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Venda

General Motors
VENDO - Captiva, 2.4, prata
2010, inteira, (IQL-4733),
R$ 45.000,. Tr.: (11) 974763411.

Renegociação de dívidas
>> Brasília
Por 296 votos a 12, a Câmara aprovou, ontem, o projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. Ela prevê o alongamento da dívida por
20 anos e a suspensão do pagamento das parcelas até o
fim deste ano, com retomada gradual a partir de 2017.
Entretanto, os deputados retiraram do texto a maioria
dos dispositivos de contrapartidas dos estados, como a
proibição de aumentos por dois anos e a criação de um
teto para gastos públicos. Segue à sanção presidencial.

Saiba Mais 
A derrota do governo na votação do projeto não mudará a
disposição da equipe econômica em pedir medidas de reequilíbrio fiscal. Em nota emitida ontem à noite, o Ministério
da Fazenda informou que continuará a exigir contrapartidas
dos estados que pedirem socorro ao governo federal. “Compete à pasta, a análise e a recomendação para aprovação
final do presidente da República”, informa.

Pacote contra a crise gaúcha
>> Porto Alegre
Confrontos entre manifestantes e Brigada Militar marcaram o segundo
dia de votação do Plano
de Modernização do Estado, pela Assembleia.
Os deputados debateram
o projeto que autoriza a
extinção da Fundação
Zoobotânica,
Cientec,
Fundação de Economia
e Estatística (FEE), Metroplan, da Fundação
Piratini e Fundação para
o Desenvolvimento de Re-

cursos Humanos (FDRH).
A matéria recebeu um
substitutivo e 13 emendas
- duas retiradas. Iniciativa
do PDT propõe a criação
da Fundação Estadual de
Comunicação e Cultura,
para reunir a Fundação
Piratini, IGTF, Teatro
São Pedro e Fundação
Orquestra Sinfônica de
Porto Alegre (Fospa). Sem
término até o fechamento
desta edição, a votação tinha previsão de se estender pela madrugada.

Projetos aprovados 
No primeiro dia de votação, encerrado na madrugada de
ontem, passaram três projetos - o que transforma a Agência
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento
(AGDI) em um escritório de desenvolvimento de projetos; o
que reduz de 20 para 17 secretarias; e o que propõe novas
normas para cedências de servidores da área da segurança
pública, civis e militares, todos propostos pelo Executivo.

Acidente com a Chape
>> La Paz, Bolívia
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O governo boliviano
considerou a empresa e o
piloto do avião da LaMia
os “responsáveis diretos”
pela queda da aeronave,
no fim de novembro em
Medellín, na Colômbia.
Também aponta que Celia Castedo - a funcionária da agência nacional
boliviana de aviação civil, que autorizou o voo
apesar das irregularidades - descumpriu seus
deveres e prescreve uma
punição. A apuração é o
início de outra investigação que incluirá os fiscais
da Colômbia e do Brasil.

Saiba Mais 
A queda do avião da Lamia
matou 71 das 77 pessoas a
bordo, entre elas, o piloto,
jogadores e dirigentes da
Chapecoense, além de
jornalistas que acompanhavam o time catarinense
para jogo na Colômbia. A
investigação apontou que a
aeronave tinha capacidade
de voar as exatas quatro
horas e 20 minutos do
plano de voo. Os responsáveis pela falta de reserva de
combustível e a informação
emitida são o piloto e a
Lamia.

Autoria de atentado
>> Berlim, Alemanha
O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou, ontem, o atentado contra uma feira natalina em
Berlim, ocorrido na segunda-feira. Um caminhão foi
lançado na multidão, deixando 12 mortos e 48 feridos.
Qualificado de “ato terrorista” pela chanceler alemã,
Angela Merkel, o ataque lembra, pelas circunstâncias, o cometido em Nice, na França, há cinco meses.

