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Enquanto o Mosaico estiver sob
censura judicial solicitada por João Izael,
este selo, ou outro, será exibido

POR QUE O CORRUPTO PREFEITO
JOÃO IZAEL FOI REELEITO
O

editorial

senso comum, principalmente em países
como o Brasil, tende a confundir, quase sempre, a palavra 'corrupção' com desvio de
dinheiro público ou com o ato de pagar ou receber propinas para gerar algum beneficio. Claro, está corretíssimo, mas é necessário mergulhar um pouco mais no
significado da palavra.
A expressão latina que a origina, corruptione, traduz a idéia de 'quebra' em pedaços do que antes era uma
unidade, era integral. Daí, no movimento histórico da
vida social, deriva para outras acepções, como decomposição, putrefação, degradação, depravação, etc.
Quando se quebram valores sociais - a moral social de
uma determinada civilização e de um determinado
período histórico - quebram-se valores que constituem
a integralidade que conduz essa civilização ou povo.
Por isso, o ato da corrupção, na forma que é mais
assimilado socialmente, significa uma quebra dos valores
morais e transgressão de leis que em grande parte deles
derivam. Porém, apesar do ganho material direto e imediato ser o lugar comum na prática da corrupção, ela pode
ocorrer também em outras formas, e é este o nosso foco.
A Constituição brasileira determina que pessoas
com função ou cargo público administrem a tal coisa
pública com total transparência de seus atos.Acoletividade tem direito a informações corretas e verídicas, e
tem direito às informações sobre a administração
pública. Pois bem, qualquer dessas pessoas que não aja
assim estará transgredindo, depravando dispositivos
constitucionais, 'quebrando' o suporte constitucional
da nação; corrompendo-se, portanto.
Durante a última campanha política em Itabira, o
prefeito João Izael desfilou, durante uma semana, uma
certidão na telinha da TV, no programa eleitoral de sua
coligação, em horário concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e afirmou que se tratava de um documento
que lhe havia sido fornecido pela Polícia (Republicana) Federal, que o isentava e a seu governo de fraude
com verba do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), em referência à operação João-de-barro, da
Federal. Mentira descarada, deslavada e arrematada do
prefeito candidato à reeleição. Rompeu com a moral

que deve ser praticada e é exigida constitucionalmente
dos administradores públicos.
A certidão apresentada foi fornecida pela Justiça
Federal de Governador Valadares, não pela Polícia (Republicana) Federal, e ela tornava claro que Izael não
constava em um processo específico. Em nenhum trecho fez referência ou isentou seu governo. O Mosaico a
reproduziu e jogou por terra as mentiras do prefeito,
sofismas usados para confundir o eleitor. A transparência exigida constitucionalmente foi levada ao estado de
putrefação, de corrupção. E isso se deu usando-se,
publicamente, os nomes da Justiça Federal e da Polícia
(Republicana) Federal.

Vitória de Pirro

A

história atribui a Pirro, general grego e rei
do Épiro e da Macedônia, que viveu entre
os anos 318 e 272 a.C., a seguinte expressão, após sua vitória sobre o exército romano na
Batalha de Ásculo: “Mais uma vitória como esta, e
estou perdido.” Daí resulta a expressão Vitória de
Pirro. Apesar de ter vencido, seu exército teve uma
quantidade tão grande de baixas que ficou vulnerável.
O mesmo raciocínio vale para João Izael. Sua
situação e a do seu atual governo - caso não seja atingido durante por algum cataclismo 'federal' - não são
assim confortáveis. Desde antes do período eleitoral,
ele e seu governo estavam sendo revelados para a
população de uma forma que nunca haviam previsto,
pela imprensa que não come em suas mãos. Já no
período eleitoral, ele mesmo e sua coligação contribuíram ainda mais para isso.
Além de ter realizado um governo medíocre

para o orçamento bilionário que o município possui, o que possibilitou mesmo denúncias de maracutaias comprovadas e de grande ineficiência - e
tudo isso não foi devidamente usado por seu opositor na campanha, em associação com proposições
ideológicas e político-administrativas nitidamente
diferenciadas -, João Izael uniu seu partido, PR, a
outras 17 legendas, o que aponta para um governo
dividido por interesses altamente conflitantes e
uma máquina pública inchada e submetida a acordos político-partidários pré-eleitorais de difícil
equacionamento, senão impossível.
Tudo isso se associa às enormes demandas
resultantes de um primeiro governo quase inoperante, principalmente nas áreas de Saúde, Educação,
Segurança e de moradias populares, além de não ter
desenvolvido políticas públicas de geração de
empregos. Aponta, enfim, para um governo potencialmente inerte e confuso.

No mesmo programa, uma voz anunciava que os
federais haviam devolvido todos os documentos apreendidos na Prefeitura. Outra mentira, que foi ao chão
quando o jornal publicou entrevista exclusiva com a
delegada federal Bruna Rizzato, em que ela disse que
foram devolvidos apenas documentos que não tinham
relação com a operação João-de-barro. Visto todo o texto, o prefeito consumou mais que uma quebra do decoro que é exigido de pessoas com cargos públicos, cometeu um ato de corrupção, de desonestidade, que todos
os cidadãos puderam ouvir e assistir. Mostrou-se quebrado no que seria sua própria integridade moral, e
degradou, propositadamente, o cargo público que ocupava. Uma pessoa com função pública que não tivesse
desmedida ganância pelo poder ou coisas a esconder,
jamais se utilizaria de tais expedientes para manter-se
no poder.
João Izael garantiu publicamente, a qualquer cidadão, o direito de chamá-lo de corrupto. Garantiu esse
direito inclusive ao Mosaico, que em toda sua história
nunca usou tal expressão para se referir a qualquer pessoa, mas que, a partir desta edição, o tratará tal como
ele mesmo se apresentou.
O artigo 37 da Constituição Federal determina
transparência na administração pública, através dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade. O prefeito candidato jogou-o por terra,
beneficiando-se eleitoralmente. O Ministério Público
pode agir provocado por qualquer cidadão ou por iniciativa própria. Não sabemos informar se a promotora
eleitoral da comarca de Itabira, Nidiane Andrade,
tomou alguma medida, se é que cabia alguma.
Caso coubesse, talvez não tenha recebido nenhuma representação neste sentido nem lido um dos dez
mil exemplares do Mosaico distribuídos, nem ouvido
falar do caso ou acompanhado esse programa eleitoral
específico na mídia eletrônica, rádio e TV. Nesta perspectiva, o Poder Judiciário brasileiro foi usado fraudulentamente por João Izael, e o juiz eleitoral de Itabira,
André Luiz Pimenta Almeida, um dos membros do
Judiciário na cidade, não poderia mesmo julgar o caso.
Páginas 2 e 3

