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MINAS GERAIS
ESTÁ NA

ONDA ROXA

Arte sobre foto de Adelina Lima

Quinta-feira, 18 | MAR | 2021

O governador Romeu Zema decretou que estado entre na onda mais restritiva do programa
Minas Consciente. Medida teve início no dia 17 de março e valerá, inicialmente, para 15 dias.
O decreto obriga também os municípios que não fazem parte do programa.
Veja como está a situação das cidades no Centro-Oeste de MG.

PÁG. 02

Preços de produtos
alimentícios
e combustíveis têm
assustado
consumidores
Em seis anos, esse é o mais alto
nível no preço dos alimentos,
segundo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).

PÁG. 04

Japaraíba continua
sem prefeito
Cidade poderá ter novas eleições neste ano. O município está sendo
comandada interinamente pelo presidente da Câmara,
Écio Veloso. O candidato mais bem votado da cidade,
Rogério Lacerda, não pode assumir por ter sua candidatura impugnada.
Ele foi enquadrado em crime previsto pela Lei da Ficha Limpa.
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Após decreto do Governo de Minas, cidades
mineiras deverão cumprir protocolos da Onda Roxa
Medida está valendo desde quarta-feira, 17 de março, e se estenderá por 15 dias. Municípios
que não fazem parte do programa Minas Consciente também devem seguir as normas.
Rhaiane Carvalho
Karine Pires
O governador
de Minas Gerais, Romeu
Zema, decretou o
cumprimento da Onda
Roxa em todo o estado
desde o dia 17 de março.
Antes do decreto,
algumas cidades da
região já haviam se
organizado e adotado
as medidas em um
acordo entre prefeitos
para reduzir os casos e
evitar que os hospitais
se mantenham em
colapso. As primeiras
cidades da região
Centro-Oeste Mineira a
adotar o protocolo no
dia 13 de março foram
Arcos, Divinópolis, Bom
Despacho e Formiga.
Um dos municípios que recebia mais
casos graves é
Divinópolis, que
anunciou também no
dia 13 de março o
colapso do hospital de

campanha, não podendo mais receber
pacientes de outras
cidades.
A maioria dos
prefeitos estão realizando coletivas de imprensa para informar a nova
situação à população,
que enfrentará 15 dias
ou mais de medidas
mais restritivas. Sem
abertura para concessões, a onda roxa, a qual
todo estado passa a ter
que seguir, traz medidas de combate mais
rígidas. Mesmo os
municípios que não
aderiram ao Minas
Consciente devem
seguir as normas.

ção, em qualquer
espaço público ou de
uso coletivo, ainda que
privado; a proibição de
circulação de pessoas
com sintomas gripais,
exceto para a realização
ou acompanhamento
de consultas ou
realização de exames
médico-hospitalares; a
proibição de realização
de reuniões presenciais, inclusive de pessoas
da mesma família que
não coabitam; além da
realização de qualquer
tipo de evento público
ou privado que possa
provocar aglomeração,
ainda que respeitadas
as regras de distanciamento social.

Os municípios
devem cumprir medid a s co m o to q u e d e
recolher das 20h às 5h e
aos ﬁnais de semana. As
regras incluem ainda a
proibição de circulação
de pessoas sem o uso
de máscara de prote-

Lagoa da Prata,
assim como as cidades
da região, está com a
capacidade de leitos
hospitalares total. Para
e s c l a r e c e r d i ve r s o s
assuntos relacionados
ao tema, o prefeito Di
Gianne Nunes convo-

cou uma coletiva no dia
16 de março. No local,
foram tratadas situações como o fechamento do comércio nãoessencial e o que será
feito para apoiar os
empresários, ampliação de leitos, a não
instalação de um
hospital de campanha
e o motivo de não optar
em tê-lo, dentre outros.
A secretária de Saúde,
M a rg a re te L a c e rd a ,
ressaltou que Lagoa da
Prata bateu recorde de
c a s o s p o s i t i vo s n a s
últimas semanas, assim
como muitas cidades
da região. Durante a
coletiva, a secretária
apontou que não há
como abrir outro local
para atender pacientes
com covid-19, como um
hospital de campanha,
pois não há proﬁssionais suﬁcientes para
trabalhar e nem
estrutura para montálo. “Equipe proﬁssional
está em falta no país, o

