Rádio de família de prefeito cassado no Piauí por corrupção eleitoral funciona sem renovação de concess
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A Rádio Livramento Ltda, da Família Freitas, no Município de José de Freitas-PI, onde
constantemente, o prefeito cassado naquele Município, Robert de Almendra Freitas concede
entrevistas e faz duras críticas ao seu sucessor na Prefeitura do Município, médico Ricardo
Camarço, segundo colocado para prefeito nas eleições de 2008, está funcionando de forma
irregular, porque a sua concessão de funcionamento que é autorizada pelo Ministério das
Comunicações está vencida desde o mês de agosto de 2008.

A Rádio Livramento Ltda é a única AM que existe no Município de José de Freitas-PI e
conforme relatório do Ministério das Comunicações, a emissora está com pendências na
entrega de documentos necessários para a renovação de sua concessão de funcionamento,
como determina a Lei, há mais de dois anos. A emissora, mesmo estando de forma irregular,
continua operando normalmente no Município de José de Freitas, a 52 km da Capital do Piauí
(Teresina). O jornalista João Carvalho, do Portal GP1, divulgou nesta sexta-feira (10 de
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dezembro de 2010), os dados sobre 27 emissoras de rádio e televisão do Piauí que estão
funcionando de forma irregular, sendo uma delas, a Rádio Livramento Ltda, em José de
Freitas-PI.

O ex-prefeito de José de Freitas, Robert de Almendra Freitas que foi cassado pela juíza Maria
Zilnar Coutinho Leal, da 24ª Zona, por corrupção eleitoral, em 2008, e cuja sentença foi
confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, constantemente, concede entrevistas na
Rádio Livramento, quando faz duras críticas ao seu sucessor Ricardo Camarço, que foi
empossado no cargo de prefeito em José de Freitas, exatamente, porque Robert Freitas não
obteve mais de 50 por cento dos votos, nas eleições de 2008.
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