Outra questão é que a eleição para prefeito,
em Itabira, teve caráter plebiscitário - apenas dois
candidatos disputaram -, mediu-se a aprovação ou
não do governo. Do total de eleitores, 82.887, Izael
teve 35.192 votos, o que significa uma rejeição de
47.695 eleitores, ou seja, da maioria do eleitorado, e
altíssima. O sentimento de oposição ao seu governo
se manifestou claramente, ainda que não tenha
migrado em maior número de votos para seu adversário, que, aliás, só foi o destinatário dos votos válidos do 'contra' – 32.619 - por terem sido apenas dois
candidatos. Seria ingenuidade pensar que essa parte
dos eleitores, e aquela que não votou em nenhum
dos dois, acompanhe Damon de Sena noutras eleições.
Apesar de erros primários no processo eleitoral
cometidos pela oposição, que inclusive não elegeu
nenhum vereador, o sentimento social do 'contra' é
real. Izael não terá uma vida assim tão tranqüila, nem
internamente nem externamente, seus atos - tudo
indica - serão mais vigiados, debatidos e vistos
publicamente noutra leitura que não a oficial. Está
muito mais vulnerável.
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Por que João Izael
– ou o corrupto prefeito Jonjones Pegagrana,
conforme sua coligação o associou em processo contra o Mosaico –

venceu a eleição
E

sta matéria foi redigida tendo em vista alguns
motivos – que consideramos erros primários,
no mínimo – determinantes para a derrota eleitoral do candidato Damon de Sena, do PV.Antes, esclarecemos seu título. Após a edição do Mosaico da primeira quinzena de setembro, penúltima antes da eleição, em que publicamos entrevista com a delegada da
Polícia (Republicana) Federal Bruna Rizzato sobre a
Operação João-de-Barro, a coligação de Izael, Itabira
Unida, processou o jornal. Na ação judicial, afirmou
que nos referimos a ele como 'prefeito corrupto' e como
'Jonjones Pegagrana'. O processo é público, qualquer
um pode ver.
O Mosaico, em toda sua história, nunca se referiu a
qualquer pessoa através da expressão 'corrupto', e 'Jonjones Pegagrana' é personagem fictício de um jornal imaginário publicado em suas páginas, sempre caracterizado como tal. Há outros personagens, como Tungui,
Zezim Debaixo dos Panos, Perâmbulo, Menina Esperta... Talvez queiram associá-los também. Quem fez as
associações foi a própria coligação de Izael – e ele se
inclui nela, é claro – permitindo agora a qualquer um
fazer o mesmo.

Primeiro grande erro
Um primeiro momento, pré-eleitoral, poderia ter
definido a eleição contra João Izael. O PMDB se batia
para indicar um filiado como vice na chapa de Damon
de Sena. Não conseguindo, abriu mão, propondo então
que o partido fechasse na coligação proporcional – para
vereadores – com o PV e o PPS ou com o PT e o PCdoB.
Também não obteve êxito, aí em claro erro da oposição,
temerosa de que o grupo que fechasse com os peemedebistas não elegesse vereadores próprios, de que se isso
ocorresse seus candidatos iriam somar votos na proporcional para eleger vereadores do PMDB, então visto
com maiores chances nas urnas, já que tinha inclusive
três vereadores.
A eleição poderia ter sido definida favoravelmente
para Damon nesse momento, com o eleitorado peemedebista.As urnas mostraram isso. E o PMDB tinha direito a quase seis minutos no horário eleitoral, no rádio e na
televisão. Por que cederia isso de graça à oposição, que
lhe negara a segunda proposta? Além disso, a história
recente mostra, salvo raríssimas exceções, que vereadores são seres meramente fisiológicos, apenas aprovam o
que prefeitos querem. Assim, Damon poderia ter sido
eleito tendo a Câmara a seu favor. E o PMDB ainda poderia participar de um governo mais enxuto e eficiente que
o de João Izael. Vamos agora a um segundo momento, já
no período eleitoral, e a novos erros (?), que inclusive já
achávamos estranho ocorrerem e até indagamos sobre
eles a membros da campanha de Damon.

Cavalo de Tróia?
Após as eleições, numa roda de conversas, a direção do Mosaico presente, o militante do PV Paulo Garcia disse que, depois do resultado, o ex-vereador, exsecretário do governo Ronaldo Magalhães, vicepresidente do DEM e tutor intelectual de João Izael,
Cácio Guerra (DEM), afirmou-lhe que a grande cartada
dos estrategistas de Izael foi ter infiltrado na coligação
de Damon de Sena ninguém menos que o marqueteiro
da campanha verde, Márcio Magno Passos, como um
'cavalo de Tróia'. Ele trabalhou para a campanha de Li
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Guerra (PDT) em 1992 e se tornou secretário de Governo após a vitória. Em 1996, quando Jackson Tavares se
elegeu, trabalhou na campanha do médico Leopoldo de
Castro (PDT).
Passos mora em João Monlevade, onde é ligado ao
deputado Mauri Torres (PSDB), também de lá, expresidente da Assembléia e atual líder de Aécio Neves
no legislativo. Foi Mauri quem teria feito gestões junto
ao governador para alçar Ronaldo Magalhães da terceira
suplência à função de deputado. Márcio Passos é ligado
ainda ao médico Raílton Franklin (PDT) – apoiado por
Mauri em Monlevade - que perdeu a eleição naquela
cidade para a coligação encabeçada por Gustavo Prandini (PV), que tinha como companheiro de chapa um candidato do PT, como em Itabira. A campanha de Raílton
foi desenvolvida pelo marqueteiro.
Portanto, Passos tem ligações históricas com o grupo do PDT itabirano, com Ronaldo Magalhães e sua turma, incluindo-se aí o dono da revista DeFato, José Sana.
Inclusive, na campanha em Monlevade trabalhou em
íntima ressonância com a firma de pesquisas DataFato.
Escuta-se em rodas itabiranas que não tem proximidade
com Peron Colombo, proprietário da Promocional Propaganda, que se tem como grande publicitário, como é
comentado no meio político, e mantém uma disputa
com o marqueteiro monlevadense. Disputa provinciana,
nada 'federal'.
Cá no Mosaico, sempre achamos estranho que Márcio Passos tenha sido escolhido para dirigir a campanha
de Damon, devido a todas essas ligações. Informações
obtidas pelo jornal indicam que sua escolha teria se dado
por orientação do coordenador chefe da coligação PVPT, o comerciante José Olímpio Guerra, o Guerrinha que não é o ex-vereador -, também próximo de Passos
desde o governo Li, além de amigo do ex-prefeito José
Maurício Silva (PMDB).
Quando Passos foi o poderoso secretário de
Governo de Li Guerra, realizou-se a obra de canalização
da avenida João Pinheiro. Na primeira licitação, foi orçada em cerca de 900,00 mil, em valores da época. Desmembrada em duas licitações passou a custar
1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil), e teve sua
conclusão em mais de sete milhões. Corrigindo-se este
valor até hoje, daria quanto?

CaboAnselmo?
Tendo-se em vista o que narrou o militante do PV
Paulo Garcia sobre Cácio Guerra, uma ponte entre a coligação de João Izael e a de Damon, para contratar o marqueteiro, pode ter sido feita através de José Maurício Silva, então interessado na vitória de Izael, em contato com
José Olímpio Guerra, o Guerrinha, contando, talvez, até

com ingenuidade deste. Inclusive estiveram juntos nas
campanhas de 2000 e 2004. Caso seja verdade, pode até
ser que se separaram no ano passado estrategicamente.
Não se afirma aqui que foi um acontecimento semelhante, mas a recente história brasileira tem o exemplo
gritante de um personagem tido como revolucionário
em 1964 – o que não é o caso do Guerrinha - que bandeou para as forças da ditadura e se infiltrou nos movimentos de contestação da dita cuja, entregando vários companheiros à prisão e morte nas mãos da repressão, até
mesmo sua companheira, que foi morta esperando um
filho seu. Seu nome: caboAnselmo.
Durante a campanha, já se ouviam críticas severas
ao coordenador, inclusive fomos informados de atritos
veementes. Uma delas é que só teria passado a ir ao comitê da coligação mais frequentemente faltando apenas
um mês para a eleição. Outra é que, para uma campanha
que se dizia pobre, teria rejeitado doações financeiras
legais que foram oferecidas. Houve membros da coligação que chegaram a comentar com o Mosaico que estavam faltando até fitas e CDs, até mesmo para gravar programas do candidato adversário e de programas de rádios locais.
Havia críticas à sua arrogância e atitudes, sendo
visto por muitos como despreparado politicamente e
como dirigente para um processo eleitoral. A suspeita
pode fazer sentido, e carregar com ela alguns possíveis
cabos Anselmo ou, na melhor das hipóteses, participantes com poder de influência despreparados politicamente ou perfeitos aloprados. Sim, pois que havia muitos
destes lá, reclamam apoiadores.

