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Com um voto contra, Câmara
aprova área para a termelétrica
Proibição a embutidos na merenda e
exigência de parecer do Procura dor do
~ Mun icípio nas concessões de áreas
públicas também foram aprovadas

8

i

A sessão foi longa / durou
quase quatro horas //, mas a
Câmara decidiu sobre três
assuntos importantes na úl/
tima segunda/feira.
Por 13 votos favoráveis e
apenas um contrário (o pre/
sidente da Casa só vota em
caso de necessidade de de/
sempate), aprovou o projeto
do Executivo que concede
área para instalação da usina
termelétrica.
A propriedade rural, loca/
lizada na rodovia David Eid,

ATOS OFICIAIS
DO MUNICÍPIO
Prefeitura, págs. 2 e 7.
Câmara , págs. 2 e 5.
PREVISÃO DO TEMPO
HOJE
So l e a umen t o de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à n oite.
Temperatura entre 20°
e 37°. UR: de 22 a 62%

G

AMANHÃ
Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
' - " à tarde e à noite.
Temperatura entre
21° e 37°. UR: de 17 a 52%

N

SÁBADO
Sol com muitas
nuvensduranteodia.
Pe ríodos de c é u
nublado, com chuva a
qualquer hora. Temperatura entre 22º e 33°. UR: de
20 a 65%
IPMET • UNESP

G

CLASSIFICADOS
Nesta edição,

64

anúncios (verdadeiros)
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RENO. POUPANÇA
Hoje.... ..............................0,5000%
Amanhã.. ................ .... .. . ...O,5000%
Sábado .................. ...........0,5000%

ECONOMIA

PREFEITURA REMOVE ÔN IBUS ABANDONADOS - Depois de muitas reclamações da vizinhança, algumas delas registradas em datas diferentes pelo Debate, a Prefeitura removeu duas
sucatas de ônibus que estavam abandonados na avenida São Pau lo, em frente à BSB. Até
então, o motivo alegado para justificar a inação da administração municipal era a falta de um
pátio autorizado para guardar esses veículos. A solução, ainda provisória, foi colocar as sucatas dos ônibus na Rotunda .
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Morreu no começo da noite de
segunda-feira o motociclista da Hornet
600 que bateu na avenida São Paulo

Baterias de caminhão se
tornam alvo de ladrões
Pág .3

bairro São]oão, tem 36,6320
hectares efoi avaliada em R$
1.208.856,00.
Também foram aprova/
dos o projeto da vereadora
Fátima Domingues, que exi/
ge parecer do Procurador
Geral do Município nos pro/
jetos de venda, doação ou
concessão de áreas munici/
pais e o do vereador dr. Ma/
lino, que proíbe os alimentos
de oligem animal do tipo
embutidos no cardápio da
merenda escolar.
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Carlinhos Daher assume por dez dias
O vice/prefeito Carlinhos
Daher assume interinamente
o cargo de prefeito por dez
dias a partir de hoje até o dia
29. Nesse período, o prefeito
Edgar de Souza fará uma via/
gem ao] apão, a convite do go/
vemo japonês, sem despesas
para o município. Edgar e o
vereador Akio, que represen/

tará a Câmara Municipal, par/
úciparão da missão comercial
oficial Brasil/]apão e apresen /
tarão aos japoneses alguns pro/
dutos da cidade. Ambos ten/
tarãomostrar as condições de
infraestru tura do município
visando atrair para Líns o pro/
jeto Vila]aponesa. (com informa,

çõesdaC.Odec)
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Linense cai no grupo

do Corinthians,
Ituano e Bragantino
A Federação Paulista de
Futebol realizou anteontem
o sorteio dos grupos da pri/
meira fase do Paulistão 2018.
O Linense está no Grupo A,
na companhia de Corinthi/
ans (atual campeão), Ituano
e Bragantino. Devido à Copa
do Mundo, o Paulistão 2018
começará em 17 de janeiro e
terá menos de dois meses
para os 12 jogos da primeira
fase. A finalíssima será em 8
de abril. A forma de disputa
é a mesma do ano passado.
Para o primeiro jogo do mata/
mata contra a Inter de Limei,
ra, domingo, às 10 horas, no
Gilbertão, o técnico Vilson
T adei terá reforços impor/
tantes. O volante Maycon re/
torna após cumprir suspen/

Tadei teve uma crise de
/abirintite em Piracicaba
e foi hos pitalizado

são pelo terceiro cartão ama/
relo, em Piracicaba, o golei/
ro Pegorari está recuperado
da lesão muscular, enquan/
to o volante Davi e o lateral/
direito Tavares iniciaram o
trabalho de campo e pode/
rão, ao menos, ficar no ban/
co de reservas.
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R$

Ufesp.

................25,07

UFM/Lins

---........ 3,4737

ARROBADO BOIGORDO
Atual ização 18/ 10, 13h28
Barretos

R$ 140,00

Araçatuba

R$ 140,00

Saúde dará início no próximo
sábado, dia 21 (também haverá no
dia 28), à vacinação contra a raiva
Pág.2

LOTERIAS
QUINA
Concurso: 4507 - Dia: 16/1O
26 - 34 - 60 - 69 - 7 4
Concu rso: 4508 - Dia: 17/10
14 - 45 - 72 - 73 - 80
LOTOMANIA

Concu rso: 1806 - Dia : 17/10
09 - 11 - 12-24-25
29 - 34 - 35 - 36 - 43
45 - 49 - 58 - 65 - 66
72 - 79 - 95 - 98 - 99
LOTOFÁCIL

Concu rso: 1573 - Dia : 16/10
02 - 06 - 07 - 08 - 1o
11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 23

Concu rso: 1978 - Dia : 17/10
02- 06-22 - 44 -55-57

Município ganha prêmio por ter
baixo desperdício de água
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SUPERMERCADOS

Papelaria é assaltada, estudante e mulher
trabalhadora são roubadas na rua
Pág .7

Escala da operação de radares
Dia 19 - Av. Tiradentes, av. dos Coroados, rua José Fava, rua José Pacheco, av.
Arquiteto Luís Saia, av. da Saudade, av. NicolauZarvos, rua José Antunes da Silveira,
rua Minas Gerais, av. São Paulo, rua João Bossonaro e av. José da Conceição
Dia 20 - Av. Tiradentes, av. dos Coroados, rua José Fava, rua José Pacheco, av.
Arquiteto Luís Saia, av.da Saudade, av. Nicolau Zarvos, rua José Antunes da Silveira,
rua Minas Gerais, av. São Paulo, rua João Bossonaro e av. José da Conceição

~Sempre
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