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Comissão da verdade

A

Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei
12528/2011 e instituída em maio de 2012. Formada
somente por esquerdopatas tem por ﬁnalidade apurar
os crimes cometidos pelos militares, os cometidos por
militantes de esquerda não.
Nem a famigerada comissão, nem os trinta anos de
governo esquerdista não apresentaram nada convincente sobre os supostos malvados militares.
Na semana passada protagonizaram mais um capítulo. A exumação do corpo do ex-presidente João Goulart em São Borja no Rio Grande do Sul. São Boja parecia
Sucupira, do seriado Bem Amado de Dias Gomes. Só faltou o Zeca Diabo para agilizar a ação, mas o Odorico
Paraguaçu de saias estava.
Maria do Rosário, Comandanta em Chefe da ação,
montou palanque para discurso político, contratou a
empresa de eventos Capacita de Porto Alegre, 12 peritos
de sua conﬁança, entre eles um cubano, pau mandado
de Fidel Castro, e autoridades da esquerda herbívora.
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Evento com Governador do Estado
reúne cerca de 400 pessoas
Foto: Gabriela Junges/Ascom/P-SJC

São José do Cedro
a quarta-feira, 13, cerca de 400 pessoas
participaram do evento de
lançamento do edital de
licitação para mais um trecho de pavimentação
asfáltica na zona rural de
São José do Cedro. O
governador em exercício,
Joares Ponticelli, esteve
presente para a assinatura
do edital, que aconteceu
no CTG Mate Amargo.
A pavimentação asfál-

N

Túmulo onde estão sepultados os ex-presidentes da República, Getúlio Vargas, João Goulart e o Gov Leonel Brizola. Foto:
Jefferson Bernardes/Agência Preview

Como tudo foi feito na base do improviso, antes que
se chegasse aos restos mortais de Jango, dois corpos
errados foram exumados no jazigo da família Goulart/Brizola. Os técnicos de Maria do Rosário tiveram de
apelar à memória do ﬁlho do coveiro que enterrou o expresidente para saber, aﬁnal, onde estava o corpo.
Vale lembrar, que a exumação de um corpo, consiste
em retirar o caixão do tumulo, coloca-lo em um caixão
maior e transporta-lo para o laboratório. Nada que a
funerária local e o ﬁlho do coveiro não pudessem fazer.
Segundo um jornalista local, “Foi um vexame. Um
serviço de amador. Os 12 peritos vestidos como astronautas não prepararam o campo de provas. A ministra
Maria do Rosário e o governo do PT dispensaram a condução proﬁssional que Ministério Público Federal e
MJDH (Movimento de Justiça e Direitos Humanos)
tinham montado com peritos de renome internacional
da PUC do RS, assumindo tudo sozinha. Maria do Rosário pediu ao prefeito a decretação de feriado e até um
palanque. Ela será candidata a senadora em 2014. Tudo
foi feito em clima eleitoral. Em São Borja, muita gente
pensa que podem ter ido os despojos errados”.
Então, seja qual for o resultado da autópsia, não terá
credibilidade.
Enquanto isso, a farra com o dinheiro público continua e os recordes de arrecadação também. Isso na corte
Federal, por que nas municipais, a pindaíba é grande.
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tica abrange um trecho de
oito quilômetros de extensão, ligando a BR-163 aos
distritos de Mariﬂor e
Padre Réus, até a ponte do
Rio das Flores. A previsão
de investimento é de cerca
de R$ 10,5 milhões. Na
ocasião, o prefeito Plínio
de Castro destacou a
importância desta obra,
esperada há vários anos.
“Temos a felicidade de conseguir, com menos de um
ano de governo, dar início

ao processo licitatório
visando a execução deste
trecho, tão aguardado
pela população da zona
rural do nosso município”, destacou o prefeito,
agradecendo ainda o
governador Raimundo
Colombo e o secretário de
Infraestrutura do Estado,
Valdir Cobalchini, que
também fazem parte desta
conquista. Ponticelli também declarou sua satisfação por poder estar pre-

sente no município como
governador, presenciando
um momento tão importante.
Na ocasião, Ponticelli
ainda conﬁrmou o valor
de R$ 1,8 milhão do Fundam (Fundo de Apoio aos
Municípios), para execução de obras de melhorias
em São José do Cedro. Os
projetos que serão executados com esse valor ainda
não foram deﬁnidos.

Deputados estendem a Lei da Ficha Limpa para servidores
Brasília
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados
aprovou a PEC 284/13,
oriunda do Senado, que
proíbe a nomeação de servidores públicos considerados inelegíveis. Até
então, a regra só valia para
cargos eletivos.
Segundo a Lei da Inelegibilidade, não podem ser
votadas as pessoas que
forem condenadas em
segunda instância, por um
colegiado. Também são
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inelegíveis os analfabetos,
estrangeiros e parentes de
chefes do Executivo. A
PEC que estende a Lei da
Ficha Limpa para servidores das esferas municipal,
estadual e federal, também impede a contratação
de gestores que tiveram
suas contas rejeitadas.
“Medidas como esta
vão fechando cada vez
mais o cerco para os mal
intencionados, que usam
dinheiro público em benefício próprio e maculam a
política brasileira. Duran-

te as manifestações, o
povo saiu para exigir um
basta na corrupção. É preciso dar respostas à altura
dessa voz que vem das
ruas”, argumentou Peninha. Para entrar em vigor,
contudo, a proposta terá
que ser analisada por uma
comissão especial e depois
votada no plenário da
Câmara.

dicional apoio”, justiﬁcou
ele.

“Qualquer iniciativa
que dê mais transparência às administrações
públicas tem meu incon-

Rogério Peninha
Mendonça
Deputado Federal
PMDB/SC
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