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Hoje

Números da Sorte

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a qualquer hora.
Amanhã
Nublado com aberturas de sol
à tarde. Pode garoar de manhã
e à noite.

Presidente
de Tribunal
mantém Lula
preso
O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
endossou a decisão do relator da Lava Jato, desembargador João Pedro Gebran Neto, e decidiu manter preso
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Ontem, despacho de Gebran Neto suspendeu ordem de habeas corpus
que havia sido concedido pelo plantonista da Corte, desembargador Rogério Favreto, em favor do ex-presidente
Lula. Na decisão, Thompson
Flores também envia o pedido de habeas corpus à 8ª
Turma. “Considerando que
a matéria ventilada no habeas corpus não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito
do Desembargador Federal
Relator em valer-se do instituto da avocação para preservar competência que lhe
é própria (Regimento Interno/TRF4R, art. 202), determino o retorno dos autos ao
Gabinete do Desembargador
Federal João Pedro Gebran
Neto, bem como a manutenção da decisão por ele proferida no evento 17”. (Estadão
Conteúdo)

Comunicado

Mega Sena (2057):
10 - 13 - 20 - 37 - 38 - 54
Quina (4718):
11 - 27 - 37 - 71 - 79
Dia de Sorte (21):
02 - 08 - 10 - 11 - 12 - 18 - 31
Mês: Março

Dupla Sena (1810):
1º sorteio: 01 - 05 - 23 - 25 - 36 - 39
2º sorteio: 02 - 15 - 25 - 36 - 37 - 44
Timemania (1202):
12 - 36 - 44 - 58 - 63 - 69 - 75
SÃO CAETANO/SP

Federal (5299):
1º 07.252
2º 02.179
3º 19.479
4º 02.852
5º 02.103
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Solenidade
lembra
Revolução
de 1932
A tradicional solenidade em memória aos combatentes limeirenses acontece hoje, às 9h, na Praça do
Soldado Constitucionalista
de 1932. O ato será no mausoléu do sargento Pierrotti,
no Cemitério Saudade I. A
exposição “Limeira e o Movimento Constitucionalista”, organizada pelo Museu
Histórico e Pedagógico “Major José Levy Sobrinho” também pode ser conferida até
2 de outubro, na Gruta da
Paz, na praça Toledo Barros.
As visitas são de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, aos
sábados, das 9h às 14h e aos
domingos, das 10h às 13h,
com entrada gratuita. Mais
informações pelo telefone
3441-4805.
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Mesmo com goleada, Galo
está eliminado da Segundona
Independente atropelou o Jaguariúna por 6 a 0, no Pradão, mas a Francana
não fez a sua parte e empatou sem gols com a Itapirense na última rodada
JB Anthero

M

esmo aplicando
uma sonora goleada no Jaguariúna por 6 a 0, no Pradão, o Independente não contou com
a ajuda da Francana, que ficou no 0 a 0 com a Itapirense, em Franca e com isso, classificou o time de Itapira, que
se juntará a Comercial e Francana na próxima fase. Desta
forma, o Galo está eliminado
do Campeonato Paulista da
Segunda Divisão. Os gols foram marcados por Matheus
Varão, Giovani, Denis Nunes,
Wendel, Marcinho e Lucas
Pezão. O alvinegro encerrou
sua participação na competição com 10 partidas de invencibilidade: sete vitórias e três
empates. Por um ponto não
PÁG. 5
avançou de fase.

GCMs encontram
até criança em
festa com bebida
alcoólica
Giovani, Igor e Lucas Ambiel comemoram gol de Lucas Pezão, o último da goleada do Independente sobre o Jaguariúna por 6 a 0

César Grecco/Palmeiras

Devido ao feriado da Revolução Constitucionalista
de 1932, os balcões de atendimento da matriz e filiais,
bem como os demais departamentos da Gazeta de Limeira, estarão fechados hoje, com reabertura amanhã,
a partir das 8h. Não haverá circulação na terça-feira
(dia 10), com normalidade na
quarta-feira.
A Diretoria

Colisão de
moto em
poste mata
homem

Esportes
Santos perde
amistoso no
México e Ventura
minimiza

Hyoran foi o destaque do Palmeiras na tarde de ontem na goleada por 6 a 0 sobre Liga Alajuelense, em San Jose, na capital costarriquenha
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Atacante Marinho fez sua estreia no Grêmio na derrota por 2 a 1, de virada para o Corinthians, em amistoso realizado na manhã de ontem
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Palmeiras
vence terceiro
amistoso no
Caribe
O Palmeiras encerrou a
excursão pela América Central com uma goleada sobre
a Liga Alajuelense, da Costa
Rica, por 6 a 0, em San Jose, capital costarriquenha.
Com um gol de Bruno Henrique, três de Hyoran e outros dois de Gustavo Scarpa, o time alviverde disputou seu terceiro e último
amistoso pelo continente.
Nos outros dois testes, vitórias por 2 a 0 sobre Árabe
Unido e Independiente MePÁG. 6
dellín.

Corinthians
bate Grêmio
de virada no
Itaquerão
O Corinthians venceu o
Grêmio, de virada, por 2 a 1,
em amistoso realizado ontem no Itaquerão. Os gaúchos marcaram no começo da partida, com o lateral
Léo Moura. O novato Matheus Matias, que veio do
ABC, atuou por 45 minutos
e não decepcionou, marcando seu primeiro gol pelo Timão. Marquinhos Gabriel logo em seguida, virou. Foi a
segunda vitória seguida do
Timão, que na quarta-feira
bateu o Cruzeiro, em pleno
Mineirão, por 2 a 0, gols de
Romero e Pedro Henrique.
O Corinthians volta a campo
na próxima quarta-feira, às
20h30, para outro amistoso
contra o Cruzeiro, desta vez
no Itaquerão.
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