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BANCO USOU LÂMINA E TINTA
PARA FRUSTRAR MEGA-ASSALTO

Araçatuba agora
pode instalar
parklet nas
ruas da cidade

Alta de preços
de combústíveis
chega a 35,5%
ao anno, diz ANP
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ALVO DE GRUPO ERA CENTRAL COM R$ 90 MI; BANCO DESTRUIU DINHEIRO PARA COMBATER CRIME, QUE FOI CONSIDERADO UM FRACASSO. A5

Advogado
Habib Ghaname
morre aos
79 anos

Bolsonaro está
confiante com
retomada de
economia

A8

Em um comunicado emitido por meio das redes sociais, a
empresa GS Inima SAMAR, responsável pelo saneamento
em Araçatuba, alerta para o risco que o município e as de-
mais cidades da região correm com relação ao abastecimen-
to de água, em decorrência da seca prolongada. A3
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Crime aconteceu em Lins (SP), cidade localizada a 90 quilômetros de Araçatuba; mãe havia deixado o garoto sob os cuidados de uma sobrinha de 11 anos A6

PeriscópioArtigo 3

EVENTO Essa é a primeira edição em que o evento ocorre aberto ao públicoNOVIDADE Meia-atacante Willian

Seca pode comprometer
abastecimento de água

Divulgaçao

O Sesi SP promove

a partir de amanhã (20),

a 9ª Semana do Livro e

da Biblioteca. O evento

contará com mais de 30

palestras e mesas de de-

bate, e vai até o dia 1 de

outubro. Algumas ativida-

des serão presenciais e

outras transmitidas vir-

tualmente.

Renato Augusto, Giuliano,

Roger Guedes e Wilian formam

o quarteto que é a expectativa

do Timão para o confronto con-

tra o América Mineiro hoje, às

18h15. O jogo faz parte da 21ª

rodada do Campeonato Brasilei-

ro, no Neo Química Arena. Na

partida, ainda haverá o retorno

do zagueiro Gil, após cumprir

suspensão, e do atacante Jô.

Divulgação

Morre menino encontrado baleado no rosto

9ª Semana do
Livro e da
Biblioteca

Quarteto é
expectativa do

Timão
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FRASE DO DIANOTAS

50% dos brasileiros
acreditam em
golpe de Bolsonaro
P ara 50% dos brasileiros, a retórica golpista de Jair Bolsonaro

pode se tornar realidade e existe a chance de o presidente ten-
tar um golpe de Estado. A agenda antidemocrática de seus apoiado-
res é percebida assim pela maioria, assim como ações dos três Pode-
res são vistas como ameaças. O apoio à democracia, por sua vez,
segue sólido: 70% dos ouvidos pelo Datafolha de 13 a 15 de setem-
bro dizem crer que o sistema é o melhor para o país, o segundo
maior nível da série histórica iniciada em 1989. Já o contingente
que admite a ditadura como opção está no menor patamar, 9%.O
temor de que o Brasil volte a ser uma ditadura, como foi sob os
militares de 1964 a 1985 ou com Getúlio Vargas de 1937 a 1945,
é o mais alto desde que o Datafolha começou a questionar isso, em
fevereiro de 2014: 51%, ante 45% que dizem não acreditar no ris-
co e 5% que não sabem dizer.

n Declaração Desde que era
um obscuro deputado federal, o
capitão reformado Bolsonaro é
um apologista do regime militar
implantado em 1964. Já disse
que o maior erro da ditadura no
Brasil foi não ter matado tanto
quanto a chilena, 30 mil pessoas,
e declarou na campanha de
2018 que seu herói era o tortura-
dor Carlos Alberto Brilhante Us-
tra.

n Tucanos 1 Amanhã termina
o prazo para inscrição de candida-
tos, as prévias presidenciais do
PSDB são hoje uma disputa acir-
rada entre os governadores João
Doria (SP) e Eduardo Leite (RS)
com o resultado em aberto, de
acordo com tucanos de estados
variados. A avaliação é a de que
Leite reúne maior simpatia entre

membros do partido, mas Doria
tem diminuído a desvantagem ao
trabalhar de forma mais intensa
que o adversário numa campa-
nha interna para superar a rejei-
ção. Além disso, o paulista tem a
seu favor a estrutura e o peso da
máquina do Palácio dos Bandei-
rantes. Em contrapartida, Leite é
apontado como o que mais tem
capacidade de congregar partidos
aliados.

n Paz possível Pensando em
2022 e nas consequências das
prévias com um ou outro vence-
dor, líderes do PSDB já atuam pa-
ra manter a união interna, garan-
tir apoio efetivo dos tucanos ao
vitorioso e manter entendimen-
tos com partidos que podem vir
a formar uma coligação. Os pre-
feitos da região apoiam Doria. n Da Re dação

P
ela primeira vez o abaste-
cimento de água em
Araçatuba, como em ou-

tras cidades da região, está amea-
çada. A empresa GS Inima Samar
publicou, por meio das redes so-
ciais, um comunicado alertando
a população de que a situação es-
tá ficando grave. “Rio Tietê che-
ga a nível crítico. Pode faltar
água”, disse a arte.

A reportagem da Folha da
Região foi informada de que
uma campanha em massa para a
necessidade do uso mais restrito
da água na cidade será lançada
ao longo desta semana,

De acordo com os institutos
de meteorologia, não há possibili-

dade de chuva na região ao lon-
go desta semana. Apenas no pró-
ximo domingo há uma chance
de 67% de que ocorra alguma
chuva. Mesmo assim, de 2 milí-
metros. Uma chuva para ser con-
siderada forte tem que passar os
10 milímetros.

