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Ivoti

No colorido da
Feira das Flores

Ivoti fica ainda mais colorida a partir de
hoje, quando se inicia a segunda edição
da sua Feira das Flores. A abertura oficial
está programada para as 10 horas. Ontem,
organizadores e expositores tratavam de dar
os últimos retoques (foto). A feira, que ocorre
no Núcleo de Casas Enxaimel da Feitoria
Nova, segue até o próximo domingo. Final

Cadernos

BAH! mostra galera
que defende a tradição
 Em comemoração à Semana Farroupilha,
o Bah! mostra a rotina de jovens que estão
ajudando a preservar as tradições gaúchas.

Nova Zelândia e suas
belezas no TURISMO

 Cada vez mais brasileiros estão optando por
conhecer ou morar na linda e misteriosa terra
de O Senhor dos Anéis.
Nesta edição

MP 382 CAI E TERMINA
AJUDA A CALÇADISTAS

◗ Medida provisória foi derrubada pelo
próprio governo federal para destravar
a prorrogação da CPMF na Câmara

A

MP 382, que concedia benefícios a alguns setores, entre eles o calçadista, foi derrubada ontem
pelo próprio governo para destravar a pauta da Câmara e assim pôr a prorrogação da CPMF
em votação. Ontem mesmo, o governo apresentaria nova versão da MP na forma de projeto de lei.
E a oposição (DEM, PSDB e PPS) protocolou ontem três ações diretas de inconstitucionalidade
no Supremo Tribunal Federal contra a revogação das MPs 382, 379 e 380. Página 11
Rodrigo Rodrigues/GES

HOJE É 20 DE SETEMBRO

Gaúcho, com
muito orgulho

Dados da FGV

Miséria teve
redução no 1o
mandato de Lula

Conforme a Fundação
Getúlio Vargas (FGV), a
miséria teve queda de
27,7% no primeiro mandato
do presidente Lula. Apenas
em 2006, 5,9 milhões de
pessoas deixaram de ser
miseráveis. Página 30

Campo Bom

Comprovante
do pedágio
apresenta falha
Página 5

Taquara

Jovem é
morto com
tiro na cabeça
Página 33

Efeito Renan

CCJ do Senado
aprova o fim
do voto secreto
CULTURA DO SUL: quinta-feira será marcada por uma série de atividades, como desfile programado para a manhã na Pedro Adams. Páginas 7, 10 e 29

Imposto permanente

Proposta de prorrogação da CPMF até
2011 passa em 1o turno na Câmara

◗ Emenda constitucional do governo volta a ser discutida hoje pelos deputados. Página 3
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