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Brasileiros protestam nas ruas e pedem queda nos
preços, fim da corrupção e melhorias sociais
Brasileiros saem às ruas das principais
cidades do país contra o aumento de
preços, a corrupção e por melhorias
nos serviços públicos de transporte,
saúde, educação e segurança. Os
protestos apartidários demonstram a
insatisfação da população que clama
por mudanças.

Eliaria Andrade/ Agência O Globo

Durante as comemorações dos 25
anos do PSDB, esta semana, o expresidente Fernando Henrique
Cardoso afirmou que o Brasil vive hoje
um momento vibrante, em que as
novas gerações ganham as ruas. Leia
mais sobre a exposição 25 anos do
PSDB e 19 anos do Plano Real
“É importante que as pessoas
expressem suas vontades, mesmo que
sejam muito díspares as suas
vontades. É claro que a partir daí, os que são responsáveis, que estão no governo, têm que perceber: as
coisas não estão tão bem quanto eles pensam.” Assista aqui
O senador Aécio Neves afirmou que o Brasil precisa de um novo rumo, já que a propaganda divulgada pelo
governo do PT não condiz com a realidade das pessoas, o que tem motivado as manifestações no país.
“Devemos receber os protestos, como democratas que somos, com respeito para que possamos
compreendê-los. Para mim, fica claro que o Brasil cor-de-rosa, sem miséria, dos recordes de produção, não
encontra correspondência na vida real das pessoas.” Leia mais
O governador Antonio Anastasia disse que os governantes devem saber interpretar as manifestações e
buscar soluções para as reivindicações do povo.
“As manifestações demonstram um forte sentimento de insatisfação entre a população. Esse sentimento não
pode ser ignorado pelos governantes, que precisam buscar soluções adequadas para as queixas,
reivindicações e problemas apontados.” Leia mais
O presidente do PSDB-MG, deputado federal Marcus Pestana, destacou que a voz das ruas será importante
para que o governo federal, principal alvo dos protestos, melhore a qualidade de vida da população.
“Temos que amadurecer soluções para a mobilidade urbana, a insegurança econômica, a corrupção e as
falsas faxinas, a falta de vínculo com o sistema político, a polícia democrática.” Assista aqui

Sob pressão de Minas, Dilma envia marco
do minério ao Congresso

Anastasia anuncia redução da tarifa de
ônibus e programa na área de energia

Exatamente um ano após início da campanha de
mobilização do Governo de Minas pela correção dos
royalties do minério, o governo federal enviou o
projeto do novo marco regulatório da mineração ao
Congresso Nacional. O senador Aécio Neves saudou
a proposta, mas lamentou que o código mineral
chega ao Congresso após uma década de cobranças
e prejuízos sofridos pelos municípios e estados
mineradores. Só para Minas a perda acumulada com
o atraso da regulamentação é de R$ 10 bilhões.
Aécio ressaltou que a mobilização dos mineiros foi
fundamental para o debate. O governador Antonio
Anastasia afirmou, no entanto, que o projeto do novo
código tem avanços, mas ainda precisa ser
aperfeiçoado no Congresso.
Assista à Palavra do Governador

O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia,
anunciou a redução do preço das passagens do
transporte entre os 34 municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A partir de julho, a
principal tarifa terá redução de 3,65% e passará a
custar R$ 3,30. A decisão do governador abrange 745
linhas de ônibus gerenciadas pelo Estado e não inclui
o transporte urbano, que é gerenciado pelos
municípios. Anastasia também lançou o programa
Energia em Dobro com o objetivo de aumentar a
confiabilidade no abastecimento de energia, com
diminuição das interrupções. Serão investidos R$ 100
milhões em 149 municípios e beneficiados 320 mil
consumidores, o que representa cerca de 1,2 milhão
de pessoas que vivem nessas cidades. Leia mais

Inflação é a causa
dos protestos, diz
imprensa externa

Governo Dilma é
reprovado pelos
brasileiros

Aeroportos não
estarão prontos
para Copa 2014

A voz do povo nas
ruas do país quer
mudanças

A dramática situação do
país é tema dos
principais veículos de
comunicação no mundo.
Revista inglesa afirma
que uma das razões das
manifestações
certamente é o aumento
da inflação, que está
começando a corroer o
poder de compra da
grande maioria dos
brasileiros. E não há
previsão de mudar.
Leia mais

Pesquisa divulgada esta
semana confirma
aumento da insatisfação
da população brasileira
com o governo da
presidente Dilma. De
acordo com o Ibope, o
governo petista é
reprovado em seis de
nove áreas: segurança
pública, saúde, impostos,
combate à inflação, taxa
de juros e educação.
Leia mais

O que era previsível se
confirmou. O próprio
ministro da Aviação Civil,
Moreira Franco, já
admite que a maior parte
da obras de
modernização dos
aeroportos brasileiros
não será concluída a
tempo para a realização
Copa do Mundo de 2014.
Os turistas circularão
entre cacos e telhas.
Leia mais

Nas ruas de todo o país,
sobram motivos para a
população protestar. O
governo Dilma vai
conseguindo desagradar
a todos e o
descontentamento se
traduz nas pesquisas. A
voz do povo nas ruas
quer mudanças. Nesses
dias de protesto, o país
parece estar sem
comando. Onde está a
presidente? Leia mais
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