quem cala consente, e 

nós estamos aqui pra dizer, Jacob: a gente quer um debate positivo, (inint) 

[00:40:00] positivo pra população de Santa Rosa. Nós queremos mostrar o 

que fizemos no nosso mandato. Eu não estou preocupado em mostrar obra 

de 24 anos, porque se nós tirarmos as obras de 24 anos, não sobra nada pra 

essa gestão (petista) [00:40:12] que aí está. Eu quero um desafio é no meu 

mandato de quatro anos, pra gente relacionar, eu dou nome, dou nome, 

endereço, tudo de todas as obras que nós fizemos durante o nosso 

mandato. Agora, também, que ele mostre... pra ter um parâmetro aí, um 

parâmetro aí, que mostre também, no papel, local e endereço do que 

aconteceu, eh, de alguma coisa boa, que a gente não conhece ainda, nessa 

gestão que aí está. Então, amigo Jacob, amigo (inint) [00:40:40] de Santa 

Rosa, o nosso abraço, boa tarde e até outra oportunidade. [00:40:44] 
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Jacob: Com certeza, Edgar. São 13 horas e mais 19 minutos, aí Edgar Castelo 

Branco falando com a gente, aqui dentro do grande jornal Vale do Canindé. 

Tá certo? Olha, tem muita coisa que foi prometida e não foi feita em Santa 

Rosa, viu? Vocês vão tomar conhecimento, vocês vão tomar conhecimento 

das promessas que foram feitas, né, de tudo aquilo, porque a gente tem 

tudo gravadinho aqui, nós vamos levar ao conhecimento da população 

depois. Olha, atenção para este comunicado: o restaurante da maçonaria 

avisa... [00:41:16] 

[00:41:16] 
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PARTICIPANTES 
Vozes masculinas identificadas: M1 
Jacob 
Thiago 
Raimundo 
Antônio 
Rodinaldo 
Carlos 
Clara 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
40 minutos e 13 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 
Ipsis Litteris (na íntegra)  
 
LEGENDA 
... → pausa ou interrupção. 
(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
 
____________________________________________________________ 
(INÍCIO) 

 

[00:00:00] 

Jacob: 24 minutos, na cidade de Oeiras, esse é o Jornal Vale do Canindé. 

Sexta-feira, hoje é só até a 01:00, então vamos lá, trazer os nossos 

patrocinadores que fazem aqui o patrocínio da grande rádio, do nosso 

grande jornal. Atende aqui. Trabalhamos em nome da Prefeitura Municipal 

de Colônia, prefeita Lúcia Moura, a prefeita boca quente. Em nome da 

Autopeças Cabrobó, peças e acessórios para todo o tipo de carro e serviço 

mecânico, lá na Transamazônica. Em nome da Toque Leve, a loja da minha 

amiga Marlene. Clínica materna e infantil de Oeiras, a melhor e a maior, 

com o doutor Júlio Canindé. Eletrônica Express, onde você compra todo o 
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material eletroeletrônico com qualidade e menor preço. Em nome também 

Ramiro Gráfica e Papelaria. Você apo... eh, você que, que quer fazer o 

material gráfico da sua campanha, procure a Ramiro Gráfica e Papelaria e 

faça todo o material, eh, de sua campanha, tá bom? Trabalhamos em nome, 

também, da... do Frigotil, carne de qualidade todo dia. Atacadão da Moda, 

Comercial Rei das Frutas. Biocenter, onde você tem aí o melhor laboratório 

de análises clínicas na cidade de Oeiras. JM Solar, energia solar com 

qualidade. Peteco Supermercado, o menor preço, a maior qualidade. Posto 

Leme, o melhor posto de gasolina da cidade de Oeiras, do meu amigo Elton, 

grande empresário. Em nome da Ultragaz, seu gás acabou? Telefone: 3462-

1814. Big Jato, quer lavar o carro, a moto? Então procure a Big Jato e você 

vai ter aí, eh, lavagem completa com qualidade e um cartão fidelidade: a 

cada dez lavagens você ganha uma de graça. A Big Jato fica ali na 

Transamazônica, depois do mercadinho Marli. Trabalhamos em nome da 

Ultragaz, o gás acabou? Telefone: 3462-1814. Panificadora Rainha do Pão, 

do meu amigo Rogério, ali da rodagem de Floriano. Mercadinho Marli, o 

melhor e maior supermercado de Oeiras. Colégio Paulo Freire, a educação 

do seu filho garantida, é o Paulo Freire, a melhor escola de Oeiras. Em nome 

do Hermínio Motopeças, sua moto deu problema, leva lá no Hermínio que 

a gente conserta. Mercearia do Pão, aberta de segunda a sábado, em frente 

o Banco do Nordeste, o melhor pão da cidade. Clínica do Coração doutor 

Ailton Filho, se você quer fazer os exames do seu coração, procure a clínica 

do doutor Ailton Filho. Em nome do, da panificadora São Francisco, todo o 

dia, à tardinha, nós temos o pão quentinho. Prefeitura de São João da 

Varjota, prefeito Hélio Nero, secretário de saúde Luzivan. Toque de Classe, 

a loja da dona Antoninha. Em nome da Construfácil, material de construção 

é aqui com a gente. Supermercado Holanda, lá você compra 50 reais e 
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concorre a 500 todo sábado. Oeiras Cred, a pioneira da cidade, do meu 

amigo Nilson Miranda. Holanda Atacado, vendo no atacado e no varejo, ali 

na rodagem de Floriano. Trabalhamos em nome, também, da Farmácia 

Cavalcante, o maior sortimento e o menor preço. Miguel Motos, quer 

consertar a sua moto? Vai lá e fala com o Titico, lá na Transamazônica. Em 

nome da Drogaria do Povo, do doutor Paulo Jorge, a sua consulta e o seu 

medicamento. A Galeria do Ivan Carneiro, Alternativo Supermercado. Em 

nome do Posto Mania, Escritório do doutor Nério e mercadinho Todo Dia, 

no bairro Oeiras Nova. São esses os patrocinadores do grande Jornal Vale 

do Canindé, tá bom? Olha, a Big Jato tá aí, funcionando. Você quer lava o 

carro, a moto, vai lá que a gente lava pra você na hora. Agora, você é 

candidato a prefeito, vereador, quer fazer o material gráfico, procure a 

Ramiro Gráfica e Papelaria que a gente faz na hora pra você, tá bom? Deixa 

eu ver aqui o negócio de Santa Rosa. Aqui, o que é que tem aqui, oh? Presta 

atenção aqui, agora eu vou ler aqui a matéria que tá aqui pra você. Olha, 

em Santa Rosa, professores trabalham com contrato verbal sem ter feito 

concurso público ou teste seletivo, sendo que a própria CGU, em 

fiscalização do ano de 2011, denunciou por improbidade a prefeita 

municipal e secretária municipal de educação da época por essa mesma 

irregularidade, o que é de conhecimento público e da administração atual. 

