
DEUSA; Não lé porque lá^ lá nos somo numa casa é 3 voto aí na outra é duas. e eu também iiào tenho vereador
ainda não eu táva esperando o Edigar, mas até agora eie não apareceu.
ZÉ DO PÓ: P oi.s pronto, ai como é que é lá?
DEUSA: Ah. kum sei Zezim o que que elas querem, num sei.
ZÉ DO PÓ: É[ mas se for agora dá pra gente conversar com ela. dá?
DEUSA: Agtit-a?
ZÉ DO PÓ: Él porque mas^ eu tô bem aqui no Sào Cristóvão. Mas pode dei.xar que elas te avisam ai.
DEUSA: Nài

ZÉ DO PÓ: P
. eu já falei pra elas. entendeu?
ois só da certo sexta agora pra gente conversar, é?

DEUSA: Haiii!

ZÉ DO PÓ: Só dá certo sexta.
DEUSA: Nàti. num sei qualquer hora que você quiser nós vamos lá na casa delas,
ZÉ DO PÓ: Mas tu vai amanhã lá pro interior, tu vem que horas?
DEUSA: Eu Venho só de tarde, eu vou lá na casa da màe.
ZÉ DO PÓ: Amanhã, né?
DEUSA: Hum rum!

ZÉ DO PÓ: Pois nós conversa depois de amanhã, hoje num é terça?
DEUSA: Hoje é terça, amanhã é quarUi e quinta. .Ahm ram!
ZÉ DO PÓ: É. sexta-feira de manhã mesmo, né mesmo? Amanhã é quarta, né? Ai tu tá quinta-feira aí. né?
DEUSA: Tô, quinta-feira.
ZÉ DO PÓ: Pois quinta-feira eu vou lá de manhazinha. quinta-feira eu vou cedinho lá, viu?
DEUSA: Pois tá bom.

ZÉ DO PÓ: Umas 6 horas eu tó aí. pode deixar Cí^migo que dá certo, viu?
DEUSA: Pois tá bom.

ZÉ DO PÓ: Pois tá. fica certo ai.
DEUSA; Tchau Zezim, de nada.

No dia 11 /11/2020, ZÉ DO PÓ conversou com MNI e diz que

vai "deixar um negócio com ela".

Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

.fosé do Nascimento Cavalcante - CLARO

# ZÉ DO PÓ X MNl - "DEIXO UM NEGOCIO
COM VC"

46811386

11/11/2020 09:07:18

N" Interceptado: (86)99412-6468
N" Contato: (86)99558-5084

Direção:
Duração:
Tipo:

()0:00:38

Áudio

03 07 46811386 20201111090718 203973(X)

Degraxaçà^:
ZÉ DO PÓ: Alô!
MNl: Alô. ei, eu só sei das notícia de você nos interior, esqueceu de mim, né?
ZÉ DO PÓ: Meu bem. hoje eu chego ai, eu até falei até pra sua irmã, eu passo aí. daqui a pouco eu passo aí,
daqui pra meio dia eu deixo um negócio pra você ai. viu?
MNl: Tá bom. se eu num tiver aqui. mas minha filha tá.
ZÉ DO PÓ: Não. tá bom, vou deixar aí. viu?
MNl: Pois tá. tá bom.

No dia 11 /11/2020, ZÉ DO PÓ conversou com HNI sobre "vein

das cama" que quer ajuda e sobre Milton que quer ajuda como carregamento

de areia.



Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado:
# ZÉ DO PÓ X ANTONIO - vein da cama quer ajuda N" Contato:
e Milton quer ajuda para pegar areia
46829962

11/11/2020 12:36:52

Direção:
Duração:
Tipo:

(86)994)2-6468
(86)99981-8241

00:01:12

Áudio

03 115 46829962 202011 1 1123652 20397300

Degravação: |
ZÉ DO PÓ: Alô!
ANTONIO: E aí meu primo, como é que tá?
ZÉ DO PÓ: Aa luta. meu amigo.
ANTONIO: kapaz. o menino deu o recado pra tu. deu? O Raimundim.
ZÉ DO PÓ: Que recado é. primo?
ANTONIO: U do... daquele veim lá da cama, falou que é pra tu ir lá.
ZÉDOPÓ:Ham!?
ANTONIO: Aquele veim lá da cama que eu levei lá naquele dia.
ZÉ DO PÓ: Qual cama?
ANTONIO: O veim. rapaz, lá do São Cristóvão que eu levei aquela cama lá prti interior (não eniendido)acolá.
ZÉ DO PÓ: Foi né?
ANTONIO: Ele falou que é pra tu ir lá. quer con\'ersar um negiicio contigo e o irmão da Dôra, aquele Wilson,
marido da Maria Chica, ele tava querendo saber se tinha como tu pegar três metro de areia ali no caminhão na
beira do rio e levar pra casa dele. pixie ser daqui jina sábado.
ZÉ DO PÓ: Pode. pode, pode, na hora que tiver vaga nós vamo lá, viu?
ANTONIO: Pois é. viu? Ai tu vai lá na casa do veim lá que eu tô te falando.
ZÉ DO PÓ: Eu sei. do Renato Carvalho, sei. eu sei, tá bom.

No dia 11 /11/2020, ZÉ DO PÓ conversou com LENILSON e

pede R$ 3.000,00 para ele para pagar os trabalhadores. LENILSON pergunta

se filmaram ele "ajudando as pessoas". ZÉ DO PÓ diz que não.

Alvo: ^ José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado: (86)99412-6468
Assunto: j # ZÉ DO PÓ X LENILSON - ze do pó pede 3.000.00 N" Contato: (86)99471-6336

reais - fala que filmaram ze do jw
ID: 46846006 Direção:
Dató: 11/11/202015:36:17 Duração: ()0:01:46
Arquivo: Tipo: Áudio

i  03 180 46846006 20201111153617 20397300
Degravação:
LENILSON: E af vereador.

ZÉ DO PÓ: Ó Lenilson.
LENILSON: Diga meu irmão.
ZÉ DO PÓ: Cadê. porra, a tua irmã a maldita (não entendido)
LENILSON: Ó rapaz, ela comprtm o carro. véi. foda cara.
ZÉ DO PÓ: Tem como arrumar umendo 3.000 não?
LENILSON; Eu acho que ela tá lisa, lisa, eu acho que ela tá lisa, lisa, eu acho.
ZÉ DO PÓ; Quem que arruma o coroila, quem é?
LENILSON: Na barão, né, na barão.

ZÉ DO PÓ: Lá é caro demais, tu é doido, tu é doido.
LENILSON: Aí tu tá precisando pra quando?
ZÉ DO PÓ: Rapaz, eu acho que agora esse finai de semana, eu acho que dá uns 3.000 lá pra pagar os cara, o,s
trabalhador.

LENILSON: Pois num vamo perder a esperança não eu vou aqui me vestir, de repente da vê lá com ele, né?
De repente dá certo.



ZE DO PO: toma RS3.000,00 pra pagar os trabalhador lá.
LENILSON: ̂lapaz a Alvina me ligou aqui. disse que soube que te filmaram aí, tu ajudando o pessoal, é
verdade?

ZÉ DO PÓ; Fazendo o que?
LENILSON: Que te (limaram tu ajudando o pessoal, é verdade?
ZÉ DO PÓ: Éconversa. num tô vaido nada não, ó aqui ó. sei não.
LENILSON: ÍTá vendo como é que é ajudar, né?
ZÉ DO PÓ: (áào entendido)
LENILSON:

ZÉ DO PÓ: E
LENILSON:

aglomeração.

; conversa que sai pra todo lado no meio.

ois tá bom, nós Uimo pela aqui. Acabou a campanha pra nós, né? Assim, no sentido de
só é visita mesmo agora, né?

No dia 12 /11/2020. ZÉ DO PÓ conversou com HNI

(aparentemente um cabo eleitoral de Zé do Pó) sobre R$ 150,00 reais para dar

para uma mulher e que as pessoas estão pedindo e eles tem que se espalhar

para poder dar.

Alvo:

Assunto:

ID;

Data:

Arquivo;

Jo.sé do Nascimento Cavalcante - CLARO

#ZÉ DO PÓ X HNl - fala de 150,00 reais pra
oitregar para mulher, que tem que correr atrás de
votos.

