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Grupo organizado que age dentro e fora dos presídios seria responsáveis pelo armamento pesado, para derrubar helicópteros, usados no crime na cidade. A5

Nova vítima da
Covid-19 em
Araçatuba tem
92 anos

Bolsonaro diz
que atos no
feriado são
oportunidades

Com o objetivo de evitar a redução no nível de água do Rio
Tietê no período de estiagem, a GS Inima SAMAR instalou
uma balsa, com a capacidade de bombear 800 mil litros de
água por hora. A estrutura pesa seis toneladas e possui seis
metros quadrados. A3
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Periscópio

ATACANTE Róger Guedes trabalhou no campo com o grupo para entrosar

Leitores

FIGURA Maria Leopoldina de Aústria, primeira imperatriz do Novo Mundo

Araçatuba testa plataforma para
caso de estiagem no município

Alexandre Leal

O atacante Roger Guedes

foi a atração no treino do Corin-

thians, ontem, no CT Joaquim

Grava, e, como seu nome já apa-

receu no BID da CBF, pode ser

relacionado para o duelo do dia

7, contra o Juventude, na Neo

Química Arena.

Espetáculo ‘Leopoldina, In-

dependência e Morte’ retrata a

vida da imperatriz do Brasil de

uma maneira pessoal e empodera-

da, e mostra a importância da

monarca no processo de indepen-

dência do Brasil de Portugal.

Montagem começa amanhã (2).
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FRASE DO DIANOTAS

A
balsa da GS Inima SA-
MAR para captação de
água do Rio Tietê já está

preparada caso o nível do rio re-
duza durante este período de es-
tiagem. Ontem, o diretor-presi-
dente da concessionária de água
e esgoto de Araçatuba, Paulo Ro-
berto de Oliveira, o diretor técni-
co Eduardo Caldeira, o prefeito
Dilador Borges e os comissários
da AGRF (Agência Reguladora e
Fiscalizadora DAEA) Marcio Sai-
to e Petrônio Lima estiveram na
captação para colocar a balsa em
funcionamento.

A estrutura pesa seis tonela-
das, tem seis metros quadrados,
e capacidade para bombear 800
mil litros de água por hora. Esse
volume é bombeado para a ETA
Tietê, a 15 kms de distância, já
na cidade de Araçatuba, onde a
água é tratada e distribuída para
mais de 50 bairros.

Hoje, o nível do Tietê está
1,63 metros mais baixo em com-
paração com o mesmo período (fi-
nal de agosto) do ano passado.
Com esse nível, a água ainda che-
ga até as canaletas de entrada da
captação e não precisa de bom-
beamento. Mas caso baixe mais
1,59 metros, o rio atingirá o ní-
vel crítico que é quando a água
não chega mais até a canaleta,
sendo necessário o bombeamen-
to através da estrutura flutuante
que pode ser empurrada para
dentro do rio, conforme a neces-
sidade.

“Queremos preservar o abas-
tecimento de água para toda a po-
pulação de Araçatuba. Temos vi-
vido, de tempos em tempos, cri-
ses hídricas com pouca chuva, de-
manda a mais de energia e consu-
mo maior de água nas hidrelétri-
cas. Isso nos deixa preocupados,
mas estamos preparados e estru-
turados para garantir o abasteci-
mento da população”, afirma o
diretor-presidente da GS Inima
SAMAR, Paulo Roberto de Olivei-
ra. A captação do Rio Tietê abas-
tece 40% da população de Araça-
tuba.

O nível do rio é controlado
pelo Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico e a captação em
Araçatuba faz parte da Represa
da Hidrelétrica de Três Irmãos
(Pereira Barreto).

“É muito bom saber que a
GS Inima SAMAR está preocupa-
da com o bem-estar da popula-
ção, porque temos visto várias re-
giões com falta de água, inclusive
em São José do Rio Preto. Vir
aqui e ver que a empresa está
preparada para qualquer eventua-
lidade nos traz tranquilidade”,
afirma o prefeito Dilador Borges.

O prefeito reforça que, em-

bora a cidade esteja pronta para
evitar um racionamento, o uso
consciente da água deve conti-
nuar. “Não abriremos mão do
uso racional da água. Além da
água tratada ser cara, precisamos
utilizá-la com responsabilidade pa-
ra que esse recurso hídrico esteja
sempre disponível”, completa.