Campanha despolitizada
Já no início, a campanha de Damon foi pautada pela
de Izael, através da mídia chapa branca da Prefeitura, que
se utilizou de uma expressão usada pelo candidato em
uma reunião de apoiadores (“Agora é guerra”) para intimidá-lo, e conseguiu. É uma expressão simbólica usada
em diversas situações na vida, para mostrar que há uma
disputa entre forças diferentes. Seria fácil caracterizar
isso. Não é uma declaração de agressão, de violência.
Porém, isso influenciou no sentido de a coligação
de Damon deixar de mostrar mazelas a que o governo de
João Izael submeteu a população, contrapondo uma
alternativa político-ideológica e administrativa. A vida
política e seu aspecto eleitoral comportam uma espécie
de guerra, política é jogo de interesses. Tanto de classes
quanto de distintas categorias sociais e de diferentes formas de sentir e desejar o mundo. Mas, a campanha, despolitizada, tornou-se mera comunicação de propostas de
governo - que também são necessárias, mas politizadas -,
porém sem alma, como a de Izael.
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Por que João Izael
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venceu a eleição
Cegueira total?

Só mais alopramento?

Outro fato se deu após a saída da edição de agosto
do Mosaico, em que demonstramos inequivocamente
que DeFatoonline adulterou teor de certidão da Justiça
Federal sobre a Operação João-de-barro, para beneficiar
o prefeito-candidato, e reproduzimos documento publicado pelo jornal O Tempo, obtido da Polícia (Republicana) Federal, conforme o jornal, onde Itabira aparece
como cidade onde se fraudou verba do PAC (Plano de
Aceleração do Crescimento).
Durante toda a semana seguinte, no horário eleitoral, João Izael exibiu rapidamente uma certidão da Justiça Federal, impossível de ser lida na telinha, afirmando
mentirosamente que ela havia sido fornecida pela Polícia (Republicana) Federal e que isentava a si e a seu
governo de fraude com verba do PAC. Seu programa ainda afirmou que “todos” os documentos apreendidos na
Prefeitura em junho haviam sido devolvidos pela Federal.
Na edição da primeira quinzena de setembro, o
Mosaico demonstrou as descaradas mentiras contadas
por Izael e sua coligação – juntando aí imoralidade, amoralismo e corrupção (ler matéria na capa). Publicamos
entrevista exclusiva com a delegada federal Bruna Rizzato, que recolheu os documentos na Prefeitura e é uma
das pessoas responsáveis pela Operação João-de-barro.
Ela afirmou ao jornal que foram devolvidos apenas os
documentos que não tinham relação com a Operação,
que as investigações continuavam e que a Polícia (Republicana) Federal não forneceu nenhum documento
isentando João Izael ou seu governo.
Mais que direito, a coligação de Damon de Sena
tinha a obrigação de, também ela, informar isso aos eleitores em seu horário eleitoral, inclusive pedindo direito
de resposta no horário de Izael. Afinal, o prefeitocandidato havia mentido gravemente e a televisão e o
rádio são a forma mais rápida de comunicação e atingem, além de todas as casas, regiões que somam votos,
mas onde jornais impressos não chegam, como é o caso
da zona rural e bairros mais periféricos. Imagens das
mentiras, se mostradas na TV, seriam contundentes,
avassaladoras.
Além disso, nem todos os eleitores que ouviram e
viram as mentiras tiveram acesso ao Mosaico. Os cabos
Anselmo, ou despreparados ou aloprados de Damon não
quiseram pensar assim. E o peso eleitoral seria enorme.
A coligação de Izael, ainda que retirando as mentiras do
ar, beneficiou-se dessa decisão da oposição, mesmo
com todo o impacto social que a matéria do Mosaico causou levando desespero à campanha do prefeitocandidato e, acreditamos, fazendo emergir e consolidando novos números nas pesquisas, favoráveis a
Damon.

O presidente Lula estava com uma visita marcada para a sexta-feira 26/9 a Betim, em apoio à candidata Maria do Carmo Lara. Também aí interferimos
para que Damon e Banana tivessem rápido acesso a
ele, com direito a foto. Toparam, é claro. Porém,
foram azarados, Lula desmarcou sua ida à cidade. A
foto poderia ser associada à gravação com apoio do
presidente que, durante toda a semana pré-eleitoral,
(acredite, leitor, é verdade!!!!) estava de posse da coligação e não foi usada.
Mesmo sem a foto, qualquer candidato faria tudo
para possuir a gravação, que não foi obtida por todos,
evidentemente. João Izael não tinha. Foi usada em carro
de som durante curto período, cerca de uma hora, na noite da sexta-feira que antecedeu a eleição. Enquanto candidatos de todo o país lutavam até na Justiça para ter direito a usar imagens e gravações contendo apoio de Lula,
ou para impedir que adversários usassem, a coligação
PV-PT itabirana desconsiderou isso. Coisa de cabos
Anselmo ou de aloprados?
Um conhecido do Mosaico e amigo de vários apoiadores de Damon nos informou que o presidente do
PV, o Jadirão, teria comentado com ele que Damon de
Sena detém mais votos que Lula em Itabira. U-lá-lá!
Outros revelaram ver em Jadirão um símbolo de arrogância e despreparo político. Em Monlevade, a campanha vitoriosa de Gustavo Prandini (PV) usou fartamente o apoio de Lula com sua voz. Patrus esteve lá
também, e até dormiu na casa de Prandini, no dia
seguinte esteve em Itabira.

Os erros (?) não param
Outra ação sem pé nem cabeça foi em relação ao
episódio da camionete da Adservis, prestadora de serviços para a Prefeitura, que estava distribuindo colchões e
cestas básicas no bairro Pedreira do Instituto, dos mais
pobres de Itabira. O veículo estava sem adesivos, contrariando a legislação, mas a ação da campanha verde,
que contou com a participação de um dos 'caciques', o
peemedebista Liliu do Lavajato, foi extremamente
desastrosa.
No segundo maior colégio eleitoral da cidade - um
bairro que diziam estar, em sua grande maioria, apoiando Damon - invadiram uma casa para fotografar o objeto
entregue, envolveram uma criança, filho da moradora,
que estava ausente, e grande aparato policial. Por que
não se limitaram a chamar uma viatura, tentar conseguir
testemunhas e fotografar da rua os fatos? A imprensa
chapa branca da Prefeitura e a coligação de Izael fizeram a festa, criando indignação no bairro. Foi coisa de
aloprados ou de cabosAnselmo?
Os erros não param. A coligação de Damon, 'Itabira para Todos', deveria ter solicitado via Justiça Eleitoral
um debate na TV Cultura, uma emissora pública. Não

fizeram isso, estranhamente. O telhado de vidro do prefeito não resistiria minimamente, a campanha de
Damon só teria a ganhar.
Além disso, os eleitores tinham o direito de ver os
dois face a face. Acreditamos até que João Izael se decidiria por não participar. Nem sua coligação propôs o
debate, não são bobos, o prefeito-candidato seria muito
mais vulnerável. As rádios da cidade, chapas brancas,
também não ofereceram espaço para isso não foi à toa.
Pensamos que tiveram orientação do governo, que avaliou que não seria interessante para Izael.