46891927

12/11/2020 06:50:49

N" Interceptado:
N" Contato:

(86)99412-6468
(86)98842-4476

Direção:
Duração:
Tipo:

00:01:35

Áudio

04 157 46891927 20201112065049 20397300

Degravaçât^
ZÉ DO PÓ: Oi!
HNl: E ai?,
ZÉ DO PÓ: Oi.
HNl: O que tá. e aí como é que é as coisas hoje, rapá?
ZÉ DO PÓ: O que é cara?
HNl: Nào. rapaz, pra nós ver se nós vamos pra onde hoje, seja no interior
ZÉ DO PÓ: (nào entendido) eu vou lá na superintendência agora, lenho a carteira de novo pra andar, tem a
casa de um pessoal lá, entendeu?
HNl: Pois tá bom.

ZÉ DO PÓ: Ham!?
HNl: Ei, Zezim.

ZÉ DO PÓ: Oi.
HNI: Aquele negócio que eu lhe falei, da mulher lá, os R$ 150,00. é pra entregar na minha mão que eu vou
entregar pra ela já já, viu?
ZÉ DO PÓ: Nào, mas agora eu não tô tendo nào. deixa que eu vou ajeitar.
HNI: Tá bom. Hoje ainda, né? Porque ela já me ligou já. tranqüilo?
ZÉ DO PÓ: Tá.
HNl: Hoje amda, né? Ela me ligou e eu disse que ia deixar mais tarde, eu vou inté com você lá.
ZÉ DO PÓ: Tá bom, tá bom.
HNI: Tá bom. Tem que confiar, moço...
ZÉ DO PÓ: Moço. eu condo até noütrd.s pessoas, avali nas tua. que tu indica.
HNl: Tu tá sozinho na luta aí. moço. tem que espalhar porque se nào as pessoas vão tá muito... pessoal doido
que anda na rua ontem, disse que tava arrumando um negócio aí que ia deixar hoje. O Gilvan aquele lá do... o
que tem uma mulher, tem outro lá do cantins. entendeu?
ZÉ DO PÓ: Eu sei. Então. íá bom. viu? Pois tá.

á:



No dia 12 /11/2020. 2É DO PÓ conversou com HNI sobre

pedidos de (tarradas de piçarra em troca de 4 votos.

Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo;

José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado; (86)99412-6468
# GUSTAVO X ZÉ DO PÒ - carrada de piçarra ptrr 4 N" Confio:
voto

46892302

12/11/202008:06:08

Direção:
Duração:
Tipo:

(86)99416-5163

00:00:53

Áudio

03 099 46892302 202011120X0608 20397300

Dcgravaçào:
ZÉ DO PÓ: Alô!
GUSTAVO: Oi Zezim. Rapaz, o Neto do ovo mandou o coração, tá pedindo três carrada de piçarra e que tem
quatro voto pra ti. o que que a gente faz?
ZÉ DO PÓ: O negocio, que rapaz, eu perdi a máquina, st) botei duas carrada ontem, a máquina deu problema
se ajeitar a máquina nós bota. deixa ver. nego foi atrás de outra máquina aí, viu?
GUSTAVO: Óia! Pois é o seguinte, eu vou dizer pra ele que se ajeitar a máquina nós bota até amanhã, né?
ZÉ DO PÓ: É. viu?
GUSTAVO: Pois tá bom, porque ele aprontou o coração, ele veio aqui em casa e disse que arranja 4 voto se tu
arranjar a piçarra pra ele.
ZÉ DO PO: Pois tá bom, deixa vê se nego. nego ajeita (não entendido) lá. viu?
GUSTAVO: Poi.s qualquer coisa tu me avisa, viu?
ZÉ DO PÓ: Tá, tá bom. Gustavo.
GUSTAVO: Tá. valeu.

No dia 12 /11/2020, ZÉ DO PÓ conversou com ZÉ DO

CLASSIC, ZÉ DO PÓ promete uma "ajudinha".

Alvo:

Assunto:

1D;

Data:

Arquivo:

José do Na.scimento Cavalcante - CLARO

# ZÉ DO CLASSIC X ZÉ DO PÓ - ajudinha
46902531

12/11.2020 10:43:25

N" Interceptado: (86)99412-6468
N" Contato: (86)98184-1028
Direção:

Duração: 00:00:52
Tipo: Áudio

03 074 46902531 20201112104325 20397300

Degravaçàb:
ZÉ DO PÓ: Alô!
ZÉ EK) CLASSIC PRATA: E ai Zé do pó. beleza?
ZÉ EX) PÔ: Tudo em cima,
ZÉ DO CLASSIC PRATA: É o Zé. pó.
ZÉ DO PÓ: Ham!?
ZÉ DO CLASSIC PRATA: E ai. o negócio lá, pó?
ZÉ DO PÔ: Qual Zé?
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Daqui do São CrisKWão. pó, do classic prata, doido.
ZÉ DO PÓ: Ah, eu sei, já tô sabendo já, véi. Rapitz, deixa vê se dá certo hoje esse negócio, doido, viu? Te dá
meno uma ajudinha. vou te dá meno uma ajuda.
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Não, é. Tu me dá meno uma ajudinha ai eu iniero entendeu?



ZÉ EX) PO: lè eu dou (nào entendido) deixa ai que eu já i6 me lembrando, passar ai, viu Zé?
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Tá bom. Hoje ou amunhà?
ZÉ IX) PÓ: Pi)desCT amanhã, hoje. daqui a pouco eu sei. .se não dé certo hoje, deve ser de manhã, viu meu
amigo? I
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Tá bom. te espero aqui, viu?
ZÉ DO PÓ: TÍá Zé. pois tá bom.

que não poc

Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

No dia 12 /11/2020. ZÉ DO PÓ conversou com BILU e dizem

em falar ao telefone.

José do Nascimento Cavalcante - CLARO

# BILU X ZÉ DO PÓ - cadê os homi? nào podemos
falar por telefone
46906693

12/11/2020 11:21:51

N" Interceptado: (86)99412-6468
N" Contato: (86)99482-8135

Direção:
Duração:
Tipo:

(W:00:50

Áudio

03 1113 46906693 202011 I2H3I5Í 20397300

Degravação;!
ZÉ DO PÓ: Alô!
BILU: Oi. '
ZÉ DO PÓ: Ei. Bilu. cadê os home, rapá?
BILU: Rapaz ele foi resolver negócio lá em Teresina e chega amanhã de manhã.
ZÉ DO PO: Como é que tá aí a expectativa dele mesmo aí?
BILU: A expectativa tá boa. nós vamos passar o Maurício.
ZÉ DOPÓ: ,Ham!?
BILU: Nós vamo passar o Maurício.
ZÉ DO PÓ: Ah. tá certo. O que?
BILU: Nós passa ele.
ZÉ DO PÓ: Ah, passa, nós passa, eu sei.
BILU: Tu tá onde?

ZÉ DO PÓ: Não eu tô bem aqui no Santim.
BILU: Pois quando tu descer passa aqui em casa. ninguém pode tá falando em porra de telefone não.
ZÉ DO PÓ; Tá bom. pois tá. pois tá.

No dia 12 /11/2020, ZÉ DO PÓ conversou com PEBA que

pede para pagar conta de água e luz de algumas pessoas que ele conseguiu

os votos delas. ZÉ DO PÓ confirma e diz que depois vai falar com ele.

Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado:
# PEBA X ZÉ DO PÓ - pede ajuda para pagar conta N" Contato;
de agua e luz
46924181

I2/I!'2020 14:11:38

Direção:
Duração:

03 01 46974IXI 202011 13141138 20.^97300

Tipo:

Degravaçw:
ZÉ DO PÓ: Alô!
PéBA: É o Peba. paizão, é o Peba.
ZÉ DO PÓ: Diga aí ajnigo,

(86)99412-6468

(86)98840-5164

(W:fll:05

Áudio



PEBA: Óía! Fara o meu eu arranjei o da minha prima acolá, viu?
ZÉ IX) PÓ: Casou com uma prima.
PEBA: Nâo, rppaz, fora o meu eu arranjei o da minha prima acolá, o nego sabe o negócio lá. o nego .sabe,
sabe?

