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New England, USA

Frilei Brás radialista da 650AM

FOI PRESO PELA IMIGRAÇÃO
Frilei é apresentador dos programas Interação e Mix Brasil
Paulo Monauer
Fotos Divulgação

O

fato se deu nesta manhã de domingo, 8 de
abril, no momento que
ele se deslocava da sua
casa para ir à padaria na cidade de
Stoughton, localizada ao lado de
Boston em MA. Ele foi parado pela
policia da cidade, enquanto dirigia
até a padaria. Deve ter cometido
alguma infração de transito, e como
não tinha carteira de motorista valida em Massachusetts, e talvez por
ter alguma corte em aberto, os policiais acionaram a imigração. Este é
um fato estranho por que a policia
de Stoughton não tem a prerrogativa usual de ser hostil com as comunidades estrangeiras. O novo chefe
de polícia de Stoughton, digo novo
por que assumiu em 2012, o Tenente Paul Shastany, é um fã dos
brasileiros. Ele saiu do policiamento
de Framingham, para assumir a chefia do policiamento de Stoughton.
Nossa comunidade foi em massa no
dia que ele seria questionado para
assumir a função de chefe de polícia
de Stoughton, demos (nossa comunidade) o maior suporte para ele.
Depois de assumir o seu novo posto, e já sendo o chefe de policia de
Stoughton, fez inúmeras declarações
que seus policiais não usariam a prerrogativa de chamar a imigração para
delinquências normais dos indocumentados, como um imigrante dirigir
sem carteira, e por ai vai. Partindo
deste pré-suposto Frilei só pode ter

cortes em aberto, o que levou os policiais a chamarem a imigração para
prendê-lo, só pode ter ser por que
ele tem alguma infração forte que foi
descumprida com a imigração. Seu
advogado é o Antonio Massa, é um
bom advogado, com respaldo na comunidade e com uma credencial muito grande perto de todos os outros
advogados que circulam pela nossa
comunidade. A idéia é pagar a fiança e tirar o Frilei da cadeia, mas se o
‘pepino’ dele for muito grande com
a imigração, a idéia e arrastar o processo para ele não ser deportado de
imediato ou até conseguir se safar da
deportação. Vamos torcer. Tem gente
na comunidade pedindo dinheiro na
comunidade em favor do Frilei. Até
o fechamento desta edição eles já
tinham arrecadado mais de $20 mil
dólares para soltar o Frilei. O bacana
seria se esta gente que esta recolhendo todo este dinheiro tivesse a lisura
de prestas contas deste dinheiro abertamente para comunidade, pois o
dinheiro vem da comunidade, não só
falar de números, mas mostrar cheques nominais, etc. Uma prestação
de contas que não deixe duvidas. E
fica o aviso, muito cuidado com os
aproveitadores de plantão, com este
negocio de PEDIR DINHEIRO.
Tem muito aproveitador e gente
desqualificada que adora ver o sofrimento dos outros para pedir dinheiro
para comunidade. Muitas vezes este
dinheiro nem chega ao seu destino.
Vamos acompanhar.
O Frilei é único radialista
nato de origem da 650AM de Framingham. Ela era funcionário da rádio há bastante tempo, diferente dos
outros apresentadores que alugam
espaço na rádio, ele era uns dos poucos profissionais contratados direto
pela direção da rádio. Por ter uma
voz aguda e linda de locutor, Frilei
era contratado seguidamente para
abertura de vários eventos e shows
em todo o EUA. Ele é casado, tem
3 filhos e sua esposa esta grávida. O
Frilei para todos quem o conhece de
fato é uma pessoa do bem, vive para
o trabalho e sua família, e nunca se
meteu em nenhuma confusão se envolvendo com policia ou coisa assim.

Lideres comunitários brasileiros de Stoughton em uma das reuniões com o Chefe de Polícia de
Stoughton logo após a sua nomeação em 2012

Rádio 650AM está com a 'macaca'!
Ilma Paixão gerente geral da
rádio, junto com seu braço direito
Johazadak Pereira e o seu assessor
jurídico Niles Lang, foram demitidos
e expulsos da rádio, e estão proibidos
de chegar perto da emissora, isso se
deu na semana passada. As razões
da demissão foram administrativas
e suspeita de mau gerenciamento
financeiro da emissora, dados estão
sendo levantados, mas não existe
nada de concreto até o momento.
Talles Paulino assumiu a gerencia da rádio desde então, e neste
Frilei Brás radialista da 650AM

último fim de semana pediu demissão
do cargo. A zorra que se encontra a
rádio no quesito financeiro, (os salários dos funcionários estão atrasados
há mais de duas semanas) e os venenos administrativos com muita briga
e disputa em entre os locutores de
aluguel da rádio brigando por espaços e horário na grade de programação sem falar no jogo de influência
que cada um quer ter neste momento
delicado da rádio, junto com a inabilidade do Alex (dono da rádio) de
ter uma voz de comando, foram deci-

sivos para saída do Telles.
A rádio esta sob as mãos e influência da enfermeira que cuida do
Alex, quem consegue ficar perto dela
neste momento, recebe um alento
com a influência que ela tem sobre o
Alex dono da rádio. Alex inabilitado
na verdade esta nas mãos de terceiros, de boa ou má fé não sabemos, só
o tempo dirá, mas um novo gerente
até então ainda não foi anunciado.
Agora, esta bomba a notícia de
que a imigração que prendeu o Frilei,
o locutor mais querido da rádio.