Só alopramento?
E vamos a mais. Em junho, Damon e Banana participaram de jantar com o ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Patrus Ananias (PT), através
de contato do diretor deste jornal. Depois foram recebidos pelo deputado federal Antônio Roberto (PV), também através de contato da direção do jornal. Os encontros foram noticiados e fotografados pelo Mosaico.
Em setembro, o ministro do Meio Ambiente, Celso
Minc (PT), esteve na Grande BH. Também através da
direção do Mosaico, Damon e Banana estariam com ele
e participariam de um jantar em sua companhia. Tinha
tudo a ver, não é mesmo? Um candidato do PV, de uma
cidade com sérios problemas ambientais, se encontrar
com o ministro do Meio Ambiente. Seriam fotografados
e filmados, e sairiam com um depoimento de apoio do
ministro. Mas, acharam lá que seria desnecessário.
Cabos Anselmo ou aloprados? Depois, Celso Minc gravou um depoimento protocolar em Brasília, veiculado
no horário eleitoral. Convenhamos, não é a mesma coisa
que estar à vontade ao lado do ministro.
Para piorar, depois disso rejeitaram encontro e
almoço – também intermediados pelo diretor do Mosaico - dos candidatos com o secretário geral da Presidência da República, o afável ministro Luiz Dulci (PT),
quando este esteve em Betim, apoiando a candidata
petista Maria do Carmo Lara (PT), vencedora lá. Em
2007, publicamos entrevista exclusiva concedida por
ele ao jornal, onde se tratou inclusive da implantação da
extensão da Unifei em Itabira. Novamente seriam fotografados, filmados e sairiam com uma declaração de
apoio de Luiz Dulci. Devem ter avaliado que a proximidade com os dois ministros não favoreceria o marketing
eleitoral. Foi coisa de cabos Anselmo ou de aloprados?
João Izael não teria acesso aos ministros, mas sua campanha não se cansou de repetir imagens de seu encontro
com o governador. Sabem o que fazem.

Não convenceram
Inúmeras pessoas manifestaram ao jornal não
entender por que a campanha de Damon perdeu volume
na última semana, até paralisando atividades, e por que
não foram realizados comícios nos bairros como a coligação de Izael fazia, já que um caminhão foi todo montado para isso e usado apenas quando da vinda do ministro Patrus Ananias (PT). Inclusive, no comício de que
participou, Patrus lembrou uma atitude constante do atacante cruzeirense Evaldo – dos tempos de Tostão, Dirceu Lopes, Natal. Mesmo que o Cruzeiro pudesse estar
ganhando o jogo de goleada, e ainda que tivesse marcado mais um gol no último minuto, com o placar irreversível, Evaldo corria até a rede, pegava a bola, levava
para o meio de campo e conclamava o time: “Vamos,
gente, o jogo ainda não acabou”. A coligação de Damon
não entendeu o ministro. Coisa de aloprados ou cabos
Anselmo?
Em todas as segundas-feiras eram promovidas reuniões do 'comitê central', do núcleo duro da campanha
com o marqueteiro Márcio Passos. Um dos participantes revelou ao Mosaico que, quando faltavam quinze
dias para as eleições, o marqueteiro abriu a reunião
dizendo que aquela seria a última antes do pleito, o que
causou, segundo ele, enorme perplexidade em todos.
Também as reuniões abertas, que eram promovidas na
sede do Sindicato dos Rodoviários, não ocorreram na
última semana, deixando também perplexos inúmeros
militantes. Enquanto isso, a campanha de João Izael
aumentava seu vigor.
Tem ainda a história de jornais que foram escondidos e impedidos de sair, caso que o leitor poderá conhecer através da matéria “Censura prévia”, na página 4.
Há também comentários generalizados na cidade
de que a coligação de João Izael, apesar dos erros (?) da
campanha oposicionista, teria promovido grande compra de votos, só que isso tem que ser provado. O total de
votos brancos, nulos e abstenções nessa eleição foi o
maior da história eleitoral de Itabira, 19%. Damon e
Banana não conseguiram capitalizar pequena parte
deles para sua campanha, garantindo sua eleição. Não
foram convincentes para esse eleitorado. Poderíamos
falar mais, porém apenas deixamos uma pergunta: qual
o peso que os possíveis cabos Anselmo ou aloprados
tiveram no processo eleitoral?
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Censura prévia
N

a semana que antecedeu as
eleições, ocorreram fatos
que não podem ficar no limbo. Um deles, estranhíssimo. Por volta de 16:30 horas da quinta-feira, iniciou-se a distribuição da última edição do Mosaico antes das eleições.
Foram reservados 3 pacotes de jornal
para o bairro Pedreira do Instituto,
para serem distribuídos lá no sábado,
cerca de 900 exemplares. Os responsáveis pela entrega pegaram os pacotes na manhã do dia previsto, mas
não fizeram o serviço. A reportagem
do jornal esteve no bairro no sábado à
tarde e não havia jornais lá. Distribuímos pequena quantidade que tínhamos. Ao comentarmos o fato com
integrantes da campanha de Damon
de Sena, sentimos forte tensão.
Já o jornal Impacto, que também teria uma edição distribuída na
mesma semana, viveu outra história: seus milhares de exemplares
impressos não chegaram às ruas.
Informações obtidas pelo Mosaico
garantem que isso teria se dado devido a alguma forma de persuasão
sofrida por seu diretor, Flávio dos
Santos, através de membros da coli-

gação de Damon, entre os quais estariam o presidente do PV, Jadir Eustáquio do Espírito Santo, o Jadirão,
amigo de Flávio, conforme já nos
asseverou, e o coordenador da campanha, o comerciante José Olímpio
Guerra, o Guerrinha.
Obtivemos um exemplar, e
reproduzimos abaixo algumas páginas. A edição foi, em nossa opinião,
uma das melhores e mais bem feitas
das que conhecemos na história do
jornal. Entre outras coisas, noticiou,
inclusive com fotos, sobre o declamado asfaltamento até o distrito do
Carmo, informando que parou exatamente na porta da propriedade
rural do vice-prefeito, Roberto Chaves. Informou ainda sobre a morte
de um senhor que ficou por cerca de
15 horas numa maca nos corredores
do Pronto-socorro municipal, com
aneurisma cerebral. É evidente que
as matérias não beneficiariam a campanha de Izael.
Os casos são emblemáticos.
Flávio dos Santos é uma pessoa
séria e conhecido da turma do Mosaico há longos anos. Muita coisa ainda está por ser explicada.

Capa da edição

Asfalto só até fazenda
do vice, Roberto Chaves
Ipocarmo vira depósito de entulhos

Na inauguração do comitê de campanha de Damon de Sena, em
julho de 2008, o presidente do PV, Jadir do Espírito Santo, o Jadirão, em
seu discurso, falou de censura econômica que um jornal passou a sofrer
por parte de um anunciante, como retaliação por fazer críticas a João Izael. Não citou o nome da publicação, mas não se referia ao Mosaico. O que
será que Jadirão pensa sobre a não distribuição da edição do Impacto, e
de parte da edição do Mosaico?