ZÉ DO PÓ: llá bom.
PEBA: Óia, e|a tá com os talão de água e luz pra pagar. aba.sta você mandar o vento e o... e a foto que eu
entrego pra elü. o nego (nâo entendido) diniieíro que ele sabe quon é. o nego.
ZÉ DO PÓ: Óomo é que é?
PEBA: O ne^o sabe quem é o pessoal que eu arranjei um voto, sabe? O nego sabe quem é, sabe? Eu num
posso dizer o nome não que é... o nego sabe como é a maruá. o nego.
ZÉ DO PÓ: F u vou passar aí pra nós conversar direitinlio.
PEBA: Pois pronto, eu não vou sair de casa nâo. eu cheguei agorinha. Pois tá bom.
ZÉ DO PÓ: Então tá, eu tõ indo pro interior, vou passar aí só de noite.
PEBA: Pois tá bom.

Dia 12/11/2020, ZÉ DO PÓ fala com HNl sobre uma conta

para ele pagar para eleitores.

Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO

# HNl X ZÉ DO PÓ • SOBRE CONTAS PARA ZÉ
DO PÓ PAGAR PARA ELEITORES.
46968028

12/11/2020 20:49:47

N" Interceptado: (86)99412-6468
N"" Contato: (86)99472-8312

Direção:
Duração:
Tipo:

00:01:21

Áudio
04 1109 46968028 20201112204947 20397300

Degravaçãot

ZÉ DO PÓ: Alô!
HNl: Ei Zezim!

ZÉ DO PÓ: Oi.
HNl: Corre, tu passou bem aqui as.sini, encosta bem aqui no balão do Eli.
ZÉ DO PÓ: Hein! ?
HNl: Tu passou aindagorinha no Raimundim, foi? No carro aqui.
ZÉ DO PÓ; Foi.
HNl: Encosta bem aqui no balão do Eli aqui, pó. no bardo Djalma.
ZÉ DO PÓ: Eu vou lá no residencial, pó. Eu num posso parar em bar não, pó. Vou pesquisar atrás, num
posso... hoje é dia de beber cachaça? Daqui uns três dia ainda tem cachaça, tem que ir lá no residencial, um
pessoal lá, pô.
HNl; Não, é pra nós beber nâo. é que eu quero um negócio... eu queria falar um negwio contigo,
ZÉ IX) PÓí Eu tô indo pra lá. eu tô indo lá no residencial.
HNl: Ah é, amanhã dá um jeito de aparecer lá na chácara lá.
ZÉ DO PÓ; Ham!?
HNl: Amanhã vê se dá um jeito de aparecer lá na chácara lá.
ZÉ DO PÓ: Como é que é?
HNl: Dá um jeito de aparecer amanhã iá na chácara lá na casa do Gustavo levar (não entendido) pros porcos.
Eu quero te dá... eu quero entregar um negócio pra tu lá.
ZÉ DO PÓ. Ham?
HNl: Eu tenho um negócio pra te entregar também lá.
ZÉ DO PÓ: O que é, umendo dinheiro?
HNl: É, demais. É conta, é conta
ZÉ DO PÓ: Ah, pois eu num vou lá esses dois dias não, eu não tt) tendo dinheim nâo.
HNl: Éos eleitor aqui.
ZÉ DO PÓ: Pois tá bom.
HNLTá.tàlou.



No dia 12 /11/2020, ZÉ DO PÓ conversou com HNI que pede

para ZÉ DÒ PÓ levar uma camas para ele e que se for assim ele pode lhe
I

ajudar. ZÉ c|o PÓ diz que vai ver.

Alvo:

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO

# MNI, CORDEIRO X ZÉ DO PÓ - CORDEIRO
pede ajuda para pegar umas camas e diz que pode
ajuda-lo
46968813

12/11/202021:04:26

N" Interceptado: (86)99412-6468
N"Contato: (86)98168-593!

Direção:
Duração:
Tipo:

(W:02;38

Áudio

04 1J5 46968813 202011 12210426 203973Q0

Degravaçào:'
ZÉ DO PÓ: Alô!
MNI: Oi. seu Zé do pó?
ZÉ DO PÓ: Oi.
MNI: É.... Nícoias vai bem ali chamar o Cordeiro, vai lá chamar o papai vai, já já, vai Nicolas, chama o papai,
jájá. ■
CÒRDEIRO: Ô Zezinho, rapaz.
ZÉ DO PÓ: Oi,
CORDEIRO: Tá bom. meu patrão?
ZÉ DO PÓ: Tudo em cima.
CORDEIRO; Eu andei aí na sua casa pra mim lhe acupar, amigo.
ZÉ DO PÓ: Oi!
CORDEIRO: Eu andei ai na sua casa pra mim lhe acupar.
ZÉ DO PÓ: E o que era?
CORDEIRO; Eu tô com duas camas lá na Formosa, lá, ali perto do colégio, que você mandou deixar... no
inverno você mandou deixar pra mim lá na Formosa e agora eu tô querendo ir buscar elas lá de novo, aqui iwo
Matadouro..

ZÉ DO PÓ: É cama é?
CORDEIRO: É. cama de casal, uma de solteiro e uma de casal.
ZÉ DO PÓ: Ah e é, né?
CORDEIRO: Você poderia fazer isso pra mim. eu até poderia também, né. lhe ajudar.
ZÉ DO PÓ: Eu sei. É lá no... perto do colégio é?
CORDEIRO: É, pertinho do colégio, ali perto do Zé Orlando.
ZÉ DO PÓ; Eu sei.
CORDEIRO; Pois é. Que hoje eu fui cedo lá na casa do ncguim, seu innào. ai num lava era casa aí a esposa
dele me deu o número do telefone dele aí a gente ligou pra ele. ele disse que tava muito ocupado que eu fosse
lá na sua ca.sa mesmo.

ZÉ DO PÓ: Eu tava pro interior, cheguei agorinha. innâo.
CORDEIRO: Foi, o menino me falou ai. Como é o nome daquele rapaz minha filha? O Adriano tava ai, eu
conversei com ele o Adriano.

ZÉ DO PÓ: Ah e é. Pois amanhã tu me liga sabe que horas?
CÇRDEIRO: Ham!?
ZÉ DO PÓ: Rapaz, acho que... umas 8 horas. 9 horas tu me liga. viu da manhã? É porque de manhazinha tem
uma viagem pro cara deixar umas telhas ali.
CORDEIRO: Tá bom.

ZÉ DO PÓ: Viu? Ai tu me liga amanhã umas 8:30.9 horas, viu meu peixe?
CORDEIRO: Tá bom, Zeziin.

ZÉ DO PÓ: Pois falou, pois tchau.
CORDEIRO: Pois tá, boa noite.



No Dia 13/11/2020, ZÉ DO PÔ fala com ZÉ DO SÃO

CRISTÓVÃO e diz que está esperando entrar uma "brtuca".

Alvo;

Assunto;

ID;

Data;

Arquivo;

José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" InJercqjtado: (86)99412-6468
# ZÉ DO SÀO CRISTÓVÃO X ZÉ DO PÓ - ZÉ esta N" Contato; (86)98897-4945
esperando uma bituca
46987462

13/11/2020 09:13:17

Direção;
Duração: q0;00;54
Tipo; Áudio

03 1110 46987462 20201113091317 20397300

Degravaçào:
ZÉ DO PÓ; Alô!
ZÉ DO CLaSSIC PRATA: E ai Zé do Põ, tá beleza?
ZÉ DO PÓ: Oi. tá em cima.
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Hein!? Rapaz, é o Zc c o negócio lá, pô!
ZÉ DO PÓ: Quem é esse Zé. meu amigo?
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Daqui, pô, do São Cristóvão, pó, do carro prata. pô.
ZÉ DO PÓ: Ah. eu ainda vou passar ainda ai, pô. eu num passei ainda não, tô só esperando aqui uma bituca
aqui, viu?
ZE DO CLASSIC PRATA; É. mas tá chegando a eleição e amanhã (não entendido) dqwis, pô.
ZÉ DO PÓ: Não. pó, \'ou passar aí. Tava esperando um negó... entrar um negócio pra mim aqui, cara, tô
esperando arrumar aqui.
ZE DO CLASSIC PRATA: Aí dá de tu vim aqui hoje ou amanhã.
ZÉ DO PÓ: Eu te dou um toque aqui porra, dtiqui a pouco, viu?
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Ai tu me liga ai, vamu marcar que eu num tô em casa aqui, entendeu?
ZÉ DO PÓ: Tá bom, pois tá bom.
ZÉ DO CLASSIC PRATA: Aí tu me dá um toque, um toque, viu?
ZÉ DO PÓ; Tá btim, pois falou.

