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Esportes
Corinthians joga
contra o Deportivo
Lara, na Venezuela,
pela Libertadores

www.gazetadelimeira.com.br

Hoje

fonte: Climatempo

Amanhã
Sol com aumento de nuvens ao
longo do dia. À noite ocorrem
pancadas de chuva.

PÁG. 18

Aos 87 anos,
Gazeta amplia
conteúdo e
atendimento
É seguindo o texto de apresentação de 17 de maio de
1931, “nas boas práticas jornalísticas que exigem” sua atuação, que a Gazeta de Limeira,
aos 87 anos, renova seu compromisso com os leitores ao
promover mudanças que melhoram o atendimento ao público e ampliam a oferta de
conteúdo. Mudanças gráficas,
apresentadas nos próximos
dias, completam o trabalho iniciado em março, com novas seções informativas e de opinião.
Assinantes podem concorrer a
prêmios, entre eles uma camisa oficial da seleção brasileira.
Para celebrar a data, todos estão convidados para partilhar
conosco um bolo, a partir das
PÁG. 6
10h, na sede do jornal.

Números da Sorte

Indicadores Econômicos
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

gazeta@gazetadelimeira.com.br

WhatsApp (19) 9 9699.7000

Dólar Comercial: 3,6755
Paralelo: 3,85
Turismo: 3,8230
Euro: 4,34
Ouro: 152,65

Quina (4680):
19 - 23 - 58 - 61 - 79

Ibovespa: +1,65
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Abr.: 0,57%
Acumulado (12 meses): 1,89%

Lotofacil (1663):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11
- 12 - 13 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23
Mega Sena (2041):
10 - 12 - 22 - 25 - 42 - 54

Federal (5284):
1º 64.992
2º 07.804
3º 47.590
4º 81.565
5º 30.229

Comissão sugere perícia
em toda a rede de água

Vereador que presidiu apuração sobre os aumentos nas contas da BRK
Ambiental determinou que o relatório final seja remetido ao Ministério Público

A

comissão de vereadores que apurou aumentos fora
da média em contas de água

de vários consumidores de Limeira concluiu que a causa do
problema pode ter sido a presença de ar ou de vazamentos

invisíveis. Os vereadores sugeriram à BRK Ambiental uma
reavaliação técnica de toda a
malha de água e esgoto. “O

caso demanda perícia técnica
específica em toda a rede de
abastecimento de Limeira”, citou relatório final. O vereador
Mário Roberto

Liga suspende
Campeonato
Amador
por tempo
indeterminado
Protesto durou aproximadamente duas horas e interrompeu tráfego no sentido interior; congestionamento chegou a 5 quilômetros
JB Anthero

Quatro
na mesma
empresa usam
atestado falso
Quatro jovens que trabalhavam numa mesma empresa
são acusadas pela Polícia Civil
por uso de documento falso. As
mulheres apresentaram atestados médicos para ganhar dias
de folga. A descoberta é resultado de uma investigação que
rendeu, em março, o indiciamento de uma servidora pública por falsificação de documentos públicos e privados. PÁG. 12
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Protesto para
Anhangüera e
e fila chega
a 5km
Um trecho limeirense da
rodovia Anhangüera foi interditado na tarde de ontem
por caminhoneiros, que protestaram principalmente contra o preço do diesel. O sentido interior teve o tráfego interrompido por volta das 14h,
e somente foi liberado perto das 16h. A fila de veículos
chegou a cinco quilômetros,
atrapalhando a vida de muitos motoristas.
PÁG. 12

‘Jornal se
reinventa para
atender o que
o leitor quer’
A mídia impressa tem retomado a sua posição no mercado. “Ela não perdeu a sua importância, não perdeu a sua
credibilidade. Com a pulverização de pensamentos, direcionamentos cada vez mais públicos, o que pauta o jornal é a necessidade do leitor. O jornal está se reinventando nesse sentido”, avalia o diretor da Gazeta,
Roberto Lucato. No aniversário
do jornal, ele faz uma reflexão,
na seção Fato & Versão, sobre
os desafios atuais dos veículos
de comunicação e o momento
político e econômico, nos âmbitos nacional e local.
PÁG. 7

Waguinho da Santa Luzia, que
presidiu os trabalhos, determinou que o relatório final seja
remetido ao MP.
PÁG. 11
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Há 60 anos juntos, casal
dá receita da vida a dois
O que é preciso para alcançar as bodas de diamante, dos 60 anos de casados?
A data é comemorada hoje
por Maria José Duque e Sebastião Duque, que há 25

anos vieram para Limeira viver com os filhos. Eles contam os percalços e as alegrias da jornada, que conta
com oito filhos, 18 netos e
PÁG. 8
seis bisnetos.

Sem professores, escola
dispensa alunos mais cedo

Sebastião e Maria celebram hoje união que sobreviveu aos percalços para comemorar as alegrias

Turmas de estudantes
da escola municipal Professora Aracy Nogueira Guimarães, no Jardim Lagoa Nova,
têm sido dispensadas mais
cedo há dois dias. A informação é de pais de estudantes.
Segundo eles, na terça-feira

e ontem, cerca de três turmas
foram liberadas. Entidades
sindicais informaram que se
reuniram ontem com o secretário da pasta, André Luis De
Francesco, para cobrar uma
solução sobre a falta desses
PÁG. 17
profissionais.

