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Hoje

fonte: Climatempo

Amanhã
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

Dólar Comercial: 3,7155
Paralelo: 3,90
Turismo: 3,8630
Euro: 4,3810
Ouro: 158,00

Ibovespa: -0,87
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Abr.: 0,57%
Acumulado (12 meses): 1,89%

Saem regras
para saque do
PIS inativo
A lei e o decreto que regulamentam os saques das contas inativas dos fundos dos
programas de Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), para todas as pessoas que tenham o benefício,
foram assinados ontem pelo
presidente Michel Temer. Têm
direito ao saque servidores
públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada
de 1971, quando o PIS/Pasep
PÁG. 14
foi criado, até 1988.

Candidatas
a rainha do
rodeio podem
se inscrever
Interessadas em participar do concurso que elegerá rainha e princesas do Rodeio de Limeira deste ano já
podem se inscrever. Podem
participar mulheres de 18 a
28 anos que residam em Limeira, inclusive as que já
participaram do concurso em outras edições e não
foram eleitas. A inscrição é
gratuita. O baile, que apresentará as candidatas, será
no próximo dia 8, no Gran
PÁG. 10
São João.

Números da Sorte

Indicadores Econômicos

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

Estádio Luzhniki, em Moscou, receberá o jogo de abertura da Copa do Mundo entre Rússia e Arábia Saudita

Geral
Zoonoses
capacita
agentes sobre
nebulização
PÁG. 14

Rússia e Arábia Saudita
abrem hoje a Copa do Mundo
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an Antonio Pizzi. A cerimônia
de abertura está marcada para
as 11h30 (de Brasília). A deste
ano estará focada apenas nas
apresentações musicais. Seus
protagonistas serão o cantor
Robbie Williams e a soprano
russa Aida Garifullina. PÁG. 16

Ampliado
público para
vacinação
contra a gripe
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Idosa desaparece por mais
de 12h após receber ligação

Em golpe do falso sequestro, mulher de 68 anos deixou sua casa no meio da
madrugada de ontem e só foi localizada no final da tarde, na Av. Costa e Silva
Wagner Morente

U

ma ligação de criminosos, que tentavam aplicar o
golpe do falso sequestro contra uma mulher de 68 anos,
fez a vítima deixar sua residência no meio da madrugada de ontem e ficar desaparecida por mais de 12 horas. Para agravar a situação,
familiares receberam uma ligação, durante a manhã, de
bandidos que exigiam resgate, situação típica de seques-

tro. O caso chegou à Polícia
Civil, que mobilizou a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) no caso. A idosa
apenas foi encontrada no final da tarde, após seu automóvel passar por uma das câmeras da muralha digital nas
imediações da Avenida Costa
e Silva. Ela foi abordada por
guardas civis municipais em
um posto de combustíveis,
onde se encontrou com seus
familiares.
PÁG. 7

GCM flagra situação
precária em “clínica”
Familiares foram ao posto de combustível onde a mulher foi abordada para o reencontro

Araguaia nas fazendas dele
em Jussara. Segundo o MPF,
Quintal fez uso da água sem
as licenças ambientais exigidas por lei. A indenização por
danos ambientais pedida é de

R$ 215 milhões. O empresário
nega irregularidades e apresentou documentos. “Estou
tranquilo quanto a esse outro
processo, pois não há irreguPÁG. 10
laridades”, disse ele.

Moacyr Franco. O cantor e
compositor de sucessos como “Ainda ontem chorei de
saudade” se apresenta, a

partir das 20h, com o Coral
Infantil Vidarte. Ingressos
são vendidos na bilheteria
PÁG. 8
do teatro.
JB Anthero

SANTO DE CASA(R) - Há 54 anos, a comunidade de Santo Antônio, no bairro Teixeira Marques, renova a esperança de solteiros com a distribuição do bolo
dedicado ao patrono, conhecido como o santo casamenteiro. Os pães também
fazem parte da tradição, para não faltar fartura. Voluntária há 25 anos, Sônia
Mendonça afirma que nunca ninguém reclamou da eficácia do santo numa de
suas ações mais conhecidas. Mas, se ainda não é tempo de achar o par, vale nova tentativa. “Se ainda não deu certo, Santo Antônio ainda não achou a pessoa
PÁG. 9
certa, pois ele não falha”, garante.
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Mega Sena (2049):
10 - 19 - 27 - 31 - 51 - 53

Gazeta traz
tabela da
Copa do
Mundo

Moacyr Franco hoje no Teatro Vitória
O público que for hoje ao Teatro Vitória poderá acompanhar uma retrospectiva da carreira de

Lotofacil (1675):
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12
- 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Federal (5292):
1º 03.223
2º 38.041
3º 82.936
4º 04.815
5º 07.173

Rússia e Arábia Saudita
abrem a Copa do Mundo, às
12h (de Brasília) no Estádio
Luzhniki, em Moscou. A seleção russa está desacreditada pelo seu torcedor, enquanto os árabes apostam na filosofia do técnico argentino Ju-

MPF pede indenização de R$ 215 mi a Quintal
Ação civil pública movida
pelo Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, contra o
empresário limeirense Lusenrique Quintal, aponta captação irregular de água do rio

Quina (4703):
11 - 34 - 39 - 46 - 75

Pedro Vilela/Agência I7/Estadão Conteúdo

Copa de 2026
será nos
EUA, Canadá
e México
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gazeta@gazetadelimeira.com.br

WhatsApp (19) 9 9699.7000
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