
WWW.ADINOEL.COM
Adinoél Sebastião /// Inglês – Tradução Livre 035/2011

US avoids default as Obama signs 
debt bill into law

President Barack Obama has signed 
legislation to increase the US debt 
ceiling and avert a financial default 
after Congress voted in favour of a 
bipartisan compromise deal.

The bill cleared its final hurdle in the 
Senate by 74 votes to 26.

The law raises the debt limit by up to 
$2.4tn (£1.5tn) from $14.3tn, and 
makes savings of at least $2.1tn in 10 
years.

The deal was struck after negotiations 
between Republicans, Democrats and 
the White House went down to the 
wire.

The signing of the law came roughly 10 
hours before Washington was due to 
run out of time.

Without a deal to raise the debt ceiling, 
the US would have been unable to 
meet all its bills, according to the US 
treasury department.
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EUA evitam falta de pagamento (calote) 
enquanto Obama assina projeto de lei 
para lei

O Presidente Barack obama assinou legislação 
para aumentar o teto da dívida dos EUA e 
evita um falta de pagamento financeiro após 
o Congresso votar a favor do compromisso de 
acordo bipartidário.

O projeto de lei limpou sua barreira final no 
Senado por 74 a 26 votos.

A lei aumenta o limite de débito em 2,4 
trilhões de dólares acima dos 14,3 trilhões de 
dólares, e faz economias de pelo menos 2,1 
trilhões de dólares em 10 anos.

O acordo foi decidido após negociações entre 
Republicanos, Democratas e a Casa Branca 
abaixo da barreira.

A assinatura da lei veio aproximadamente 10 
horas antes que Washington tinha para 
terminar o prazo.

Sem o acordo para aumentar o teto da dívida, 
os EUA estariam impossibilitados de acertar 
todas as suas contas, de acordo com o 
departamento do tesouro dos EUA.
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