No dia 13/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com uma pessoa

possivelmente de nome "ROSINO" que pede passagens para uma mulher que

vem de Teresina, que se não ele vai perder 2 votos e sobre uma manilha pra

dar para o próprio HNI (Rosino).

José do Nascimento Cavalcante • CLARO

# HNl X ZÉ DO PÓ - AJUDA COM MULHER DE
TERESINA E COM MAN ILHAS

46993294

13/11/2020 10:03:54

Alvo;

Assunto:

10:

Data:

Arquivo:
03 1101 46993294 20201113100354 20.397300

Degravaçàb;
ZÉ DO PÓ: Alô!
HNI: Alô, Zé, bom dia. Como vai as coisas, tá bom?
ZÉ DO PÓ; Tá bom.
HNI: E a passagem da mulher, vai dá?
ZÉ DO PO: Qual mulher?

N" Interceptado: (86)99412-6468
N" Contato: (86)99497-0555

Direção:
Duração:
Tipo:

00:01:01

Áudio



HN[: A inulhrfrpra vim de Teresina, TÀ.
ZÉ DO PÓ; A[h vou (Rosino?), falei com o Valdivino.
HNI: É com ele mesmo meu amigo, se nâo você vai perder os dois voto.
ZÉ DO PÓ: Não. vou ajeitar, pó, tu tá onde?
HNl: Eu tô at^ui no passa tudo.
ZÉ DO PÓ: Como é que faz agora?
HNl: Eu passii ai amanhã.
ZÉ DO PO: Plois tá bom. Passa aqui que dá certo, amanhã dá certo.
HNl: Pois tá,a minha maniíha você vai meda, num vai?
ZÉ DO PÓ: Dó moço. num esquente não, dó.
HNl: Falei com o Bico ontem, o Bico (não entendido) foi a véia aqui.
ZÉ DO PÓ: lu quer de fundo é. ou é sem tundo?
HNl: É com fundo.
ZÉ DO PÓ: ̂á bom.
HNl: Deixe quieto, tô lhe ajeitando também.
ZÉ DO PÓ: Tá bom.
HNl: Você (não entendido) nosso vereador da região daqui.
ZÉ DO PÓ: Tá certo.
HNl: Tá bom.
ZÉ DO PÓ: Tá, tá bom.
HNl: Pois tá bom. falou Zé.

No dia 14/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com JULIART que cobra o

dinheiro das passagens e ZÉ DO PÓ confirma que vai mandar. Passa o

telefone 9416 5163 de uma mulher.

Alvo: José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado: (86)99412-6468
Assunto: # JULIART FILHO DO JÁOX ZÉ DO PÓ-dinheiroN" Contato; (86)99842-9220

i  da passagem
ID: I 47075058 Direção:
Data: 14/11/202008:18:45 Duração: 00:01:25
Arquivo: Tipo: Áudio

03 177 47075058 20201114081845 20397300

Degravação:
ZÉ DO PÓ; Alô!
JULlARD:Oi.éoZédoPó?

ZÉ 00 PÓ; Quem lá falando, quem é?
JULJARD: É o filho do João, lá da mangueira, o JuHard que ficou de botar o dinheiro da passagem.
ZÉ DO PÓ: Oi?
JULIARD: É o filho do João. lá da mangueira.
ZÉ DO PÓ; Meu innào a menina num depositou o dinheiro nât)?
JULIARD: Depositou não.
ZÉ DO PÓ: Rapaz, pois eu vou ligar pra mulher já já aqui.
JULIARD; Pois tá bom.

ZÉ DO PÓ: O teu número é esse aqui. né? O teu número.
JULIARD; É. o meu é esse número ai.
ZÉ DO PÓ: Ó, eu vou mandar, eu vou mandar ela ligar pra... liga bem ai pra ela aí. liga bem aí pra ela ai que
eu vou te passar t) número dela aí. espera bem aí assim, ai eu vou ligar pra ela. grava esse número dela, dei
bandeira achei que tivesse passado achei que tinha dado certo. cara.
JULIARD: pcra ai.
ZÉ DO PÓ: Tá no jeito ai?
JULIARD: Fala, ptxle dizer.



ZÉDOPO:ÉÍ94I6.5I63.
JULIARD: 94,16-5163

ZE DO PC; E

jUUARD: Tá

aí eu vou ligar pra ela primeiro, viu? Ai depctis eu te dou um toque pra tu ligar pra ela. viu?
bom.

No dia 14/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com DOMINGOS e afirma

que o negócio tá certo e que ele vai deixar pra ele; DOMIGOS diz que são 4

votos certos'e falam sobre passagens.

Alvo: José do Nascimento Cavaicaiue - CLARO

Assunto: i # DOMINGOS X ZÉ DO PÓ - "negocio ta certo,",
I  "SÀO 4 OLE VEM VOTAR",
j  47080088
I  14/11/2020 09:30:43

ID:

Data:

N" Interceptado:
N" Contato:

(86)99412-6468
(86)99405-3937

Arquivo:

Direção:
Duração: (K):01:18
Tipo: Áudio

04 277 47080088 20201114093043 20397300

Degravaçào::
ZÉ DO PÓ: Alô!
DOMINGOS: Alô. é o Zé?

ZÉ DO PÓ: É.
DOMINGOS: Como é que é Zeiâo.
ZÉ DO PÓ: Diga meu amigo.
DOMINGOS: Sabe quem é não?
ZÉ DO PÓ: Hain!?
DOMINGOS: Domingo (não entendido).
ZÉ DO PÓ: Ah. óia D»>mingo.
DÇMINGOS: Hcin!
ZÉ DO PÓ: Tu tá aonde, tu anda mais quem. tu anda mais o Airton?
DOMINGOS: É, o Airttm foi na frente e eu fiquei atrás.
ZÉ DO PÓ: Mas tu tá aonde?
DOMINGOS: Eu lô aqui em casa. ainda.
ZÉ DO PÓ: É. cê num passa aqui. cê num passa lá em casa? O negócio já tá certo o negócio lá.
DOMINGOS: Tá. num tá? Ai eu pego lá.
ZÉ DO PÓ: Não. pô. eu vou deixar aí. num esquenta não que aqui em casa aqui ninguón (não «itendido), se
eu vê o Airton aqui, o Airton tá aqui na rua, tá?
DOMINüO.S: Tá. o Aírton foi.

ZÉ DO PÓ: Eu vou ficar pelaqui.
DOMINGOS: C as do que dava as passagem do menino 4. óia! É 4 que vem votar, é 4 que vem votar.
ZÉ DO PÓ: Huin rum! Nós vê. viu?
DOMINGOS: Tá.

ZÉ DO PÓ: Pois tá, eu vou falar pro Airton aqui. pra ele pegar a bicha aqui. viu?
DOMINGOS; Tá ele pega ai. né?
ZÉ DO PÓ: Tá, eu vou ligar pra ele aqui, se ele tiver aqui na rua.
DOMINGOS: Tá. ele lá aí. ele tá aí. tu liga pra ele. viu?
ZÉ DO PÓ: Vou ligar pra ele. pois tá bom.
DOMINGOS: Ontonsse eu num vou não. né?

ZÉ DO PÓ: Nà). vem nâo. vai nào. deixa que eu ligo pra ele aqui. viu?
DOMINGOS: Tá bom.



No dia 14/11/2020 ZÉ DO PÓ falou com VALDIVINO acerca de

2 passagens e que vai dar certo, porém não tem hora para dizer.

Alvo:

Assunto:

ID;

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO

# VALDIVINO X ZÉ DO PÓ - 2 passagens
47080836

14/11/2020 09:41:07

N" Interceptado: {86)99412-6468
N" Contato: (86)99497-0555
Direção:
Duração: 00:01:09
Tipo: Audio

04 1 102 47080836 20201114094107 20397300

Degravaçào:
ZÉ DO PÓ: Alô!
VALDIVINÓ: Alô. bom dia Zé.
ZÉ DO PÓ: E ai meu amigo?
VALDIVINO: Tá bom. Como vai as coisas, tá bom mesmo?

ZÉ DO PÓ: Rapaz, tamo enfrentando aqui.
VALDIVINO: Tá em casa ou tá na rua?

