cmyk

Sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Ano 88 - nº 19.072 - 20 páginas Preço: 1,80

Divulgação

Lazer
Com Gusttavo Lima,
rodeio recomeça hoje
O cantor Gusttavo Lima abre, na noite de
hoje, o segundo final de semana do Rodeio
de Limeira. Os portões abrem às 19h30. Hoje acontece também a ACR Superstars, disputa dos campeões que reúne os melhores
do Brasil para montaria em Limeira. A abertura da prova será às 21h. Amanhã, aniversário de Limeira, as atrações são Gustavo Mioto
e o DJ Alok.
PÁG. 9

Intervenção
no transporte
estendida por
mais 180 dias
A Prefeitura de Limeira
prorrogou o prazo de intervenção na operação do serviço público de transporte coletivo urbano, a pedido do interventor, o advogado Renato
Pavanelli. A medida, que tem
validade por mais 180 dias, entra em vigor a partir do próximo dia 29. A Viação Limeirense está sob intervenção desde abril de 2017. Atualmente,
a Prefeitura conclui licitação
para empresa apresentar um
Plano Municipal de MobilidaPÁG. 3
de Urbana.
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Hoje

Números da Sorte

Quina (4775):
38 - 49 - 54 - 55 - 78
Timemania (1231):
09 - 15 - 34 - 38 - 39 - 43 - 78
CRB/AL
Dupla Sena (1839):
1º sorteio: 06 - 15 - 29 - 36 - 42 - 48
2º sorteio: 09 - 10 - 23 - 30 - 38 - 40
Dia de Sorte (50):
14 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 31 | Mês: Setembro

Indicadores Econômicos
Dólar Comercial: 4,1998
Paralelo: 4,38
Turismo: 4,3470
Euro: 4,9090
Ouro: 162,00

Ibovespa: -0,58
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Ago.: 0,70%
Acumulado (12 meses): 8,9114%

Mário Roberto

Expectativa dos expositores é positiva em relação às vendas e público visitante da feira, que acontece no Shopping Nações, das 12h às 19h

Limeira Patchwork segue até amanhã no Shopping Nações
A abertura da Limeira
Patchwork ocorreu ontem,
no Shopping Nações, e a feira segue até amanhã, das 12h
às 19h. O evento traz as novi-

dades do setor, cursos gratuitos, exposição e peças prontas para vendas, além de projetos para quem quer confeccionar. A presidente da feira,

MUSEU ABERTO - Limeira participa, amanhã e domingo, da Jornada do Patrimônio Paulista 2018, em parceria entre Prefeitura e estado. O Museu Histórico e
Pedagógico Major José Levy Sobrinho e a Gruta da Paz estarão abertos, das 9h
às 21h, para visitação. A ação tem o objetivo de valorizar a história e o potencial
turístico, além de aproximar o público de patrimônios históricos e culturais, por
meio de visitas monitoradas.
PÁG. 9

Força Tática apreende 75 kg
de maconha no Jd. Manacá
liciais, deixou a caixa e, na fuga, sacou uma arma. Antes de
atirar, foi alvejado pelos PMs.
Mesmo ferido, o rapaz conseguiu fugir e, horas depois,
deu entrada na Santa Casa
de Santa Bárbara D’Oeste. A
droga estava na caixa de papelão, num veículo em frente
ao imóvel.
PÁG. 12

Operação prende 22 na cidade
Uma operação de âmbito estadual, que envolveu
Polícia Militar e Polícia Civil,
fechou o cerco contra pessoas que constavam como
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Amanhã
Sol com muitas nuvens durante o
dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Local
Lançada ação
preventiva
contra câncer
de mama
PÁG. 19

Polícia Militar se reúne hoje, às 11h, com envolvidos na reintegração de posse

JB Anthero

A denúncia de um popular a policiais militares que
patrulhavam no Jardim Lagoa
Nova rendeu a apreensão de
75 quilos de maconha na Rua
Rickson Rigon, no Jardim Manacá. No endereço, o acusado
deixava um imóvel em construção com uma caixa de papelão nas mãos. Ele viu os po-

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Justiça manda autoridades
conterem invasão do Horto

Cordeirópolis
vai financiar
construção de
represa
A Caixa Econômica Federal aprovou o financiamento
de R$ 12,5 milhões para que a
nova represa de abastecimento de Cordeirópolis, Santa Marina, comece a ser construída.
A estrutura será maior que a da
bacia de Cascalho, com a capacidade de 1 bilhão de litros de
água. As obras poderão iniciar
PÁG. 11
ainda em 2018.

fonte: Climatempo

procuradas pelo Poder Judiciário, nas esferas criminal
e cível. Somente em Limeira, 22 foragidos foram prePÁG. 12
sos ontem.

Dora Arcaro, ressalta que, a
cada ano, aumenta o número de visitantes e expositores.
“A feira é bastante conhecida e isso atrai muitas pesso-

as que gostam de artesanato.
Neste ano, são 100 caravanas
cadastradas, mas tem outras
que vêm ao longo do evento”,
comenta.
PÁG. 3
Denis Martins

Silveira também quer dar maior exposição aos trabalhos da PM

A

pedido do Ministério Público, a Justiça de Limeira determinou que a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Segurança Pública tomem medidas para impedir
que mais pessoas ingressem
no espaço do Horto Florestal, ocupado por movimentos sociais desde o último dia
7. O número de famílias, só
do Movimento dos Sem-Casa (MSC), subiu de 600 para
900 em apenas uma semana.
Para a Justiça, a ampliação da
invasão aumenta risco de degradação do meio ambiente e
dificulta a ordem de desocupação, já autorizada, sob risco de confronto com a PM.
A corporação se reunirá hoje
no batalhão, a partir das 11h,
com órgãos envolvidos com
a reintegração de posse do
Horto. “Há todo um processo logístico e a PM é um órgão de apoio, por isso é necessário que haja essas reuniões com representantes de
diversos órgãos”, explicou o
comandante da PM, Márcio
PÁG. 8
Silveira Franco.

Silveira traz
projetos
para reduzir
criminalidade
No comando do 36º Batalhão de Limeira a partir desta semana, o tenente-coronel
Márcio Silveira Franco se reuniu ontem com a imprensa.
Silveira informou, que trouxe
ideias de outras cidades da região que poderão ser adotadas
aqui e deverão ajudar na redução da criminalidade, mas precisam ser implantadas em parceria com a Prefeitura e também com a Câmara, por meio
de projetos de lei. O comandante quer ainda dar maior exposição aos trabalhos da PM,
nos meios de comunicação e
PÁG. 12
nas redes sociais.

