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Local
Prefeitura e
sindicatos discutem
hoje Estatuto do
Magistério
PÁG. 14
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Hoje

fonte: Climatempo

Números da Sorte

Indicadores Econômicos

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda sem nuvens.
Amanhã
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto ainda
sem nuvens.

Dólar Comercial: 3,8755
Paralelo: 4,06
Turismo: 4,0230
Euro: 4,5240
Ouro: 153,00

Quina (4721):
04 - 21 - 49 - 51 - 52

Ibovespa: -0,62
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Jun.: 1,87%
Acumulado (12 meses): 6,93

Lotofacil (1687):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07
- 09 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 24

André Mococa
acerta
retorno à
Internacional
A Internacional segue se
reforçando para a disputa da
Copa Paulista. Depois do atacante Paulinho, a diretoria
apresentou um velho conhecido da torcida: André Mococa. Um dos responsáveis
direto pela brilhante campanha do Campeonato Paulista da Série A-3 de 2017, que
culminou com o acesso à A2 do Paulista, Mococa fez 18
jogos com a camisa leonina.
No primeiro semestre deste
ano, o meia disputou o Campeonato Mineiro Módulo II
PÁG. 16
pelo Mamoré.

Exigência de
experiência
trava 1º
emprego
Encontrar o primeiro emprego se torna um desafio
para jovens, especialmente
quando as empresas exigem
experiência. O problema recorrente foi identificado em
Limeira pela Comissão Municipal de Emprego. Algumas
chegam a pedir experiência
até mesmo na hora de contratar os estagiários. Com base
na situação, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
abriu inscrições para um curso piloto preparatório voltado
PÁG. 10
para a indústria.
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Federal (5300):
1º 64.870
2º 21.745
3º 14.998
4º 73.125
5º 48.668

Fifa

Atacante Mandzukic fez o gol da vitória da Croácia na prorrogação e colocou sua seleção na final da Copa, contra a França, no domingo, às 12h

PÁG. 9

Croácia
e França
decidem
a Copa
As seleções da Croácia e
da França decidirão no próximo domingo, às 12h (de
Brasília), a final da Copa do
Mundo. Ontem pela segunda semifinal, os croatas bateram a Inglaterra por 2 a
1, de virada. Mandzukic fez
o gol da vitória na prorrogação. Pela primeira vez em
sua história, a Croácia vai
decidir um Mundial. Aos ingleses resta o consolo de,
assim como em 1990, brigar
pelo terceiro lugar, sábado,
às 11h, contra a Bélgica, em
São Petersburgo.
PÁG. 15

Inteligência e integração vão
reger ações da Polícia Civil

Nova delegada seccional, Elaine Maria Biasoli, se apresentou ontem e comandará
Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis e outras cinco cidades da região
Denis Martins

Limeira tem
manhã com
frio de 7,2ºC
A manhã de ontem foi a
mais fria do ano em Limeira,
com temperatura mínima de
7,2ºC, aferida pela estação meteorológica da FT/Unicamp.
Mas, em áreas rurais, o frio pode ter sido mais intenso. Hoje,
a mínima será abaixo dos 10ºC
e máxima de até 20ºC. PÁG. 9

Geral
Boa Vista e
Campo Belo
recebem
Canta Limeira

Elaine Biasoli, nova seccional, já atuou em Limeira como delegada assistente no 1º Distrito Policial (DP) e foi titular do 3º DP

A

delegada seccional de Limeira,
Elaine Maria Biasoli, se apresentou ontem à
imprensa. Ela comanda a Polícia Civil de Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis e outras cinco cidades da região.
Elaine quer que os delegados e policiais atuem com inteligência policial e também
pretende reforçar a integração entre as forças policiais.
Atualmente, é a inteligência
que impera na investigação.
Quanto à integração, essa
união é primordial à sociedade, pois quando o munícipe está com um problema,
ele não quer saber se é um
policial civil, militar ou guarda que vai chegar”, disse. A
delegada já atuou em Limeira em meados de 1989. “Essa é a oitava vez que assumo
uma delegacia seccional”,
afirmou.
PÁG. 8

Compra de 5 abacaxis por
R$ 300 acaba na polícia

Servidor poderá pagar para
manter pais em convênio

Cordeirópolis prevê 40 vagas
para curso de Logística

Uma moradora do Jd. Nova Itália comprou cinco abacaxis no mês passado e ganhou
outro de brinde. A aquisição
foi feita com um vendedor que
parou um caminhão em fren-

Em acordo com os sindicatos que representam os servidores de Limeira, deve ir à
votação, em regime de urgência, um projeto que permite
que o servidor pague, para po-

A Prefeitura de Cordeirópolis está em tratativas com
o Centro Paula Souza para
a implantação de uma classe descentralizada no município. Estão previstas 40 va-

SP-147 requer
atenção do
motorista aos
desvios
Motorista que passa pela
rodovia Engenheiro Tosello
(SP-147/Limeira-Engenheiro Coelho) deve ficar atento
aos desvios nos quilômetros
94+320 e 90+900. A estrada
passa por obras de duplicação, que está 45,98% concluída. O início das obras ocorreu em abril do ano passado. O prazo de término está mantido para fevereiro de
2019. A Intervias informou
que os desvios estão sinalizados.
PÁG. 7
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te da casa dela. No entanto,
o combinado foi o pagamento de R$ 30. Para surpresa da
mulher, ao checar o extrato de
seu cartão anteontem, viu que
foram cobrados R$ 300. PÁG. 8

der manter no convênio médico o genitor que está fora da
regra. O texto é do presidente da Câmara, Zé da Mix. Nova reunião acontece amanhã
com as entidades.
PÁG. 7
Mário Roberto

Concessionária Intervias pede atenção dos motoristas às sinalizações dos desvios na pista

gas para o curso técnico de
Logística, a serem oferecidas em 2019. As aulas devem
ocorrer na escola municipal
Maria Aparecida, no Jardim
PÁG. 9
Cordeiro.