próprio Zema falou em
pronunciamento: ‘Não
adianta abrir leitos se
eu não tenho quem vai
trabalhar’”, explicou.
Em relação à
ampliação de leitos de
Ce n t r o d e Te r a p i a
Intensiva (CTI), a
secretária lembrou que
disponibilizá-los não é
tão simples assim.
“Leito de CTI, por
exemplo, muita gente
ﬁca cobrando se serão
ampliados. Mas para
leitos de CTI, eu preciso
de uma estrutura. Eu
preciso de respirador,
monitor, equipe que
saiba entubar e conduzir um serviço de
urgência”, enfatizou.
Em relação à
economia do município, o secretário da
p a s t a
d e
Desenvolvimento,
Rogério Corgosinho,
explicou que desde
janeiro o Comitê de

Enfrentamento contra
a covid-19 e a pasta de
Desenvolvimento têm
trabalhado em conjunto para equilibrar a
atividade econômica e
a saúde da população.
Rogério citou que
Lagoa da Prata tinha a
situação melhor que os
outros municípios e,
por esta razão, o
comércio ﬁcou aberto.
Sobre as novas medidas da Secretaria,
devido ao momento
preocupante em todo
estado mineiro, o
secretário informou
que o cenário mudou e
a Prefeitura, juntamente com empresas
parceiras vão formular
medidas para socorrer
a economia do município. Para ver os detalhes
desta coletiva, leia a
matéria completa em
www.jornalcidademg.com.br.

Conﬁra abaixo os serviços
essenciais que são considerados
pelo plano Minas Consciente:

Conﬁra abaixo as medidas
impostas pela Onda Roxa:
• Fechamento do comércio não essencial;

• Alimentos, Agropecuária e Agroindústria (excluídos
bares e restaurantes);

• Suspensão de cirurgias eletivas;

• Serviços de Saúde (atendimento, indústrias,
veterinárias, etc);

• Apoio das forças de segurança;

• Bancos e seguros;

• Restrição de circulação de pessoas (só poderão sair
de casa para atividades essenciais);

• Transporte público;

• Toque de recolher das 20h às 5h;

• Energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados;

• Proibição de pessoas sem máscara em qualquer espaço;

• Manutenção de equipamentos e veículos;

• Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe;

• Construção civil;

• Proibição de reuniões presenciais, inclusive entre parentes
que não morem na mesma casa;

• Indústrias (apenas da cadeia de Atividades Essenciais);

• Implantação de barreiras sanitárias de vigilância;

• Lavanderias;
• Imprensa;

• Fechamento de bares e restaurantes (funcionamento apenas
por delivery);

• Serviços de TI, dados, imprensa e comunicação;

• Proibição de eventos públicos e privados.

• Serviços de interesse público (água, esgoto, funerário,
correios etc.).
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Preços de produtos alimentícios
e combustíveis têm assustado
consumidores do Centro-Oeste MG
As prateleiras do país assistem a um salto no custo de tudo. Em seis anos, esse é o mais alto
nível no preço dos alimentos, segundo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Rhaiane Carvalho

A alta no preço
d o s a l i m e n to s te m
reduzido o poder de
compra de diversas
famílias no Brasil e no
Centro-Oeste de Minas
Gerais. Isso porque, de
2019 para 2021 itens
essenciais da cesta
básica tiveram aumento brutal. Arroz, feijão e
óleo de soja foram
alguns dos alimentos
que registram maior
alta na inﬂação,
medida pelo Índice
Nacional de Preços ao
Co n s u m i d o r A m p l o
(IPCA). As carnes,
especialmente frango,
porco e cortes mais
básicos de bovinos,
tiveram aumentos
superiores à média da
inﬂação. Leite e ovos
também engrossam a
lista dos preços que
avançaram em 2020, e
mais ainda em 2021.

