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Seca prolongada levou mais de 50 cidades a cortar fornecimento total à população; concessionária que abastece a cidade alerta para consumo consciente. A5
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Prefeitura do município investiu na construção e instalação
de equipamentos para uma Usina de Oxigênio no Hospital
Municipal. Assim, cilindros usados poderão ser reabasteci-
dos. Investimento totalizou mais de R$ 1 milhão e 300 mil
reais. A6
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REFERÊNCIA Tarcísio Meira era um dos maiores atores brasileirosFOCO E ALEGRIA Jogadores do Palmeiras durante treinamento, ontem

Araçatuba aumenta capacidade
de produção de oxigênio

Divulgação

Mais uma estrela da drama-

turgia brasileira nos deixou em

2021. O ator Tarcísio Meira fale-

ceu na última quinta-feira (12),

em decorrência da Covid-19. Ele

deixa um legado de 22 filmes,

31 peças de teatro e diversas no-

velas, na Globo e outros canais.

O Palmeiras faz hoje uma

das partidas mais importantes do

ano, contra o Atlético-MG, que

vale a liderança do Brasileirão.

Abel Ferreira deve preservar al-

guns titulares e rodar o elenco,

visando a decisão com o São Pau-

lo, na terça-feira.

Divulgação

O adeus ao
eterno João

Coragem

Palmeiras vai
em busca

da liderança
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A
seca histórica já faz pelo
menos 53 cidades das re-
giões Sudeste, Sul e Cen-

tro-Oeste racionarem água. Em
Araçatuba, o colapso do sistema
de abastecimento ainda está dis-
tante, mas não descartado.

A Folha da Região apu-
rou, ontem, que a concessionária
GS Inima Samar está monitoran-
do diariamente o nível de água
do Rio Tietê para definir sobre
um possível corte geral por um
período de tempo ou até a sus-
pensão mais severa da distribui-
ção de água potável. Embora des-
taque que por hora qualquer mu-
dança nos serviços está descarta-
da, a empresa tem feito um traba-
lho de reavaliação a cada 24 ho-
ras e também campanhas de
conscientização da população so-
bre o consumo consciente.

Segundo monitoramento do
governo federal, o Brasil vive a
pior seca dos últimos 91 anos.
No Tietê, que já teve queda acen-
tuada de seu nível nas últimas se-
manas, a estiagem está afetando
até mesmo o transporte de carga
na hidrovia Tietê-Paraná, um dos
principais meios de escoamento
da produção agrícola dos estados
da região centro-oeste e sudeste
do país.

Cerca de 30 embarcações
estão paradas no porto de Peder-
neiras desde junho, quando co-
meçou o período de estiagem.

A GS Inima Samar está reali-
zando, desde o início de julho,
uma campanha para chamar a
atenção da população para que
consuma a água com atenção e
responsabilidade. O objetivo é
evitar um racionamento assim co-
mo houve em outubro do ano
passado.

Além disso, medidas técni-
cas também já foram colocadas
em práticas e a concessionária,
que é responsável pelo abasteci-
mento de água e esgoto de Araça-
tuba, está preparada caso precise
fazer captação da parte mais pro-
funda do Tietê.

“Recuperamos uma platafor-
ma móvel que está pronta para
ser levada para dentro do rio, ca-
so ele continue abaixando. Ela
pode ser deslocada a uma distân-
cia suficiente que permita manter
o nível de captação, garantindo a
distribuição de água em Araçatu-
ba”, explica o diretor técnico da
GS Inima Samar, Eduardo Caldei-
ra.

BALSA
A balsa flutuante será testa-

da nas próximas semanas e já es-
tá à disposição da concessionária,
caso seja realmente necessário.

Embora o nível do Rio Tietê

tenha reduzido e água esteja
comprometida pela quantidade
de alga que tem se formado no
local, a GS Inima Samar possui
equipamentos de última geração
que tratam essa água e fazem
com que ela chegue nas torneiras
com qualidade e de acordo com
os parâmetros estabelecidos pelos
órgãos de saúde.

“Seguimos com o trabalho
de excelência, garantindo água
100% tratada aos moradores de
Araçatuba, mesmo com todas as
imposições climáticas. Contudo,
gostaríamos de chamar a atenção
da população para utilize a água
de forma racional e reveja alguns
hábitos de consumo”, salienta
Eduardo Caldeira.

A GS Inima Samar distribui,
diariamente, 68 mil metros qua-
drados de água e realiza, mensal-
mente, 18.900 amostras para ava-
liar as características do que é dis-
ponibilizado para a população.

O abastecimento de Araçatu-
ba é feito com 50% de água vin-
da do Ribeirão Baguaçu, 40% do
Rio Tietê e 10% de poços artesia-
nos.

