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Esportes
Tite convoca a
seleção para a
Copa do Mundo
sem surpresas

Hoje
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Sol com algumas nuvens.
Noite com muites nuvens.
Amanhã

PÁG. 11

Coluna sobre
veículos
estreia hoje
na Gazeta
A Gazeta estreia hoje, nos
Classificados, a coluna Car
Mais, que será publicada duas vezes por semana, na terça e na sexta-feira. O material
é produzido pela Agência AutoMotriz, e traz as principais
novidades do mercado de automóveis. Essa nova opção de
leitura reforça a missão da Gazeta, que é informar bem, com
conteúdo interessante e relevante que ajuda o leitor a forPÁG. 8
mar opinião e decidir.

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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Câmara recua e veta projeto
que afetaria tarifa de água

Foram 11 votos pelo veto do prefeito Mario Botion e 9 para derrubá-lo;
projeto que acabava com a taxa de religação de água será arquivado
Nani Camargo

Vacinação
contra gripe
atinge 28 mil
Mais de 28 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe,
em Limeira, pela rede pública
de saúde. O número é positivo,
somado ao resultado do Dia
D no sábado, mas ainda falta muita gente dos grupos de
risco ser vacinada. No dia 19,
os três shoppings serão pontos de vacinação, junto com o
Mercado Municipal.
PÁG. 7

Vereadores de Limeira decidiram, por 11 votos a 9, pelo veto do prefeito Mario Botion a remissão da tarifa de religação da água

Via Jurandyr
Paixão:
aguardado
aval de órgãos

Denis Martins

CAMPEONATO BRASILEIRO
5ª Rodada

2X 1
FLUMINENSE

2X 2
CEARÁ

AMÉRICA-MG

Ao todo, Rua Mário Soares de Campos, na Cidade Universitária, tem seis tampas de bueiros que estão em desnível com o asfalto
Divulgação

PROJETO DO SESC - Em reunião, na última semana, representantes dos escritórios de arquitetura, Sicomércio e a assessoria técnica e de
planejamento do Sesc apresentaram ao prefeito Mario Botion um projeto para o prédio de Limeira. A ideia é que o Sesc "acolha" moradores
do condomínio ao lado, o Residencial Olindo De
PÁG. 2
Luca, por meio de acesso específico.
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Manobras
proibidas
e tampas
preocupam
Alta velocidade, ultrapassagens não permitidas e seis
bueiros, cujas tampas não estão niveladas com o asfalto.
As situações, identificadas na
Rua Mário Soares de Campos, na Cidade Universitária,
favorecem acidentes de trânsito e, por isso, preocupam
comerciantes e estudantes.
Em fevereiro, um motociclista morreu após se envolver
num acidente nesse local. A
sugestão dos populares é que
haja redutores de velocidade,
ou até mesmo que a via tenha sentido único, além de a
Prefeitura providenciar a manutenção correta nas tampas
de esgoto.
PÁG. 6

A Prefeitura de Limeira
publicou as desapropriações
para as obras de alargamento da via Jurandyr Paixão.
Mas ainda faltam autorizações para que as obras sejam retomadas. A autorização final da Cetesb depende de um aval do DAEE, pelo
trajeto conter cursos d'água,
e a Caixa ainda não deu parecer sobre as últimas alterações. A licitação já foi publicada, com abertura dos
envelopes no fim deste mês.
Até lá, a expectativa é que as
outras pendências também
sejam sanadas.
PÁG. 7

BOTAFOGO

A

lei que acabava com
a taxa de religação de água cobrada pela BRK, da vereadora Lu
Bogo (PR), será arquivada. Na
sessão da Câmara Municipal
de ontem, foi mantido veto do
prefeito Mario Botion (PSD) à
medida. Foram 11 votos pelo
veto e 9 para derrubá-lo. A votação do veto começou às 20h
– era o primeiro item da pauta. Após a votação, o vereador
Marcelo Rossi teve uma convulsão e foi socorrido pelos
médicos Maira Costa e Rafael
Camargo, no chão do plenário.
Em seguida, quando apresentou uma melhora, foi levado
por assessores à Unimed para fazer exames. Ao ver o estado de Rossi, o vereador Toninho Franco também passou
mal e desmaiou. O Samu foi
chamado, prestou os primeiros socorros e o levou para o
hospital.
PÁG. 5

Caminhão tem
problema e
bovinos ficam
3h sem água
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