Alta no preço do
combustível preocupa
consumidores
Está cada vez
mais caro abastecer
os veículos nos postos
de combustível.
Qualquer aumento
no preço do combustível acaba afetando a
vida de todos que
precisam abastecer.
Os proﬁssionais que
trabalham com
entrega também

No caixa, os consumidores contam os centavos para conseguirem manter
as despesas da casa. (Foto Rhaiane Carvalho/Jornal Cidade).

O Jornal Cidade fez um levantamento de alguns itens para
mostrar o aumento médio de 2019 para 2021 em alguns
produtos básicos na mesa dos brasileiros. Conﬁra abaixo:

sentem muito no
bolso.
Em época de
pandemia, em que o
serviço de entrega
tem tido muita
notoriedade e
necessidade, o ramo
tem sido bastante
afetado.

’’
’’

Ficando praticamente
impossível trabalhar até
mesmo com delivery, com
essa questão do combustível, que está muito alto.
Infelizmente, vamos ter
que começar a cobrar uma
taxa um pouco mais alta,
Fernando Fernandes, motoboy.

“Antes, a gente
comprava mais. Hoje, é
sempre menos, porque
realmente subiu
bastante”, relatou
Josiane Rodrigues,
auxiliar de limpeza e
moradora de Arcos.

O Jornal Cidade também fez
um levantamento da alta do etanol
e da gasolina de 2019 para 2021. Conﬁra:

As prateleiras
do país assistem a um
salto no custo de tudo.
Em seis anos, esse é o
mais alto nível no preço
dos alimentos, segundo Instituto de
Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). Ainda
segundo o instituto, no
Brasil, isso acabou
sendo potencializado, e
foi potencializado por
conta do câmbio.
O alimento que
a gente produzia no
país, parte dos produtores resolveram
deslocar parte da sua
produção para o
mercado internacional
porque gerava uma
rentabilidade maior. E
isso gerou um aumento médio do alimento
maior do que aquele

que a gente viu em
outras economias
mundiais.
Ou seja, produzimos, vendemos mais
caro para o exterior e
pagamos a conta com
a alta nos preços dos
próprios produtos.
E m 2 0 1 9 ,
s e g u n d o
o

Departamento
Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos
(Dieese) o valor médio
de gastos com mercado era de R$ 490,36, e o
salário mínimo R$
1.006. Neste ano,
restava ao brasileiro
que recebia um salário
mínimo apenas R$

515,64 para pagar
demais despesas como
moradia, saúde, lazer,
vestimentas, dentre
outros. Em 2021, o valor
gasto está em R$ 600 e
o salário mínimo em
R$1.100, restando
apenas R$ 500 para as
demais despesas.
Preço da gasolina se aproxima de R$ 6.
(Foto: Rhaiane Carvalho/Jornal Cidade).
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Moradores de Japaraíba aguardam
deﬁnição da Justiça para saber quem
será o prefeito da cidade
A cidade teve dois candidatos nas Eleições Municipais de 2020 e este candidato, o despachante
Rogério Lacerda, obteve 62% de votos. No entanto, sua candidatura foi impugnada pela Justiça Eleitoral,
desde o seu registro, em outubro de 2020, o que faz com estes votos não tenham nenhuma validade.

’’

Roberta Oliveira
Após quatro
meses das eleições
municipais, a população de Japaraíba ainda
não sabe quem será o
prefeito.