Jadirão na inauguração
do comitê:
Nosso governo não fará
censura à imprensa

Paciente morre após 15 horas
no corredor do Pronto-socorro
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Campanha de 2006: uma questão
I

nformação chegada ao Mosaico dá conta de que, na
campanha eleitoral de 2006, o então candidato a
deputado estadualAlexandre Faria Martins da Costa, Alexandre Banana (PT), ex-vereador itabirano, teria
recebido de Lucas Sampaio Pereira, sócio da empresa
Santa Fé Serviços, Comércio e Transportes Ltda, contribuição financeira para sua campanha, que não constaria na prestação de contas do ex-vereador na Justiça
Eleitoral.
Mais: que a idéia da contribuição teria sido desenvolvida pelo ex-vereador e secretário no governo
Ronaldo Magalhães, Cácio Guerra (DEM), amigo íntimo do prefeito João Izael, e o contato com o petista
teria sido feito pelo empresário Jânio Bragança, também petista. Os grupos políticos de Ronaldo Magalhães e de João Izael governam o município desde
2001. Juntaram-se estrategicamente nas eleições de
2000, contra o ex-prefeito petista Jackson Tavares, mas
sua rivalidade é notória em Itabira, desde suas origens
com os ex-prefeitos Luiz Menezes (então PFL) e Li
Guerra (PDT), já falecidos.
O ex-prefeito Ronaldo Magalhães também disputou uma vaga no legislativo mineiro na mesma campanha, ficando como terceiro suplente do PSDB e assumindo após o governador Aécio Neves nomear três
deputados eleitos para seu secretariado. Segundo a mesma informação, a estratégia seria apoiar financeiramente a campanha petista para tentar tirar votos de
Magalhães, enfraquecendo-o e a seu grupo politicamente. Afinal, mesmo no governo Izael o peso do grupo de Ronaldo Magalhães era mastodôntico. Não seria
nunca um apoio político a Alexandre Banana, que as
pesquisas demonstravam não ter a menor chance de se
eleger, teve cerca de 7.000 votos em Itabira. É interessante notar que o prefeito João Izael não entrou 'de corpo e alma' na campanha de Ronaldo Magalhães, e isso
foi, além de bastante comentado na cidade, noticiado
pelo Mosaico.
Para esta edição, enviamos e-mails a Cácio Guerra e ao empresário Jânio Bragança indagando sobre a
veracidade, ou não, das informações chegadas ao jornal. É até bom que se esclareça, num momento em que
a Polícia (Republicana) Federal desencadeia a operação Castelo deAreia e prende executivos da mega construtora Camargo Correia sob a acusação de patrocínio
milionário e ilegal de campanhas eleitorais, com destaque para nomes poderosos do PSDB e do DEM. Boa
parte da grande mídia nacional, conservadora e até reacionária, que parece não gostar nada da atuação da
Federal, preferiu a futurologia, destacando que 'as
investigações podem chegar ao PT'. Que cheguem, se

Na quarta-feira 25/3, a reportagem do Mosaico encontrou-se com o ex-secretário de Governo
de João Izael, Sebastião Campos, na porta do prédio do sindicato dos servidores públicos. Durante
conversa que mantivemos, solicitamos entrevista
a ele sobre a implantação da Unifei. Disse que não
estava mais no governo, por isso não daria a entrevista. Mas, no ano passado a ex-secretária de Educação de Izael, questionada em reunião da Interassociação de Amigos dos Bairros pelo ex-vereador
petista Alexandre Banana sobre o destino dado a
R$ 5 milhões destinados no orçamento à sua pasta
não explicou, disse que quem poderia falar sobre
isso seria Sebastião Campos. Até hoje, não falou.
Indagado também se a estratégia eleitoral acima
descrita corresponde à verdade, limitou-se a responder: “É...é...eu não vou dar entrevista, não,
estou fora do governo.”

tiverem que chegar, mas já chegaram ao PSDB e ao
DEM. Já passou da hora de se implantar o financiamento público de campanhas.
Num trecho de sua resposta, o ex-secretário Cácio
Guerra afirma ao Mosaico: “a sua história é mentira,
nunca participei de movimento algum para ajudar o
PT.” É preciso esclarecer que, além do Mosaico não ser
dado a publicar mentiras, 'a história' não é nossa, o jornal não cria factóides, apenas indagamos sobre a realidade, ou não, de informações que nos chegaram. Isso
nos parece ser um caminho jornalístico sadio, diferentemente do que é praticado pela mídia troglodita local que
sempre foi bancada com dinheiro público pelos gover-

nos de João Izael e Ronaldo Magalhães. Além disso, em
momento algum afirmamos na pergunta enviada à
Cácio Guerra que ele tenha participado de ajuda ao PT,
simplesmente. Indagamos, isso sim, se teria ocorrido a
contribuição financeira como parte de uma estratégia
para subtrair votos do candidato Ronaldo Magalhães.
Publicamos abaixo os e-mails enviados à Cácio
Guerra e ao empresário Jânio Bragança, e suas respostas. Para a próxima edição, contataremos o ex-vereador
Alexandre Banana, o sócio da Santa Fé, Lucas Sampaio Pereira, e o ex-assessor de Banana, Gilberto Fontes,
que, segundo as informações, também teria participado, e publicaremos suas respostas, caso respondam.

EMAIL ENVIADO A CÁCIO GUERRA
Sr Cácio Guerra,
informações obtidas pelo Mosaico indicam
que, nas eleições parlamentares de 2006, Lucas
Sampaio Pereira, sócio da empresa Santa Fé, teria
contribuído financeiramente para a campanha a
deputado estadual do candidato petista Alexandre
Faria Martins da Costa, Alexandre Banana. Mais:
que o senhor teria participado como idealizador do
processo e que a contribuição seria uma estratégia
para reforçar a campanha do petista para subtrair
votos do também candidato a deputado Ronaldo
Lage Magalhães. Ainda segundo as informações,
os contatos teriam sido feitos com o petista pelo sr
Jânio de Oliveira Bragança, também petista e notoriamente seu amigo.
Por fim, o dinheiro teria sido repassado ao candidato através de seu assessor parlamentar na
Câmara itabirana Gilberto Fontes.
Na prestação de contas de campanha do candidato petista referente ao pleito, não consta tal contribuição. Como é comum no Brasil o 'caixa dois'
eleitoral, e a mídia mostra isso com fartura, pergunta-se:
Tais fatos foram reais e senhor participou
deles? Se sim, a estratégia era mesmo fragilizar a
campanha de Ronaldo Magalhães?

