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Geral
No semestre,
INSS concedeu
auxílio-reclusão
a 11 presos
PÁG. 8

Festival
de teatro
começa dia
16 com peças
Entre os dias 16 e 24 deste mês acontece o XIV Festival
Nacional de Teatro. A realização é da Prefeitura, por meio
da Secretaria da Cultura. São
espetáculos gratuitos nas categorias infantil, adulto e de
rua. As apresentações ocorrem em espaços diversos como os teatros Vitória e Nair
Bello, Parque Cidade e em
PÁG. 5
uma escola estadual.
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Indicadores Econômicos

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Amanhã
Dia de sol com algumas nuvens
e névoa ao amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Dólar Comercial: 3,7642
Paralelo: 3,94
Turismo: 3,91
Euro: 4,37
Ouro: 146,90

Ibovespa: -1,49
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Jul.: 0,51%
Acumulado (12 meses): 8,2624

Números da Sorte
Quina (4745):
14 - 32 - 48 - 55 - 61
Lotofacil (1699):
04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14
- 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Mega Sena (2066):
06 - 25 - 27 - 35 - 45 - 55

PÁG. 11

No Olindo De Luca, rapaz atirou contra a PM e, no revide, foi atingido e morto;
no Pq. das Nações, homem disparou contra policiais e morreu após ser baleado
Denis Martin

No Parque das Nações, policiais foram checar denúncia sobre imóvel que era usado como central de distribuição de drogas

Mário Roberto

DORIA NA GAZETA - O candidato ao governo do Estado de São Paulo, João
Doria (PSDB) visitou Limeira ontem e esteve na Gazeta, onde foi recepcionado pelo diretor Eduardo Lucato Neto. O empresário falou sobre os projetos que
pretende desenvolver, se for eleito governador, como a criação da Secretaria do
Interior, que deverá apoiar prefeitos, facilitar a ordenação de seus programas e
definir prioridades. “Minha gestão será municipalista e a criação desta secretaria
vai agilizar os processos. A descentralização melhora a capacidade dos prefeitos
PÁG. 7
a serem bons gestores”, afirma.
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Federal (5308):
1º 41.794
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4º 59.389
5º 42.048

Segurança
Acusado
de vender
anabolizantes
é preso

Homens armados enfrentam
policiais e acabam mortos

Dupla Márcio
e Douglas
participa do
The Voice
A dupla de Limeira Márcio e Douglas está no The
Voice Brasil, da TV Globo. Na
terça-feira, eles se apresentaram na fase de audições às
cegas e passaram.
PÁG. 8
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E

m duas ocorrências
distintas ontem, homens armados enfrentaram policiais militares
e foram mortos. O primeiro caso ocorreu no Olindo
De Luca, onde a PM apurava
denúncia de venda de armamento. Luiz Alfredo Gaiofato
Filho, de 23 anos, se refugiou
num dos apartamentos e, ao
ser localizado pela PM, atirou duas vezes. No revide dos
policiais, foi atingido e morto. A segunda ocorrência foi
no Parque das Nações, num
imóvel usado como central
de distribuição de drogas.
Roberto Isidoro, de 45 anos,
não se rendeu e também atirou contra os PMs. Ele foi baPÁG. 10
leado e não resistiu.

