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Manifesto das Oposições cobra ações concretas da
presidente Dilma para atender demandas dos brasileiros
Os partidos de oposição – PSDB,
Democratas e PPS – apresentaram, esta
semana, manifesto em solidariedade aos
milhões de brasileiros que ocuparam as
ruas nas últimas semanas para demonstrar
a insatisfação com a situação do país.
Leia mais
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O documento intitulado “Os brasileiros
querem um Brasil diferente”, defende o
combate à inflação e a adoção de medidas
viáveis para acabar com a corrupção,
restaurar padrões éticos de conduta e
aumentar a transparência. Leia o manifesto
O manifesto também protesta contra o
pronunciamento vazio da presidente Dilma
Rousseff, concedido na segunda-feira em
reunião com governadores e prefeitos, sem
apresentar medidas efetivas para atender
as demandas da população. Leia mais
O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, em discurso no plenário, voltou a cobrar da
presidente Dilma ações concretas para as áreas da saúde, transporte, segurança e educação.
“Propomos concluir todas as linhas de metrô e aeroportos e arquivar o projeto de construção do trem-bala;
investir o mínimo de 10% do PIB em educação e um patamar mínimo obrigatório de 10% da receita corrente
federal para a saúde.” Assista o vídeo
Aécio Neves disse que a presidente Dilma frustrou os brasileiros com as medidas anunciadas. Segundo ele,
ela deve cortar pela metade o número de ministérios e de cargos de confiança e dobrar investimentos. Leia
artigo A Velha Política e o novo Brasil
Reforma política - O senador ainda lamentou os dez anos de paralisia do governo do PT em promover a
reforma política no Congresso Nacional. As oposições são contrárias ao plebiscito proposto por Dilma por
não considerá-lo o melhor caminho para promover a reforma política, mas sim uma mera manobra destinada
a encobrir a incapacidade do governo de responder às cobranças dos brasileiros. Leia Nota das Oposições
PSDB, PPS e Democratas defendem a realização de um referendo, consulta popular que pode ser
convocada depois de reforma amplamente debatida e aprovada, cabendo aos eleitores ratificar ou rejeitar a
proposta. Já o plebiscito é a convocação dos eleitores para aprovar ou rejeitar questões relevantes antes da
existência de lei. Entenda a diferença entre Plebiscito e Referendo.

Antonio Anastasia concede reajuste
para servidores de 78 carreiras

Aécio Neves vota pela transformação
da corrupção em crime hediondo

O governador Antonio Anastasia sancionou a Lei
20.748, que reajusta as tabelas de vencimento
básico para servidores de 78 carreiras do
Executivo Estadual, beneficiando ativos e
aposentados. Aproximadamente 36 mil servidores
de órgãos e entidades estaduais serão
beneficiados e os novos valores vigoram a partir
de julho. O reajuste salarial terá um impacto anual
sobre a folha de pagamento de R$ 49,7 milhões,
em 2013, e mais R$ 75 milhões, em 2014. O
Governo de Minas também criou novas vagas
para servidores a serem preenchidas por meio de
concurso público em várias áreas. Leia mais

O senador Aécio Neves votou a favor do projeto de
lei que transforma em crime hediondo a corrupção
ativa e passiva. Com isso, o corrupto ou o
corruptor não terão direito ao pagamento de fiança,
a progressão para o regime semiaberto e não
poderão ser anistiados. A proposta incluiu na
categoria de crime hediondo o peculato – roubo ou
desvio de dinheiro ou bens ao qual o servidor
público deve acesso no exercício de sua função.
“É uma resposta entre tantas que o Congresso e o
país precisam dar aos que querem um país mais
justo, mais solidário e, sobretudo, um país que
respeite os brasileiros.” Leia mais

Lula se omite em
protestos, mas
inflama a galera

Governo PT deixa
mobilidade de lado
em 11 anos

Brasil tem maior
dívida bruta entre
emergentes

Protestos no país e
a fábrica de crises
do PT

Depois de ver o circo
pegar fogo, com
protestos aguerridos em
todo o país, a presidente
Dilma apareceu só para
jogar confete com um
discurso de querer
também mudar o Brasil.
A quem pensa que
engana? Mas onde está
o padrinho? Cadê o
Lula? Inflamando a
torcida?
Leia mais

Nos últimos 11 anos
cerca de R$ 6,8 bilhões
foram autorizados para
ações de mobilidade
urbana, porém apenas
R$ 1,3 bilhão foram
efetivamente aplicados,
o equivalente a 19,1%.
Esta é a gestão
ineficiente do governo do
PT que quer preparar o
país para grandes
eventos mundiais.
Leia mais

Instituição financeira
internacional revela que
o Brasil ultrapassou a
Índia e tem a maior
dívida bruta entre os
emergentes. O país
lidera o ranking porque,
em 2012, foi o que mais
se endividou entre os
países em
desenvolvimento. Em
2014, há risco de
recessão.
Leia mais

Dilma Rousseff está há
dois anos e meio no
cargo e nunca se
mostrou tão inapta para
a cadeira que ocupa. Em
poucas horas, conseguiu
piorar o que já parecia
estar no limite do
insuportável. Está
exibindo sua verdadeira
vocação: provocar crises
em série e suscitar a
balbúrdia.
Leia mais
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