ZÉ DO PÓ: Rapaz, eu tò bem aqui na casa do Edilson (não entendido), é o Valdivino. né?
VALDIVINO: É.
ZÉ DO PÓ: Pois é. Valdivino tô ajeitando aqui, eu te confirmo.
VALDIVINO: Hoje nada não. né? Mas meio dia é hoje?
ZÉ DO PÓ: É hoje. dá certo.
VALDIVINO: Que hora?
ZÉ DO PÓ: Rapaz, na hora que ajeitar aqui eu te ligo.
VALDIVINO: Ham!?

ZÉ DO PÓ: Lá só a menina lá. a passagem tá bom. é?
VALDIVINO: É duas pa.ssagem.
ZÉ DO PÓ: Tá bom. viu?
VALDIVINO: Que horas mais ou menos que vai da certo, Zé?
ZÉ DO PÓ: Não, na hora que ajeitar eu te ligo. pó, eu num posso dizer a hora certa não que...
VALDIVINO: Pois tá bom. Pois te cuida (nào entendido) vitória do Capote e a ttia. pra nós cumisnorar.
ZÉ DO PÓ: Pois tá.

No dia 14/11/2020 ZÉ DO PÓ fala ao fundo de uma ligação não

completada e pede dinheiro para HNi para pagar passagens e que tem que

pagar cerca de 30 passagens de ida e de volta.

Alvo;

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO

# ZÉ DO PÓ fala:" já estou pagando umas trinta
passagens de ida e de volta"
47085740

14/11/2020 10:31:31

N" Interceptado: (86)99412-6468
N" Contato: (86)99453-1806

Direção:
Duração:
Tipo:

00:00:27

Áudio

04 176 47085740 202Q1I14103I31 20397300

Degravaçàb:
CONVERSA AO FUNDO:
ZÉ DO PÓ: Me arruma umendo RSlOO.OOai. Hein! Meamimaum dinheiro pra eu comprar umas pas.sagem.
PAULO: Num tem dinheiro agora não, doido, U> aperriado. (nào entendido) com teu dinlteiro lá. vai pegar.
ZÉ DO PÓ: RS 2.000.00. né?
PAULO: É. vai pegar lá.
ZÉ DO PÓ: Mas o que diabo é que dá pra passagem. É muita passagem, Paulo, óia eu já vou pagando umas 30
passagem de ida e volta, viu?



No dia 14/11/2020, ZÉ DO PÓ fala com RAIMUNDO, irmão do

"Tonho", que fala que é aquele que ele pediu voto "hoje de manhã", que ele

5m, que não pode falar ao telefone porque pode dar errado.quer passag

Alvo;

Assunto:

José do Nascimonlo Cavatcanic - CLARO N" Interceptado: (86)99412-6468

ID:

Data;

Arquivo:

# RAIMUNDO X ZÉ DO PÓ • passagem e não talar aoN" Contato:
telefone

47090118

14/11/2020 11:15:25

Direção:
Duração;

(86)98807-9091

(K):01:3I

AudioTipo:

;  0.1 0110 47090118 202011 14111525 2Ü397300

Degravaçào: i
ZÉ DO PÓ: llô!
RAIMUNDO: Oi. é o Raimundo.

ZÉ DO PÓ; Ham!?
RAIMUNDÓ: É o Raimundo, irmão do Paulo. Que tu me ligou ontem (não entendido) o rapaz que vendia
peixe.
ZÉ DO PÓ: Qual Raimundt)? Ah, eu sei.
RAIMUNDO: Do rolínha. Cê tá onde?

ZÉ DO PÓ: Diga aí meu irmão, diga aí.
RAIMUNDO: Não, que vtKê num pediu pra mim ir hoje lá de manhã.
ZÉ DO PÓ: Hum!?
RAIMUNDO: Que você num pediu pra mim ir hoje lá de manhã?
ZÉ DO PÓ: Eu sei. Eu vou passar bem ai assim, de tarde, daqui a pouco lá, (não oitendido) do Raimundo, viu?
Onde eu ta\'a tie manhã com o caminhão lá, cara.

RAIMUNDO: Que hora você vai pra lá?
ZÉ DO PÓ: Não. daqui a pouco eu vou pra lá, daqui a pouco, viu? Qualquer coisa tu pergunta lá. viu?
RAIMUNDO: Ah. não. sabe porque é eu queria que você me arranjasse 50 conto pra pegar a mulher lá em
Teresina, cara, eu arranjo os cara daqui.
ZÉ DO PÓ: Rapaz, eu vou conversar contigo pessoalmente, pessoalmente mesmo, principalmente negócio de
(não entendido) não tenho dinheiro não, ainda mais negócio de telefone assim c danado pra dá errado.
RAIMUNDO: Daqui quantos minutos cê vai pra lá, quantos minutos?
ZÉ DO PÓ: Eu vou pra lá, eu vou passar lá.
RAIMUNDO: Pois eu tô indo pra lá. tô indo pra lá, viu?
ZÉ DO PÓ: Tá.

No dia 14/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com HNI sobre 4 eleitores

que só votam "se for no pé" e "querem alinhar o negócio com ele". ZÉ DO PÓ

diz que falá depois que por telefone pode dar errado.

Alvo: José do Nascimentt) Cavalcante - CLARO N" Interceptado: (86)99412-6468
Assunto: # H NI X ZÉ DO PÓ - QUATRO ELEITORES N^Contato; (86)98154-8970

ACOLA, QUEREM PARA ALINHAR

ID: 47n()042 Direção;

Data: 14/11/2020 15:08:19 Duração: 00:01:05
Arquivo: Tipo: Audio

04 123 471 10042 20201114150X19 20397300



Degravaçào;
ZÉ DO PÓ: Ajlô!
HNI: E aí. chéfe. cê tá pt)r onde. home?
ZÉ DO PÓ: £]u tô aqui na rua ainda. Cê tem alguma coisa aí?
HNI: Tô aqui ma.s é de 50. viu? Só deu pra anoimar de 50.
ZÉ DO PÓ; E u vou mandar o menino pa.ssar aí. v lu?
HNI: Hein! liem um negócio acolá que era mim ter te falado me esqueci, rapaz, lem uns 4 eleitor acolá que
disse que só vota se for no pé (não entendido), o que que tu acha?
ZÉ DÓ PÓ: Éu passo aí pra conversar, conversa lá direitinho.
HNI: Não. ei^ vou. eu tó trocando uma idéia com eles aqui. foi uns colega meu que me procuraram, mas o
neg(ki(i deles é que eles queriam pra alinhar um negócio pra eles. ai eu digo, rapaz, eu vou conversa
rapaz ai. se d
ZE DO PÓ: 1
HNI: Tá cm

ZÉ DO PÓ: Eu passo ai depois, vê ai, viu?

: que eles queriam pra alinhar um negócio pra eles. ai eu digo, rapaz, eu vou conversar com um
é certo...

lein! A gente fala pessoalmente, a gente fala pessoalmente porque só por telefone dá tudo errado.
>. pois passa aqui.

No dia 15/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com HNI sobre votos no

"Pacatuba" e cobra manilhas, diz que ele pode conferir.

(S6)994l2-6468
(86)99497-0555

()0:01:05

Áudio

Alvo: i José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado;
Assunto: ' # HNI X ZÉ DO PÓ-eleitor ci^bra manilhae cimentoN" Contato:

j  e diz que ele pode conferir ( o voto)
ID: 47142996 Direção:
Data: 15/11/2020 06:06:47 Duração:
Arquivo: Tipo:

I  04 148 47142996 2020111.5000647 20397300
Degravaçào;
HNI: Bom dia. Zé. Ei Zé. ei Zé do p<S. Oi.
ZÉ DO PÓ: Alô!
HNI; Deixa eu te falar aqui uma coisa.
ZÉ DO PÓ: Diz.
HNI: Aqui só dois voto aqui, da menina aqui e da outra aqui..
ZÉ DO PÓ: Alô! Oi,
HNI: E uma lá do São Cristóvão.