RACIONAMENTO
A população de pelo menos

53 municípios em estados das re-
giões Sudeste, Sul e Centro-Oes-
te já está sendo afetada pelo ra-
cionamento de água.

As bacias dos rios Grande,

Paraná, Paranapanema e Para-
guai – que banham São Paulo,
Paraná, Minas, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul – estão sob
os efeitos da estiagem severa. Re-
portagem do jornal O Estado de
S. Paulo publicada nesta sexta-fei-
ra (13) informa, com base em da-
dos do Comitê de Monitoramen-
to do Setor Elétrico, que o Brasil
teve a menor entrada de água
nos reservatórios dos últimos 91
anos em seus períodos chuvosos
– de setembro a março passados.

Em Itu, no interior paulista,
tem água nas torneiras dia sim,

dia não, desde o início de julho,
afetando 170 mil moradores. Os
reservatórios têm o corresponden-
te a 32% da capacidade. Na mes-
ma região, a cidade de Salto tam-
bém adotou rodízio.

Em Rio Preto, 100 mil mora-
dores ficam sem água de 13 a 20
horas por dia. A represa munici-
pal, que produzia 450 litros por
segundo, agora fornece 300.

Há multa para quem insistir
no desperdício: R$ 2,2 mil. Em
Santa Fé do Sul, uma das repre-
sas secou e a outra opera com
meia capacidade.

Na Usina Hidrelétrica de
Porto Primavera, em Rosana
(SP), a baixa vazão já formou
ilhas no leito do Rio Paraná, pre-
judicando a qualidade da água e
a matando peixes, segundo relató-
rio da Companhia Energética de
São Paulo (Cesp).

A queda no nível do rio le-
vou à mobilização de equipes em-
barcadas para salvamento dos car-
dumes. Em 8 de julho, foram mo-
bilizadas 16 equipes, com um
barqueiro, um auxiliar e um bió-
logo especialista em ecologia
aquática.

A
Prefeitura de Penápolis
realizou, ontem, cerimô-
nia para a implantação

do PDL (Programa de Desenvolvi-
mento Local) no município, em
parceria com o Sebrae-SP, a fim
de estimular o empreendedoris-
mo local. A iniciativa também
conta com o apoio do Sincomer-
cio, ACE (Associação Comercial)
e Sindicato Rural.

O termo de adesão ao Pro-
grama foi assinado pelo prefeito
Caique Rossi e também contou
com a participação do diretor de
Administração e Finanças do Se-
brae-SP, Guilherme Campos; do
presidente da Associação Comer-
cial, João Francisco Fernandes;
do presidente do Sincomercio, Jú-
lio César Galinari e do presidente
do Sindicato Rural, João Antonio
Castilho. O Programa Sebrae de
Desenvolvimento Local tem co-
mo objetivo despertar e incenti-

var o empreendedorismo, apoiar
e expandir micro e pequenos em-
preendimentos individuais e cole-
tivos já existentes. O fortaleci-
mento das atividades produtivas
locais e o estímulo das vocações
regionais, com melhoria do am-
biente de negócio, também são
objetivos do desenvolvimento lo-
cal com geração de empregos de
qualidade e fortalecimento dos
pequenos negócios.

VALORIZAÇÃO
Em seu discurso, o prefeito

Caique Rossi agradeceu o diretor
do Sebrae-SP, Guilherme Cam-
pos, pelo apoio que sempre tem
dado ao município com a realiza-
ção de diversos cursos e progra-
ma, e agora, por essa oportunida-
de de fazer a cidade crescer com
o PDL.

Caique disse que esse pro-
grama trará valorização ao comér-
cio e que sempre buscou atuar
em defesa dos micro e pequenos
empresários da cidade pois sabe
de sua importância. Ele ainda

enalteceu o trabalho dos secretá-
rios e demais pessoas envolvidas
pelo progresso da cidade, pois es-
tão buscando mais projetos, con-
vênio e parcerias com empresas
da cidade. “No projeto Incubado-
ra de Empresa, por exemplo, em
seis meses de governo já inseri-
mos sete novas empresas. Preten-
demos colocar mais seis empre-
sas até o final do ano”, adiantou.

Além dos parceiros que assi-
naram o Termo de Adesão, tam-
bém compuseram a mesa de ceri-
monial a presidente da Câmara
de Vereadores, Letícia Sader; o
secretário de Governo, Thiago
Mazucato; a gerente regional do
Sebrae, Silvia Furio; a consultora
da FGV, Aline Fogolini e a geren-
te da unidade de políticas públi-
cas do Sebrae, Beatriz Gusmão.

O
UniToledo realiza hoje,
às 9h, um concurso de
bolsas de até 80% du-

rante todo o curso para a pós-gra-
duação.