Email resposta
De:
cacioguerra@celtaltda.com.br
Para:
jornalmosaico
Assunto:
tá sonhando
Data:
18/03/2009 18:51
Sr. Luiz Zanon,
estou tomando conhecimento do assunto
somente agora, e sendo sincero nunca ajudei petista algum principalmente contra o ex Prefeito
Ronaldo Magalhaes em quem votei para deputado
estadual e fui seu secretario durante 4 anos.
a sua historia é mentira, nunca participei de
movimento algum para ajudar o PT. quanto ajuda
financeira acho que sonho e lenda de quem contou.
qualquer duvida estou a dispor, sou amigo, contdor e advogado do sr. janio Bragança a quem tenho
os maiores conceito de homem serio e honesto.
cacio guerra

EMAIL ENVIADO A JÂNIO BRAGANÇA
Sr Jânio de Oliveira Bragança,
informações obtidas pelo Mosaico indicam que, nas eleições
parlamentares de 2006, Lucas Sampaio Pereira, sócio da empresa
Santa Fé, teria contribuído financeiramente para a campanha a deputado estadual do candidato petista Alexandre Faria Martins da Costa,
Alexandre Banana. Mais: que o empresário Cácio Duarte Guerra,
que tem notória amizado com o senhor, teria participado como idealizador do processo e que a contribuição seria uma estratégia para
reforçar a campanha do petista para subtrair votos do também candidato a deputado Ronaldo Lage Magalhães.
Ainda segundo as informações, o contato com o petista teria
sido feito pelo senhor, também petista, o que seria um facilitador, e o
dinheiro teria sido repassado ao candidato através de seu assessor parlamentar na Câmara itabirana Gilberto Fontes.
Na prestação de contas do candidato referente ao pleito, não
consta tal contribuição. Como é c omum no Brasil o 'caixa dois' eleitoral, e a mídia mostra isso com fartura, pergunta-se:
Tais fatos ocorreram e o senhor participou deles? Se sim, a estratégia era mesmo fragilizar a campanha de Ronaldo Magalhães?
Atenciosamente,
LuizAntÿnio Zanon - Diretor do Jornal Mosaico

Email resposta
De:
Jânio Bragança
Para:
jornalmosaico
Assunto:
Re:
Data:
18/03/2009 19:50
Não participei da campanha
eleitoral de 2006 em Itabira, não
tenho nenhuma informação a respeito da mesma. Sou filiado no PT de
Belo Horizonte.
Jânio Bragança
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Muito além da imaginação
N

o domingo 15/3, a revista eletrônica chapa branca
DeFatoonline publicou artigo de seu editor, José
Sana, sobre a extensão universitária da Unifei em Itabira. Até aí, tudo bem. Só que o conhecido cérebro pensante de
João Izael não resistiu e enviou estranho e-mail à DeFato (ver
box), demonstrando total desconhecimento da história da vinda da Unifei para Itabira. Sim, leitor, estamos nos referindo ao
ex-vereador Cácio Guerra (DEM).
A Unifei mantém uma relação com a Vale há décadas,
promovendo treinamento técnico de funcionários da mineradora. A concretização da universidade em Itabira deu-se através de entendimentos do presidente da empresa, Roger Agneli,
com o presidente Lula. Seria uma forma de garantir a vida futura da cidade como consequência da exaustão das minas. O
governo João Izael entrou na história numa etapa posterior, apesar de sempre ter vendido a idéia de que o projeto foi uma conquista sua. Só um prefeito muito aloprado o rejeitaria. Ronaldo
Magalhães e sua turma se manifestaram favoráveis muito mais
tarde, quando a concretização se tornou irreversível.
Porém, tem um personagem central desde a idéia primordial da extensão da universidade, um itabirano cujo nome
ainda não foi lembrado publicamente. Na época, engenheiro
da Vale, hoje ex-funcionário, mantinha estreito contato e amizade com o reitor da Unifei, Renato Aquino, a partir da relação
desta com a empresa. Seu nome: Kléber Carvalho Guerra. A
idéia se originou em consequência de conversas que manteve
com o reitor, e tomou vulto, sendo encampada pela Vale.
Kléber Guerra é filho de um antigo e afável barbeiro itabirano, Tuica, já falecido, que tinha seu salão na rua São José,
onde residia, apreciador de vinhos e de uma boa prosa, e de uma
professora primária, dona Conceição Carvalho, também já falecida, outra delicadeza personificada. É irmão de um personagem político bastante conhecido em Itabira na década de 60,
pós-golpe militar, Sebastião Guerra, Tião Carabina, hoje professor universitário em São Paulo, que do apelido só ostentava
o próprio apelido, além da flama política e de grande gentileza.
Essa história será ainda mais desenvolvida, em outras edições.
Tentamos entrevistar o cérebro pensante de João Izael
sobre a implantação da Unifei, mas ele se negou a prosear.

Publicamos então, aqui, uma imaginosa entrevista imaginária
com o inimaginável e muito pra lá de imaginativo imaginador
de patuscadas Cácio Guerra, que já é folclore no imaginário
social itabirano. Tentem imaginar o que virá a seguir. Mas, não
deixem de ler.
MOSAICO: Cácio, por que você é conhecido como o cérebro
de Izael?
Cérebro: Bem, João fala muito sem pensar, precisa de um
cérebro.
MOSAICO: Como é isso?
CÉREBRO: Ora, vocês do Mosaico sabem. Falou que o computador da NASA de R$ 223 mil não custou R$ 223 mil, mas
não apresentou documento e ainda processou o jornal; falou
que aqueles DVDs de R$ 7.900, cada, custaram menos, mas
também não mostrou documento; falou que a Polícia Federal
deu atestado de boa conduta ao governo e a ele, e todo mundo
sabe que não deu. Parece que tem cabeça de joão-de-barro.
Contou muita potoca. E não respondia às questões colocadas
pelo Mosaico nem dava entrevistas ao jornal, além de ter criado o Decreto Nostradamus. Precisa de um cérebro pensante.
MOSAICO: Mas, não foi você como cérebro pensante que o
orientou?
CÉREBRO: Foi e não foi. Eu orientei, mas ele não captou a
mensagem do amado mestre.
MOSAICO: E por que você não quis dar entrevista ao jornal
sobre a implantação da Unifei?
CÉREBRO: Ô, Mosaico, é porque eu faço parte do plano
Funil, muitos querem, poucos são os eleitos.
MOSAICO: Como é esse plano? Ou é inclinado?
CÉREBRO: É um plano muito inclinado pra direita, sacou?
É quase igual a uma música aí, mas é diferente. É assim: Chegou a turma do funil; todo mundo bebe, mas é nós que fica
tonto; Ra,Ra,Ra,Ra, mas é nós que fica tonto; eles é que
bebe e nós que fica tonto. Entendeu?

Eu, Sana e João

MOSAICO: Perfeitamente. Mas, a extensão da Unifei não
foi criada pelo governo Lula?
CÉREBRO: É verdade, não foi pelo DEM, mas como é nós
quem fica tonto, e minha imaginação às vezes delira, ponho
meu imaginário pra imaginar e imagino que sou o presidente
Lula e que fui eu quem assinou o decreto de criação. Eu, Zé
Sana e João, juntos. É que eu sou petista enrustido. Ra,Ra,Ra,Ra, mas é nós que fica tonto. E obrigado por me imaginar nesta
entrevista porreta.

Email enviado por Cácio Guerra
para revista DeFatoonline
Sana estamos juntos, sabe que seu plano funil deu a ideia
que hoje existe o INDESI, a UNFEI, tudo porque o Prefeito
tem acompanhado e trabalhado para torna-se realidade. estamos juntos eu voce e joao
cacio guerra - cacioguerra@celtaltda.com.br
Itabira - 15/03/2009 - 10:48:33
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Silêncio permanente
Em outubro passado, o Mosaico publicou empenho emitido pela Prefeitura, em
16/6/08, para pagamento de agentes políticos. Estes são constituídos pelo prefeito,
vice-prefeito e secretários. O valor total foi R$ 621.954,72, o que deu mais de R$ 30 mil
para cada um, em pleno ano eleitoral. Republicamos novamente o documento. Até hoje João
Izael não explicou nadinha. Não sabemos informar se o Ministério Público tomou alguma providência.

