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PSDB amplia diálogo com população para
apresentar soluções aos problemas do país
O PSDB deu início a uma importante iniciativa para
ampliar o diálogo entre as suas lideranças e os cidadãos
de todo o Brasil. Por meio do site “Conversa com os
Brasileiros” (conversacombrasileiros.com.br), o partido
abriu debate com a população sobre os principais
problemas enfrentados no país como a inflação alta, os
baixos índices de avaliação na saúde e educação, e os
fracos investimentos em infraestrutura e segurança.
O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, convocou
os brasileiros a participar do site para que, juntos,
possam criar soluções concretas e respostas
verdadeiras às demandas.
Leia mais
“Abrindo este canal para ouvir a opinião da população
sobre temas que afetam o dia-a-dia de todos nós. Nosso
país é muito grande e cada região tem a sua realidade e
as suas urgências. Acredito muito em soluções que
venham daqueles que convivem dos problemas.”
Assista ao vídeo
O portal “Conversa com os Brasileiros” conta com depoimentos e opiniões de lideranças e filiados do PSDB.
Os comentários são abertos à população e todo o conteúdo pode ser compartilhado nas redes sociais.
Conheça os temas discutidos no site
Além disso, o site terá informações e notícias sobre as viagens que o presidente nacional do partido, senador
Aécio Neves, fará por todas as regiões do país em busca de propostas para um Brasil melhor. Leia mais
Convenção Nacional - Aécio Neves foi eleito presidente
nacional do PSDB em grande festa azul e amarela realizada
em Brasília no último sábado. Mais de 97% dos
convencionais depositaram seu voto de confiança no
senador e ex-governador de Minas para conduzir o partido
nos próximos dois anos. Aécio Neves foi aclamado por cerca
de 6 mil pessoas que participaram da convenção e fez
discurso crítico ao governo federal do PT. Na próxima
semana, Aécio Neves realiza a primeira reunião da
Executiva Nacional em Brasília.
Leia mais | Veja fotos da convenção
Leia artigo A força da União

Anastasia celebra 10 anos do Choque
de Gestão e busca mais investimentos

Propaganda eleitoral do PSDB apresenta
novo presidente e propostas para país

O governador Antonio Anastasia comemorou uma
década de implantação do Choque de Gestão,
conjunto de medidas que promoveu a recuperação
da economia de Minas e revolucionou a
administração pública do Estado e é referência hoje
em todo o país. Anastasia afirmou que sem o
Choque de Gestão, Minas dificilmente alcançaria
resultados tão expressivos nas áreas sociais e de
infraestrutura. O governador participou, esta semana,
em Londres, de seminário com investidores
internacionais, para apresentar a diversidade de
oportunidades de negócios em Minas. Da Inglaterra,
Anastasia segue para a França onde se encontrará
com investidores franceses.
Ouça entrevista do governador

O PSDB iniciou esta semana a veiculação de
propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e TV de
todo o país. As próximas exibições acontecem nos
dias 25 e 28 de 19h30 às 22 horas, durante os
intervalos da programação. Na propaganda, o partido
apresenta um pouco da história do senador Aécio
Neves, eleito presidente nacional da legenda, e os
seus feitos em Minas como governador. O senador
fez duras críticas à atuação do governo federal do PT
no controle da inflação e convocou a população a
discutir com o PSDB novas soluções para os
problemas do país. O PSDB apresentará programa
em rede nacional, com 10 minutos de duração, na
quinta-feira, 30 de maio.
Assista às propagandas
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Copa do Mundo:
licitação atrasada
e obras paradas

Inflação decola e
atinge bolso do
pobre brasileiro

Sensação de bem
estar é fachada, diz
Financial Times

Bolsa Família é
usado como massa
de manobra

A falta de gerência do
governo do PT tem
trazido prejuízos aos
brasileiros. Para os
mineiros, nem se fale.
Por todo o Estado, o que
se vê são obras
atrasadas e licitações
paradas à espera de
decisão do governo
Dilma. Como
chegaremos à Copa de
2014 sem as obras
prometidas? Leia mais

A inflação deixou de ser
um temido fantasma para
ser um monstro real.
Com a inflação alta, o
povo brasileiro está
assistindo ir pelo ralo o
poder de compra que
conquistou desde o
Plano Real. E o governo
do PT não para de
gastar. E aumentar os
gastos públicos só faz
aumentar a inflação.
Leia mais

Análise de conceituado
jornal britânico diz que a
sensação de que tudo
corre bem no Brasil é
apenas uma “fachada” e
que o estilo “mandão” da
presidente Dilma
Rousseff atrasa a
economia e os
investimentos. Quem
está de fora está vendo
coisas que o Brasil não
vê nas propagandas.
Leia mais

A notícia falsa sobre
suposto fim do Bolsa
Família teria
desaparecido de
imediato se o PT não
tivesse transformado o
caso em munição
eleitoral para atacar a
oposição. O governo
Dilma deveria amenizar
as dificuldades das
famílias ao invés de
mantê-las presas a um
programa. Leia mais
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