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Local
Na 2ª feira, abre
inscrição para
concurso de
guarda-vida

Hoje

fonte: Climatempo

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

Números da Sorte
Lotofacil (1679):
05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23
Lotomania (1877):
03 - 04 - 11 - 19 - 26 - 28 - 33 - 38 - 44 - 46 57 - 67 - 70 - 81 - 82 - 85 - 88 - 93 - 94 - 98

Indicadores Econômicos
Dólar Comercial: 3,7801
Paralelo: 3,95
Turismo: 3,9270
Euro: 4,4070
Ouro: 156,40

Vacinação
contra a gripe
é prorrogada
novamente
A Prefeitura de Limeira prorrogou novamente a
vacinação contra a gripe, e
a campanha deve durar enquanto houver vacinas disponíveis. Ainda há grupos
com índices baixos, como o
de crianças de zero a 5 anos
e as gestantes. O segmento
dos idosos superou a meta
estabelecida pelo Ministério
da Saúde, de 90%. Na semana passada, foram incluídos
dois novos grupos: crianças
de 5 até 9 anos e adultos de
50 a 59 anos. A aplicação de
vacina nas unidades de saúde ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e
PÁG. 14
das 12h30 às 16h.

Polícia apura
estupro de
menina em
escola
A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga se uma funcionária da escola Jamile Caram de Souza
Dias, que fica no Jardim Santa Adélia, estuprou uma aluna de 4 anos. A garota relatou aos pais que, enquanto a
limpava no banheiro da unidade, a servidora enfiou o dedo em seu órgão genital. Os
pais descobriram a situação
quando a menina, já em casa, não deixou ninguém lavar
seus órgãos íntimos durante
PÁG. 13
o banho.
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Ibovespa: +0,81
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Mai.: 1,38%
Acumulado (12 meses): 4,27%

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Philippe Coutinho tira o Brasil do sufoco com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, na vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0

Segurança
Durante partida
do Brasil, bando
tenta roubar
banco
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Brasil vence
a Costa Rica
com gols nos
acréscimos
A seleção brasileira sofreu, mas conseguiu arrancar
a primeira vitória na Rússia
nos acréscimos do segundo
tempo. Com gols de Philippe
Coutinho e Neymar, a equipe
venceu ontem a Costa Rica
por 2 a 0, em São Petersburgo. Nos outros jogos de ontem, a Suíça derrotou a Sérvia
por 2 a 1 e a Nigéria ganhou
da Islândia por 2 a 0. Hoje serão três partidas: a Bélgica enfrenta a Tunísia, às 9h, o México pode encaminhar sua classificação se vencer a Coreia
do Sul, às 12h, e a Alemanha
joga com a Suécia, às 15h, e só
a vitória interessa para seguir
viva na Copa.
PÁGS. 21 e 22

Desigualdade cai pouco em
meio às incertezas políticas

Outro fator complicador é que ainda não é possível fazer um prognóstico para
os próximos anos, o que dependerá do plano de governo do próximo presidente
Divulgação

Independente
recebe a
Francana
no Pradão
O Independente enfrenta a Francana hoje, às 17h,
no Pradão, e a vitória é fundamental para continuar
tentando a classificação para a próxima fase da quarta
divisão do futebol paulista.
Os três melhores se classificam automaticamente, além
do melhor quarto colocado entre os cinco clubes da
competição. A partida terá
transmissão dos 1020 AM
da Educadora/Gazeta de Limeira.
PÁG. 21

gazeta@gazetadelimeira.com.br

Escola de Dança Glaucia Bilatto é uma das que se apresentam na noite de hoje no Teatro Vitória

Dança é a atração do final de semana

Grupos de dança de Limeira fazem hoje e amanhã,
no Teatro Vitória, as apresentações que integram a Mostra

Municipal de Dança, da Secretaria da Cultura. Hoje quatro
grupos exibem seus trabalhos,
enquanto outros três estão na

programação de amanhã. A
entrada é gratuita, com retirada de ingressos antes dos espetáculos.
PÁG. 9

L

imeira teve estudado o perfil de pobreza entre os anos
2000 e 2017. Entre as principais situações identificadas, está a de que a pobreza até caiu, mas a desigualdade oscilou pouco, afetando principalmente os extremamente pobres. É uma das
conclusões do pesquisador

Pier Francesco De Maria,
doutor em demografia pelo IFCH/Unicamp. Outro fator complicador é que ainda não é possível fazer um
prognóstico de desenvolvimento para os próximos
anos, o que dependerá do
plano de governo do próximo presidente, e de sua
PÁG. 7
aplicação.

