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QUINA

Quina  (0)                       R$ 0,00
Quadra  (70)              R$ 7.271,88
Terno  (5828)             R$ 131,34
Duque  (154900)             R$ 2,71 

4391

11 - 32 - 38 - 41 - 55 

Ganhadores Prêmio

LOTERIA FEDERAL 05182

1º Prêmio
2º Prêmio 
3º Prêmio
4º Prêmio
5º Prêmio

80762 
51180 
81135
46391
22508

01 - 02 - 03 - 05 - 08
09 - 11 - 12 - 13 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 23

Ganhadores Prêmio
15 acertos    (5)       R$ 336.430,51
14 acertos    (332)       R$ 1.559,00
13 acertos    (12453)        R$ 20,00
12 acertos    (160295)        R$ 8,00
11 acertos    (908667)        R$ 4,00 

LOTOFÁCIL 1515

LOTERIAS

Ganhadores Prêmio

02 - 14 - 15 - 19 - 35 - 59 
MEGA-SENA

Sena  (0)           R$ 0,00
Quina  (86)  R$ 32.514,14
Quadra  (6417)       R$ 622,50

1933
Leilão da fazenda Sto. 
Antônio ocorrerá hoje

H oje, às 14h, ocorre o 
leilão da fazenda San-
to Antônio, que faz 

parte do Complexo Indus-
trial Frigorífico Mondelli. 

A condução do certame 
será realizada, presencialmen-
te, pelo Leilão Judicial Eletrô-
nico (Leje), na alameda Rio 
Negro, 161, Conjunto 1.001, 
Alphaville, em Barueri. Porém, 
para aqueles que não puderem 
ir até o endereço, o leilão ocor-
re, simultaneamente, por meio 
do site http://www.leje.com.
br. Neste caso, é necessário 
prévio cadastro no site e envio 
de documentos via Correios ou 
eletronicamente. Mais infor-

mações: 0800-7891200.
A propriedade fica no qui-

lômetro 355 da rodovia Cezá-
rio José de Castilho (SP-321), 
a Bauru-Iacanga, próximo 
ao aeroporto. “O imóvel, de 
558 alqueires, possui diversas 
benfeitorias, como casa sede, 
salão de festas, capela, pisci-
na, residência de funcionários, 
barracões para guarda de insu-
mos e implementos agrícolas, 
currais, cercas com palanques 
de madeira no perímetro da 
propriedade e nos piquetes, 
bebedouros, estradas de terra, 
eletrificação, represas, entre 
outras”, destaca o Leilão Judi-
cial Eletrônico.

Caminhão de lixo alugado 
deixa rastro de chorume

Caçamba do veículo 
se encontra em 

péssimo estado; até 
placa está amarrada 

com um arame

Fotos: Divulgação

Enquanto a cabine está 
nova, a caçamba deixa 
um rastro de chorume 

por onde passa. Esse é o es-
tado de um dos caminhões 
que a Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru (Emdurb) 
alugou, com o intuito de re-
forçar a frota da coleta de 
lixo. Nesta semana, a repor-
tagem do Jornal da Cidade 
flagrou o problema.

E não para por aí: até a 
placa de identificação do 
veículo está pendurada por 
um arame, fato que explicita 
o sucateamento. Conforme o 
JC apurou, o caminhão em 
mau estado de conservação 
trafega pelas ruas desde a úl-
tima segunda-feira. 

De um lado, alguns co-
merciantes estão insatisfeitos, 
já que o veículo deixa um ras-
tro de sujeira nas imediações 
dos estabelecimentos, o que 
causa preocupação até mesmo 
ao meio ambiente e à saúde. 
De outro, o chorume vazado 
pode provocar um acidente de 
trânsito, por exemplo.

NOVA VISTORIA
Diretor de limpeza pú-

blica da Emdurb, Eduardo 

CINTHIA MILANEZ

Desde segunda-feira, 
o veículo trafega 
pelas ruas; Emdurb 
promete averiguar

Borgo afirma que desconhe-
cia a situação do caminhão e 
garantiu que, ainda ontem, 
faria uma nova vistoria nos 
cinco veículos alugados pela 
empresa. “Não dá para con-

tinuar rodando”, reconhece.
Assim que constatar o 

problema, a vencedora da 
licitação será notificada e 
terá 24 horas para consertar 
o veículo ou 36 horas para 

substituí-lo. Diante disso, o 
diretor de limpeza pública 
não soube precisar se o pro-
cedimento afetaria ou não a 
coleta de lixo no município 
(leia mais acima).

Conforme o 
JC noticiou, a 

Emdurb recebeu, no dia 
17 de novembro, dois 
caminhões. Os veículos 
foram locados, por meio 
de processo licitatório, 
para a coleta de lixo 
orgânico. Atualmen-
te, são cinco veículos 
alugados em circulação. 
Como já divulgado, 
cada caminhão custa R$ 
10.490,00 por mês.
Na época da locação, 
aproximadamente um 
terço da frota da Em-
burb estava parada, fato 
que levou ao atraso do 
serviço e ao acúmulo de 
lixo nas calçadas.
Ontem, o diretor de 
limpeza pública da Em-
durb, Eduardo Borgo, 
não soube precisar o 
impacto da ausência de 
um dos cinco cami-
nhões locados para a 
coleta de lixo. Porém, 
adiantou que a priori-
dade da empresa é com-
prar novos veículos.

Locação

Evento nesta quinta discute as principais 
tendências da comunicação corporativa

O Interior Paulista, com 
seus quase 650 muni-
cípios, abriga cerca de 

um milhão de empresas, se-
gundo o IBGE. Independen-
temente do porte, um dos fa-
tores comum a esses negócios 
é a necessidade de manter 
uma comunicação adequada. 
Para capacitar em comunica-
ção tanto empresários quan-

Encontro reúne 
profissionais para 
imersão nas melhores 
práticas do setor

to profissionais da área que 
atuam fora das Capitais, será 
realizado, hoje, o Comuninter 
Meeting Bauru, no Anfiteatro 
da USC. O evento está com 
inscrições abertas.

Realizado das 8h30 às 
12h30, o Comuninter Mee-
ting abre espaço para a dis-
cussão de boas práticas de 
comunicação corporativa, 
“abrangendo uma visão 
completa da área”. 

“A programação é com-
posta por palestras com 
representantes e autores 
apoiados por importantes 
associações nacionais de 

comunicação, como Abra-
com (Associação Brasileira 
das Agências de Comu-
nicação), Aberje (Asso-
ciação Brasileira de Co-
municação Empresarial) e 
Resultados Digitais, star-
tup líder no segmento de 
inbound marketing no Bra-
sil”, destaca a organização.

A coordenadora geral do 
Comuninter Meeting, Ligya 
Aliberti, destaca que a co-
municação é capaz de levar 
os negócios do Interior para 
o mundo. “É este convite que 
fazemos aos participantes do 
Meeting: que deixem suas 

atividades cotidianas por al-
gumas horas para repensar 
suas práticas de comunica-
ção e aprender mais sobre 
as principais tendências do 
segmento para expansão de 
seus negócios”, diz.

SERVIÇO
O Comuninter Meeting 

Bauru será hoje, das 8h30 às 
12h30, no Anfiteatro da USC 
(Rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil). Inscrições: 
http://www.comuninter.com.
br/2017/05/comuninter-
meeting-bauru. Mais infor-
mações: (17) 3011-6572. 