Observação: além dos professores, existem também 11 servidores 

contratados verbalmente, que são: monitores escolares, zeladores, auxiliar 

de vigilância, assessores, recepcionistas, motoristas, auxiliar administrativo. 

Sendo, sendo pagos com recurso do FUNDEB, o que é ilegal pois os mesmos 

não são efetivos, são concur... não são concursados, né? E a gestão atual 

fez um processo seletivo para a contratação, né, de professores, que foi, né, 

que foi, eh, professores que foi custeado, tá certo? Esses professores, que 
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foi custeado, tá certo? Eita (inint) [00:05:15] fugiste de mim. Eh, em 2017, 

da gestão atual, o processo seletivo para o concurso do estado. Devida uma 

série de irregularidades, o tribunal deu um prazo curto para que o município 

fizesse posteriormente um concurso público, o que não foi acatado pelo 

prefeito atual. No Portal da Transparência, no Portal da Transparência, né, 

no Portal da Transparência esses professores contratados não estão 

cadastrados na opção servidores, mas em despesas. E, além disso, estão 

sem nome e endereço no campo do nome, aparece apenas “folha de 

pagamento”, e no campo do endereço aparece o endereço da sede da 

prefeitura. Há apenas a especificação de que são professores contratados e 

que, se encon... se encontram nos empenhos 05, 04, 001 até 05, 04, 29, o 

que configura tentativa de esconder tal irregularidade, pois os demais 

servidores contratados, como zeladores e vigias, né, por exemplo, se 

encontram com todas as informações – nome, endereço, etc – 

especificados corretamente. No início da gestão, no começo de 2017, o 

prefeito, Veríssimo Siqueira, baixou o decreto de estado de calamidade 

pública sem que houvesse nenhum motivo para isso. O Tribunal de Contas 

procedeu uma fiscalização no município de Santa Rosa e, ao constatar que 

estava tudo normal, ordenou o cancelamento do prefeito, decreto, o que 

foi acatado pelo prefeito. Porém, depois de cancelar esse decreto, ainda 

assim o prefeito procedeu sem licitação pública a contratação da empresa 

Elo Distribuidora de Medicamentos Limitada, com CNPJ e tudo mais, para a 

compra de medicamentos, material médico-hospitalar, material 

odontológico e equipamento para hospital no valor de 44 mil, 485 reais. 

Além dessa ilegalidade, foram feitas compras no valor de 152 mil, 972 reais 

e 52 centavos, ou seja, mais que o triplo do valor contratado ilegalmente 

sem licitação, conforme o próprio Tribunal de Contas detectou. Na licitação 

Num. 19246615 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: FILIPE LUNARI CUNHA DE ARAUJO COSTA - 21/10/2020 08:53:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102108535960000000017778530
Número do documento: 20102108535960000000017778530



 5 

de combustíveis do ano de 2018 foram licitados três lotes de compras: Um 

na cidade de Santa Rosa, um na cidade de Oeiras e um na capital, Teresina. 

O lote da cidade de Oeiras, vencido, eh, vencido pelo posto... vendido pelo 

posto de combustível Mocha, foi ganho no valor de 334 mil e 200 reais, 

porém o município comprou 599 mil e 48 reais e 87 centavos, ou seja, 264 

mil, 848 reais a mais. O que também chama muita a atenção é que no lote 

de Santa Rosa do Piauí, vencido pelo posto de combustível JR Rocha, foi 

comprado o valor de 313 mil e 36 reais e 27 centavos, bem inferior ao valor 

comprado ao posto de Oeiras, de 599 mil, 48 reais e 87 centavos. E os 

veículos do nosso município, ônibus escolares, máquinas do PAC e demais 

veículos, abastecem logicamente no município de Santa Rosa. Só há, só há 

abastecimento na cidade de Oeiras quando um veículo vai pra a cidade de 

Oeiras a serviço e abastece para voltar. 12 servidores contratados 

verbalmente recebem valor inferior a um salário-mínimo, sendo que esses 

cinco servidores recebem valor inferior a meio salário mínimo. O prefeito 

Veríssimo Siqueira, que é do PT, né, está explorando os trabalhadores. Meu 

Deus, quanta... irregularidade. Não recolhimento do INSS dos funcionários 

contratados e, logicamente, a prefeitura sonega também o INSS patronal, 

que é a parte que o, que o patrão, no caso da prefeitura, paga 20% do valor 

do salário bruto do funcionário. E além de não escolher o INSS dos 

funcionários contratados, a prefeitura de Santa Rosa desconta ISS, que é o 

imposto sobre serviço, no valor de 5%, né? Dos mesmos descontar INSS... 

ISS, imposto sobre circulação de serviço, dos funcionários, é legal, mas 

como o ISS é o imposto municipal, que fica na prefeitura, esse o prefeito 

desconta ilegalmente. Tem mais. Dos contratos que recebem menos de um 

salário-mínimo, ele não desconta o ISS de todos, só de alguns. Mas dos 

professores e de outros contratados pela educação, ele desconta 
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ilegalmente esse imposto, de todos, pois é o imposto municipal que fica na 

prefeitura. E pra onde é que tá indo esse dinheiro desse imposto? Pra onde 

é que tá indo? Olha, no ano de 2019, o ano passado, a servidora Ingrid 

Pereira da Silva, responsável pelas informações das licitações do sistema 

Licitação WEB do referido ano, concorreu e ganhou a licitação para a venda 

de materiais de copa e cozinha, sendo que a mesma não poderia participar 

como concorrente por ter informações privilegiadas. O sistema Licitação 

WEB fica no site do Tribunal de Contas. E quem ganhou foi a própria mulher 

que faz a licitação. É muita coisa em Santa Rosa, né? Tomara que, que a 

CGU veja tudo isso aqui. Tomara que a CGU veja tudo isso, meu amigo, 

porque aí tem coisa errada. É a rapadura de 8 reais, (inint) [00:11:55] de 5 

e 50 e além disso aqui tudo, né? É, meu amigo, o negócio em Santa Rosa aí 

tá sério, não é brincadeira, não. A CGU ainda tá lá, ainda tá lá, e muita coisa 

ainda falta fiscalizar, ainda tem muita coisa que o pessoal tá vendo lá. Os 

fiscais, tá vendo, né? Tá vendo. Agora, vamos ver aí o que que vai dar no 

final. Vamos ver aí o que que vai dar no final. Só sei que a boca tá 

esquentando lá pro prefeito Veríssimo. E Edgar, oh, é só subindo nas 

pesquisas, é só subindo. No (ambiente) [00:12:28] ambiente é Nazareno, lá 

em São Miguel do Fidalgo. Quanto mais prometem emprego pro povo, a 

oposição lá em São Miguel, mais o povo quer Nazareno. Eita, lasqueira. 