ZÉ DO PÓ: oi!
HNI: Aqui é só 2 voto pra tu.
ZÉ DO PÓ: Como é que é? Como é que você disse?
HNI: Aqui é 2 voto pra tu que eu consegui, aqui no Passa Tudo 2, 1 meu aqui no São Cristóvão faz 3, viu?
ZÉ DO PÓ; Tá bom meu vci.
HNI: Ó minha manilha (não entendido).
ZÉ DO PÓ: Tá pode íicar sem medo. viu meu amigo?
HNI; Tá bom. Pi>de conferir também.

No dia 15/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com HNI que cobra o "da

Lurdlnha",iZÉ DO PÓ diz que sabe e que não pode falar ao telefone.

Alvo: José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado: (86)99412-6468



Assunto;

ID:

Data;

Arquivo:

q0;00;32
Áudio

# HNI X ZE DO PO - tem que dar o da lurdinha. não N" Contato:
pode falar no celular
47144306 Direção:
l5/11/2Ü2007:2f?:25 Duração:

Tipo:

04 229 47144306 20201115072X25 20397300

Degravaçâo:
ZÉ DO PÓ: 4
HNI: Ei!

ZÉ DO PÓ: C
HNI: E aí?

ZÉ DO PÓ: 1
HNI: É porqi
Lurdinha. |
ZÉ DO PÓ: Moço. pode ficar firme que eu passo aí. não vamo conversar nada por celular não. viu?
HNI: Tá, tá. Não, sei.

(86)995

lôi

o

á dando certo, eu passo ai já já. viu?
CO... hein! Tu tem que dá aqui o da menina também, nénâo? O da minha cunhada, o d

14-8956

a

No dia 15/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com HNI e ZE DO PÓ diz

que "está sem real", falam sobre uma pessoa de nome "Chagas" que teria

cerca de 3 YOtos pra ele; que Lá eles tem votos "ATÉ DE GRAÇA".

Alvo; ' José do Nascimento Cavalcante • CLARO N° Interceptado: (86)99412-6468

Assunto: # HNI X ZÉ DO PÓ - fala sobre compra de
votos."votaram até de graça"

N" Contato: (86)99514-8956

ID; 1 47164259 Direção:

Data: 15/11/2020 15:.34:40 Duração: ()0;0I:43

Arquivo;
04 124 471642.59 20201115153440 20397300

Tipo: Áudio

DegravaçàcK
HNI: E aí? '
ZÉ DO PÓ: Como é que foi?
HNI: Rapaz, eu tô bem aqui na casa do meu... rapaz, o que é isso. compade. Eu te esperei aqui, pó, õia. Óia, o
Chagas... Óia escuta aqui. cadê tem uma covinha por ai não?
ZÉ DO PÓ: Rapaz, tá mi... aqui tá miado, tá miadim. num tem mais real não.
HNI: É porque, tu sabe onde é a casa do Nogueira?
ZÉ DO PÓ: Ham! .'
HNI; Tu sabe onde ê a casa do Nogueira?
ZÉ DO PÓ: Mas aonde é?
HNI: O Nogueira, rapaz, o Nopeira. tu sabe aonde é?
ZÉ DO PÓ: Nogueira, não eu sei...
HNI: Aqui no Santino
ZÉ DO PÓ: Sei.
HNI: O maiino aqui. num tem aquele menino da fmtaria, o Chagas?
ZÉ DO PÓ: Hum rum!
HNI: Ele disse que vai arrumar .3 voto pra nós aqui, pó. me deu o niimero do telefone aqui. disse que vai
arrumar 3 voto pra nós e ai. eu arrumei foi muita gente já pra votar, gente aqui já votou até de graça pra nós
aqui já.
ZÉ DO PÓ: Pois tá bom, pois eu vou passar aí.
HNI: Óia, eu tô te esperando aqui. vem logo, pó. pra nós conversar.
ZÉ DO PÓ: Tu tá onde é?
HNI: Eu tó aqui na casa do Nogueira.

■i



ZE DO PO: E na rua do pai do César, né?
HNI: É, mas vem logo que é pra nós conversar que é pra ajeitar aqui os menino do Chagas aqui, tá
entendendo'? i

ZÉ DO PÓ; T^ó bom. Pode... vai dá certo Já já.
HNI: Vem logo que eles já vão votar já, eu vou segurar eles aqui e passar lá no Djean também.
ZÉ DO PÓ; Tá bom.

No dia 15/11/2020 ZÉ DO PÓ fala com "ARNALDO" e ZÉ DO

PÓ diz que vai arranjar um negócio que tem que falar com DEJEAN, ZE DO PÓ

diz que o telefone está grampeado. Falam sobre cerca de 3 votos que ele teria

através do Chagas.

Alvo;

Assunto;

ID;

Data:

Arquivo;

(86)99412-6468
(86)99514-8956

José do Nascimento Cavalcante - CLARO N" Interceptado;
# ZÉ DO PÓ X ARNALDO - ZÉ DO PÓ fala para N" Contato;
ARNALDO vir falar com ele porquei o telefone ta
grampeado
47165054 Direção:
15/11/2020 15:49:40 Duração: 00:01:14

Tipo; Áudio
0.^ 09 47165054 20201115154940 20397300

Degravação:
ZÉ DO PÓ; Arnaldo!
ARNALCW; Heiii!

ZÉ DO PÓ; O Raimundo te falou, o aquím. O Raimundo te falou alguma coisa, o aquim?
ARNALDO: Deixar o que?
ZÉ DO PÓ; O Raimundo te falou alguma coisa, ele foi votar, (não entendido) ia passara!.
ARNALDO: Não. rapaz, ele nào me talou nada não
ZÉ DO PÓ: Pois é. eu tô indo praí, vou vê se eu \ ou arrumar um negócio aqui.
ARNALDO; Moço, pois umbora. tem que passar lá no Djean lá. pô. Faz hora.s que ele tá esperando lá.
ZÉ DO PÓ:Pa.ssa lá...
ARNALDO; Nào liga pra ele. liga pra ele ai. viu?
ZÉ DO PÓ: Eu num posso falar... aqui eu num ptwso falar no telelbne aqui não. o telefone aqui tá grampeado,
vai lá, ai tu vem aqui.
ARNALDO; (nào entendido)
ZÉ DO PÓ; Nào tu fala que vai entrar com ele e tu vem aqui em casa.
ARNALDO: Pra ir aí na tua casa aí. né?

ZÉ DO PÓ; Tu conversa com ele lá. com o Djean. como é que é lá.
ARNALDO: Tá bom. E os menino aqui, rapaz, o Chagas aqui. os menino aqui. tem 3 voto aqui, 3.
ZÉ DO PÓ; Aí tu passa aqui em ca.sa. na hora tu passa aqui em casa.
ARNALDp: Tá, tá.

No dia 18/11 /2020 ZÉ DO PÓ fala com HNI sobre pessoas que

votaram nele, sobre ajudas feitas por ZE DO PÓ e que não votaram nele;

conversam as 04:00 minutos sobre os gastos do candidato "Gustavo" teria dito

que gastou R$ 100 mi reais, ZÉ DO PÓ contesta diz que foi mais; HNI diz que

ele gastou o que o EDILSON (CAPOTE) deu pra ele, mais os 25 que o



deputado deju pra ele e pronto. ZÉ DO PÓ diz que 25 mii foi o que o deputado
deu pra o <|andidato derrotado Antônio Camelô: que é conversa furada de
Gustavo, qiie ele (deputado) teria dado 40 mil para Gustavo, HNI diz que

Gustavo teria dito pra ele que EDILSON teria dado 25 mil pra ele e que o

deputado teria dado 30 mil; que teria gasto 50 mil dele mesmo. ZÉ DO PÓ diz

que ele mesmo foi quem gastou 100 mil. HNI diz que o voto de ZÉ DO PÓ é

barato, que ele teria sido eleito; ZE DO PÓ diz que falou pro GUSTAVO dar

dinheiro pra, ele. Falam sobre possível escolha para assumir uma Secretaria de

Agricultura.

Alvo;

Assunto:

ID:

Data:

Arquivo:

José do Nascimento Cavalcante - CLARO

# AOS 4:0() MIN HNI X ZÉ DO PÓ - FALAM
SOBRE GASTOS DE CAMPANHA E DINHEIRO

DADO POR EDILSON E POR UM DEPUTADO

47425424

18/11/2020 14:30:38

N" Interceptado;
N" Contato:

(86)99412-6468

(86)99471-6336

Direção:
Duração:
Tipo:

00:08:49

Audio
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Degravação:
HNI: José!?|
ZÉ DO PÓ: Oi!
HNI: Ela vota na Logoa de Laje.
ZÉ DO PÓ: As duas, é?
HNI: As duas.