A vida como ela é
Em seu “programa” de quarta-feira primeiro de abril, o 'radialista' Vagner da Caraça disse
que a secretaria de Esportes pagou viagem e diária para funcionários irem a São Paulo assistir a
jogo de vôlei do Sada-Cruzeiro. Estranha viagem com dinheiro público. Tão estranha quanto
o 'radialista', que sempre foi chapa branca, da
mídia tropa de choque de Izael, passar a criticar o
governo, como já fez algumas vezes neste ano.
Será que está faltando capilé oficial para o Vagner? O governo fretou um ônibus e pagou diária
aos funcionários. E ainda foram juntas 30 pessoas de Belo Horizonte.

FRASE SOLTA
Jornalista que apenas repercute explicações oficiais para maracutaias
não é jornalista, é cúmplice.

Pequena análise eleitoral
T

otal de eleitores itabiranos no ano passado:
82.887. Destes, 67.811 votaram em um dos dois
candidatos para prefeito, representam os votos
válidos. João Izael teve 35.192 votos, contra 32.619 de
Damon de Sena. Votos brancos: 1171; nulos: 4229; abstenção: 9676. Totalizaram 15.076 votos, ou 18,19% do
total dos eleitores da cidade. Nunca houve um índice
assim tão alto. São eleitores que rejeitaram Izael, e
Damon não conseguiu atrair pelo menos parte deles.
O PMDB detém cerca de 10% do eleitorado do
município, como se pode aferir pela votação que tiveram seus candidatos a vereador. Por ter apoiado o prefeito, não seria incorreto estimar que entre 6.000 e
7.000 desse eleitorado tenha votado em Izael, e em
Damon, de 2.000 a 3.000 votos 'rebeldes', considerando-se a mesma margem de abstenção, votos nulos e
brancos. Com o total deles, o candidato do PV teria
ganhado 'de balaiada' a eleição.

O peso na balança
Com o PMDB apoiando Damon, de imediato, Izael perderia uns 6.500 eleitores, que é razoável pensar

que apoiaram o prefeito, este teria por volta de 28.700
votos. Derrota certa. Mas o PMDB ainda trabalharia
para a oposição, podendo aumentar muito mais a votação de Damon. Considere-se ainda que os cerca de
4.000 contratados e terceirizados da Prefeitura - número superior ao do governo Ronaldo Magalhães - representam, com seus familiares eleitores, por volta de
10.000 a 12.000 votos; são, na grande maioria, votos
fisiológicos, seu emprego dependia da continuidade do
governo Izael. E com o PMDB apoiando Damon, muitos poderiam 'bandear', também por fisiologismo. Restaria, no máximo, algo em torno de 18.000 a 20.000
votos convictos, juntando as turmas de Ronaldo Magalhães e de João Izael, entre 22% e 24% do total de
votantes do município.
Sem o apoio peemedebista, os grupos
João/Ronaldo ficariam numericamente como em 2004,
quando Izael teve 28.308 votos, somando-se aí os votos
dos contratados, terceirizados e agregados. A chapa
Damon/Banana ficou atrás da soma dos votos obtidos
por Jackson Tavares e Damon naquela eleição, 33.294
votos – 15.756 e 17.538, respectivamente. Considerando-se os votos válidos em 2008, a oposição encolheu

nas urnas, caiu para 32.619 votos. Em 2004, havia um
total de 77.550 eleitores, e os votos válidos somaram
64.363. O sentimento de oposição na cidade aumentou,
mas os candidatos oposicionistas não foram capazes de
capitalizá-lo em seu favor.
Já o PMDB negociou mal seu apoio ao prefeito,
levou apenas uma secretaria, das menos cobiçadas, e a
direção do SAAE. Até militantes dizem isso, e muitos
se sentem desconsiderados, o acordo só beneficiou a
cúpula, reclamam. Tem ainda o falatório geral sobre
grande compra de votos que teria sido promovida pela
coligação de Izael, tese rejeitada em processo judicial
pelo juiz eleitoral de Itabira, conforme informou ao
Mosaico o presidente do PT, José Francisco Silva. Se
tiver realmente ocorrido, mesmo que não provada, o
eleitorado convicto do grupo João/Ronaldo seria ainda menor.
Itabira necessita urgentemente de novas lideranças, principalmente em faixa etária mais
jovem. Só não podem ser pessoas novas com a antiga cabeça de maracutaias já formada, mas, sim,
com real e demonstrável compromisso com os interesses populares.

Promovendo publicidade
A

Prefeitura itabirana fará licitação, na quartafeira 08 de abril, para contratar empresa de
publicidade para um período de 12 meses, prorrogáveis por mais 48 meses. Há longos anos, tanto a
PMI quanto a Câmara são atendidas apenas pela Promocional Propaganda ou pela CPA Propaganda. O contrato anual a ser assinado é de R$ 1,5 milhão, podendo
chegar a R$ 7,5 milhões.
Uma das exigências do edital é a capacidade de criação técnica das empresas concorrentes. Em agosto de
2007, o Mosaico noticiou que os out-doors da Prefeitura que veicularam mensagem do dia dos pais, criado
pela Promocional Propaganda, empresa de Peron

Colombo, teve a imagem retirada do site de vendas na
internet “eFacil”, não foi criação da empresa, que, contatada, não quis se manifestar. Isso é capacidade técnica para ter uma conta publicitária milionária?
Para a atual concorrência, a comissão de licitação
será composta pelo assessor da prefeitura Fernando Silva, pela funcionária da assessoria de Comunicação
Mirian Cristina Oliveira Souza, pela funcionária Maria
Magna Ferreira e pelo funcionário da contabilidade
Maurício Geraldo da Silveira. Qual deles conhece de
criação publicitária?
A comissão, segundo o edital, será ainda assessorada “por profissional, com experiência na área de

Comunicação Social”. Só que o tal profissional não
teve seu nome especificado. Pode até ser amigo de
algum concorrente e dar seu parecer técnico favorável
a ele. O critério resta subjetivo.
No ano passado, a Câmara também fez licitação
para contratar empresa de publicidade. A comissão de
licitação foi da PMI. Ganhou a Promocional Propaganda. E o edital não foi divulgado na grande mídia, apenas no diário de Itabira e no Minas Gerais, órgão oficial
de circulação restrita. Contatada pelo Mosaico, a PMI
não informou quais empresas participaram de sua última concorrência. Na próxima edição do Mosaico, tem
mais sobre o assunto.