Sabrina Santos: “toca aí o pavão misterioso”. Tá bom, Sabrina, eu vou já 

tocar pra tu, viu? [00:12:50] Carlos. 12 horas e 37 minutos na cidade, este 

é o Jornal Vale do Canindé. Cadê o pavão misterioso? Onde é que tá aqui, 

Thiago? [00:12:59] 

Thiago: Pavão tá aqui, oh. [00:13:05] 
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Jacob: Cadê? Bora lá. São 12 e 37, olha aí o pavão misterioso. Segura aí, Ari 

(inint) [00:13:23]; segura aí, Sabrina. Aí tem Tupamaro que fica doidinho 

quando escutam essa música. Olha, falar aqui do pavão misterioso, ontem 

no sufoco todo que eu passei, eh, e Deus tem sido muito bom, graças a 

Deus, comigo, porque a amizade que eu tenho é muito boa. Eu quero 

agradecer aqui aos meus amigos que ontem estiveram comigo 

compartilhando, me ajudando, aí, que não deixou faltar nada, com o 

doutor, o meu amigo, Alipio Sady. E aí, conversando com ele ontem, ele 

disse pra mim: “Jacob, eu... queria que você fizesse lá os agradecimentos 

ao doutor (Bessar) [00:14:02] porque no dia do meu acidente, que eu fui 

acidentado com o carro, quem prestou socorro lá... estava lá comigo, no sol 

quente, quem me socorreu, quem levou comigo, foi o doutor Bessar. Eu 

quero que você leve a minha solidariedade, o meu apreço ao doutor Bessar. 

Foi ele que teve lá comigo, Jacob, no meio do sol quente, tava lá comigo, 

me levou lá pro hospital com o motorista dele, não me deixou faltar nada”. 

Então, isso é bacana demais, né, a gente ouvir isso do diretor do hospital de 

Oeiras, o Alipio, que é um cara que eu tenho muita consideração, um cara 

que eu tenho muito respeito, também é um cara que, que eu gosto pra 

caramba, gosto muito mesmo. E ontem, eu já gostava de Alipio, passei a 

gostar mais ainda porque ontem, meu amigo, foi ele, e ele, e Deus, foi quem 

me ajudaram, que me socorreram, estavam lá comigo. Ah, mas ele tá 

fazendo a obrigação dele. Eh, mas ele tá fazendo a obrigação... ele não é 

obrigado a fazer o que ele faz, não. Não é obrigado ele estar lá se 

preocupando comigo, não. Não é obrigado ele estar fazendo o que ele fez 

comigo ontem, não, né? Porque ele diretor do hospital. Não, mas ele tá 

fazendo... tá fazendo a obrigação dele, não, mas ele não tem a obrigação 

de tá lá comigo, como ele teve, chamando médico pra ir lá... não, não tinha 
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essa obrigação, não, então eu quero agradecer, fiquei muito feliz, muito 

contente, emocionado também. Também o meu amigo Valdenir Fontes, né, 

que é outro cara, eh, também que, que é um grande amigo meu, prestando 

também lá, né, com a gente, né, estando lá com a gente à disposição 

também. Então, a pre... a minha amiga, a secretária de edu... de, de saúde, 

Auridene, né, que na hora que precisou da ambulância, né, e a ambulância 

tava pra Teresina, a ambulância do hospital, aí Alipio já entrou em contato 

com a, com a Auridene. Ela tava chegando em Teresina, a Auridene se 

prontificou imediatamente também, já ligou pra, pra o motorista da 

ambulância, o Danilo, né? E o Danilo já foi só em casa, tomou um banho, 

pegou a ambulância e já foi pra Teresina e levou a minha filha. Então, são 

essas coisas que a gente fica, né, eh, eh, eh... são essas, esses momentos 

que a gente conhece as pessoas. São esses momentos difíceis que a gente 

passa, que Deus coloca na nossa vida, que você passa a realmente conhecer 

quem são as pessoas que têm um bom coração, que sabem  realmente fazer 

uma boa ação na hora certa, e ontem foi realmente isso que aconteceu. 

Desde o primeiro momento, quando eu saí daqui ontem a, a... à tarde, uma 

e meia eu saí daqui, né, já fui lá com a minha filha pra UPA, ela sofrendo de 

dor. E na hora que eu liguei pra Alipio, liguei umas 500 vezes pra ele, ele 

todo o tempo ali comigo, atendendo, pai, pai... então, porra, como é que 

eu vou dizer pra um homem desse, não... não, mas ele fez a obrigação. Tem 

uns bonitinho que ainda (inint) [00:16:37]. Eh, filho, foi obrigação dele, mas 

não tem a obrigação de tá lá fazendo o que ele fez ontem, não, oi. Ele podia 

me, me deixar lá e pronto, acabou. Ei, meu amigo, não é assim, não. Então, 

muito obrigado, viu, Alipio? Que Deus continue iluminando você que você 

possa ser realmente essa pessoa bacana. E o doutor Bessar, como você 

falou, você passou a admirá-lo também, né, pela ação que ele fez. Então, 
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são nesses momentos que a gente conhece. Quer dizer, o doutor Bessar ia 

passando lá, viu o carro virado, nem sabia que era o diretor do hospital, 

parou lá, “não, vamos parar aqui”. Aí socorreu Alipio, botou dentro do carro 

dele, levou pro hospital, deu toda a assistência e enquanto não foi 

encaminhado pra Teresina, o doutor Bessar não saiu. Quer dizer, prestou, 

né, aquele momento ali o doutor Bessar foi solidário, tava lá, fazendo o que 

ele pôde fazer, ele fez, então Alipio ficou muito grato, ficou muito grato, 

doutor Bessar, pela sua ação que o senhor fez aí com ele, né, o, na, no 

acidente que ele teve. É um cara reconhecedor, é um cara bacana. Não é 

porque Alipio é diretor do hospital, porque é adversário, que eu vou aqui 

chegar e falar, não, pô, não é assim, não, a gente tem que ter a consideração 

as pessoas. E se é uma coisa que eu tenho é consideração, é gratidão, é o 

que eu sempre tive e tenho para as pessoas que fazem as coisas boas. Então 

eu sou desse tipo e assim serei até morrer, e não irei fugir à luta, tá certo? 