São oportunidades em diver-
sas áreas, como Comunicação,
Direito, Saúde, Gestão, Educa-
ção, Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo, Economia Criativa,
Gastronomia, entre outros. A pro-
va é gratuita e será realizada de
forma remota.

Os interessados devem reali-
zar a inscrição até às 17h do dia
13/08 pelo site https://pos.uni-
toledo.br/

Em seguida, para concorrer
a bolsa o candidato deverá enviar
um e-mail de confirmação pos@
unitoledo.br.

As bolsas são válidas para
cursos presenciais e EAD com iní-
cio no segundo semestre de
2021.

O Processo Seletivo consisti-
rá na realização de 1 (uma) pro-
va composta de 50 questões obje-
tivas e subjetivas, com tempo de
duração de 3 (três) horas.

O candidato não poderá au-
sentar-se da frente da tela do
computador durante a realização
da prova.

É importante no momento
da prova estar atento à conexão
de internet, além de permanecer
em um ambiente calmo que facili-
te a concentração, já que não é
possível pausar a avaliação.

A divulgação do resultado
será no dia 20/08 no site do Uni-
Toledo.

SOBRE O UNITOLEDO
Reconhecido ao longo de

mais de 50 anos pela qualidade

de ensino, o Centro Universitário
Toledo, continua a investir em
outros formatos com a mesma ex-
celência acadêmica.

Desde fevereiro de 2020, os
universitários de Araçatuba e ci-
dades vizinhas podem optar en-
tre os diversos cursos disponíveis
nas modalidades presencial e
EAD do Centro Universitário.

Com o lançamento do Semi-
presencial, os estudantes da re-
gião terão ainda mais flexibilida-
de para escolher o modelo de en-
sino mais adequado ao seu dia a
dia, garantindo a mesma excelên-
cia e tradição do UniToledo.

ESTIAGEM SEVERA Concessionária que serve a cidade diz que está monitorando o nível de água do Tietê e tem feito campanha para consumo consciente

PANDEMIA

NAS AGÊNCIAS

Araçatuba depende de chuva para evitar
racionamento de água nos próximos dias

INICIATIVA
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Taxa de doadores de órgãos
cai 13% no primeiro semestre

INSS passa a monitorar
atendimento presencial

Arquivo

Caique assina termo do programa de
desenvolvimento local em Penápolis

SOLENIDADE Prefeito Caique Rossi assina termo para iniciar o projeto

Concurso de bolsas para pós-graduação
do Unitoledo acontece hoje pela manhã

PROBLEMA A covid-19 atrapalhou a efetivação da doação, diz consultor

A
pesar de a taxa de notifi-
cação de potenciais doa-
dores de órgãos ter au-

mentado 13% no primeiro semes-
tre de 2021, a taxa de doadores
efetivos caiu no mesmo percen-
tual (13%). Segundo os dados di-
vulgados ontem pela Associação
Brasileira de Transplantes de Ór-
gãos (ABTO), a queda se deve à

perda de 24,9% na taxa de efeti-
vação da doação.

Segundo o editor-chefe do
Registro Brasileiro de Transplan-
tes (RBT) e membro do Conselho
Consultivo da associação, Valter
Duro Garcia, o que explica a que-
da é o aumento de 44% na taxa
de contraindicação, em parte pe-
lo risco de transmissão de Co-
vid-19 ou pela dificuldade de fa-
zerem o teste PCR para a
detecção da doença ou para ob-
ter o resultado rapidamente.

O
INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social)
criou o serviço "Supervi-

são das APS - Retorno Gradual e
Seguro", procedimento interno
para monitorar o retorno do aten-
dimento presencial em suas agên-
cias. A portaria foi publicada on-
tem no Diário Oficial da União.

As supervisões serão realiza-
das bimestralmente, com prazo
de 30 dias, enquanto durarem as
condições de enfrentamento da
pandemia de covid-19.

Elas deverão acontecer du-
rante o horário de atendimento,

com o objetivo de verificar os flu-
xos e procedimentos realizados
pelos servidores e segurados.

De acordo com a portaria, o
acompanhamento deverá ser exe-
cutado por servidor designado pe-
lo Serviço/Seção de Atendimen-
to do INSS juntos às unidades e,
excepcionalmente, pelo gerente
da agência ou por pessoa por ele
designada.

CONJUNTO
As entidades de representa-

ção dos servidores podem ser
convidadas para acompanhar as
supervisões. A portaria entra em
vigor em 1º de setembro, e o pri-
meiro ciclo de supervisões aconte-
cerá de 1º a 31 de outubro.

CUIDADOS Empresa GS Inima Samar, que faz o abastecimento da cidade, diz que momento é de consumir o mínimo
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