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Local

Mário Roberto

Trabalho social no Rubi

Projeto do vereador Wagner Barbosa, que amplia o horário do comércio, será votado
amanhã pela Câmara. PÁG. 6

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

Segurança
Intervias finaliza
cronograma para
PÁG. 8
semáforos

Município
recebeu
31 alunos
estrangeiros
Em 2017, a Secretaria
Municipal de Educação matriculou em suas escolas 31
estudantes
provenientes
de outros países. Segundo
a pasta, não há dados para
comparação com os anos anteriores. Antes de serem encaminhados às salas de aula,
os alunos passam por avaliação. Depois é feita uma adaptação curricular. São estudantes de diversas nacionalidades como Haiti, Colômbia,
Japão e Bolívia.
PÁG. 10
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Corinthians enfrenta o vice-líder
Internacional-RS no Itaquerão

PÁG. 16

Haiti e leste asiático lideram
rota da migração de Limeira

De 2000 a 2016, Limeira recebeu 1.020 imigrantes internacionais,
sendo 311 haitianos, como informa a pesquisadora Rosana Baeninger
JB Anthero

necessita do suporte da Polícia Militar, não acontece hoje. Deverá acontecer durante
a semana, caso não haja desocupação voluntária. Mais
de 200 integrantes do Movimento Sem-Casa (MSC) saíram do Horto ontem em passeata até o centro e reafirmaram resistência, além de fazer críticas à atual administração municipal.
PÁG. 8

Prêmio Gazeta começa a
receber redações amanhã

Começa amanhã o prazo
para entrega das redações para o 28ª edição do Prêmio Gazeta de Limeira de Literatura.
As escolas participantes terão

Divulgação

fonte: Climatempo

Amanhã

Ordem judicial no Horto será
cumprida durante a semana
A ordem da Justiça para reintegração de posse
das áreas do Horto Florestal de Limeira, invadidas desde o último dia 7, não ocorrerá amanhã, mas está mantido o prazo para as famílias
saírem voluntariamente até
hoje. Por questões operacionais - preparação de cavalaria e até helicóptero -, a ação
de retirada das famílias, que

Hoje

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

O Residencial Rubi deve receber, até meados do próximo ano,
ações do projeto de trabalho social
desenvolvidas em convênio com a
Caixa Econômica Federal. O município optou por desenvolver as
ações após a entrega dos apartamentos, em acompanhamento do
período de adaptação das 900 famílias de baixa renda que receberam a casa própria.
PÁG. 3

Ampliação
do horário do
comércio vai
a votação

gazeta@gazetadelimeira.com.br

WhatsApp (19) 9 9699.7000

até sexta-feira, dia 28, para a
entrega dos trabalhos. As redações devem ser entregues
na sede da Gazeta, na Rua Senador Vergueiro, 319.
PÁG. 6

Passeata do Movimento Sem-Casa (MSC) percorreu as ruas centrais de Limeira na manhã de ontem

Morre, aos 61
anos, Celino do
CT Pinóquio
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e os europeus chegavam a Limeira para o
trabalho nas lavouras de café no início do sistema de parceria, no século 19,
oriundos de outras nacionalidades é que agora aportam
no município, atraídas por ramos como a indústria e serviços. Haitianos, chineses e africanos fazem parte da atual migração internacional na qual
Limeira está incluída, como
identificam estudos do Núcleo
de Estudos de População “Elza
Berquó” (Nepo) da Unicamp.
De 2000 a 2016, Limeira recebeu 1.020 imigrantes internacionais, sendo 311 haitianos,
como informa a pesquisadora
PÁG. 9
Rosana Baeninger.