Então, Alipio, oh... obrigado, meu amigo, que Deus continue iluminando 

você. E o Bessar, com certeza, né, também deve tá muito feliz por ter 

ajudado você também no momento difícil que você tava lá quando foi 

acidentado, né? Tu vê, o acidente foi um livramento de Deus, o acidente 

que ele teve... foi um li... foi um, um livramento de Deus, né? Então, doutor 

Bessar ia passando bem na hora. Por quê? Podia ser outro qualquer, mas 

foi Deus que colocou Bessar lá, naquela hora, pra socorrer, né, o Alipio 

naquele acidente. Então, porra, é bacana demais, são nessas horas que, que 

Deus coloca no nosso caminho, né, pessoas assim pra você, pra mostrar o... 

a sua bondade, o seu coração, né, o seu grau de, de bondade com as 

pessoas. Então é isso que a gente, eh, só tem o quê? A que agradecer, e 

agradecer mesmo, pronto, é isso. Olha, e todos os conselhos de controle 

sociais do município de Santa Rosa, FUNDEB, merenda escolar, saúde, 
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assistência social e demais, e demais órgãos responsáveis pela formulação, 

fiscalização, promoção e defesa das políticas públicas, estão compostos por 

membros escolhidos de forma unilateral, sem nenhuma transparência do 

processo de escolha, indicação e nomeação dos seus membros, visando 

evitar... eh, evitar-se a real participação social na fiscalização dos gastos 

públicos, conforme preconiza a Constituição Federal. Eu só digo uma coisa, 

meu amigo: quando terminar de fuçar aí, na cidade de Santa Rosa, que, que, 

que a... que a... a CGU terminar e concluir essa fiscalização, meu amigo, aí 

vai ter coisa, viu? Vai ter coisa, porque tá só começando, tá só começando, 

porque aí tem coisa errada aí demais em Santa Rosa. Aí tem coisa errada e 

agora tá só começando a, a chegar pra perto. Tá começando a chegar pra 

perto, né, então, eh... eh, eh, eh, é uma coisa que o povo de Santa Rosa 

pensa que tá bonitinho, aí (inint) [00:20:02] Antônio Constância, que quer 

apostar que doutor Veríssimo ganha. Vai, Antônio Constância, aposta, 

aposta aí a casa com a irmã do, do menino aí. A irmã do, do, do Angino quer 

apostar a casa, aposta a casa com ele aí pra tu ver. Hum. Eita, Antônio 

Constância, sai de boca, rapaz. 12 horas e 44 minutos na cidade de Oeiras, 

esse é o Jornal Vale do Canindé. Melo 90 procurando o rapaz da Eletrobras 

que queria apostar 100 reais, “saber se já colocaram a tampa da caixa da 

água lá do Mata Pasto”. Ixi, Maria. Cadê, Antônio Constância? Já botou a 

tampa da, da, da caixa da água aí do Mata Pasto? Vai, Antônio Constância, 

aposta, besta, aposta aí, pra tu ver. O pau vai cantar dia 15 de novembro 

em Santa Rosa e aqui na cidade de Oeiras. Em São Miguel do Fidalgo 

também, a mesma coisa. São Miguel do Fidalgo não aparece ninguém pra 

apostar. Lá tão prometendo é emprego, viu, Thiago? Tão prometendo é 

emprego lá em São Miguel. Eu acho que eu vou mudar pra lá, pra mim 

prometer emprego desse pra mim. Rapaz, mas é só promessa mesmo, só 
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promessa porque, primeiro que não ganha, né? E segundo que se for eleito, 

nunca vai dar emprego pra esse povo como tão prometendo aí. Abre os 

olhos, povo de São Miguel, aí é Nazareno na cabeça e no coração. E Oeiras 

é Zé Raimundo, a dupla de Zé, Zé Zé. Ontem o prefeito Zé Raimundo fez 

uma caminhada lá na Vila São José, ali na, no lado da pista, né? São José, 

não, Santa Teresa, né? Não, São José. [00:21:40] 

Thiago: São José mesmo. [00:21:41] 

Jacob: Uma loucura lá ontem, o povo recebendo o Zé Raimundo, 

abraçando, querendo tirar foto, né? E o povo se manifestando, uma loucura 

ontem lá no, na Vila São José. Tá na boca do povo, o Zé Raimundo. Podem 

fazer o que quiser, papai, mas é o homem. [00:22:00] 

Thiago: É doído. [00:22:01] 

Jacob: Aí os nego fica tudo doido quando eu digo assim: oh, lapada, é doído, 

papai, segura aí. Até Sabrina, rapaz, que era apaixonada, agora é do 11, né, 

Sabrina? [00:22:15] 

Thiago: Vila Santa Teresa. Vila Santa Teresa. [00:22:16] 

Jacob: Oh, Vila Santa Teresa, que o prefeito tava ontem. É, Vila Santa 

Teresa. O telefone tocou. Alô. [00:22:22] 

Raimundo: Alô, Jacob, é Raimundo do gesso. [00:22:25] 

Jacob: Quem é? [00:22:26] 

Thiago: Raimundo do gesso. [00:22:27] 

Raimundo: Raimundo do gesso. [00:22:27] 
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Jacob: Rapaz, Raimundo do gesso, cadê tu, onde é que tava com essa 

sumida, procurei pra ti lascar, não te achei de jeito nenhum, rapaz. 

[00:22:32] 

Raimundo: Vai bota... bota devagar aí, pô. (inint) [00:22:38] todo dia eu tô 

aqui ouvindo o programa, não é (inint) [00:22:40]. [00:22:40] 

Jacob: Como é que tá nessa pandemia? Tá trabalhando muito? [00:22:44] 

Raimundo: Rapaz, (inint) [00:22:45] nós abrimos, o negócio tá indo bem, 

graças a Deus. [00:22:47] 

Jacob: Pra paraibana fazer o quarto lá, viu? [00:22:49] 

Raimundo: Vamos lá, você é que manda aí na... [00:22:51] 

Jacob: ...vamos fazer o quarto, pra gente ver lá, porque a mulher tá só me 

cobrando, nós vamos ter que fazer (inint) [00:22:55]. (inint) [00:22:55] de 

um serviço que você faz, eu gostei, viu? Você trabalha é bem. Não é 

puxando o seu saco, não, agora eu vou ser... [00:23:01] 

Raimundo: ...não, obrigado. [00:23:01] 

Jacob: Você é um profissional de mão cheia, viu? O seu serviço aí é pra 

ninguém botar defeito. Porque o cara, quando faz ruim, já eu digo, quando 

o cara faz um serviço... mas você, (inint) [00:23:10] é fazer o serviço. 

