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O deputadoO deputadoO deputadoO deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, que é  Bernardo Santana de Vasconcellos, que é  Bernardo Santana de Vasconcellos, que é  Bernardo Santana de Vasconcellos, que é 
vicevicevicevice----líder do PR na Câmara, condenou alíder do PR na Câmara, condenou alíder do PR na Câmara, condenou alíder do PR na Câmara, condenou a postura do  postura do  postura do  postura do 
correligionário carioca ao insinuar que interesses correligionário carioca ao insinuar que interesses correligionário carioca ao insinuar que interesses correligionário carioca ao insinuar que interesses 
privados estariamprivados estariamprivados estariamprivados estariam compondo a MP dos Portos. compondo a MP dos Portos. compondo a MP dos Portos. compondo a MP dos Portos.

Se a noite anterior já foi quente na Câmara dos 
Deputados em Brasília, o clima não foi mais ameno
entre os membros da cúpula do PR nesta quinta-feira 
(9/5). Isso porque o deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos, vice-líder do partido na Câmara, não
aprova a postura de Anthony Garotinho, que insiste 
em distribuir críticas a MP dos Portos e seus 
defensores.

Para o parlamentar carioca, a análise "Medida dos 
Porcos" - como ele mesmo gosta de chamar- tem 
uma série de interferências de interesses privados. 

Garotinho foi contundente nas críticas à proposta do 
deputado peemedebista Eduardo Cunha de juntar
destaques do PMDB, do PSB, do DEM e do PDT em 
uma única emenda, que tem como objetivo impor 
licitação e prazos para as autorizações de exploração 
de terminais privados. A estratégia seria uma maneira 
de tentar aprovar as mudanças em apenas um pacote.

"Essa é a MP dos Porcos. Essa MP está cheirando mal.
Está podre. Isso aqui não pode ser transformado no 
show do milhão", esbravejou Garotinho na sessão de 
quarta-feira (8/5). Segundo ele, a emenda tornaria a 
MP em um "monstrengo". 

A postura de Garotinho deixou muitos correligionários indignados com o comportamento do líder da sigla na 
Câmara. Vasconcellos demonstra indignação ao afirmar que o ex-governador do Rio de Janeiro errou ao falar 
como representante da legenda. "Até o momento 14 pessoas não referendam a atitude de Garotinho em fazer 
denúncias sem provas durante a votação da MP dos Portos. Não referendo essa atitude irresponsável de
Garotinho", disparou.

O parlamentar mineiro afirmou que ele faz parte do grupo que não endossa acusações sem provas. Diante do 
comportamento do político de Campos, membros do PR já pedem a sua saída da liderança da legenda. "Ele 
quer transformar Brasília em uma sucursal para briga carioca. Garotinho deu exemplo de como se faz para 
denegrir o parlamento, o que eu particularmente condeno".

O deputado de Minas Gerais reforçou que sua indignação não foi manifestada por Garotinho, mas sim pelas 
atitudes do carioca. "No total, 14 não se sentem representados e não endossam aquele discurso sem provas, 
inclusive criticando emenda que ele mesmo assinou. A questão não é contra ele. É o fato de ter falado como se 
estivesse representando o partido. Se ele fez isso como o líder é inadmissível porque ele precisa conversar 
com a bancada antes de se pronunciar pela legenda".

Caso não chegue às 18 assinaturas necessárias para deflagrar a saída de Garotinho do posto mais alto do 
partido, Vasconcellos afirma que não sairá do partido, porque isso "seria uma atitude covarde".

"Estou defendendo a queda da chapa inteira. Como vice-líder me incluo, e defendo uma nova eleição para a 
liderança do PR", finaliza.

Comentários

marciamarciamarciamarcia, Araruama | 09/05/13 18:55
Garotinho sempre mostrou ao q veio,até agora ñ sei oq ele esta fazendo ai.

A postura de Garotinho deixou muitos correligionários 
indignados com o comportamento do líder da sigla na 
Câmara 
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representante do povo ele nunca foi só representa a si mesmo e olha q ñ eh um exemplo como político....
Falo em meu nome como cidadã q sou é estou cheia d ouvir tanta besteira!!!!! 

nicolau lemosnicolau lemosnicolau lemosnicolau lemos, goiana | 09/05/13 19:17
A CULPA DE GAROTINHO ESTÁ NA JUSTIÇA ELEITORA. AJAVISTA QUE O GAROTINHO ESTAVA COM OS 
DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS E POR QUE A JUSTIÇA O DEIXOU CSNDIDATAR-SE?

LaurindoLaurindoLaurindoLaurindo, São Paulo | 09/05/13 19:48
Que coisa pequena é a política brasileira: Garotinho ainda continua como político e ainda leva outros 
políticos, bem como a imprensa, a abordarem o que ele fala ou faz. É triste

Túlio PrudenteTúlio PrudenteTúlio PrudenteTúlio Prudente, Catalão-GO | 09/05/13 22:01
Garotinho deveria fazer uma nova greve de fome, mas tendo a coragem de ir até o final, naõ terminando-a 
daquela maneira ridícula que ele fez da outra vez.
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