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Segurança
PM prende casal
com droga,
revólver e
estatuto de facção

www.gazetadelimeira.com.br

Hoje

Lei aprovada recentemente pela Câmara prevê a isenção
do pagamento de ingressos
em jogos de futebol, oficiais e
amistosos, nos estádios municipais Major José Levy Sobrinho (Limeirão) e Comendador
Agostinho Prada (Pradão) para crianças e idosos. A norma
é de Clayton Silva (PSC). PÁG. 8

Números da Sorte

Indicadores Econômicos
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Amanhã
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

gazeta@gazetadelimeira.com.br

WhatsApp (19) 9 9699.7000

fonte: Climatempo

PÁG. 12

Lei isenta
crianças e
idosos em
partidas

Ano 88 - nº 19.151 - 18 páginas Preço: 1,80

Dólar Comercial: 3,8672
Paralelo: 4,05
Turismo: 4,0170
Euro: 4,3880
Ouro: 154,00

Ibovespa: +0,47
Poupança: 0,3715%
UFESP 2018: R$ 25,70
IGP-M (FGV) Novembro: -0,49%
Acumulado (12 meses): 9,6940%

Quina (4843):
52 - 67 - 71 - 72 - 79
Lotofacil (1746):
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 25

Federal (5342):
1º 31.738
2º 02.483
3º 62.454
4º 01.859
5º 16.758

Esportes
Em ranking da
CBF, Internacional
é a 191ª colocada,
com 125 pontos
PÁG. 18

Código de Defesa dos Animais
ajudará na punição a crimes

Projeto passou pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais,
está no jurídico da prefeitura e vai à Câmara para análise e votação

L

imeira terá um Código de Defesa dos
Animais. O projeto
passou pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos

dos Animais e agora está no
jurídico da prefeitura. O texto
será encaminhado à Câmara
para análise e votação. A diretora de Proteção e Bem-Estar

Animal, Cristiane Kucska Masutti, diz que o código ajudará
a punir e coibir crimes contra
animais. “A grande repercussão da morte da cadelinha no

Carrefour serve de lição para que haja mais políticas públicas e o olhar se voltar para ações efetivas. O município
precisa de um código para re-

gulamentar as leis e fiscalização”, diz. Denúncias podem
ser feitas pelo 156, 153 (Pelotão Ambiental) ou chamando
a Polícia Militar.
PÁG. 7
JB Anthero

JB Anthero

Prédio no Jardim Vanessa ficou abandonado; foi alvo de polêmica por descaso e, enfim, terá destino

Buracos aumentam em rua localizada no Recanto Alvorada e moradores pedem providências urgentes

Centro de Especialização do Autista vai
para área desativada no Jardim Vanessa

Moradores pedem reparos em ruas
esburacadas do Recanto Alvorada

A Escola do Jardim Vanessa, a então Emeief Prof.
Miguel Queija Gomes, abrigará o Centro de Especialização do Autista (Cema),

Moradores do Jardim Recanto Alvorada pedem reparos nas ruas do bairro que estão esburacadas. A situação
piorou com as chuvas, como

Exposição
da FAAL
em museu
até dia 14

que atualmente funciona na Rua Alagoas, na Vila
Cristóvam. Depois de dois
anos sem destino, inclusive
abandonado, o prédio públi-

co deverá passar por reforma antes da mudança. O local é considerado ideal para
as atividades realizadas com
autistas.
PÁG. 5
Reprodução

Promovida por formandos
e ex-alunos do curso de artes
visuais da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL), a 2ª edição da exposição REVisitação pode ser
conferida pela população até
o próximo dia 14 no Museu
Histórico. A exposição reúne
trabalhos de alunos formados
nos anos anteriores e dos formandos deste ano. “São múltiplas experiências vividas nas
aulas de desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia e
história da arte”, diz a coordePÁG. 10
nação do curso.

Bolsa Creche:
escolas já
podem se
cadastrar
A Secretaria da Educação
já recebe inscrições de escolas particulares para o programa Bolsa Creche. O decreto com toda a documentação e normas foi publicado
ontem. Mais de 1,6 mil crianças são atendidas pelo programa neste ano, que garante vagas em instituições particulares na falta de vagas
nas creches municipais. PÁG. 8
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Autorretrato 1, de Sueidi Mijolaro Stabellini, em técnica mista

ocorre na Rua José Francisco
Roland. “Um dos buracos aumentou e muitos que não sabem passam com tudo. Além
de danificar o carro, há risco

de atropelar alguém, ou perder o controle e ir de encontro a uma casa”, diz uma moradora, que preferiu não se
identificar.
PÁG. 11