[00:23:10] 

Raimundo: Eu aprendi... além de eu aprendi, (inint) [00:23:14] ainda 

ensinei. [00:23:15] 

Jacob: Não é não, rapaz? E tem aí muito gesso pra vender, né, Raimundo? 

Tá saindo bem o gesso? [00:23:19] 

Raimundo: Precisando, a gente arruma. [00:23:21] 
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Jacob: Tá saindo aí, né? Graças a Deus. [00:23:23] 

Raimundo: Tá bom. [00:23:23] 

Jacob: Cadê sua... [00:23:24] 

Raimundo: ...(inint) [00:23:24] daí nós vamos programar pra nós fazer esse 

quarto seu aí, qualquer hora aí. [00:23:27] 

Jacob: Pronto. [00:23:28] 

Raimundo: (inint) [00:23:28]. [00:23:29] 

Jacob: Pronto. Cadê os mamão? Ainda tem aquele mamão docinho? 

[00:23:32] 

Raimundo: Oi? [00:23:33] 

Jacob: Aquele mamão docinho que tua mulher me deu um aí naquele dia. 

[00:23:34] 

Raimundo: Não falta, não. [00:23:36] 

Jacob: Rapaz, aquele mamão parecia açúcar, ô mamão gostoso, rapaz, Deus 

me livre, eu nunca vi um mamão igual aquele. [00:23:42] 

Raimundo: Você já (inint) [00:23:44], Jacob? Aí é o seguinte, eu tô, olha, eu 

tô ouvindo o programa todo dia, nós vamos (inint) [00:23:47] nós vamos 

ganhar, eh... (inint) [00:23:48]. [00:23:49] 

Jacob: Rapaz, eu tô botando aqui 2 e 500, mas os nego tão botando já 3 e 

500 parece. [00:23:53] 

Raimundo: (inint) [00:23:54]. [00:23:55] 

Jacob: Me disseram aí... [00:23:56] 
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Raimundo: ...(inint) [00:23:56] vai passar por aqui pra fazer uma 

caminhadinha (inint) [00:23:59]. [00:24:00] 

Jacob: Ele já fez a caminhada no Rosário. Me disseram aqui, Raimundo, 

que... que foram lá no, no, no Belo Monte, aí lá tinha um vereador, que foi 

eleito na eleição passada, andava com uns pacote de dinheiro, e agora anda 

aí, lá, pedindo voto, dizendo: “não, rapaz, vota só em mim mesmo pra 

vereador, pode votar lá no Zé Raimundo”. Mas tão pedindo voto só pra 

vereador, não tão mais pedindo pra prefeito, não. [00:24:20] 

Raimundo: É porquê... é porque já sabe, Jacob, já sabe que não tem... já 

sabe, já conhece. [00:24:25] 

Jacob: A lapada vai chegando, viu? Agora, tem uns... [00:24:27] 

Raimundo: ...(inint) [00:24:27]. [00:24:28] 

Jacob: Agora tem uns Tupamaro apaixonados aí, Raimundo, falta é tudo 

doido quando eu falo aqui no Zé Raimundo, ficam tudo doido. [00:24:34] 

Raimundo: É Zé... é Zé e José. [00:24:36] 

Jacob: É Zé e José, bota é pra lascar. Rapaz, agora quem tá na boa é seu 

Alcides Marreca, né? [00:24:41] 

Raimundo: É. [00:24:42] 

Jacob: A dona Minu voltou. [00:24:44] 

Raimundo: Voltou. [00:24:45] 

Jacob: Disse que é só amor lá agora, e diz que é só amor. [00:24:48] 

Raimundo: (inint) [00:24:49] lá, comer uma carne assada lá. [00:24:51] 

Jacob: Ele disse que tá tomando aquele (Mirolon) [00:24:52], meu amigo, 

fica subindo nas paredes. [00:24:55] 
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Raimundo: Que conversa é essa, (inint) [00:24:57]. [00:24:57] 

Jacob: Ô velho boca quente, seu Alcides. Marcar pra nós ir lá comer aquela 

carne assada de novo com aquele beiju, né, Raimundo? [00:25:04] 

Raimundo: Nós vamos comer é na brasa, rapaz. [00:25:06] 

Jacob: Na brasa. E comer com beiju, da qual aquele dia. [00:25:08] 

Thiago: Eu vou (inint) [00:25:09]. [00:25:09] 

Jacob: Agora, eu vou dizer uma coisa pra tu, eu vou, agora eu vou levar um 

amigo meu. [00:25:12] 

Raimundo: Hum. [00:25:13] 

Jacob: Rapaz, esse amigo meu, tu vai se surpreender com ele. Nós fomos 

aqui pro Ipiranga um dia desses, Raimundo. [00:25:19] 

Thiago: Rapaz, deixa de (inint) [00:25:20]. [00:25:20] 

Jacob: Chegamos... saímos daqui 5 horas da manhã, nós fomos parar lá no, 

no (inint) [00:25:25] pra tomar café. Chegamos lá tinha bolo, tinha pastel, 

tinha beiju com carne, tinha, eh, eh, doce de leite, tudo, café com leite, aí 

digo: “tu quer o quê?” Ele disse: “não, vou comer aqui um pastelzinho”. Aí, 

os pastel lá, era desse tamanho os pastelzão, não é aqueles pastelzinho 

pequeno, não. [00:25:41] 

Raimundo: (inint) [00:25:41]. [00:25:41] 

Jacob: É. Aí, ele me enrabou um pastel com, com copo de leite com café. Aí 

eu pensei... cadê? Tu quer, não, comer aqui, ela tava comendo a bomba. Aí 

depois de Thiago... não, ela tava comendo era uma coxinha. Que coxinha 

(inint) [00:25:53], que que tu quer mais? “Não, vou comer aqui um docinho 

de leite agora”. Eu digo: “ô, doce de leite a essa hora?” Tudo bem, paguei, 
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fomos lá pra Ipiranga. Chegou lá em Ipiranga, na casa do Elvis, a dona Lolita 

tava lá com o café pronto, chegamos lá 7 horas. Fomos lá, aí a Lolita: “Jacob, 

senta aí na mesa, vamos tomar um cafezinho”. Eu digo: “Não, Lolita, eu não 

quero não, tava comendo no (inint) [00:26:11]”. Aí o Thiago: “não, mas eu 

quero”. Aí pegou assim, pegou o bolo, tirou a metade da rosca, a metade 

do pudim, botou no prato, aí foi torando devagarzinho, torando 

devagarzinho, quando eu pensei que não, digo: “que tu ainda quer?” “Não, 

pô, tô com vergonha de comer”. Olha, tava com vergonha. Aí meio-dia 

fomos almoçar, Raimundo, meio dia fomos almoçar. Eu mandei fazer uma 

galinha pra nós lá. [00:26:31] 

