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O primeiro show da banda Jambow Jane, 
formada por limeirenses, acontece hoje no 
Bar da Montanha, às 21h30. Amanhã, a ban-
da estará no Maverick Thematic Bar & Em-
porio. A Jambow Jane é formada pela família 
Prada - o casal Flávio e Marly e os filhos, Julio, 
Marcelo e Beatriz, além do amigo Nick Petric-
ci. Em 2001, eles se mudaram para a Itália, lá 
formaram a banda e vivem até hoje. 

Região
Esgoto vaza e 
provoca morte 
de peixes em 
Iracemápolis
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 Sol com muitas nuvens durante o 
dia. Períodos de nublado, com chu-

va a qualquer hora. 
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 Sol com muitas nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite. 

Amanhã

HojeLazer

Banda Jambow Jane se 
apresenta hoje em Limeira 
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D
ivulgação

WhatsApp (19) 9 9699.7000
fonte: Climatempo

Quina (4884): 
06 - 26 - 29 - 44 - 62
Timemania (1285): 

10 - 13 - 23 - 26 - 31 - 33 - 55          SamPaio correa/ma
Dupla Sena (1893): 

1º sorteio: 04 - 06 - 10 - 13 - 34 - 40
2º sorteio: 02 - 17 - 18 - 30 - 32 - 48

Dia de Sorte (104): 
03 - 13 - 20 - 25 - 26 - 27 - 30 |  Mês: Dezembro

Dólar comercial: 3,7709
Paralelo: 3,94   
Turismo: 3,9170   
Euro: 4,2625
ouro: 155,50

Indicadores Econômicos

ibovespa: +1,16%  
Poupança: 0,3715%
UFeSP 2019: r$ 26,53  
IGP-M (FGV) Dezembro: -1,08%
acumulado (12 meses): 7,5521%

Números da Sorte
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BRK vai 
falar sobre 
contas de 
água

A BRK Ambiental, con-
cessionária responsável pe-
los serviços de água e es-
goto em Limeira, se com-
prometeu com a Prefeitura 
a prestar um esclarecimen-
to público na próxima sema-
na sobre as reclamações de 
valores altos nas contas de 
água da população. O pre-
feito Mario Botion se reu-
niu ontem com representan-
tes da empresa. A Prefeitura 
também notificou a agência 
reguladora Ares-PCJ para 
que adote as medidas cabí-
veis e aplique eventuais san-
ções contratuais. 

Crimes 
violentos 
caem no 
município

Limeira fechou 2018 com 
redução nos casos de crimes 
violentos (homicídio, tentati-
va de homicídio e roubos). A 
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública divulgou as es-
tatísticas de dezembro. O mu-
nicípio teve queda no número 
de vítimas de homicídio dolo-
so - passou de 16, em 2017, pa-
ra 6. Nos roubos de veículos, 
os registros passaram de 201 
para 92 casos, respectivamen-
te. Na contramão, os estupros 
aumentaram na cidade.

Justiça marca 
1ª audiência 
criminal da 
família Félix

Foi marcada a primeira au-
diência do processo criminal - 
lavagem de dinheiro e quadri-
lha - contra a família Félix pe-
la Justiça de Limeira. Desde o 
recebimento da denúncia, em 
2013, passaram-se mais de cin-
co anos. A demora aconteceu 
pela quantidade de suspeições 
movidas contra juiz e promotor 
do caso. Sanadas as dúvidas, o 
processo começa a ser instruí-
do. Mesmo assim, pela quanti-
dade de pessoas envolvidas, se-
rão ouvidas apenas as testemu-
nhas de acusação no dia 6 de 
fevereiro. Uma outra data será 
reservada para as testemunhas 
de defesa e também para os in-
terrogatórios dos réus.

O temporal da noi-
te de quarta-fei-
ra não trouxe só 

chuva e ventania a Limeira, 
mas raios. Foram 630 regis-
trados na madrugada, qua-
se 1/3 de toda a incidência 
deste mês, a maioria entre 
as 19h e 2h. Entre os dias 1º 
e 23, foram 1.920 raios. Os 
dados são do Grupo de Ele-
tricidade Atmosférica (Elat) 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
que já previa mais raios pa-
ra este verão, devido à inci-
dência do fenômeno climá-
tico El Niño. O órgão tam-
bém orienta sobre cuidados 
durante a incidência de des-
cargas elétricas.

Parque 
Cidade terá 
piquenique e 
leitura

O Piquenique Literário se-
rá no Parque Cidade no dia 28. 
O evento ocorre às 14h e terá 
histórias, brincadeiras, música 
e livros. Crianças podem levar 
panos para se sentar ao ar li-
vre e seus lanches. 

Sem reparos, 
aumentam 
buracos em 
acesso

Moradores que acessam 
o Parque Hipólito pela rodo-
via Anhangüera reclamam da 
demora em realizar reparos 
na via. Nos últimos dias, se-
gundo motoristas, a situação 
piorou no local. Motociclistas 
têm medo de cair, principal-
mente quando chove. 

Na madrugada, quase um terço 
dos raios registrados no mês

Raio atinge Limeira, visto na região do Cecap; município teve pico de 630 raios entre noite de quarta-feira e madrugada de ontem

Entre os dias 1º e 23, foram 1.920 raios em Limeira, e 630 deles ocorreram 
durante o temporal de quarta-feira à noite e a madrugada de ontem

Marcio Pedro Fotografias

Motociclistas dizem que, em dias de chuva, têm medo de cair, pois a água tampa os buracos; concessionária e Prefeitura têm divergências

JB Anthero
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