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Geral
Indígenas
aprovados são
divulgados pela
Unicamp
PÁG. 11

Dois acusados
de roubos
em série são
presos
A Polícia Militar de Limeira prendeu, na manhã de
ontem, dois homens acusados de vários roubos na cidade. Os crimes foram em imóvel, postos de combustíveis e
contra motorista de aplicativo. A Polícia Civil também investiga se eles estão envolvidos com crimes contra ônibus do transporte público
coletivo. Um dos suspeitos
era foragido da Justiça. PÁG. 5

Hoje
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Indicadores Econômicos
Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Amanhã
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

Dólar Comercial: 3,7348
Paralelo: 3,90
Turismo: 3,8770
Euro: 4,2843
Ouro: 153,63

gazeta@gazetadelimeira.com.br

WhatsApp (19) 9 9699.7000

www.gazetadelimeira.com.br

Ibovespa: -0,15%
Poupança: 0,3715%
UFESP 2019: R$ 26,53
IGP-M (FGV) Dezembro: -1,08%
Acumulado (12 meses): 7,5521%

Números da Sorte
Quina (4869):
06 - 21 - 52 - 67 - 73
Lotofacil (1760):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 14 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25

Com filhos de
3 e 7 anos em
moto, mulher
sofre queda

TRE define prazo entre 4 de fevereiro e 19 de dezembro para revisão do
eleitorado; quem não atender a convocação poderá ter o título cancelado
JBAnthero

TRÂNSITO PARADO - As obras de implantação de semáforos na rotatória do Cotil/Unicamp estão na fase final. A Intervias termina as intervenções nas calçadas e pinturas. Ontem, o trânsito ficou parado, no início da
tarde, no sentido Piracicaba-Limeira, onde era realizada pintura de solo. O trânsito foi desviado para uma única faixa, o que deixou o tráfego mais lento.
PÁG. 3
Secretaria de Comunicação Social

Durante um baile funk
no
Residencial
Belinha
Ometto, uma jovem de 24
anos pegou uma motocicleta emprestada para dar uma
volta com seus dois filhos,
um de 3 e outro de 7 anos.
O mais novo foi na frente e,
enquanto acelerava o veículo, a mãe controlava o freio.
Em determinado momento, a
mãe se assustou com um grito da criança, perdeu o conPÁG. 5
trole e todos caíram.

Vereadores
aprovaram
229 projetos
em 2018
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Biometria eleitoral agora
é obrigatória em Limeira

Homem é
golpeado com
faca nas costas
e no peito
Um homem de 40 anos
foi esfaqueado no final da
tarde de domingo no Jardim
Nossa Senhora do Amparo. A
vítima estava com sua amásia
quando o ex-companheiro
dela chegou e pediu para que
ela o acompanhasse. A mulher se recusou e o suspeito
atacou a vítima, com golpes
de faca nas costas e no peito.
O caso é investigado como
tentativa de homicídio. PÁG. 5

Nacional
Ceará vive quinto
dia seguido
de ataques
criminosos

R

esolução do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São
Paulo determina a revisão do
eleitorado de Limeira e outras
centenas de cidades, inclusive
de Iracemápolis, Cordeirópolis e Engenheiro Coelho, tornando obrigatório o cadastramento biométrico. Todos
os eleitores deverão agendar
atendimento nos respectivos
cartórios para a captação de
digitais. O início da revisão do
eleitorado nas quatro cidades será no dia 4 de fevereiro e termina em 19 de dezembro. A orientação do TRE é
não deixar para a última hora. O eleitor que não atender
à convocação pode ter o títuPÁG. 3
lo cancelado.

Carga é
roubada em
Eng. Coelho
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Atividades
de férias
começam na
biblioteca
A programação de férias da Prefeitura de Limeira teve início ontem na Biblioteca Municipal Prof.
João de Sousa Ferraz, com
oficina de carimbos. A atividade ocorre também na
Biblioteca Pedagógica, no
Parque Cidade, e no Zoológico, no Horto Florestal.
Durante todo o mês, estão
previstas oficinas, narração de histórias e apresenPÁG. 6
tações.

Programação especial para crianças está prevista, em três locais diferentes, até o próximo dia 31, sob acompanhamento de responsáveis

Iracemápolis:
366 caminhões
de terra saem
de represa
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