Raimundo: Ainda coube? [00:26:33] 

Jacob: Heim? [00:26:33] 

Raimundo: Ainda coube, ainda? [00:26:35] 

Jacob: Presa atenção. Era mais ou menos umas duas horas quando nós foi 

almoçar, que terminou lá a (carreata) [00:26:38]. E de lá nós fomos almoçar 

e mulher: “não, (inint) [00:26:41] galinha, não, mas eu vi um frango aqui 

muito bom”. Pois bota aqui pra nós. Aí eu comi um pouquinho, Thiago 

começou por ali, comeu um prato, dois prato, três prato, eu digo: “Thiago, 

ainda sobrou galinha”. Ele disse: “oh, comadre, vem cá”. “O que é?”, “a 

senhora bota esse resto de galinha aqui que eu vou levar pra mim jantar lá 

em casa de noite”. Eu digo: “rapaz...” Rapaz, Thiaguinho, agora eu vou levar 

ele comigo pra nós comer essa carne de sol lá pra tu ver o que é cabra velho 

comedor, viu? [00:27:03] 

Raimundo: (inint) [00:27:04] que come, é bom tem que comer. [00:27:06] 

Jacob: É claro, mas desse jeito... [00:27:07] 
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Raimundo: ...já viu... já viu saco cheio (inint) [00:27:11]. [00:27:11] 

Jacob: E lá, seu, seu Alcides Marreca não gosta, heim? A barriga dele é seca. 

[00:27:15] 

Raimundo: (inint) [00:27:16], mas sempre foi na fartura, rapaz. [00:27:17] 

Jacob: Olha a fartura, rapaz. Pois tá bom, meu amigo, quero mandar um 

abraço pra você, fica com Deus, viu? [00:27:22] 

Raimundo: Eu tô lhe ouvindo aqui, viu? Não (inint) [00:27:24] do programa, 

não. [00:27:25] 

Jacob: E você... e você tem um amigo aqui, rapaz. [00:27:26] 

Raimundo: Valeu. [00:27:27] 

Jacob: Falou, meu amigo. [00:27:28] 

Raimundo: E... e depois, e depois do dia, do dia, eh, 15 (inint) [00:27:32], 

né? Mas nós vamos (inint) [00:27:32], né? [00:27:33] 

Jacob: Eita lasqueira, não fala, não, porque aí vai ser estouro. [00:27:36] 

Raimundo: Cala a boca, (inint) [00:27:38]. [00:27:38] 

Thiago: (inint) [00:27:38] tá ligando (inint) [00:27:39] tá bebendo lá, esse 

nego aí, (inint) [00:27:41]. [00:27:40] 

Jacob: Tá bom, Raimundo, falou. [00:27:41] 

Raimundo: Valeu. [00:27:42] 

Jacob: Pois é, rapaz. São 12 horas e 52 minutos na cidade de Oeiras, é o 

grande Jornal Vale do Canindé, hoje é sexta-feira. Alô. [00:27:52] 

Thiago: Não, eu (inint) [00:27:52]. 

Jacob: Alô. [00:27:52] 
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Thiago: (inint) [00:27:54] pra programar direito. [00:27:54] 

Antônio: Oi. [00:27:54] 

Jacob: Quem tá falando? [00:27:55] 

Thiago: (inint) [00:27:55] tem que você, Jacob, o linkzinho. Pois então, isso 

que eu tô fazendo. [00:27:58] 

Jacob: Quem? [00:27:58] 

Antônio: Antônio, do Canela. [00:28:00] 

Jacob: Espera aí. Diga, Antônio. [00:28:01] 

Antônio: Jacob, engraçado, que eles ficam falando do mercado novo... e 

tavam fazendo essa merda lá dentro do mercado novo, lá, hoje. [00:28:09] 

Jacob: Ah, rapaz. E porquê... [00:28:11] 

Antônio: ...na sombra. [00:28:11] 

Jacob: Se vão fazer caminhada lá e não tem ninguém lá, né? [00:28:14] 

Antônio: Rapaz, lá é bom de fazer caminhada, é na sombra. [00:28:16] 

Jacob: É não, rapaz? Pois é. [00:28:18] 

Antônio: (inint) [00:28:18]. [00:28:18] 

Jacob: Né, não, rapaz? Tá bom, Antônio. [00:28:21] 

Antônio: (inint) [00:28:21]. [00:28:22] 

Jacob: Eita lasqueira. Pois tá bom, meu amigo, um abraço. [00:28:25] 

Antônio: Valeu. [00:28:25]  

Jacob: 12 horas e 52 minutos na cidade. Olha, professores e auxiliares da 

rede pública e privada de ensino devem ser submetidos a teste da COVID-
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19 antes do início do retorno da sala de aula, marcado para o próximo dia 

19 de outubro, tá certo? A medida é fruto de um acordo assinado na manhã 

dessa sexta-feira, né, pelo sindicato dos estabelecimentos de ensino, que 

representam as escolas e faculdades da rede privada, sindicato dos 

professores e auxiliares da administração escolar do estado do Piauí. O 

acordo foi intermediado pelo Ministério Público do Trabalho e coloca a fim, 

eh, coloca fim ao impasse judicial sobre a retomada das atividades dos 

alunos do terceiro ano do ensino médio pré-ENEM e oitavo período de 

cursos de ensino superior. Alô. [00:29:14] 

Rodinaldo: Alô, Jacob. [00:29:15] 

Jacob: Oi. [00:29:16] 

Rodinaldo: Aqui quem fala é Rodinaldo, aqui do Canela. [00:29:19] 

Jacob: Diz, Rodinaldo. [00:29:20] 

Rodinaldo: Rapaz, é o seguinte, vocês têm que apelar mesmo, eh, eh, do 

de... lá da, do Santa Rosa, porque o daqui tá morto. E quem tá ligando pra 

você aí e elogia, né, (inint) [00:29:29] envolvido na eleição. [00:29:30] 

Jacob: Quem é? [00:29:31] 

Rodinaldo: Esses que tão ligando aí pra você, elogiando o prefeito. 

