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Senador Aécio Neves diz que falta ao governo
federal assumir responsabilidades
O senador Aécio Neves cobrou da presidente
da República a condução das mudanças
reivindicadas pela população que tem
protestado por todo o país clamando por
melhorias nos serviços de saúde, transporte e
educação, a redução dos preços e o fim da
corrupção.
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Presidente nacional do PSDB, Aécio Neves
afirmou que o governo petista foge às suas
responsabilidades pelo momento vivido no país.
Leia mais
“O governo deve assumir a sua
responsabilidade. Tem que cortar gastos
supérfluos e garantir financiamento para saúde,
educação e nos metrôs das capitais. Tem que
agir com ética e com decência. É isso que o
Brasil quer.”
Para o senador mineiro, quem perde com os erros da gestão petista, que falha em discutir assuntos
importantes como a mobilidade urbana e o inchaço da máquina, é a população brasileira. Leia mais
“O que estamos assistindo, infelizmente para o Brasil, é o fim antecipado de um governo que não consegue
dar respostas, não consegue mostrar efetivamente que tem disposição.”
Tucanos defendem consulta popular – Aécio Neves disse que as oposições trabalharão no Congresso
para aprovação da reforma política e pelo referendo da população nas eleições de 2014.
“Nós, congressistas, temos sim que votar, dentre tantas questões, o tema da reforma política. Defendemos
que, votada a reforma política, possamos submetê-la a um referendo junto com as eleições do ano que vem.
Isso é racional, isso é bom para o Brasil. O resto é engodo. O resto é um governo que não tem coragem de
assumir as suas responsabilidades.” Leia mais
O senador afirmou que o PSDB apresentará, na próxima semana, um conjunto de ideias consensuais para a
aplicação da reforma política no país, que incluem a discussão do voto distrital misto, fim das coligações
proporcionais e do voto secreto. Leia mais

Antonio Anastasia destaca importância do
agronegócio para Minas Gerais

Wellington Pedro/ Imprensa MG

O governador Antonio Anastasia afirmou que o
agronegócio tem sido um dos destaques da
economia do Estado. No ano passado, Minas teve
um crescimento duas vezes e meia maior que a
média do Brasil e um dos principais fatores que
contribuíram para esse resultado foi o avanço da
agricultura mineira (4,4%). Nos últimos anos, a
participação de Minas no PIB agropecuário brasileiro
cresceu de forma significativa. Só no ano passado, a
produção do Estado foi de quase R$ 133 bilhões.
“Aumentamos percentualmente a nossa participação
no PIB agropecuário do Brasil de modo muito
expressivo de uns anos para cá: de 9%, hoje esta
participação é superior a 13%. Isso tudo significa que
a nossa agricultura vai bem”. Assista ao Palavra do
Governador

O peso da máquina
impede Brasil de
crescer

Burocracia atrasa e
impede obras de
mobilidade

Inflação sobe,
indústria recua e o
medo cresce

Dilma Rousseff
paga preço pela
falta de gestão

O governo federal, com a
sua gigantesca máquina
administrativa, impede o
país de avançar.
Especialistas avaliam
que a União gasta muito
e mal e defendem uma
reforma que reduza
gastos, aumente a
eficiência da gestão e
enxugue o número de
ministérios e cargos de
comissão. Leia mais

Pelo ritmo das obras
executadas pelo governo
federal em parceria com
estados e municípios
desde 2011, o brasileiro
não será beneficiado tão
cedo pelos R$ 50 bilhões
prometidos pela
presidente Dilma para
resolver gargalos de
mobilidade urbana nas
metrópoles. Nada
animador. Leia mais

A indústria recuou em
maio depois de o
governo ter exagerado
no otimismo e a previsão
para o próximo semestre
é de baixo crescimento.
Os protestos abalaram a
confiança da economia
brasileira que piorou. A
inflação não deu trégua e
o povo tá com medo do
desemprego.
Leia mais

Dilma Rousseff está
pagando o preço pela
forma como conduziu o
país até hoje. Acreditou
que a alta popularidade
lhe serviria de salvoconduto. Ela continua
em seu castelo, alheia à
realidade. Acuada pelas
ruas, só conseguiu
produzir respostas
equivocadas ou medidas
inócuas. Leia mais
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