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Sexta-feira, 22 de junho de 2018

Fifa

Esportes
França vence e avança de fase;
Argentina perde da Croácia
A França é a terceira seleção garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo
ao derrotar o Peru por 1 a 0, com gol de
Mbappé. Já a Argentina sofreu uma dura
derrota para a Croácia por 3 a 0. A Nigéria,
que enfrentará a Islândia hoje, ainda não
pontuou. Deste jogo e da próxima rodada
vai depender o futuro da Argentina na Copa do Mundo.
PÁG. 15 e 16

Em virtude da partida entre Brasil e Costa Rica pela
Copa do Mundo hoje, às 9h,
os balcões de atendimento
da matriz e filiais, bem como
os demais departamentos da
Gazeta de Limeira, vão abrir
mais tarde, às 12h30.
A Diretoria

Juntos, Sesi
e Senai terão
orquestra
filarmônica
Um concerto gratuito
no domingo, às 10h, marca
o lançamento da Orquestra
Filarmônica Sesi e Senai em
Limeira. O projeto “Orquestrando São Paulo” é do maestro João Carlos Martins,
regente da Orquestra Bachiana Sesi-SP. Para a filarmônica, foram unidas a Banda Marcial do Senai “Luiz
Varga” e da Camerata do
Centro de Atividades Mario
Pugliese do Sesi. O evento
será realizado no auditório
da escola Senai.
PÁG. 6
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Hoje

Números da Sorte

Timemania (1195):
Americano/RJ
Dupla Sena (1803):
1º sorteio: 01 - 04 - 18 - 19 - 21 - 25
2º sorteio: 13 - 22 - 23 - 27 - 28 - 49
Dia de Sorte (14):
01 - 08 - 16 - 20 - 21 - 26 - 31 | Mês: Novembro

06 - 09 - 13 - 38 - 56 - 61 - 75

Indicadores Econômicos
Dólar Comercial: 3,7663
Paralelo: 3,95
Turismo: 3,9130
Euro: 4,3710
Ouro: 156,50

Ibovespa: -2,84
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Mai.: 1,38%
Acumulado (12 meses): 4,27%

fonte: Climatempo

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
Amanhã
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segurança
Posto de
combustíveis
é lacrado pela
Polícia Civil
PÁG. 10

Pela primeira vitória na Copa,
Brasil encara a Costa Rica

Fágner, atleta do Corinthians, entra na lateral direita da seleção no lugar
de Danilo, que sofreu contusão no quadril durante o treino de ontem
Lucas Figueiredo/CBF

Em Limeira,
preço da
gasolina cai
R$ 0,20
O litro da gasolina teve queda de cerca de R$ 0,20
em Limeira. Ontem, parte dos
postos vendia o combustível a
R$ 4,19. O preço médio encontrado até então era de R$ 4,39
o litro da gasolina e R$ 2,69 do
etanol. A Petrobras anunciou
redução de 1,1% no preço da
gasolina em suas refinarias. A
partir de hoje, o litro do combustível será vendido pela estatal por R$ 1,8634, 2 centavos a menos. A Petrobras está com uma política de redução de preço da gasolina há
uma semana.
PÁG. 8
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Jogadores da seleção brasileira fizeram um treino leve ontem na Arena Zenit em São Petersburgo, palco do jogo de hoje contra a Costa Rica
Divulgação

V

encer. Mais do que
alternativa, é obrigação para a seleção brasileira hoje na partida
contra a Costa Rica. Em seu
segundo jogo pelo Grupo E
da Copa do Mundo da Rússia,
a vitória é fundamental na caminhada para a classificação.
Novo tropeço no confronto
que começa às 9 horas (de
Brasília), em São Petersburgo,
e o risco de se despedir ainda na primeira fase aumentará sobremaneira. Ninguém
tem dúvidas de que a seleção
brasileira é favorita. Mas para transformar essa expectativa em vitória, o time precisará corrigir os defeitos apresentados na estreia. Fágner,
do Corinthians, entra na lateral direita da seleção no lugar
de Danilo, que sofreu contusão no quadril durante o treiPÁG. 16
no de ontem.

Nova coordenadoria unirá
ações de combate às drogas
Vinculada ao gabinete do
prefeito Mario Botion, a Coordenadoria Antidroga aproximará ações de combate ao uso
de drogas que já existem em
Limeira, como os desenvolvidos pela Polícia Civil, PM, GCM
e Ceprosom. “A meta é trazer
todos para perto, a fim de que

os esforços sejam potencializados. A coordenadoria é para
centralizar as ações”, disse Botion. Ainda não há prazo para
que a coordenadoria seja ocupada. Também para o combate
ao uso de drogas, foi lançado,
na Câmara, o Movimento LiPÁG. 3
meira sem Drogas.

Shoppings e Mercadão
serão abertos às 11h30

Em ensaio, orquestra filarmônica une músicos do Sesi e Senai; apresentação será no domingo, às 10h

Devido ao jogo de hoje
do Brasil, na Copa da Rússia,
muitos serviços terão alteração em seus horários de atendimento. Os shopping centers
e o Mercado Modelo abrem às

11h30. Na Prefeitura, a maior
parte do expediente começa
às 12h. O transporte coletivo
para no horário da partida,
mas retoma logo após o final
do jogo.
PÁG. 6