[00:29:34] 

Jacob: Hã? [00:29:35] 

Rodinaldo: Vocês têm que apelar é no de Santa Rosa porque os daqui não 

vai ver onde a luz do (inint) [00:29:39] entra, viu? [00:29:40] 

Jacob: É mesmo, rapaz? Que coisa boa, né, rapaz, obrigado pela sua opinião, 

viu? Que deus lhe ilumine, Rodinaldo. São 12 horas e 54 minutos, da cidade 
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de Oeiras. É isso aí, Rodinaldo, você tem a sua opinião, eu tenho a minha e 

a maioria do povo de Oeiras quer Zé Raimundo de novo. Não é eu que 

quero, não, é o povo, não é, não? Alô. Alô. Alô. Não quer falar, meu filho, 

da tempo, não. 12 e 54, este é o Jornal Vale do Canindé, na apresentação 

do Jacob Cortez, botando pra moer, como diz a mulher do Osmar lá em 

Ipiranga. “Bota pra moer”. Bota é pra lascar mesmo, não tem essa, não, 

papai, o negócio aqui é sério, o negócio é sério, meu camarada, a lapada 

aqui vai ser grande. Não é eu que quero, não. É, não é eu que quero, não, é 

a grande maioria do povo de Oeiras que quer, que quer. Não é Jacob Cortez 

que quer, não, né? É a grande maioria. Os nego aí já tão pedindo voto só 

pra vereador porque já sabe que há de prefeito é Zé Raimundo mesmo. É 

Zé e José, como disse o Raimundo. Vamos lá. Alô. Alô. Alô. [00:31:01] 

M1: Alô, Jacob. [00:31:01] 

Jacob: Quem tá falando? [00:31:02] 

M1: Rapaz, é aqui de Colônia no Piauí, e aqui na Colônia, aqui, é Arcelino de 

novo, vamos botar é pra lascar. [00:31:08] 

Jacob: Tá certo. [00:31:09] 

M1: (inint) [00:31:10] aqui pra lascar, (inint) [00:31:12]. [00:31:13] 

Jacob: Tá certo. É o que você diz, né? [00:31:15] 

M1: Oi? [00:31:16] 

Jacob: É o que tu diz, né? [00:31:17] 

M1: Não, aqui a... o que o povo quer. [00:31:20] 

Jacob: Tu tem certeza? Aonde que o povo quer isso aí, é o que ele tá dizendo 

aí, em Colônia. Porque em Colônia, o que sabe é Lucia na cabeça. Em São 
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Miguel é Nazareno, em Oeiras é o Zé e José, em Colônia... aliás, em Santa 

Rosa é Edgar e Mundor, em Ipiranga é Elvis e Iolanda. Eita... e em São 

Miguel? É Nazareno. É Nazareno, viu? A enquete, cadê a enquete que fez lá 

em São Miguel, cadê? Tá aqui a enquete, olha, deixa eu ver aqui a enquete. 

Cadê a enquete? Deixa eu ver aqui a enquete que fizeram lá em São Miguel. 

Oh aqui a enquete que fizeram lá em São Miguel, presta atenção aqui, a 

enquete. Deu 44 para Arimar, deu 56 para Nazareno. Ô, Nazareno velho, 

boca quente. Apoio do doutor Joaquim Dias, meu amigo velho. Alô. 

[00:32:14] 

Carlos: Alô, Jacob. [00:32:15] 

Jacob: Quem tá falando? [00:32:17] 

Carlos: Aqui é Carlos, do Canela. [00:32:19] 

Jacob: Deixe, Carlos, do Canela, como é que tá, rapaz? [00:32:22] 

Carlos: Esse, esse... esse rapaz não mora aqui no Canela, não, é mentira 

dele, ele mora lá no (inint) [00:32:25]. [00:32:26] 

Jacob: Ah, e é? [00:32:27] 

Carlos: É, ele não mora aqui, não. [00:32:29] 

Jacob: Ah, pois tá certo. Tudo bem? [00:32:31] 

Carlos: Aqui no Canela, a lapada, a lapada é grande. [00:32:34] 

Jacob: Tá certo. Aí é doído, não é, não? [00:32:35] 

Carlos: Dói. [00:32:37] 

Jacob: Dez. Falou, meu amigo. Olha, ontem tivemos aí, eh, oito casos da 

COVID-19 em nossa cidade. Ontem foi detectado, eh... foi detectado oito 

casos, tá certo? Então, vamos nos cuidar porque o vírus não acabou, não, 
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meu povo. O vírus não acabou, não. Olha, o negócio é sério então não dê 

moleza, não, não dê moleza, não, porque o negócio é sério. A... olha, rapaz, 

essa menina é linda, olha a foto dela aqui, olha. Geovana Costa, de 19 anos, 

morreu ontem à noite na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas UPA de 

Oeiras após uma cardio... uma parada cardiorrespiratória. Atende aqui, 

Geovane... o meu amigo, eh, eh, Thiago. Geovana deu entrada na UPA à 

tarde de quinta-feira alegando falta de ar, sendo atendida e encaminhada 

para a sala vermelha – foi exatamente na hora que eu cheguei lá –, local em 

que são encaminhados os pacientes em estado grave. Após uma melhora, 

já no início da noite, ela voltou a sentir falta de ar, sendo colocada no 

oxigênio, mas não resistiu, mesmo com as várias tentativas de reanimação. 

De acordo com informações obtidas, Geovana chegou a falar que estava 

fazendo uso de suplemento à base de cafeína e taurina, com objetivo de 

perder peso, e que começou a passar mal após o seu consumo, que lhe 

causou tra... eh... taquicardia e falta de ar, além de outros problemas. Ainda 

durante o dia, antes de ser levada para a UPA, a jovem realizou exames na 

CID, onde foi constatado que os seus pulmões estavam comprometidos. Lá, 

Geovana também informou que estava fazendo o uso de suplementos há 

alguns dias. A família de Geovana é do povoado Riachuelo, mas ela residia 

no Bairro Várzea, onde sua família tem uma casa. Em novembro de 2018, 

um caso semelhante aconteceu na cidade de São João da Varjota quando a 

jovem Luana Raquel Eufrásio, estudante de administração, chegou a UPA 

em estado grave sendo imediatamente atendida por toda equipe médica. 

Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, veio também a óbito. 

Segundo informações de familiares a amigos que estavam na UPA, Luana, 

há alguns dias vinha fazendo uso do medicamento Redufite, usado para 

emagrecer e que foi comparado pela internet, foi comprado pela internet. 
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Menina linda dessa daqui. Então, é aquele... é aquilo que a gente fala: você 

tá fazendo tá fazendo exercício, não tome esse negócio de anabolizante, 

não, faça o seu exercício tranquilamente, né? Precisa tá tomando 

anabolizante, não, olha o que que dá, oh o resultado. A mãe dela tava 

desesperada lá na UPA, meu Deus, eu fiquei emocionado quando eu vi 

aquele desespero, né, da família, porque, realmente, é triste, cara, é triste. 

