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PSDB comemora 25 anos e celebra
19 anos do Plano Real
O PSDB comemora, na próxima terça-feira (18/06), 25 anos de sua fundação e celebra os 19 anos do
lançamento do Plano Real.
Para marcar esta data tão importante para os tucanos, o partido realiza a exposição “25 anos de fundação do
PSDB e 19 anos de lançamento do Plano Real”.
Até 4 de julho, quem passar pelo corredor de acesso do plenário da Câmara dos Deputados poderá conferir
um pouco da história do PSDB, partido criado, em 1988, após o processo de redemocratização do Brasil e
depois de 21 anos de regime militar.

Grandes painéis com fotos e textos mostram a trajetória das lideranças que criaram o PSDB na consolidação
da democracia no país, na Assembleia Nacional Constituinte, no Plano Real, na modernização da estrutura e
nas reformas estruturais, até a implantação dos programas sociais que mudaram a vida do povo brasileiro.
Leia mais
19 anos de Plano Real
A exposição dará destaque também ao Plano Real implantado em 1993 por Fernando Henrique Cardoso
quando ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. O Plano Real tirou o Brasil de um longo ciclo de
hiperinflação e promoveu a estabilização da economia e a retomada dos investimentos sociais e de
infraestrutura. Leia artigo do senador Aécio Neves - Transformação
A exposição mostra a eficiência do modelo tucano de governar, os principais gestores tucanos e a mobilização
dos militantes em grandes momentos políticos, além do atual processo de modernização do partido que se
tornou a principal legenda de oposição da política brasileira.
Leia artigo do deputado Carlos Sampaio Prontos para o Futuro

Aécio Neves rebate críticas feitas pela
presidente Dilma Rousseff à oposição

Antonio Anastasia destaca preparação de
Minas para competições internacionais

O senador Aécio Neves condenou os ataques da
presidente Dilma Rousseff à oposição que criticou a
condução da economia brasileira pelo governo do
PT. Aécio Neves recomendou serenidade à
presidente Dilma, lembrando que o governo federal
precisa apresentar soluções corretas para o
crescimento da inflação e a estagnação da economia
no país. “É preciso que a presidente tenha
serenidade. Não serão ataques fora do tom à
oposição que vão permitir o controle da inflação da
inflação.” Aécio disse que a queda da presidente
Dilma nas pesquisas de intenção de voto não devem
afetar as análises do governo nem o humor da
presidente. Leia mais

O governador Antonio Anastasia destacou o esforço
do Governo de Minas para preparar o estado para a
Copa das Confederações. Segundo Anastasia, Minas
está pronta para receber bem turistas, jornalistas e
torcedores que vão assistir o mundial deste ano. A
exatamente um ano para o início da Copa do Mundo,
Minas desponta como o Estado mais bem preparado
para receber o mundial e recebeu elogios da Fifa
pelas melhorias na mobilidade urbana e na
infraestrutura dos estádios. Esta semana, o
governador entregou equipamentos para reforçar a na
Copa das Confederações e novos carros para o
Corpo de Bombeiros de todo Estado.
Leia mais

Eugênio Moraes/ Hoje em Dia

Governo Dilma não
Bolsa Família cai na
duplicará toda a BR- conta de quem não
381 em Minas
precisa

Governo PT
fracassa com índios
e ruralistas

Presidente com viés
de baixa assusta o
PT

O governo do PT frustrou
os mineiros com a
decisão de não duplicar
todo o trecho da BR-381
entre a capital e
Governador Valadares.
Os leilões das BRs 040 e
116 também ficaram
para o ano que vem.
Esse é o jeito do governo
do PT de tratar Minas,
estado com maior malha
rodoviária federal.
Leia mais

Morosidade, omissão,
incompetência. O
governo do PT não tem
habilidade para conduzir
os conflitos de índios e
produtores rurais que se
alastram pelo país. Não
demarca terras e nem
garante segurança aos
índigenas. Assassinatos
a índios aumentaram
168% nos governos Lula
e Dilma.
Leia mais

Em ritmo de queda, a
popularidade da
presidente Dilma
Rousseff está deixando
os petistas com as
barbas de molho. Isso
nada mais é que reflexo
da inflação e da alta dos
preços dos alimentos e
serviços, do baixo
crescimento do PIB. O
país enfrenta a lerdeza
do governo e uma crise
de confiança. Leia mais

Estudo da CGU aponta
que servidores,
empresários, produtores
rurais, alunos de escolas
particulares, familiares
de autoridades e até
pessoas falecidas
recebem o Bolsa Família.
Este é o programa de
combate à pobreza do
PT e que garante a
popularidade dos
governos do PT.
Leia mais
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