ZÉ DO PÓ: Lá só deu 2 voto. lá.
HNI: Ela até perguntou aqui quantos votos tu tirou lá. vice? Eu disse só 2. Tu tinha mais alguém lá?
ZÉ DO PÓ: Rapaz, eu num sei cara. Aquela mulher que nós fumo lá na casa dela lá, ela é de lá. é? Aquela que
nós fiimo lá deixar, que eu fui lá na casa dela lá. que nós fumo lá no João, lá perto do... rapaz, era pra ter mais
porque lá, ano passado eu fiz um .serviço pra uma mulher lá, papocou 3 pneu do carro botando tijolo, adobo.
Ela disse que votava lá também. Só teve 2 voto.
HNI: A menina que trabalhava aqui ela vota aqui na cidade.
ZÉ DO PÓ: Ham!
HNI: A Maíra, que trabalhava aqui...
ZÉ DO PÓ: Não. rapaz, eu tô dizendo sabe da onde é, a mulher, uma mulher lá dc onde eu tiz um távor,
carregando adobo um tempo, depois ali no brejo, lá foi 2 voto. ela disse que era 2 voto que ela votava lá no...
ela tava até esperando nós. eu sabia que você vinlia, era pra ler 4 voio lá cara. A eleição foi domingo, nós
fomos lá sexta-feira lá.

HNI: Pois ela, ela perguntou aqui, ela tinha mandado um zap aqui perguntando quantos voto tu tirou, ficou
triste por tu nào ter ganhado, tal. eu achei que ela votou em ti mesmo, sabia?
ZÉ DO PÓ: Nào, votou nào, rapaz.
HNI: Votou nào?

ZÉ DO PÓ: Rapaz, que uma pessoa que eu botei uns tijolo lá, uns adobo, eu num tô entendendo nada. porque
eu fui lá e o rapaz disse que votava em mim ai lá na Lagoa de Laje. e eu ftii na casa dele sexta-feira, aí a
mulher dele, nào. nós tava lhe es-perando mesmo, sabia que você vinha aqui ai nós perguntaino, ele disse que
votava lá na Lagoa de Laje.
HNI: Será que ela votou no Zé Carlos?
ZÉ DO PÓ: Ham!
HNI: Será que ela votou no Zé Carlos, que o Zé Carlos tirou voto pra porra lá.
ZÉ DO PÓ: Votou no Zé Carlos essas égua ai, cara.
HNI: Eu num vou dá moral mais não cara.

ZÉ DO PÓ: Pode tirar de tempo, votaram em mim nào.
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HNI: E foda,

ZÉ DO PÓ; Bo Gustavo, te ligou nào. o Gustavo".'
HNI; Eu num sei. eu vi o partido todo. eu nào vi uma por uma.

ZÉDOPÓiHam'
HNI: Eu não vi uma por uma, eu vi o partido todo sti.
ZÉ DO PÓ: e|u tirei 101 uma eu tirei voto. eu num falei que eu tirava em quase tudo?
HNI: É. tirou muito, tirou muito.
ZÉ DO PÓ: Aí é sinal bom. entendeu?
HNI: É o Edilson disse, rapaz, se o Zé do p('> tivesse um dinheirinho a mais ele tinha comido todo mundo no
partido. Eu digo. era. Bom de voto. bom de voto.
ZÉ DO PÓ: ále falou pra li aonde?
HNI: Eu conversei com ele ontem, de manhã.

ZÉ DO PÓ: fjoi né?
HNI: Mas, sõ conversa mesmo assim de coisa... toda hora chep um pra encher o saco, entendeu? Ai ninguém
conversou nada de quem vai ficar de como vai coisar nào, tá entendendo?
ZÉ DO PÓ: Mas eu dizia, rapaz os meus voto é pra pegar (não entendido), faltou foi dinheiro mesmo.
HNI: Foi ele botou fé. ele botou fé em tu. Ele queria que o Gustavo ganhasse, né? Mas, ele se surpreendeu
negativamente com o Gustavo.
ZÉ DO PÓ: Mas o Gustavo nào ganhou a eleição porque nào quis.
HNI: Nào quis. nào gastou, nào meteu a mào no bolso.
ZÉ DO PÓ: Nào gastou. Eu só pensei que perdia só pro Gustavo, nào pro doutor Ricardo, nós perdemos 2 pra
ele. E o Gustavo nào assume nào. tá despachado, ele assumia se tivesse ganhado, né que eu podia me afastar e
ele assumia, agora Antônio Ricardo nào abre pra ele nào.
HNI: Assume não. assume nào. Antônio Ricardt> nào tentou nada não. Ele vai dá trabalho ̂ é pro Edilson.
ZÉ DO PÓ: Pois é.
HNI: Viu meu irmão, mais uma vez a gente nào chegou, bateu na trave, mas é assim, vamo...
ZÉ DO PÓ: Tu acha que o Gustavo gastou quanto, cara?
HNI: Rapaz e!e dis.se que gastou uns 100.000.
ZÉ IX) PÓ: Que gastou só 100.000, conversa furada!
HNI: Eu aclto que nào. eu acho que nào, eu acht) que ele gastou os 25 que o Edilson deu pra ele e mais 25 que
o Deputado deu e pronto.
ZÉ DO PÓ: O Deputado deu 20.000 foi pro menino, rapá, pro Toinho Camelô, ele deu foi 50.000 pra ele, rapá,
conversa do Gustuva, furada.

HNl: Deu 30.000 num foi?

ZÉ DO PÓ: Deu foi 50. rapá,
HNI: 50,000?

ZÉ DO PÓ:. Ouvi falar que foi 45.000. Que eu ouvi falar. Se o Camelô ele deu 25.000, rapá. se o Camelô nem
votou no cara.

HNI: Ele me disse que foi .30.1(3 lembrando aqui. ele me disse que foi 30.000 que o Deputado deu e o Edilson
deu 25. aí ele disse que gastou mais 50 do dele.
ZÉ DO PÓ: Nào, ele andava no salão, em todo lugar tá dando num sei quantos cimento, que diabo que ele
(ligação cortada) deu 500 conto (ligação cortada) gastou 100.000 foi eu rapá.
HNI: É. Não. você é bom de voto porque o seu voto é barato, você sabe conquistar.
ZÉ DO PÓ: É, como é que é?
HNI: Você é bom de voto, você sabe conquistar, seu voto num é cartr nào, com um pouquinho de dinheiro na
reta fina! você ganha a eleição tranqüilo. Eu fico triste por nào ter (não entendido) essa parle do dinhein) é
foda, eu vou mudar um pouco a estratégia, vou trabalhar pra ganhar dinheiro essa têmpora, pra vê se a gente
entra na eleição mais confiante com dinheiro, tem que ler dinheiro mesmo, nào tem jeito não.
ZÉ DO PÓ: Eu disse pro (não entendido) se você me arrumar dinheiro nós ganha a eleição, eles num quiseram
me arrumai uma pontinha, se ele tivesse me arrumado ele tava na cadeira ele, ele num assume não. tá
despachado ele. E ele falou se ele for secretário a mãe dele num vende, num vende pra prefeitura. Ele falou
que dia?
HNI: Falou. Vamo vê se tu assume essa secretaria aí. cara.

ZÉDOPÓ:Hum!
HNI: Vamo vê se tu assume eu Já vi que o Edilson ele num me dá nào, eu vou é pra Teresina(não mtendido).
Tu correu atrás . tu é merecedor, todo mundo trabalhou mas tem alguém que é mais ma^cedor do que outro,
sempre tem. né?
ZÉ DO PÓ: Pois é rapaz. eu...
HNI: Vamo vê se ele te dá essa secretaria de agricultura.



