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PSDB realiza convenção e conduz senador
Aécio Neves à presidência do partido
O PSDB realiza, no próximo dia 18 de maio,
em Brasília, sua XI Convenção Nacional, que
vai conduzir o senador mineiro Aécio Neves à
presidência do partido para o biênio 20132015.
Lideranças políticas de todas as regiões do
país, governadores, senadores, deputados e
prefeitos, filiados e militantes escolherão, além
do novo presidente tucano, 236 nomes para o
Diretório Nacional, entre 177 titulares e 59
suplentes. Leia mais
De Minas Gerais, participarão da XI
Convenção cerca de 1.500 pessoas, entre
delegados e filiados.
O senador Aécio Neves, atualmente a principal liderança das oposições, afirmou que o encontro tucano será
marcado pela unidade em torno do projeto de renovação da legenda e do futuro do país.
“O PSDB vai fazer a renovação da sua direção nacional. Meu nome foi colocado até agora por consenso,
pelas principais lideranças do PSDB. Não me furtarei ao desafio de organizar o partido para as próximas
eleições e apresentar ao país um novo projeto de futuro.” Leia mais
Aécio Neves destacou que o PSDB tem a responsabilidade
de apresentar à sociedade novas propostas para garantir o
crescimento da economia do Brasil e melhorar a qualidade
de vida do povo brasileiro. Leia mais

George Gianni

“Vamos mostrar que somos mais capazes, que não somos
flexíveis com a inflação, como tem sido o governo do PT. O
ano de 2013 é o ano para gastarmos sola de sapato pelo
Brasil e construirmos uma nova proposta, que possa
sensibilizar os brasileiros.”
Omissão do governo do PT – Aécio Neves criticou
duramente a omissão da Presidência da República na
votação de projetos que poderiam garantir o
desenvolvimento do país. Segundo ele, a presidente vira
as costas para a Federação na discussão dos royalties,
alteração da alíquota do ICMS e no processo de
modernização dos portos. Leia mais

Anastasia anuncia investimentos para
municípios e defende pacto federativo

PSDB-MG analisa política energética
brasileira e revela atrasos do PT

Os 853 municípios mineiros receberão, nos próximos
meses, repasse extraordinário de R$ 350 milhões,
recursos provenientes do ICMS e Fundeb. O
governador Antonio Anastasia destacou que a verba
extra faz parte dos esforços do governo do PSDB de
Minas para ampliar a oferta de recursos financeiros
aos municípios, que passaram por dificuldades ano
passado. A meta é estimular, com investimentos, o
crescimento em áreas de infraestrutura. Anastasia
participou do 30º Congresso Mineiro de Municípios,
quando defendeu a descentralização administrativa
como forma de garantir a eficiência dos serviços
públicos. Anastasia criticou a concentração de
recursos em poder da União e também reuniu-se
com a diretoria da Infraero e teve a garantia de que
as obras de Confins serão realizadas. Leia mais

O PSDB de Minas Gerais realizou, esta semana, mais
uma edição do ciclo de debates Minas Pensa o Brasil.
O deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB-BA) e
o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo,
mostraram os atrasos da política energética do
governo do PT e os prejuízos para o país e o povo
brasileiro. Cerca de 120 pessoas assistiram às
palestras e mostraram que estão atentos aos
equívocos cometidos pela gestão petista. “A mudança
da lei do petróleo do segundo mandato do Lula para
dar um empurrão na candidatura da Dilma foi o maior
erro de política econômica da história contemporânea
brasileira”, iniciou Luiz Paulo Vellozo Lucas em sua
palestra sobre petróleo. Esta semana, o PSDB-MG
também inaugurou oficialmente sua nova sede em
Belo Horizonte. Leia mais

Concessões
atrasam e projetos
estão parados

Brasil perde espaço
com baixa nas
exportações

Inflação no topo da
lista dos medos do
brasileiro

2013 avança e não
há solução para o
país crescer

O governo federal do PT
ainda não conseguiu
deslanchar os
investimentos em 2013,
apesar dos vários
pacotes de estímulo à
economia lançados pela
presidente Dilma
Rousseff no ano
passado. Até agora,
nenhum leilão foi
realizado e dificilmente
ocorrerá no primeiro
semestre. Leia mais

O Brasil vem perdendo
espaço nos principais
mercados no exterior e a
fatura dessa presença
cada vez mais tímida tem
sido alta para as contas
do país: só neste ano, já
deixou de ganhar pelo
menos US$ 6 bilhões
com exportações. Uma
das causas é a baixa
produção da Petrobras.
Leia mais

A inflação voltou ao topo
das preocupações,
agora, dos executivos
brasileiros. Entre os
problemas que mais
assustam estão em
primeiro a inflação,
seguida de câmbio, mão
de obra, inadimplência,
custo do crédito e
demanda fraca. Os
empresários defendem
mais investimento. Leia
mais

Avança o ano de 2013 e
os resultados são cada
vez mais sombrios. Além
do crescente aumento
dos preços dos
alimentos que continuam
pela hora da morte, o
país enfrenta o fantasma
o baixo PIB. Mas o
governo federal do PT só
se preocupa em
aumentar o número de
ministérios.
Leia mais
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