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APROVAÇÃO. Texto-base prorroga a contribuição até 2011

DRAGAGEM

Governo faz
pressão e
CPMF passa
na Câmara

MP sai na próxima semana
CARLOS NOGUEIRA

Os parlamentares, porém, ainda terão
de analisar 10 destaques e 65 emendas,
que visam alterar o texto original
A Câmara dos Deputados
aprovou, no final da noite de
ontem, em primeiro turno, o
texto-base da prorrogação da
CPMF até 2011, por 338 votos favoráveis, 117 contrários
e duas abstenções. O texto
inclui a alíquota de 0,38%,
como desejava o Governo.

Para a aprovação da medida
eram necessários 308 votos a
favor. Ainda terão de ser analisados 10 destaques e 65
emendas, que visam alterar
o texto original. A previsão é
de que isto ocorra em duas
sessões hoje. Outras informações na página C-5

Destaque
Diante das dificuldades previstas, Planalto viu-se obrigado a
prometer tudo, a todos, na hora
da votação

CORREIOS

Funcionários encerram greve
LUIGI BONGIOVANNI

Com os novos diretores da Codesp e o deputado Márcio França, Brito cumpriu vários compromissos em Santos

O ministro dos Portos, Pedro
Brito, anunciou ontem que a
Medida Provisória da Dragagem, que modifica as regras
para a contratação desse servi-

Na Baixada e no Vale do Ribeira, os serviços nas agências devem começar a ser normalizados a partir de hoje

Os funcionários dos Correios
na Baixada Santista e no Vale
do Ribeira retornam hoje ao
trabalho. Em assembléia realizada ontem, na Praça Mauá,

eles decidiram interromper a
greve iniciada no último dia
14 e aceitar o acordo firmado
em Brasília entre a federação
nacional da categoria (Fen-

tect) e a direção da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Em São Paulo,
porém, a greve deve continuar
parcialmente hoje.
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Ciclofaixa.

A Prefeitura de Santos deve concluir hoje a colocação de telas de proteção nos dois sentidos da
Avenida Presidente Wilson, na divisa entre Santos e São Vicente. A medida é para dar maior segurança aos ciclistas. A-4
DAVI RIBEIRO

OPORTUNIDADE

Suplentes votarão pedido
para afastar vereadores

Guarujá terá
concurso para
334 vagas

O juiz Alexandre Torres de
Aguiar, do Fórum Distrital de
Bertioga, determinou a reabertura de um processo que pode
resultar na cassação dos nove
vereadores. Na prática, o magistrado deu provimento ao
mandado de segurança impetrado pelos advogados do pre-

feito Lairton Goulart. Eles
acusam os parlamentares de
recebimento de vantagens financeiras para cassar o mandato do prefeito em 2006. Os
suplentes serão convocados
para a Comissão de Inquérito
que analisará a denúncia do
prefeito.
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A Prefeitura de Guarujá anunciou a abertura de concurso
para o preenchimento de 334
vagas em vários cargos, a maior
parte para a área da Saúde. Segundo a Administração, o aumento do quadro de servidores visa ampliar os serviços à
população.
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São Paulo perde
para o Boca Juniors
em Buenos Aires

Secretaria Especial
de Pesca assume
direção do TPPS

PARC. NUBLADO

Jogo foi pela Sul-Americana.

Gestão será até março de 2008. A-5

Min.

O banco central dos EUA adotou
medidas fortes para evitar o risco
de crise global. Mas o Brasil está
se mostrando mais resistente. A-2

B-1

do a Codesp, adotem a nova
regulamentação de imediato.
A informação foi transmitida
pelo ministro durante visita a
A Tribuna.
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BERTIOGA

Bom dia

ço nos portos brasileiros, será
publicada e enviada ao Congresso na próxima semana. A
expectativa de Brito é de que
as companhias docas, incluin-
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Umidade do mar deixa ainda o céu
com algumas nuvens.
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