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Esportes
César Sampaio visita
a Gazeta de Limeira
O ex-volante César Sampaio visitou
a Gazeta de Limeira ontem. Atual presidente do Comercial de Tietê e comentarista da ESPN e da Rádio Capital, o ex-jogador concedeu uma entrevista exclusiva
e o assunto não poderia ser outro: a seleção brasileira na Rússia. Entre os tópicos
abordados, Sampaio é a favor da permanência de Tite.
PÁG. 12

Recurso de
Anderson
é rejeitado
no TRE
O recurso (embargos declaratórios) movido pelo vereador Anderson Cornélio Pereira foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
que determinou a cassação
do diploma dele por abuso de
poder político e religioso. Nada muda, por enquanto. Agora, é preciso aguardar a publicação do acórdão e eventual
recurso especial eleitoral para saber quais serão os efeitos
PÁG. 3
concretos.

gazeta@gazetadelimeira.com.br

WhatsApp (19) 9 9699.7000

www.gazetadelimeira.com.br

facebook.com/GazetadeLimeira

Hoje

Números da Sorte

Quina (4728):
02 - 37 - 41 - 54 - 64
Timemania (1207):
04 - 35 - 41 - 43 - 48 - 53 - 56
ATLÉTICO/PR
Dupla Sena (1815):
1º sorteio: 01 - 04 - 07 - 13 - 19 - 29
2º sorteio: 01 - 09 - 11 - 24 - 35 - 48
Dia de Sorte (26):
02 - 08 - 10 - 11 - 16 - 20 - 28 | Mês: Agosto

Indicadores Econômicos
Dólar Comercial: 3,8423
Paralelo: 4,03
Turismo: 3,9970
Euro: 4,4730
Ouro: 151,50

Ibovespa: +1,16
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Jun.: 1,87%
Acumulado (12 meses): 6,93%

Amanhã
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segurança
Trio fazia cigarro
de maconha
em máquina e
depois vendia
PÁG. 5

Oliveira diz que infrações não podem ser canceladas, pois são de 2017,
mas motoristas que se sentirem lesados podem pedir ressarcimento
JB Anthero

REVITALIZAÇÃO - A cobertura da quadra do centro comunitário do Jardim Ouro Verde passa por revitalização. Estruturas serão substituídas ou recuperadas, em obra prevista para ser concluída em setembro. Até lá, o
PÁG. 11
local segue fechado para atividades.

Reflexo
da greve,
alimentos têm
alta histórica

Prazo para
aprovação de
obras deve
ser reduzido

A greve dos caminhoneiros encerrou no final de
maio, mas o reflexo dos dias
parados continua a ser sentido nas prateleiras dos supermercados. Estudo da Associação Paulista dos Supermercados (APAS) e Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) aponta que
inflação no mês de junho teve alta histórica. Os principais vilões, de acordo com os
consumidores, são as aves e
PÁG. 14
o leite.

A lei da Aprovação Responsável Expressa (ARE) pode reduzir de 30 a 60 dias para até uma semana a aprovação de algumas obras, considerando que a documentação
enviada esteja de acordo. Sancionada na última semana, a
lei só depende de um decreto
de regulamentação para valer
para construções novas, residenciais, de até 500 m², e industriais, comerciais ou voltadas à moradia estudantil com
PÁG. 7
até 1000 m².
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda sem nuvens.

Secretário diz que multas com
falhas podem ser ressarcidas

Homem que
matou mulher
de Limeira é
identificado
A limeirense Mara Cristina
da Silva, de 51 anos, foi morta pelo corretor Genival Nunes da Silva, de 52 anos. Genival resistiu à negociação com
a PM por três horas e meia, até
atirar contra um dos agentes,
que revidou e acertou um tiro
em seu peito.
PÁG. 5

fonte: Climatempo

O

secretário de Mobilidade Urbana de
Limeira, Rodrigo
Oliveira, falou ontem sobre o
radar da via Luiz Pantano, no
bairro Cecap, e garantiu que
se novas multas apresentarem inconsistência devido a
falhas formais de impressão,
o motorista tem direito a ressarcimento. Conforme a Gazeta mostrou, mais 1.902 multas, antigas, estão com inconsistências, conforme denúncia feita pelo vereador Waguinho da Santa Luzia (PPS). Oliveira explicou que, ao contrário das multas canceladas anteriormente por decreto municipal, isto não poderá ser
feito no novo caso denunciado pelo vereador, pois as infrações se referem a 2017, e
já foram processadas. Os interessados em ser ressarcidos
devem preencher documento
na Secretaria de Mobilidade
Urbana.
PÁG. 3

