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PSDB e partidos aliados renovam unidade e
criam movimento para discutir eleições 2014

Os partidos da base de apoio do governo tucano em Minas reforçaram mais uma vez a unidade e a força
política no Estado. Leia mais
Durante encontro realizado esta semana, em Belo Horizonte, representantes de oito legendas (PSDB, PP,
PPS, DEM, PSD, PTB, PR e PDT) criaram movimento multipartidário para coordenar as estratégias das
eleições de 2014 no Estado. Leia mais
O presidente do PSDB, deputado federal Marcus Pestana, afirmou que as legendas da base disseminarão a
unidade em torno do projeto eleitoral do próximo ano aos prefeitos, vereadores e membros do partido em
Minas.
“Estamos sinalizando aos nossos prefeitos e vereadores, lideranças e militantes que teremos uma forte
candidatura para o Governo do Estado no ano que vem e que continuaremos unidos. Vamos construir juntos
com os nossos parceiros históricos uma caminhada para 2014.”
Ouça aqui entrevista de Marcus Pestana e Alberto Pinto Coelho
Nos próximos dias, os dirigentes voltarão a se reunir para definir a agenda de viagens das lideranças por todo
o Estado. O movimento multipartidário será conduzido pelo senador Aécio Neves e acompanhado pelo
governador Antonio Anastasia. Leia mais
O presidente estadual do PP, vice-governador Alberto Pinto Coelho, afirmou que o grupo de partidos da base
marchará unido para renovar a credibilidade dos mineiros que, desde 2002, confiaram na aliança que
promoveu importantes avanços sociais e econômicos em Minas.

Aécio apresenta projeto que torna
corrupção de menores crime hediondo

Boa gestão do PSDB em Minas Gerais atrai
mais investimentos estrangeiros

O senador Aécio Neves apresentou, esta semana,
projeto de lei que triplica a pena para quem usar
criança ou adolescente para a prática de delitos. A
proposta torna a corrupção de menores um crime
hediondo e aumenta as penas hoje estabelecidas na
lei em até três vezes. “Temos de inibir a utilização
crescente de menores de idade para cometer
delitos”, disse o senador. Aécio Neves também
apresentou projeto de resolução que propõe abrir
para a sociedade civil a sabatina dos ministros
indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF). A
proposta é de que o indicado ao STF passe por três
etapas antes da votação no plenário do Senado. Leia
mais

O governador Antonio Anastasia trouxe boas novas
para Minas após viagem oficial de trabalho que fez à
Europa. Empresários e investidores franceses e
ingleses demonstraram interesse em ampliar seus
investimentos no Estado. Na Europa, Anastasia
proferiu palestra para empresários, mostrando que
Minas é um dos estados mais preparados para
receber empresas e investimentos nos segmentos da
chamada ‘nova economia’, como biotecnologia,
microeletrônica, tecnologia da informação, indústria
aeroespacial e energia renovável. Anastasia assinou
acordo de cooperação com agências francesas para
projetos de infraestrutura ferroviária, saúde, cultura e
pesquisa. Leia mais

Governo do PT e o
descaso com a obra
da BR-381

Dilma não liga para
vexame em
aeroportos do país

Marco do minério
atrasa e Minas
perde R$ 6 bi

Equívocos do PT
isolam Brasil do
mundo, diz ITV

Se depender da
presidente Dilma e do
governo do PT, a BR-381
continuará sendo palco
de grandes tragédias. A
Rodovia da Morte como
é conhecido o trecho
entre Belo Horizonte e
Governador Valadares
espera ser duplicado há
decadas, mas enfrenta o
descaso do governo
federal.
Leia mais

A poucos dias da Copa
das Confederações e a
um ano do Mundial de
2014, as obras nos
aeroportos brasileiros
andam a passos de
tartaruga. Por ingerência
do governo do PT, a obra
do Aeroporto de Confins
parece que não sairá do
papel. E os mineiros
esperam pelo vexame da
Copa.
Leia mais

A demora para a
liberação do novo marco
regulatório da mineração,
parado nas mãos do
governo do PT, tem
trazido prejuízos
bilionários para Minas. A
enrolação já custou
cerca de R$ 900 milhões
aos cofres do estado
este ano e R$ 6 bilhões
desde 2009. Até o fim do
ano, serão R$ 3 bilhões.
Leia mais

Sob o comando da
presidente Dilma, o
Brasil tornou-se exemplo
mundial do que não
fazer. Baixo crescimento,
inflação e juros altos,
baixa competitividade e
medidas equivocadas
isolam o Brasil do
mundo. Da questão
indígena aos portos, a
marca do PT é a
omissão.
Leia mais
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