O comissário-geral da
AGRF, Marcio Saito, lembra a ex-
periência de 2014 em que a pla-
taforma de captação foi utilizada
pela primeira vez. “Tudo indica
que esse evento anterior vai se re-
petir. Temos acompanhado o ní-
vel do rio e ele realmente tem
baixado. É essencial que esse mo-
vimento (de teste da captação) se-
ja feito agora, antes que haja a
necessidade de utilização efetiva
da balsa”, afirma.

CHUVA
Embora tenha chovido no

último fim de semana, o pluviô-
metro da GS Inima SAMAR regis-
trou apenas 1,4 milímetros, en-
quanto medições em outros pon-
tos da cidade chegaram a regis-
trar 4 milímetros. Esses números,
no entanto, são poucos significati-
vos, pois não chovia na região há
dois meses. A última chuva regis-
trada foi em 10 de junho, com
24 mm.

Por causa da estiagem, a
concessionária monitora diaria-
mente o nível do Ribeirão Ba-
guaçu (que abastece 50% da cida-
de) e do Tietê (que abastece
40%).

A produção de água conti-
nua estável, com uma média
mensal de 2 milhões de m³. O
consumo por habitante é de 220
litros por dia, o dobro do reco-
mendado pela OMS, que é de
110 litros/dia.

Além de medidas técnicas
para evitar o racionamento de
água – como o combate às per-

das e setorização da distribuição
de água – a GS Inima SAMAR
também iniciou em julho uma
ampla campanha sobre o uso ra-
cional da água.

Estão sendo feitos anúncios
em rádios, jornais, sites de notí-

cias e redes sociais alertando pa-
ra a necessidade do consumo
consciente. O objetivo é evitar o
racionamento de água. No ano
passado, houve 10 dias de racio-
namento em outubro, mas ele foi
restrito aos bairros abastecidos pe-

lo Ribeirão Baguaçu e mesmo as-
sim não houve falta de água em
nenhum momento. O raciona-
mento restringiu-se à diminuição
do volume captado e distribuição
em determinado período do dia,
sem afetar o abastecimento.

Comissão vai
analisar concessão
de terrenos
O

Plenário aprovou, na noite de anteontem, a criação de
uma comissão especial de cinco parlamentares para anali-
sar a legislação de concessão dos terrenos municipais em

uso no Parque Industrial e a verificação do uso dos imóveis neles
instalados, conforme a finalidade prevista, para apresentar propostas
de melhorias ao Executivo Municipal. A proposta é de autoria do
vereador Antônio Edwaldo Dunga Costa (DEM). Conforme o texto
do projeto, a comissão terá o prazo de até 180 dias, contados da
data da nomeação de seus integrantes, para concluir seus trabalhos
e apresentar relatório ao Plenário.

Atualmente, a Prefeitura tem feito investimentos nos parques,
principalmente em infraestrutura, como recuperação das ruas, que
estão recebendo uma camada feita a partir da doações de pedras de
asfalto por para o DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Adiado A pedido do autor,
vereador Coronel Guimarães
(PSL), foi adiado por oito sessões
o projeto de lei que veda a utiliza-
ção de sirenes e alarmes como si-
nalizadores de início e fim de au-
las, período de intervalo ou início
e término de provas em institui-
ções de ensino das redes pública
e privada. Este era um dos proje-
tos mais aguardados.
n Exercícios Foi retirado da
pauta o recurso do vereador Lu-
cas Zanatta (PV) que pedia a
reconsideração do projeto de lei
que instituía como essenciais pa-
ra a população a prática de ativi-
dades e exercícios físicos, assim
como declarava como essenciais
os estabelecimentos de prestação
de serviços de educação física pú-
blicos ou privados.
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Da Redação

pautasfr@gmail.com

Câmara avança
em reforma
que barra juízes
e militares

A
Câmara dos Deputados
aprovou ontem, o pedi-
do de prioridade para a

votação do novo Código Eleito-
ral. A proposta prevê a adoção de
uma quarentena de cinco anos
para que militares, policiais, juí-
zes e promotores possam concor-
rer às eleições. O avanço do te-
ma é uma promessa de campa-
nha do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (Progressistas-AL).