Segundo o
chefe do Cartório da
1 5 6° Zo n a E l e i to r a l ,
Amauri Eduardo Silva,
mesmo com a candidatura indeferida pelo
Tribunal Regional
Eleitoral de Minas
Gerais (TRE/MG), o
candidato teve direito a
fazer campanha e ter
seu nome aparecendo
na urna eleitoral,
porque ele recorreu do
processo de indeferimento que, atualmente, está correndo em 2ª
instância.
Rogério tem
uma condenação
criminal na Justiça por
apropriação indébita,
ou seja, quando a
pessoa se apropria de
algo que não é dela,
sem o consentimento
do real proprietário. Ele
foi condenado em 2017
e cumpriu a pena (nove
meses de serviço social,
mais pagamento de
multa). A condenação
transitou em julgado
(quando todo o processo se encerra) em
5/2019. A sua candidatura foi indeferida com
base na Ficha Limpa,
que exige oito anos
após a condenação e o
cumprimento da pena,
para tornar o cidadão
apto a participar de

’’

A cidade teve
dois candidatos nas
Eleições Municipais de
2020 e este candidato, o
despachante Rogério
Lacerda, obteve 62% de
votos. No entanto, sua
candidatura foi impugnada pela Justiça
Eleitoral, desde o seu
registro, em outubro de
2020, o que faz com que
estes votos não tenham
nenhuma validade.

Eles me transformaram
em um mártir para o
povo. De tanto que eles
bateram, eles
acabaram perdendo.
Rogério Lacerda
Rogério Lacerda, candidato que não pode assumir o cargo até o momento.
(Foto: Karine Pires/Jornal Cidade).

uma candidatura
eleitoral. No caso de
Rogério, o indeferimento se deu porque tanto
Ministério Público
quanto o juiz Eleitoral
entenderam que ele
cometeu crime contra o
patrimônio privado, o
que, pela Lei da Ficha
Limpa, colocaria em
risco as contas públicas
da Prefeitura, caso ele
fosse eleito.
Em conversa
com o Cartório Eleitoral
e com o Ministério
Público (MP), nossa
re p o r t a g e m a p u ro u
que o recurso de
Rogério ainda consta
em análise no TRE/MG.
O candidato entrou
com recurso de revisão
de pena junto ao
Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG),
tentando anular a
s e n te n ç a d e 2 0 1 7,
somente em outubro
de 2020, ou seja, após já
ter cumprido a pena e
ter o processo criminal
arquivado por mais de
18 meses. Com esta
tentativa de limpar sua
ﬁcha criminal, Rogério
e seus advogados
pretendem anular a
impugnação da sua
candidatura.
M a r i a n a
Cristina Pereira Melo,
promotora de Justiça
da Comarca de Lagoa
da Prata, nos entregou
toda a documentação
do processo, que é de
acesso público e que

você poderá conferir
em nosso site. Ela nos
apresentou, também,
uma linha do tempo do
caso.
O pedido de
impugnação do
registro da candidatura
de Rogério foi feito pelo
MP em setembro de
2020 e acatado pelo
juiz eleitoral em
outubro do mesmo
ano, com base nesta
condenação por
apropriação indébita.
Além de insistir
na anulação da decisão
do TRE e MP, Rogério
entrou com pedido de
anulação da sentença
da qual foi condenado
e cumpriu a pena. O
TJMG já negou o
pedido de revisão da
pena por duas vezes,
em outubro e dezembro de 2020, por
entender que, uma vez
cumprida a pena,

Rogério reconheceu o
crime cometido.
Na documentação apresentada por
Rogério em novembro
de 2020, consta uma
declaração, registrada
em cartório, onde a
vítima do crime cometido por ele faz uma
retratação pública
alegando que não
houve tal crime. Fato
que somente aconteceu quase seis anos
após o início do processo.
Segundo a
promotora, as tentativas do candidato de
estender a decisão ﬁnal
d a J u s t i ç a E l e i to ra l
somente atrapalham o
processo, uma vez que
não há o que ser
discutido na sentença.
Fato é que seus advogados entram com
embargos declaratórios, que nada mais são

que uma tentativa de
se interpor a uma
decisão judicial, não
questionando o mérito
da decisão. Enquanto o
processo não for
concluído de fato, novas
eleições não podem ser
agendadas.
Dra. Mariana
entende que o fato do
nome do candidato ter
aparecido nas urnas
eletrônicas e ele ter
obtido um número
razoável de votos
demonstra que a
população não levou
em consideração a
condenação do candidato por crime contra o
patrimônio privado, por
não se importar com o
fa to o u m e s m o p o r
desconhecer que ele
não poderia ser eleito, já
que ﬁgurava como
inelegível pela Lei da
Ficha Limpa desde seu
registro. “Muitas
pessoas levam em

Mariana Cristina Pereira Melo, promotora de Justiça da
Comarca de Lagoa da Prata. (Foto: Karine Pires/Jornal Cidade).

conta o carisma, a
simpatia e se esquecem de analisar se o
candidato está realmente apto a ocupar
um cargo público”, ela
disse.

