
Bom noite a todos!!! 
 
Estão circulando nas redes sociais alguns documentos, vídeos e imagens, referentes a um 
episódio, envolvendo minha pessoa, ocorrido na última sexta-feira (29), e que precisam de 
alguns esclarecimentos, principalmente em razão das pessoas, empresas, instituições e 
entidades que, de alguma forma, contribuíram para que tantas pessoas pudessem ser 
ajudadas neste momento tão difícil que passamos, pelo infortúnio da pandemia provocada 
pelo COVID-19. 
 
Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas às pessoas de bem de nossa cidade, assim 
como às empresas, instituições, entidades e amigos que, de alguma forma, estão sendo 
induzidas a erro de formação de juízo, pela forma como alguns oportunistas estão tratando 
do assunto, desvirtuando o caráter solidário de uma ação para transformá-la em um 
palanque político. Uma atitude mesquinha, por isso forçoso, aqui, meus esclarecimentos. 
 
Na última sexta (29), promovi uma LIVE solidária com a dupla Rafael e Rondinelli, 
objetivando almejar doações em favor das Instituições Favos, Núcleo do Câncer e Albergue 
São Vicente de Paulo, que tanto ajudam nossa comunidade e que também estão 
precisando de nossa contribuição para continuarem ajudando. 
 
Para que a LIVE pudesse acontecer, tivemos que contar com algumas pessoas para sua 
organização e produção. Nesse sentido, além da dupla, contamos com mais três músicos, 
três câmeras, um operador de áudio, um operador de iluminação e telão, três operadores 
de mesa (para produção e lançamento no YouTube), um suporte de internet (para que não 
tivéssemos problema durante o evento), uma apresentadora, três operadores de redes 
sociais (que ficaram nos computadores e telefones atendendo as doações), um segurança 
(para evitar que pessoas pudessem invadir o local), cerca de duas pessoas que 
desmontaram a decoração ao final do evento, cerca de duas pessoas que desmontaram 
toda a estrutura de iluminação e equipamentos, além de uma pessoa que fez um arroz 
carreteiro para que os trabalhadores que ali estavam pudessem se alimentar antes de 
seguirem viagem, pois além de todo trabalho, alguns ainda teriam que retornar para sua 
cidade de Rio Verde. 
 
Notem, portanto, que para a LIVE acontecer, foram necessárias cerca de 22 a 24 pessoas. 
Todavia, houve o devido espaçamento necessário entre todos, de acordo com as 
recomendações de saúde, além da utilização de álcool em gel e máscaras (estas doadas por 
empresas e também produzidas pela própria dupla). 
 
A LIVE solidária superou completamente nossas expectativas, nos permitindo arrecadar 
mais de 12 toneladas de alimentos, mais de R$ 15 mil reais em dinheiro, cerca de 06 caixas 
de álcool em gel, 600 máscaras e tantos outros brindes, que foram sendo doados durante 
a transmissão por pessoas e empresas, nos possibilitando realizar sorteios e alcançar os 
números aqui apresentados. 
 
Não sou promoter de eventos, mas sim advogado e, neste momento, dando também minha 
contribuição ao poder público municipal e à comunidade, na tentativa de melhorar a 
segurança pública em nosso município. A LIVE solidária não foi organizada por um 



Secretário, mas sim por um cidadão que contou com o apoio de amigos, empresas e 
instituições de bem com um único propósito: AJUDAR A QUEM PRECISA!!! 
 
Mesmo sem qualquer experiência para tal, fiquei muito satisfeito com o resultado 
alcançado, tendo em vista o alcance da LIVE, a quantidade de pessoas que se comoveram 
com a causa, que participaram e que doaram. Tenho a certeza que as Instituições que 
escolhemos e que também tanto contribuíram, poderão ajudar muitas pessoas a partir 
dessa ação. 
 
Todavia, também tenho uma lamentação a informar, principalmente diante da forma como 
algumas pessoas, que jamais contribuíram para nossa cidade, tem conduzido a presente 
situação, explorando negativamente essa ação, desvirtuando o caráter solidário, induzindo 
se tratar de uma festa particular, com aglomeração de pessoas, apenas por vontade de 
macular a imagem de quem se propôs a promover o bem para nossa comunidade. 
 
Na sexta-feira (29), pela manhã, fiz questão de informar pessoalmente ao departamento 
de fiscalização da Prefeitura, na pessoa do chefe do departamento, a realização da LIVE, o 
local e seu formato, solicitando para que pudessem lá comparecer e atestar, não só o 
caráter solidário, mas também o atendimento de toda ou qualquer recomendação de 
saúde, oportunidade em que recebi a devida autorização para sua realização. 
 
Ao final do evento, quando estava sendo tocada a música de encerramento (o que pode 
ser constatado na própria LIVE disponível no YouTube), o pessoal da fiscalização chegou o 
local, acompanhados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, todavia, 
desacompanhados do chefe da fiscalização, que tem acompanhado pessoalmente todas 
essas situações. 
 
Lá chegando, os fiscais que ali estiveram, sem a devida acuidade, lavraram um auto de 
infração argumentando se tratar de um evento festivo, com uma aglomeração de 20 
pessoas, o que ensejaria a aplicação da multa prevista no decreto municipal. 
 
Argumentei aos fiscais, que ali estavam, que os mesmos estavam equivocados e, mesmo 
não concordando com o fato de que não queriam colocar no auto o verdadeiro propósito 
da LIVE, solicitei para que atestassem a existência do distanciamento, de álcool em gel e 
máscaras, o que também não foi aceito pelos fiscais. 
 
Estes mesmo fiscais resolveram, então, lavrar um segundo auto de infração, com a mesma 
numeração do primeiro, desta vez alterando as informações iniciais, quando então 
alteraram a quantidade de pessoas existente no ambiente de 20 para 30 pessoas e fizeram 
constar nos autos um suposto estado de embriagues. 
 
