26 de abril de 2013

Unidade por Minas e pelo Brasil: PSDB-MG
convoca tucanos para convenção estadual
O PSDB de Minas Gerais realiza,
neste sábado (27 de abril),
convenção estadual do partido para
eleição do novo diretório e da
Executiva Estadual. Com o lema
“Unidade por Minas e pelo Brasil”, a
convenção acontece de 9 horas às
14 horas, na Assembleia Legislativa.
Leia mais
O senador Aécio Neves convocou os
tucanos mineiros a participar do
encontro que contará com a
presença do governador Antonio
Anastasia, do senador Aécio Neves,
do presidente nacional do PSDB,
deputado Sérgio Guerra, além de
parlamentares tucanos, lideranças
estaduais e municipais. Leia mais
Aécio Neves destacou que o encontro dos tucanos mostrará como o PSDB contribuiu para o desenvolvimento
de Minas e reforçará a unidade dos mineiros em torno de um projeto de futuro para o país.
“É o momento de mostrarmos como foi possível fazer Minas avançar nos últimos dez anos, mas, em especial,
de apresentarmos novos caminhos que permitam a Minas continuar avançando. Conto com a presença de
cada um de vocês para este grande momento da democracia, de reafirmamos nossos valores e novamente
mostrarmos que o PSDB pode fazer ainda muito mais por Minas e pelo Brasil. Conto com a presença de cada
um de vocês.” Assista ao vídeo

“É o momento
de
mostrarmos
como foi
possível fazer
Minas avançar
nos últimos
dez anos.”

“Temos que
preparar o
partido para o
futuro de
Minas e do
país.
Precisamos
estar unidos.”

Aécio Neves

Marcus Pestana

O presidente do PSDB-MG, deputado federal Marcus Pestana, afirmou que esta será a convenção da união
em torno da liderança do projeto de Minas para o futuro do país.
“É um momento importantíssimo de revitalização e fortalecimento do PSDB, partido que mudou a realidade
de Minas nos últimos dez anos. É a voz dos tucanos de Minas Gerais de olho nas grandes tarefas e desafios
que temos pela frente. Temos que preparar o partido para o futuro de Minas e para que apresentemos, ano
que vem, um conjunto de ideias para continuar com inovação a herança de Aécio e Anastasia. Precisamos
estar unidos”, afirmou. Assista ao vídeo

Aécio protesta contra rolo compressor do
governo federal no Congresso

Anastasia anuncia mais investimentos e
leva choque de gestão aos municípios

O senador Aécio Neves protestou, esta semana,
contra o rolo compressor do governo federal sobre o
Congresso para aprovar as medidas que vão
dificultar o lançamento de candidatos adversários ao
PT nas eleições presidenciais do ano que vem. Aécio
Neves afirmou que o governo comete violência
política contra a democracia ao atropelar os
interesses do país em favor dos interesses da
presidente da República. Aécio Neves ainda
classificou como uma excrescência a proposta de
emenda constitucional, aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, determinando que
decisões do STF sejam submetidas à aprovação do
Congresso Nacional, restringindo, assim, o poder do
órgão máximo do Judiciário brasileiro. Leia mais

O governador Antonio Anastasia anunciou, esta
semana, o maior programa de financiamento
destinado aos 853 municípios mineiros. Serão cerca
de R$ 700 milhões, distribuídos em diversas linhas,
para alavancar o desenvolvimento nas cidades.
Anastasia também autorizou a construção de quase 4
mil moradias populares, beneficiando diretamente 15
mil pessoas em 100 municípios. O governo de Minas
Gerais lançou o Programa Mineiro de
Empreendedorismo e Gestão para Resultados
Municipais, que tem como objetivo estender o choque
de gestão aos municípios mineiros. Estimular a
prática da boa gestão, a busca por resultados e a
formulação de políticas públicas eficientes são ações
previstas programa do Governo de Minas. Leia mais
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Maquiagem até em
bolsa de estudos no
exterior

Governo do PT
ignora avanços da
educação em MG

Brasil tem baixo
crescimento da
economia, diz FMI

Projeto de poder do
PT derruba a
democracia

O Ministério da
Educação passou a
maquiar números do
programa de estudo no
exterior Ciência sem
Fronteiras, computando
bolsistas regulares da
Capes, órgão de
incentivo à pesquisa.
Uma manobra para
render o programa
“menina dos olhos” da
presidente. Leia mais

O governo federal
veicula campanha na
imprensa mineira para
anunciar meta nacional
para que os alunos da
rede pública devam ler e
escrever corretamente
aos 8 anos de idade. O
que o governo anuncia
como novidade, o
Governo de Minas já
colocou em prática há 10
anos. Leia mais

O fraco desempenho da
economia brasileira em
2012 fez o país cair 25
posições no ranking que
mede o ritmo de
crescimento do PIB de
166 países, de acordo
com estudo do FMI. Em
2011, o país estava em
103º e agora está no
128º lugar, o pior dos
últimos 20 anos.
Leia mais

Com seus podres cada
vez mais expostos, o PT,
partido da presidente
Dilma e dos mensaleiros,
está lançando mão de
todas as armas para
fazer vingar seu projeto
de dominação total. A
principal vítima é a nossa
democracia e o alvo da
hora é o STF. É o PT
mostrando a sua cara.
Leia mais
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