ZÉDOPO: hiam! "
HNI: Vanio vê se ele te dá a secretaria de agricultura, dá pni partido aí o Gustavo num aceita aí você assume.
ZÉ DO PÓ; domo é que é?
HNI: Vamos lê o que que o Edilson vai fazer, pô.
ZÉ DO PÓ; Vou deixar ele à vontade, num vou (não entendido) ele não.
HNI: Poisé. lUerecidajnente, o Gustavo não quer a secretaria, a segunda opção é tu. entendeu? Se for de
agricultura dá certinho pra ti, p6.
ZÉ DO PÓ; Ú.
HNI: Eu já sou uma terceira opção e talvez não dê pra mim assumir um negócio desse não.
ZÉ DO PÓ; f^um!
HNI: Eu já sou a terceira opção, terceira, quarta opção, entendeu?
ZÉ DO PÓ; É,
HNI; E agricultura parece contigo, dá pra tu fazer um bom trabalho nela, entendeu?
ZÉ DO PÓ; E, deixa vê como é que vai ser.
HNI; Eu tô com um monte de idéia aqui, mas vanio deixar mais pra frente...
ZÉDOPÓ:Hum!
HNI; Eu tô com um monte de idéia aqui. mas vamo deixar mais pra frente, pra janeiro. Hum!
ZÉ DO PÓ; Hum!
HNI: Eu tôcom um monte de idéia aqui. mas vanio deixar pra dezembro, janeiro.
ZÉ DO PÓ: É. deixa ver. Poi.s tá bom.
HNI: Tá

ZÉ DO PÓ; Eu tô bem aqui tomando uma aqui.
HNIrHuni!

ZÉ DO PÓ: Eu tô bem aqui no terreno do Bamard.
HNI; Onde é?

ZÉ DO PÓ; Aqui depois do terreno do Antônio Chile aqui. pos trás aqui.
HNI; Rapaz, eu voltei a estudar, daqui a pouco eu vou abrir o wmputador, eu vou estudar.
ZÉ DO PÓ: É pois tá bom. Viu? Pois eu tirei... no dia 5 qual foi outro vereador que tirou maus voto espaiado,
cuma foi eu. 101 uma.

HNI: Escorou bem. escorou bem. escorou bem.

ZÉ DO PÓ: Má rapá, todo lugar tem uma semente, né não?
HNI: Dá até pra você tázer igual o cara de Miguel Alves.
ZÉ DO PÓ: Hum, dá. Tem rumo.
HNI; Qualquer coisa a gente arrocha.
ZÉ DO PÓ; Tá bom. Vamos esperar pra 2028, nê n&V?
HNI; É
ZÉ DO PÓ; Falou.
HNI: Pois tá.

No dia 19/11/2020, ZÉ DO PÓ fala com ROBERTO, vereador

eleito, acerca de contagem de votos. ROBERTO diz que gastou cerca de R$

200 mil reais.
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Degravaçâo:
RÇBERTO; 0igaZÉDO PÓ.
ZÉ DO PÓ: Çdino é que tá, biehào ?
ROBERTO: Tá bom. quebrado aqui. mas tô vivo.
ZÉ DO PÓ: Nla.s pel() menos vocês ganliaratn. pó, e eu que tez foi furar de novo...
ROBERTO: È. mas rapaz, eita. meu Deus. é tanta conta que eu nem sei o que é que eu faço. tó fazendo outro
empréstimo de dez, já tem quatro empréstimos, só de empréstimo eu pago mais de dois mil...
ZÉ DO PÓ: É. mas tu pode fazer. E eu que nào posso fazer empréstimtx (ininteligível) fazer empréstimo ?
ROBERTO: Mas tu acha que faltou onde foi ai onde foi ?
ZÉ DO PÓ; l^à...
ROBERTO: Tu acha que a votação faltou onde foi
ZÉ DO PÓ: áapaz ROBERTO, olha, eu tirei voto em cento e uma umas, cara. Entendeu?
ROBERTO: Lá na INGÁ. como é que foi ?
ZÉ DO PÓ: Éu tirei uinta e nove votos lá.
ROBERTO: Tnnla c nove (interrogação)
ZÉ DO PÓ: É
ROBERTO: A outra tinha te dado quanto ?
ZÉ DO PÓ; trinta e -sete.
ROBERTO; A diferença foi muito pouca.
ZÉ IX) PÓ: 0. ó. sabe quanto foi que eu gastei lá ?
RÇBERTO: Hum
ZÉ DO PÓ: Dois mil reais, só ftii lá duas vezes.
ROBERTO: É.
ZÉ DO PÓ: O EDGAR tem força demais no INGÁ, rapaz, tirou cento e trinta e um votos. Rapaz, vt)cê fez foi
muito. ROBERTO.

ROBERTO: É
ZÉ DO PÓ: Tu gastou quantt» ?
ROBERTO; Rapaz, eu gastei uns duzentos mil ou mais.
ZÉ DO PÓ: Olha ai. Trinta e quatro votos lá no SOSSEGO, na outra eu tirei, tirei vinte e dois. parece que foi,
ou foi vinte e quatro.
ROBERTO: É. foi bom.
ZÉ DO PÓ: É
ROBERTO; É porque eleição é bicho imoral. No SOLIDÃO ali, eu não... tu tem voto lá também
(interrogação)
ZÉ DO PÓ; Tirei doze. Eu só fui lá no dia que fez a prece lá. entendeu ?
ROBERTO: É. mas é isso mesmo.
ZÉ DO PÓ: É. eu só não ganho eleição daqui porque eu não lenho dinheiro. ROBERTO.
ROBERTO: É. Mas tu aumentou muito. Tu tinha quatrocentos e quanto ?
ZÉ DO PÓ: Quatrocentos e oitenta e um.
ROBERTO: Subiu pra quinhentos e pouco, né ?
ZÉ DO PÓ: Perdi, fiquei... Faltou dois pra seiscentos.
ROBERTO: Olha aí, aumentou mais de cem votos, nào foi
ZÉ DO PÓ; Cento e dezessete votos. Ei ROBERl O, tu vê assim... Tu foi votado em quantas umas,
ROBERTO, tu

ROBERTO: Rapaz, não .sei, eu ainda nÍo peguei não, o BETO vai trazer pra mim hoje.
ZÉ DO pO: Pois tu manda pegar onde tu foi votado, pra mim ver. quantas umas. Eu ftii votado em cento e uma
umas

ROBERTO: Eu vou saber aqui. eu vou ...
ZÉ DO PÓ: Total de cento e dezoito umas. só faltou eu tirar dezessete umas.
ROBERTO: É. é assim mesmo. É porque tem eleição que é o diatH> mesmo... tu subiu muito.
ZÉ DO PÓ: Ei ROBERTO, e o soro lá. ROBERTO ?
ROBERTO: Eu vou ligar pra ele aqui que o rapaz, eu nào falei mais, vou saber dele aqui se ainda tão fazendo
lá ainda.

ZÉ DO P(>: Pois vê bem aqui. qualquer coisa eu vou pegar ao menos a minha caixa lá
ROBERTO: Tá. Eu vou saber deles aqui se eles tão mexendo de novo pra guardar de novo pra gente...
ZÉ DO PÓ; Aí tu dá a resposta que iioras ?
ROBERTO: Mais tarde, eu vou passar mensagem c ver ele me respimder.
ZÉ DO PÓ: Pois vê ai. vê ai que eu lò passando fome, meu pessoal.



%aROBERTO;

ZÉ DO PÒ: V
, ta.

iteu.
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Degravaçào:
ISLANDIO: Oi!

MNl: Oi. bom dia.

ISLANDIO; Bt>m dia.

MNI; Ganhei alta.

ISLANDIO: Ganhou alta

MNI: Ganhei, nas eleições nós tamo ai.
ISLANDIO: Pois tá bom, minha filha, pois tá.
MNl: Viu? E tu num tem ninguém conhecido daqui, que tá aqui em Teresina não. né? Que vá pra Barras.
ISLANDIO: Rapaz, hoje não. eu posso tentar ligar pra alguém pni saber, mas no momento não tem ninguém
não, porque a gente tinha viagem programada pra hoje, mas o (não entendido) adiou pra amanhã.
MNl: Tá certo, tá bom.

ISLANDIO: Viu? Tá bom? Pois boa sorte ai, viu.' Qualquer coisa nós tamo aqui.
MNl: Tá, eo endocrínologista o hospital não con.seguiu não, vou ter que fazer é particular mesmo.
ISLANDIO: Particular.

MNI:É. ;
ISLANDlÓ: Não, pois deixa ver que a gente ajuda ai ne.ssa consulta dele aí. viu?
MNI: Tá certo.

ISLANDK): Pois veja aí. Rapaz, mas ô hospital fraco, né? Mas pelo menos fez o outro, né?