A promotora
aﬁrmou, ainda, que
uma consulta simples
no site do TSE, através
d o
D i v u l g a
Candidaturas, permite
ao cidadão ter conhecimento se um candidato é Ficha Limpa ou
não, se a candidatura
dele é válida ou não,
q u a i s o s c u s to s d a
campanha, a declaração de bens do candidato e toda a documentação apresentada
por ele durante o
registro e processo
eleitoral.
“É importante
esclarecer para a
p o p u l a ç ã o d e
Japaraíba que o
interesse do MP de
impedir que um
candidato Ficha Suja
assuma um cargo de
p r e f e i to, q u e é u m
cargo tão importante
para o município, é
justamente proteger os
interesses da população e da coletividade. O
legislador, ao criar a Lei
da Ficha Limpa,
entendeu que aquele
cidadão, que tem uma
vida passada voltada
para a criminalidade,
como é o caso do
candidato Rogério
Lacerda, que cometeu
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um crime contra o
pa t ri m ô n i o p ri va d o,
tem uma chance muito
grande de cometer atos
de corrupção, como a
violação do patrimônio
público. Então, o voto
popular sof re essas
limitações, pelos
princípios da probidade
a d m i n i s t ra t i va e d a
lisura do patrimônio
público. A intenção do
MP é justamente essa:
dar a oportunidade
para a população de
Japaraíba, em uma
nova eleição, de escolher um candidato que
seja Ficha Limpa,
buscando proteger os
seus interesses. O
senhor Rogério, desde
quando ele ingressou
co m s e u p e d i d o d e
registro de candidatura,
já tinha plena consciência de que era Ficha
Suja. Em momento
algum, em suas diversas manifestações
apresentadas nos
processos, ele nega esta
condição. Ele agora
busca discutir outras
questões, como sua
condenação criminal,
que ele acatou no
passado e cumpriu a
p e n a . É i m p o r t a n te
ressaltar que uma nova
eleição é muito onerosa
a o s i s te m a p ú b l i co,
acarreta um gasto
considerável, sem falar
que estamos vivendo
uma pandemia, o que
torna todo o planejamento ainda mais
difícil. É muito importante que a população
se conscientize e que
eleja um candidato que
não seja Ficha Suja”,
informou doutora
Mariana.
O que dizem os principais envolvidos
Por enquanto, a
cidade é comandada
i n te r i n a m e n te p e l o
presidente da Câmara
Municipal, Écio Veloso.
Convidado por Rogério
para compor a coligaç ã o
“ F r e n t e
Democrática Popular”,
Écio foi o vereador mais
votado de Japaraíba e,
segundo ele, a maioria
da nova legislatura da
Câmara é formada por
candidatos aliados de
Rogério. Para Écio, isso
demonstra a conﬁança
da população no
projeto de campanha
d e R o g é ri o L a ce rd a
que, ele acredita, vai
provar sua inocência e
deve assumir a
Prefeitura.
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do crime cometido por
Rogério participe de
nova audiência, perante o juiz, para que seja
feita a justiﬁcação, uma
vez q u e a e s c ri t u ra
apresentada não foi
suﬁciente.

Écio Veloso, eleito presidente da Câmara de Japaraíba, está assumindo
interinamente o cargo de prefeito. (Foto: Karine Pires/Jornal Cidade).