O segundo laudo foi lavrado com o único propósito de intimidação e perseguição, haja vista 
que o suposto consumo de bebida alcoólica não possui qualquer proibição legal, em 
especial diante do decreto municipal, publicado na mesma sexta-feira (29), autorizando a 
reabertura de bares e restaurantes com essa permissão. 
 



Indignado com a postura daqueles fiscais, chamei a atenção sobre um fato, os 
questionando se tinham consciência jurídica da ação que estavam fazendo, lavrando dois 
autos de infração, com a mesma numeração e informações distintas, argumentando, 
inclusive, sobre possíveis consequências jurídicas no que tange ao abuso de autoridade. 
 
A má intenção daqueles fiscais que ali estiveram, por conta própria ou a mando de alguém, 
fica evidente ao verificarmos que todos os áudios, vídeos e documentos que estão 
circulando nas redes sociais, são materiais produzidos pelos próprios fiscais, os quais foram 
disponibilizados a certas pessoas com o único propósito de macular a minha imagem e, 
principalmente, a da administração municipal. 
 
Quero aqui deixar registrado que a maioria dos fiscais da Prefeitura tem feito um trabalho 
magnífico no combate à pandemia do COVID-19, quase que 24 horas por dia, os quais tenho 
procurado auxiliar naquilo que compete a minha pasta e pelos quais tenho profundo 
respeito, admiração e reconhecimento. 
 
Entretanto, os fiscais responsáveis pela ação aqui relatada, não representam aqueles que 
tem feito este excelente trabalho para nossa comunidade, mas sim uma parte de 
desqualificados que maculam a imagem de todo servidor público de bem. Os servidores de 
bem terão meu eterno respeito, mas aqueles que se prestam a esse papel espúrio, terão 
sempre minha indignação e o meu combate, sempre. 
 
Sobre o auto de infração, farei o devido recurso jurídico para apontar o equívoco que aqui 
estou relatando e que se tornou o fato gerador do mesmo, com o propósito de demonstrar, 
não só a boa vontade da ação solidária realizada e o resultado alcançado, mas, 
principalmente, que não se tratava de um mero evento festivo, com aglomeração de 
pessoas e sim uma LIVE solidária, cujas pessoas que ali estavam se tratavam dos 
trabalhadores necessários para que ela pudesse acontecer, com a devida observação às 
condições de saúde impostas para o enfrentamento da pandemia que nos assombra. 
 
Se, porventura, no recurso interposto, as autoridades entenderem que, apesar dos meus 
esforços, as condições sanitárias exigidas para o momento não foram totalmente 
respeitadas, o que espero não acontecer, acatarei a decisão e arcarei com o pagamento da 
multa, afinal, como disse, não sou promoter de eventos, mas tão somente um cidadão que 
promoveu uma ação para ajudar sua comunidade, que passa por um momento tão 
delicado. 
 
Entretanto, também enquanto cidadão, solicitarei a apuração da conduta de todos os 
envolvidos, administrativa e juridicamente, cobrando a responsabilização daqueles que 
produziram e permitiram a divulgação de áudios, vídeos e documentos, com uma 
conotação pejorativa, com o único propósito de macular a imagem de pessoas de bem, 
envolvidas em uma causa tão nobre, sem se quer mencionar o verdadeiro propósito da 
LIVE realizada. 
 
Por fim, lamento, profundamente, ter que estar falando aqui sobre ações oportunistas e 
eleitoreiras neste momento tão difícil que todos estamos enfrentando, mas gostaria de 
encerrar minhas palavras com uma mensagem de incentivo, demonstrando o sentimento 



solidário que motivou a realização da nossa LIVE: SEMPRE QUE EU TIVER QUE ESCOLHER 
ENTRE, DE UM LADO, AJUDAR MINHA COMUNIDADE E AS PESSOAS QUE PRECISAM E, DE 
OUTRO, DAR OUVIDOS AOS HIPÓCRITAS OPORTUNISTAS, QUE JAMAIS AJUDARAM 
NINGUÉM E SÓ OBSERVAM O LADO NEGATIVO DAS COISAS, PODEM TER A CERTEZA DE 
QUE ESCOLHEREI A PRIMEIRA OPÇÃO. É ISSO O QUE ME FAZ DORMIR COM A CONSCIÊNCIA 
TRANQUILA E COM A PAZ CRISTÃ DOS MEUS ENSINAMENTOS PATERNAIS. 
 
Agradeço, de coração, a todos aqueles que me ajudaram a concretizar essa LIVE solidária, 
em especial ao amigo Carvalhinho, que me auxiliou na cobertura das despesas do evento, 
a cada uma das empresas e amigos que confiaram na nossa ação altruísta, ajudando 
financeiramente e nas divulgações, às entidades que apoiaram a idéia e às instituições que 
se permitiram ser ajudadas.  
 
Os meus agradecimentos, também, a todos os evolvidos, em especial à dupla Rafael e 
Rondinelli, aos artistas que os acompanharam e todos aqueles ligados à produção e 
realização da nossa LIVE solidária, pois sem eles isso tudo jamais seria possível. Tenho a 
satisfação de dizer a todos que pudemos ajudar muitas pessoas com essa ação, seja 
ofertando trabalho àqueles que estavam há mais de 60 dias sem trabalhar, seja destinando, 
àqueles que ainda não podem, um pouco de alimento e dignidade para enfrentar esse 
momento tão difícil. 
 
Um grande abraço e que Deus possa abençoar a todos nós, nos dando a sabedoria 
necessária para o melhor enfrentamento das dificuldades que nos são apresentadas. 
 
Eduardo Jailton Prado Naves. 