Falaí, João Izael!!!
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Prefeitura emitiu empenhos totalizando R$ 180.000,00 para banca de
advogados contratada por Izael em processo contra o Mosaico, em data
próxima da audiência judicial, mas não explica serviços prestados

O

assessor de Comunicação da Prefeitura, Fernando Silva, segundo a revista eletrônica chapa branca DeFatoonline, afirmou que “o setor
de contratos da PMI está à disposição de qualquer interessado para dar detalhes sobre a contratação da
empresa Stoque Soluções Tecnológicas”, para fazer
certificação digital de documentos públicos. Os contratos da empresa em cidades mineiras estão sob investigação do Ministério Público, o que foi matéria do jornal Estado de Minas, que citou a Prefeitura itabirana.
Porém, parece que a súbita boa vontade de informar a
qualquer um não é assim tão séria.
O Mosaico já protocolou várias solicitações de
informação na PMI, nunca respondidas. Na quarta-feira
18 de março, enviamos emails solicitando novas informações, também não respondidos até o fechamento desta edição. Um deles foi remetido ao procurador jurídico
da Prefeitura, Fabiano Penido de Alvarenga, após contato telefônico com ele e atendendo pedido seu.
Apenas entre os dias 01/02/2008 e 13/03/2008, cerca de 40 dias, o governo Izael emitiu três empenhos para
o escritório de advocacia de Belo Horizonte Bady Curi
Advogados Empresariais, totalizando R$ 180.000,00
(ver fac-símiles dos empenhos, que foram enviados em
anexo nos emails). Solicitamos ao procurador jurídico o
detalhamento dos serviços prestados, e a resposta não
veio. É estranho, pensamos aqui que o que disse Fernando Silva deveria valer como regra geral.
O que mais chama a atenção é que o valor pago à
banca é alto e, coincidentemente, não mais que isso, é
claro, é o mesmo escritório de advocacia de que João
Izael se valeu para processar o Mosaico em fins de
2007, obtendo no dia 20/11/2007 uma liminar do juiz
Antônio Carlos de Oliveira Bispo, então titular da 22
Vara Cível de Belo Horizonte, hoje desembargador,
que impôs censura ao jornal. Isso, sem julgamento do
mérito e apesar de João Izael não ter apresentado no processo um único documento comprovando inverdade
em qualquer matéria do jornal. Até charges foram censuradas.
Foi a palavra dele contra as edições do Mosaico,
só que nelas nós publicamos documentos oficiais da
Prefeitura validando matérias, como o caso do compu-

tador da NASA de R$ 223 mil, entre outros. Entendemos que a decisão colide com o artigo 5 da Constituição Federal. Será que o fato de a banca advocatícia ser
a mesma inibiu Fabiano Penido de Alvarenga de responder? E a Prefeitura não tem um corpo jurídico a seu
serviço? Teve licitação para a contratação?
O primeiro empenho foi emitido cerca de 70 dias
após a censura imposta ao jornal, e o último, menos de
um mês antes da audiência do processo, realizada em
08/4/2008, onde não aceitamos conciliar. Continuamos sustentando as matérias publicadas pelo Mosaico.
Também aí, é claro, foi tudo mera coincidência, acreditamos. Completa-se agora um ano da audiência e a sentença ainda não saiu.
Outra mera coincidência, em nossa opinião, ocorreu no mesmo dia da audiência, 08/3/2008. Foi emitido
outro empenho (ver fac-símile), para o escritório de
advocacia Penido e Alvarenga Advogados, de propriedade do procurador jurídico da Prefeitura e de seu pai,
Mauro Márcio de Alvarenga, no valor de R$ 30.700,00.
Sobre este documento, nós nada questionamos Fabiano
Penido de Alvarenga. Fazemos isso agora, publicamente, indagando quais serviços foram prestados.
E mais, foi, nos dois casos, algum serviço que o
corpo jurídico da PMI poderia resolver? A soma dos
quatro empenhos perfaz a cifra de R$ 210.700,00, no
curto prazo de cerca de 70 dias. João Izael governou
durante 1461 dias. O valor daria para contratar dois
advogados diretamente por R$ 3.000,00 por mês,
durante 35 meses, pouco menos que o período de
governo de Izael. Será que houve muitos outros empenhos para a área advocatícia no restante dos 4 anos?
Enviamos ainda outro e-mail à Prefeitura, à
Assessoria de Comunicação Social (que retornou com
mensagem de não ter sido recebido), ao prefeito municipal, ao procurador jurídico e ao secretário de Governo, Oldeni José dos Santos (ver fac-símile). Pedimos
que informassem quais empresas participaram da última licitação para escolha de empresa de publicidade
para atender à Prefeitura. Não tivemos resposta alguma. Publicaremos novos documentos da PMI, que estarão assim submetidos à apreciação popular. E do
Ministério Público, se for o caso.

EMPENHOS EMITIDOS PARA O ESCRITÓRIO BADY E CURI

Fabiano Penido: nada a declarar

Emails enviados

Quarta-feira,
18 de Março de 2009 15:35
De: "jornal mosaico" <jornalmosaico@yahoo.com.br>
Para: pjuridica@yahoo.com.br
Amensagem contém anexos
empenho 1.tif (213 KB), empenho 2.tif (345 KB)
Prefeitura Municipal de Itabira
Procuradoria jurídica
Att Sr Procurador Jurídico
Fabiano PenidoAlvarenga
Conforme contatos verbais no dia 18/03/2009 e pedido
formulado por VSa, solicitamos detalhar quais serviços
foram prestados à Prefeitura itabirana pelo escritório de
advocacia Bady Curi Advogados Empresariais que geraram
os empenhos abaixo discriminados, no valor total de R$
180.000,00 e no curto período de cerca de 40 dias:
2008/000505 Data: 01/02/2008 Valor: R$ 66.000,00
2008/000976 Data: 13/03/2008 Valor: R$ 110.000,00
2008/000877 Data: 13/03/2008 Valor: R$ 4.000,00
Coincidentemente, através do mesmo escritório, em
fins de 2007, João Izael Querino Coelho, prefeito municipal,
moveu ação judicial contra a editora que publica o jornal
Mosaico. Enviamos anexos contendo fac-símiles dos documentos da PMI com os empenhos. Certos de que seremos
atendidos em nossa solicitação, somos
Atenciosamente,
Luiz Antônio Zanon - Diretor do jornal Mosaico

Quarta-feira,
18 de Março
de 2009 16:19

EMAIL ENVIADO AO PREFEITO,
AO PROCURADOR JURÍDICO,
AO SECRETÁRIO DE GOVERNO E
AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

De: "jornal mosaico" <jornalmosaico@yahoo.com.br>
Para: acs@itabira.mg.gov.br
Cc: "Prefeitura de Itabira" <smg@itabira.mg.gov.br>, "Prefeitura de Itabira" <prefeito@itabira.mg.gov.br>, pjuridica@yahoo.com.br
Prefeitura municipal de Itabira
Assessoria de Comunicação Social
Fernando Silva
Conforme preceitos constitucionais, solicitamos informar quais empresas participaram da última licitação para
escolha de empresa de publicidade para atender à prefeitura
Municipal itabirana.
Luiz Antônio Zanon - Diretor do Jornal Mosaico

EMPENHO EMITIDO PARA O ESCRITÓRIO PENIDO E ALVARENGA

Após enviarmos o e-mail a Fabiano Penido, fomos
informados de que, depois do envio, o procurador jurídico da Câmara, Flávio Andrade, e o assessor de Comunicação da Prefeitura, Fernando Silva, encontraram-se com
o ex-secretário de Governo de Izael, Sebastião Campos,
Tião Batata, na porta do prédio onde fica seu escritório de
contabilidade, e foram juntos para o escritório, com
expressões apreensivas, na percepção de quem viu. Cada
um chegou num carro.
Na quarta-feira 25 de março, por volta das dez horas
da manhã, a reportagem do Mosaico estava saindo do prédio onde fica a sede do sindicato dos servidores públicos
municipais, em companhia do presidente, José da Penha.
Também saindo do prédio estava Tião Batata. A reportagem do jornal entabulou uma prosa com ele e indagou
sobre a ida do advogado e do assessor ao seu escritório.
Respondeu que é contador do advogado. De Fernando Silva também?, perguntamos. Não quis dizer, falando que
não daria entrevista, que não estava mais no governo. Só
isso. Têm o direito de ir e vir, são cidadãos livres.