Na visão de
Écio, o fato da população ter conﬁado em
Rogério e votado
maciçamente no
candidato é prova de
que se trata de uma
pessoa idônea, capaz,
co m u m p ro j e to d e
“Nova Política” que tem
tudo para trazer
progresso e desenvolvimento para Japaraíba.
“Fui eleito para
ser vereador, sendo o
mais votado da cidade,
e vou continuar trabalhando na Prefeitura,
porque me colocaram
aqui, até que o Rogério
tome posse. Não é fácil
comandar a máquina
pública, mas eu tenho
trabalhado para deixar
tudo funcionando
direito, para entregar
tudo pronto pro
Rogério. Eu creio que
não vá demorar muito e
que, até nos próximos
75 dias, tudo esteja
resolvido”, aﬁrmou o
prefeito interino. “Não
almejei ser prefeito,
mas aceitei a decisão da
Justiça e vou conduzindo. Acho que a população tem gostado e
reconhecido meu
esforço”, completou.
R o g é r i o
Lacerda nos atendeu no
dia 5 de março, no
gabinete do prefeito
interino, que também
participou da entrevista. Nós solicitamos ao
candidato que nos
informasse sua versão
do processo eleitoral.
“Quanto aos recursos,
tudo que nós tínhamos
que fazer, nós já ﬁzemos. Trata-se de uma
revisão criminal, muito
bem feita, com a
retratação da suposta
vítima, com a justiﬁcação perante o juiz. A
nossa expectativa de
que isso dê cer to é
grande, nós estamos
c o n ﬁ a n te s . S o b r e a
perspectiva de novas

eleições, eu não
trabalho ainda com
essa hipótese. A nossa
perspectiva é que
realmente eu assuma
em breve”.
Rogério e seus
advogados entraram
com pedido de revisão
da pena imposta pelo
TJMG e cumprida por
ele entre 2018 e 2019,
para tentar limpar sua
ﬁcha criminal perante a
justiça e, associado aos
embargos declaratórios que veem apresentando ao TRE/MG
desde outubro de 2020,
conseguir reverter a
impugnação de sua
candidatura e, assim,
ﬁnalmente tomar
posse.
A p ó s
a s
decisões do TJMG,
contrárias à revisão da
pena, os advogados de
Rogério entraram com
um terceiro pedido de
Embargo Declaratório
junto ao TRE/MG, em
fevereiro deste ano, em
nova tentativa de adiar
a decisão do Tribunal.
Como os embargos
estão ligados diretamente ao pedido do
TJMG, diﬁcilmente
Rogério conseguirá
anular sua impugnação de candidatura.
Sobre seu
relacionamento com
Écio Veloso, Rogério
aﬁrmou “Sou um
colaborador, tanto com
ele, como com todo o
grupo político. O que o
Écio ou o secretariado
precisarem, eu ajudo,
transmitindo minha
experiência. Ele é um
grande amigo meu. Ele
fo i i n d i c a d o p a ra a
presidência da Câmara
por ter sido o vereador
mais votado da cidade.
Écio é uma pessoa
íntegra, que é da
personalidade dele
mesmo, então hora
nenhuma ele está

sendo inﬂuenciado por
mim ou por qualquer
outra pessoa. Tudo que
está acontecendo é do
grupo. Ele encabeçou
este grupo e está
liderando positivamente”.
Questionado
sobre o que acredita
que tenha o levado a ter
tantos votos, mesmo
sendo um candidato
Fi ch a S u j a , R o g é ri o
alegou que “a política
em Japaraíba foi ganha
pela vontade da
população por mudança. Viram em mim e no
Joaquim a possibilidade de uma boa admin i s t ra ç ã o. Ti ve e s te
problema, que foi de
conhecimento do
pessoal antes das
eleições, mas, acreditaram em mim e eu não
agi irresponsavelmente, porque fui aconselhado juridicamente
que, em virtude da
origem do problema,
poderia ser resolvido
normalmente. Houve
os atrasos mas, com
esta justiﬁcação que
houve, a gente tem
trabalhado para que
tudo caminhe para um
desfecho normal”.
Rogério e seus
advogados tem se
apegado a um trecho
do pedido de justiﬁcação onde o relator, o
desembargador Júlio
César Lorens diz que
não “caberia uma
análise monocrática do
caso”. Eles acreditam
que a decisão ﬁnal
passará por uma
Câmara Criminal,
composta por cinco
desembargadores. No
caso do desembargador que analisou o caso
de Rogério, a 5ª Câmara
Criminal.
Em consulta ao
site do TJMG, identiﬁcamos que o processo
aguarda que a vítima

