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Apertando
o trilho

Promotor de Americana
obriga empresa que explora
malha ferroviária na região
a realizar recuperação e
manutenção de linha
PÁGINA 6

Um acidente ao
posar nua

A ex-BBB Juliana Góes é a capa da
“Playboy”. Durante o ensaio, até
houve um acidente de trânsito.
PÁGINA 11

Veja a previsão
dos astros
PÁGINA 11

Promotor abre inquérito para
apurar concurso na Câmara
O promotor Cleber Masson, da área de Cidadania, instaurou inquérito civil para apurar suposta fraude em
concurso público na Câmara Municipal. O procedimento foi aberto após três candidatas terem denunciado que
perguntas que constaram em uma das provas serem idênticas a encontradas em material apostilado

ArvinMeritor
anuncia divisão
Empresa - com unidade em Limeira - fará um “spinoff” das linhas de
veículos leves e comerciais.
PÁGINA 9

Posto Sebrae:
2 anos de sucesso
PÁGINA 9

PÁGINA 5
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Acaba hoje
prazo para
regularização
de título
Os dois cartórios da cidade
esperam grande movimentação hoje.
PÁGINA 4

Se a ou r i v e s F a b i a n a
Mathias - mãe de Yago, de
8 anos, encontrado morto há
dez dias - não aparecer até a
próxima sexta-feira, a polícia
irá pedir sua prisão à Justiça.
Considerada a principal suspeita pela morte da criança,
a acusação contra ela é tratada de forma informal nos
meios policiais. O pedido de
prisão seria para auxiliar na
sua localização, pois cartas
deixadas pela ourives sugerem que ela cometeria suicídio ao mesmo tempo que teria matado o próprio filho esPÁGINA 12
trangulado.

Cartório da 66ª Zona Eleitoral teve movimento intenso ontem: hoje, filas devem ser ainda maiores
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Travestis que
Outra empresa
acusaram
chega e gerará
Ronaldo recuam 100 empregos
Travestis que fizeram acusações contra o jogador Ronaldo
assumiram ontem que tudo não
passou de uma armação. Eles
negaram o sexo e o uso de drogas com o atacante. PÁGINA 13

RESULTADOS
COPA DO BRASIL
Corinthians 2 x 1 São Caetano
LIBERTADORES
Fluminense 1 x 0 Nacional (URU)

EDITORIAL
Não foi nenhuma surpresa o arquivamento
das denúncias na CPI das
Apostilas e a decisão do
Ministério Público de arquivar o caso coroou a
vitória do Executivo.

Foi anunciado na tarde de
ontem o investimento da empresa do setor de autopeças
Borflex Indústria e Comércio.
De Diadema, a empresa está
se instalando na cidade. A
Borflex adquiriu uma área de
20 mil metros quadrados às
margens da Rodovia Limeira/Mogi Mirim e deve gerar,
inicialmente, 100 empregos.
O anúncio da nova empresa
foi feito no gabinete do prefeito Silvio Félix (PDT). PÁGINA 8
OPINIÃO
E a audiência pública do Legislativo
para o projeto do Plano Diretor em trâmite
na Câmara Municipal,
sai ou não sai?

“

Valmir Caetano

Solenidade na prefeitura de anúncio de investimentos: empresa de autopeças se instala na cidade
TEMPO/ FASES DA LUA

10
ºC
MAX 25

ºC

MÍN

27
ming.

5
nova

Sol com alguns nuvens. Não chove.

12
cresc.

19
cheia

INDICADORES
Dólar comercial
Dólar paralelo
Ouro (g)
Poupança (hoje)
Bolsa SP
Ufesp 2008
Salário mínimo

R$ 1,66
R$ 1,88
R$ 47,30
0,55%
+ 0,03%
R$ 14,88
R$ 415

RODÍZIO EM SP
Não podem circular hoje (7 às 10h e 17
às 20h) veículos com placas finais 5 e 6.
CLASSIFICADÃO

322
60
332

OFERTAS DE IMÓVEIS
OFERTAS DE EMPREGOS
OFERTAS DE VEÍCULOS

Pai e madrasta denunciados podem acabar presos
AZUL M A G E N TA AMARELO PRETO

Polícia pode
pedir prisão
de mãe de
Yago até 6ª

Acil ilumina rua
para fortalecer
o comércio
Com o objetivo de atrair
consumidores - para as compras do Dia das Mães - e de
deixar a região central mais
bonita, a Rua Dr. Trajano estará mais iluminada. O comércio ficará aberto até as
22h na próxima sexta-feira e
até as 18h no sábado. De
acordo com o diretor financeiro da Acil, Badih Bechara,
o setor está otimista. “É a segunda melhor data em termos de vendas”, fala. PÁGINA 7
EDIÇÃO DE HOJE

20

PÁGINAS

Cidades
4a8
Variedades
11
Polícia
12
Esportes
13 e 14
Classificados 15 a 19
Nacional
20

PÁGINA 20