E só sabe quem sofre, quem tá lá sofrendo, quem tá lá passando aquele 

momento. E tem mais, lá na UPA tem uma equipe de profissionais, médicos, 

enfermeiros, enfermeiras, que realmente dão lá tudo, estão trabalhando, 

levando o seu trabalho com dignidade e respeito, atendendo bem, mas bem 

demais o povo. Agora, fizeram de tudo ontem para reanimar a Geovana. 

Fizeram tudo, rapaz, eu vi lá o desespero dos médicos, eu vi lá a correria 

dos médicos, mas, infelizmente, não deu, não deu, ela faleceu por causa de 

uma parada cardio... cardiorrespiratória, por causa, exatamente, dessa 

medicação que ela tava tomando à base de cafeína. Então, tenha cuidado, 

jovem, você que tá aí, presta atenção onde usar esses medicamentos 

comprados pela internet, né? Quer fazer exercício, quer ter um corpo 

bonito, faça exercício regularmente, tenha uma boa alimentação que eu 

tenho certeza que você vai ficar com o corpo bonito. Então você tem que 

se conformar com o corpo que você tem, não é por aí, não, não é por aí, 

não. A mãe tava desesperada, meu Deus, né, os irmãos, a família lá, ontem, 

era tudo doido naquela UPA, eu fiquei, rapaz, eu me emocionei que eu não 

me aguentei, não, com o desespero do povo ali ontem, coisa de louco. 

Então, jovem que tá me ouvindo agora, não use esse tipo de medicamento, 

pelo amor de Deus. Bora lá. Alô. Alô. [00:37:17] 

Thiago: Tem ninguém, não. [00:37:18] 
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Jacob: Caiu a ligação. Bom, vamos encerrando por aqui, trazendo aqui a 

palavra da bíblia, porque já já tem o programa do Siricato, né, são 13 horas 

em Oeiras, vamos trazendo aqui a última ligação. Vamos ver aqui quem é 

que tá com a gente. Alô. [00:37:31] 

Clara: Alô. [00:37:33] 

Jacob: Diga. Quem é? [00:37:33] 

Clara: É a Clara, do Centro. [00:37:34] 

Jacob: Quem é que tá falando? [00:37:36] 

Clara: A Clara. [00:37:37] 

Jacob: Diz, Clara. [00:37:38] 

Clara: (inint) [00:37:38]. [00:37:40] 

Jacob: Que é que você manda? [00:37:40] 

Clara: Só pra lhe dizer que Zé Raimundo tá (inint) [00:37:45] é tudo, é (inint) 

[00:37:47]. [00:37:47] 

Jacob: Hum? É o quê? [00:37:49] 

Clara: Nosso prefeito, Zé Raimundo, tá (inint) [00:37:53] é tudo, em Oeiras 

e região, e é (inint) [00:37:56]. [00:37:56] 

Jacob: É doído, né, não? [00:37:58] 

Clara: (inint) [00:37:59]. [00:37:59] 

Jacob: Falou, então, amada. [00:38:00] 

Clara: Aguenta que é (inint) [00:38:01]. [00:38:02] 

Jacob: Tá fazendo calor por aí? [00:38:03] 

Clara: Demais. [00:38:04] 
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Jacob: Rapaz, o negócio tá pegando fogo. Tá bom, (inint) [00:38:06], um 

abraço pra você, minha filha. [00:38:08] 

Clara: Abraço, tchau. [00:38:10] 

Jacob: Tchau. 13 horas. Olha, vamos trazendo aqui o capítulo 58 de Isaias. 

Isaias, vamos lá pro versículo 13 que diz assim: “se desviares do teu pé do 

sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado 

deleitoso, e o santo dia do senhor, digno de honra, e o honrares não 

seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, 

nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás do senhor, e te 

farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do 

teu pai Jacó; porque a boca do senhor o disse”. Palmas para Deus, meu 

povo. Hoje é sexta-feira, menino, vamos bater palma para Deus e agradecer 

por tudo porque é só benção, só benção, só benção, só livramento, só 

alegria, ô, Deus maravilhoso. Uma boa tarde pra você e um ótimo final de 

semana, muita paz e muita saúde, que Deus possa iluminar tua casa, a tua 

família. E, pode ter certeza, eu não sou do mal, não, viu? Eu sou do bem, eu 

sou é do bem. Se você não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, ou 

quer ser eu, aí a culpa já não é minha, a culpa já não é minha, aí você que 

tem que se colocar no seu lugar e fazer as coisas certinha, tá bom? Deixa eu 

terminar por aqui porque senão o Carluxo vai terminar me dando uma pisa 

aqui dentro do estúdio, ele já tá aqui querendo me bater, só não veio 

porque Thiago segurou. Boa tarde, até amanhã. Fique... até segunda. Fique 

na paz e não esqueçam: preparem o seu espírito, preparem o seu coração 

porque Jesus Cristo está voltando. Para os apaixonados, eu deixo isso aqui. 

Tchau. [00:40:08] 
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Thiago: Não tem problema, não, não tem problema, não, tu pode bater 

palma pra... [00:40:13] 

[00:40:13] 

 

Num. 19246615 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: FILIPE LUNARI CUNHA DE ARAUJO COSTA - 21/10/2020 08:53:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102108535960000000017778530
Número do documento: 20102108535960000000017778530



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiotext Serviços e Cia. LTDA 

CNPJ: 17.429.373/0001-85 

(41) 3363-3220 

falecom@audiotext.com.br 

audiotext.com.br 

 

 

Num. 19246615 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: FILIPE LUNARI CUNHA DE ARAUJO COSTA - 21/10/2020 08:53:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102108535960000000017778530
Número do documento: 20102108535960000000017778530


	Cabeçalho
	Índice
	Certidão | NUM: 19265822 | 21/10/2020 09:44
	Petição Inicial | NUM: 19246607 | 21/10/2020 08:48
	Procuração | NUM: 19246627 | 21/10/2020 08:48
	Outros documentos | NUM: 19246609 | 21/10/2020 08:48
	Outros documentos | NUM: 19246610 | 21/10/2020 08:48
	Outros documentos | NUM: 19246613 | 21/10/2020 08:48
	Outros documentos | NUM: 19246614 | 21/10/2020 08:48
	Outros documentos | NUM: 19246615 | 21/10/2020 08:48