O requerimento de urgência
ao projeto, relatado pela deputa-
da Margarete Coelho (Progressis-
tas-PI), foi aprovado por 322 vo-
tos, contra 139. A expectativa é
que a proposta seja votada pelo
plenário da Casa na próxima
quinta-feira, 2. Para ser válida pa-
ra as próximas eleições, é neces-
sário que o Senado também apro-
ve o texto até outubro.

A votação da urgência teve
críticas de alguns partidos como
do Novo e do PSL. A deputada
Adriana Ventura (Novo-SP) ten-
tou barrar a votação, apresentan-
do um entendimento sobre o re-
gimento da Casa, que impediria
o avanço da votação. O entendi-
mento da deputada é que por se
tratar de um código não cabe
uma votação de urgência, já que
a tramitação de uma mudança co-
mo essa precisa de tempo para
debate e deveria seguir para uma
comissão especial. A questão
apresentada por Ventura foi rejei-
tada.

O projeto com 371 páginas
e mais de 900 artigos busca reu-
nir as regras vigentes sobre o fun-
cionamento dos partidos e o siste-
ma eleitoral em um único códi-
go. Para isso, revoga todos os arti-
gos e demais leis relacionados a
eleições. Para críticos ao texto, a
medida limita a atuação do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), res-
tringe a divulgação de pesquisas
eleitorais, diminui a transparên-
cia e fiscalização de partidos no
uso dos recursos públicos, entre
outros pontos.

SÉRGIO MORO
A regra da quarentena, que

pode impedir eventuais candida-
turas como a do ex-juiz Sérgio
Moro, foram apresentadas na se-
mana passada. Coelho disse ter
acolhido um pedido de vários par-
tidos e ter usado como referência
textos que já tramitavam na Câ-
mara há anos. A nova versão do
Código determina que são inele-
gíveis servidores integrantes das
guardas municipais, das Polícias
Federal, Rodoviária Federal e Fer-
roviária Federal, Polícias Civis,
magistrados e membros do Minis-
tério Público que não tenham se
afastado definitivamente de seus
cargos e funções até cinco anos
anteriores ao pleito.

ELEITORAL
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Do pré-candidato senador
Alessandro Vieira
(Cidadania-SE)
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IINVESTIMENTO Plataforma flutuante colocada sobre no Rio Tietê é capaz de bombear 800 mil litros de água por hora

Araçatuba testa balsa para garantir
abastecimento durante a estiagem
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Aneel anuncia bandeira da escassez
hídrica, mais cara que a vermelha 2
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TECNOLOGIA A estrutura pesa seis toneladas e tem seis metros quadrados; volume é bombeado para a ETA Tietê, a 15 kms de distância, já na cidade

VISITA TÉCNICA Direção da empresa concessionária e o prefeito Dilador Borges conheceram o equipamento

O governo anunciou ontem,
a criação de uma taxa extra na
conta de luz por causa da pior se-
ca dos últimos 91 anos, batizada
de "bandeira escassez hídrica". A
partir desta quarta-feira, 1º de se-
tembro, o valor da taxa adicional
cobrada nas contas de luz passa-
rá de R$ 9,49 a cada 100 quilo-
watts-hora (kWh) para R$ 14,20.
O valor vai vigorar até 30 de
abril.

O valor da bandeira de "es-
cassez hídrica" representa um au-
mento de 49,63% no valor cobra-

do na bandeira vermelha nível 2
para fazer frente às despesas do
acionamento de usinas térmicas
e das medidas adotadas para evi-
tar apagões e até mesmo um ra-
cionamento de energia.

Durante entrevista coletiva,
o diretor-geral da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel),
André Pepitone, afirmou que o
governo estabeleceu a chamada
bandeira “escassez hídrica” para
sinalizar o momento que o País
enfrenta. Segundo ele, o cenário
exigiu acionamento de medidas

que vão custar R$ 8,6 bilhões.
O anúncio acontece após

reunião da Câmara de Regras Ex-
cepcionais para Gestão Hidroener-
gética (CREG), grupo presidido
pelo Ministério de Minas e Ener-
gia e criado por meio da Medida
Provisória 1.055.

O governo também deta-
lhou as regras para o programa
de incentivo à economia de ener-
gia voltado para os consumidores
regulados, ou seja, aqueles atendi-
dos pelas distribuidoras, como os
residenciais.

DISTRITO Vereadres querem colaborar para dar modernizar a legslação
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