Perguntam os
ao Rogério se, no
processo de revisão de
pena, caso seja conﬁrmada sua inocência, ele
solicitará a devolução
dos valores pagos em
multa e outros relativos
ao tempo referente ao
cumprimento da pena.
“Não. Isso é caso
passado. Não tem nada
de rancor. O que quero
é apenas resolver isso
de forma deﬁnitiva.
Bola pra frente”, disse.
Sobre a campanha eleitoral, perguntamos a Rogério porque
ele acredita que,
mesmo levando a
público que ele era
Ficha Suja, o candidato
da oposição a ele teve
tanta rejeição. “Olha, ele
na verdade deixou de
fazer campanha e se
apegou a isso, a falar
mal de mim. O que na
verdade, me ajudou
bastante, porque eles
me transformaram em
um mártir para o povo.
De tanto que eles
bateram, eles acabaram perdendo”, disse.
Em caso da
possibilidade de perder
os recursos, questionam o s R o g é ri o s e e l e
indicaria um candidato
de sua conﬁança para a
nova eleição de
Japaraíba. “ Tudo na
vida a gente tem que
fazer um planejamento
e, com toda a sinceridade, esta questão de
novas eleições ainda
não entrou na minha
percepção e muito
menos no meu pensamento. Claro, se tiver
n ova s e l e i çõ e s , vo u
par ticipar, mas nã o
tenho quem indicar. O
grupo deve decidir e eu
vou trabalhar e ajudar
nisso, porque minha
vida hoje é Japaraíba e
eu vou participar com
certeza absoluta”.
Enquanto não
se esgotarem todos os
recursos, não há
possibilidade de uma
nova eleição para a
cidade de Japaraíba.
Caso os advogados de
Rogério insistam em
entrar com novos
pedidos de embargo
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d e c l a r a tó r i o, o T R E
pode entender que se
tratam de embargos
protelatórios, ou seja,
com a única ﬁnalidade
de arrastar a decisão
ﬁnal da Justiça Eleitoral
e, neste caso, Rogério
terá que pagar multa e
ter o processo transitado em julgado, onde
não haverá mais
possibilidade de
recursos.
Moradores que se
manifestaram não
quiseram se identiﬁcar
Em visita à
cidade, foi dif ícil
encontrar moradores
que quisessem falar a
respeito, por medo de
se expor. A maioria
alegou que, por ser
uma cidade pequena,
todo mundo se conhece e queria evitar
transtornos. Mas
citamos algumas
f rases que ouvimos,
sem mencionar
autores.
“Rogério é um mentiroso! Mentiu e iludiu a
população durante
toda a campanha. Ele
sabia que não poderia
sair candidato e
mesmo assim insistiu
em fazer campanha”.
“Eu acho que o melhor
a fazer é deixar como
está. O Écio tem feito
um bom trabalho,
deixa ele ocupar o
cargo em deﬁnitivo”.
“Eu espero que o
Rogério tome posse
logo. Eu votei nele. Tem
que respeitar o voto da
maioria! Isso é democracia, uai!”.
“Pra mim, tem que ter
novas eleições. O povo
tá cansado de esperar,
sem saber quem vai
comandar a cidade.”.
“É uma vergonha!
Uma cidade desse
tamanho, passando
por isso...”.
“Eu não faço a menor
ideia de quem pode
sair candidato, caso
tenham novas eleições
mas, do jeito que tá,
não dá pra ﬁcar, né?”.
Para conferir toda a
documentação do
p ro ce s s o, q u e é d e
acesso público, basta
entrar no nosso site
www.jornalcidademg.com.br
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