17 de maio de 2013

11ª CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB

Aécio Neves convoca tucanos para discutir
novas propostas para o futuro do Brasil

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) convocou os tucanos de todo o Brasil para a 11ª Convenção Nacional do
PSDB que acontece em Brasília, neste sábado (18 de maio). Aécio afirmou que o encontro marca um
momento importante de reinício de uma ampla mobilização do partido para a construção de um novo projeto
para o país. Leia mais | Leia artigo Reencontro com a Historia

“Este é o momento
de o PSDB
apresentar novas
ideias e caminhos
para o Brasil”

“Este é o momento de o PSDB reiniciar a sua trajetória,
apresentando novas ideias e novos caminhos para o Brasil. E a
nossa força é a nossa unidade. Por isso, estaremos juntos com
a presença dos jovens, as mulheres, os companheiros do
PSDB Sindical, do PSDB Afro, que fazem do PSDB o mais
vigoroso partido de oposição do Brasil.” Assista aqui

Aécio Neves
Aécio Neves será conduzido à presidência nacional do partido
em substituição ao deputado federal Sérgio Guerra (PSDB-PE). Também serão escolhidos na convenção 236
nomes para o Diretório Nacional, entre 177 titulares e 59 suplentes. Veja a programação
O presidente do PSDB de Minas Gerais, Marcus Pestana destacou a atuação do senador Aécio Neves como
parlamentar e gestor público e, hoje, principal líder das oposições.

“Aécio é um dos
mais talentosos e
experientes líderes
políticos da nossa
geração”
Marcus Pestana

“Aécio representa o que há de melhor na nossa geração
política. É um dos mais talentosos e experientes líderes
políticos. Com Aécio Neves na presidência do partido,
estaremos aptos a construir uma sólida e forte alternativa
para 2014. É possível fazer muito mais pelo país e é preciso
introduzir mudanças para destravar o desenvolvimento do
Brasil.” Assista aqui

Ex-governador de Minas por dois mandatos, Aécio Neves foi deputado federal de 1986 a 2002 e presidente da
Câmara dos Deputados. Senador eleito em 2010, Aécio sempre esteve presente nos momentos históricos do
partido como o Plano Real, o controle da inflação e a implantação dos pilares da economia, além do Choque
de Gestão, implantado em Minas e, hoje, referência em administração pública em todo o Brasil.
União dos tucanos de Minas - O secretário-geral do PSDB,
deputado federal Rodrigo de Castro afirmou que os tucanos
preparam uma grande festa para conduzir Aécio Neves à
presidência do PSDB e destacou a importância da presença
dos mineiros na convenção. A previsão é de que 2 mil tucanos
de Minas Gerais, entre delegados, filiados e militantes,
participarão do evento. A XI Convenção Nacional acontece no
Centro de Eventos Brasil 21 e será transmitida pela internet.
Acompanhe por aqui

“Minas demonstra
união e força. Vamos
fazer uma grande
festa para os
brasileiros”
Rodrigo de Castro

“É fundamental Minas demonstrar união e força. Vamos fazer uma grande festa para os brasileiros com
militantes, simpatizantes, amigos e amigas tucanos.” Assista aqui
Nesta sexta-feira, o secretariado do PSDB Mulher entrega a medalha Ruth Cardoso para personalidades
femininas e entidades que contribuíram para a defesa dos direitos das mulheres e, no sábado, também realiza
convenção.

Anastasia apresenta potencialidades de
Minas aos Estados Unidos e Europa

Wellington Pedro/ Imprensa MG

O governador Antonio Anastasia participou esta
semana, nos Estados Unidos, de encontro com
grupo de investidores norte-americanos, onde
apresentou as potencialidades econômicas de Minas
Gerais. Anastasia fez palestra sobre infraestrutura no
Brasil, promovida pela Bloomberg, uma das
principais provedoras mundiais de informações para
o mercado financeiro. O governador falou sobre os
programas que estão transformando o Estado no
melhor lugar para se investir e as oportunidades na
área de infraestrutura que podem ser oferecidas ao
setor privado. No programa Palavra do Governador,
Anastasia fala também sobre as agendas que
cumprirá a partir da próxima semana na Inglaterra e
na França em busca de novos investimentos para
Minas Gerais. Assista aqui

Situação da BR-262
mostra descaso do
PT com Minas

Historiador afirma
que PT não gosta da
democracia

Inflação atinge
bolso do povo e
reduz vendas

Dilma não sabe lidar
com matérias
espinhosas

Trecho duplicado da BR262, entre Betim e Nova
Serrana, em menos de
dois anos, já está todo
deteriorado. Estado da
rodovia mostra o
descaso do governo
federal com Minas
Gerais, estado que tem a
maior malha rodoviária
federal e que recebe
pacote modesto de obras
do governo federal.
Leia mais

Em artigo, historiador
afirma que o PT não
gosta da democracia. E
não é de hoje. Desde sua
fundação foi
predominante no partido
a concepção de que a
democracia não passava
de mero instrumento
para a tomada do poder.
O exercício do governo
aproximou o PT dos
velhos oligarcas.
Leia mais

Pesquisa do IBGE já
confirmou: a inflação
atingiu a população
pobre. Prova disso é a
queda nas vendas dos
supermercados e a
diminuição do poder
aquisitivo do povo. Com
esses dados,
especialistas estão ainda
mais pessimistas em
relação ao crescimento
da economia do país.
Leia mais

A presidente Dilma
Rousseff conseguiu
transformar uma
mudança necessária e
bem-vinda numa mera
guerra entre grupos
econômicos. Com a má
condução da votação da
medida provisória que
muda o marco
regulatório dos portos.
Dilma Rousseff lidera um
governo que não
governa.
Leia mais

Folha de S. Paulo - Aécio Neves: País rico é país com educação
O Tempo - Marcus Pestana: Pró-Município- Parceria para o desenvolvimento
Diário Tucano - Eduardo Barbosa: “governo FHC revolucionou políticas sociais no Brasil”
iFHC - Políticas Sociais no Brasil: pequena história dos programas de transferência de renda
Agência Minas - Municípios mineiros ganham página no Portal da Transparência do Estado

Contas Abertas – Companhias Docas não realizaram investimentos
Estado de Minas - Aécio cobra renegociação das dívidas dos estados e municípios
O Globo - Brasil entra em curva lenta de recuperação
ITV - A volta dos leilões de petróleo
O Globo - Eletrobras tem prejuízo de R$ 36 milhões no 1º trimestre
Minas Transparente - Gargalos em infraestrutura estão longe de ser resolvidos
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