Até agora, para garantir que
não falta água na cidade, a GS
Inima Samar tem usado uma bal-
sa da para captação de água do
Rio Tietê. A estrutura pesa seis
toneladas, tem seis metros qua-
drados, e capacidade para bom-
bear 800 mil litros de água por
hora.

Esse volume é bombeado pa-
ra a ETA Tietê, a 15 kms de dis-
tância, já na cidade de Araçatu-
ba, onde a água é tratada e distri-
buída para mais de 50 bairros.

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 tam-
bém tem feito, desde julho, uma
ampla campanha sobre o uso ra-
cional da água.

No ano passado, houve 10
dias de racionamento em outu-
bro, mas ele foi restrito aos bair-
ros abastecidos pelo Ribeirão Ba-
guaçu e mesmo assim não houve
falta de água em nenhum mo-
mento. O racionamento restrin-
giu-se à diminuição do volume
captado e distribuição em deter-
minado período do dia, sem afe-
tar o abastecimento.

PARANÁ
O nível do reservatório da

Usina Hidrelétrica de Ilha Soltei-
ra (SP) caiu para 1,45% da capaci-

dade, de acordo com dados do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) no inicio desta se-
mana.

A usina, construída no Rio
Paraná, é a maior do Estado de
São Paulo e a terceira maior em
operação do Brasil. De acordo
com a empresa CTG Brasil, res-
ponsável pelas operações da usi-
na, a potência instalada é de
3.444 megawatts, com 20 unida-
des geradoras. A barragem tem
5.605 metros de comprimento,
com reservatório de 1.195 quilô-
metros quadrados de extensão.

De acordo com a CTG Bra-
sil, a usina é projetada para ope-
rar até o nível de 314 metros,
mas para manter a operação do
canal Pereira Barreto sem restri-
ções, a cota mínima de operação
pode chegar até 323 metros.

A
Prefeitura de Araçatuba
publicou neste sábado,
no Diário Oficial Eletrôni-

co, a lei que regulamenta a insta-
lação, o uso e a manutenção de
extensão definitiva ou temporária
de passeio público, denominada
parklet. Esta extensão para bares
e restaurantes foi apresentada na
Câmara pelo vereador Gilberto
Batata Mantovani (PL).

O parklet tem o objetivo da
instalação do parklet é proporcio-
nar bem estar para pessoas den-
tro do espaço urbano, melhoran-
do sua mobilidade, propiciando
locais agradáveis para descanso,
lazer, recreação e integração com
a paisagem da cidade.

Na calçadas movimentadas,
o parklet é a ampliação temporá-
ria da calçada que oferece aos pe-
destres oportunidades de encon-
tro e descanso. Quanto mais pes-
soas circularem no local, maior e
melhor será sua contribuição pa-
ra o dia a dia do bairro.

Em geral bastante movimen-
tadas, ruas comerciais são bons
lugares para a implantação de pa-
rklets. Além de beneficiar os pe-
destres, muitos estudos apontam
que os parklets contribuem para
as atividades econômicas locais.
A proximidade com serviços que
operem no período noturno au-
menta o fluxo de pessoas e a se-
gurança do lugar em horários
que a rua fica mais vazia.

Em áreas residenciais, este
mecanismo, especialmente, nos
bairros mais populosos, podem
funcionar como espaço de conví-
vio para a comunidade, sobretu-
do em bairros onde praças, par-
ques e demais áreas de lazer são
insuficientes.

REGRAS
De acordo com a lei, a insta-

lação só poderá ocorrer em local
antes destinado ao estacionamen-
to de veículos, sendo vedada em
locais onde haja faixas exclusivas
para ônibus, ciclovias, ciclofaixas
ou outras, e em vagas de estacio-
namento com regulamentação es-
pecial pelo Contran (Conselho
Nacional de Trânsito).

Quando instaladas em vagas

paralelas ao alinhamento da calça-
da, a extensão poderá ter até
2,20m de largura, por 10m de
comprimento.

O parklet não poderá ser ins-
talado em esquinas e a menos de
15m do bordo de alinhamento
(guia) da via transversal. Ele so-
mente poderá ser instalado em
via pública de sentido único ou
em avenida de mão dupla com
canteiro central, com velocidade
regulamentada de até 50 km/h e
com até 8,33% de inclinação lon-
gitudinal.

O piso do parklet deverá se-
guir a inclinação da calçada à
qual está relacionada, sendo reco-
mendado que a inclinação trans-
versal não ultrapasse 2%.

Pela lei publicada ontem, é

vedada a instalação de estruturas
fixas, móveis ou retráteis, que
promovam o fechamento ou a co-
bertura do parklet, bem como ele-
mentos que se projetem sobre a
calçada ou sobre a via, tais como
pergolado, toldo, lona, policarbo-
nato, vidro e similares.

Deverá ser mantido o conta-
to visual do parklet com a via e
com a calçada, sendo admitido
apenas cobertura e sombreamen-
to por meio de ombrelone ou
guarda-sol.

O parklet não deve ser insta-
lado em áreas com ocorrência de
inundação, priorizando-se a sua
implantação depois da boca de lo-
bo ou boca de leão, na direção
do fluxo das águas, a fim de evi-
tar alagamento.

Do presidente

do Senado, Rodrigo

Pacheco (DEM-MG)

Seca prolongada coloca abastecimento
de água em risco em Araçatuba e região

Nós precisamos

combater

a fome e a

miséria e isso

se faz

movimentando a

economia do país

RACIONAMENTO De acordo com os institutos de meteorologia, não há possibilidade de chuva na região ao longo desta semana; campanha alerta para perigo

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Arquivo

EXTENSÃO PARA BARES E RESTAURANTES

Divulgação

Bolsa do Povo tem inscrição
até hoje na Etec de Araçatuba

Reprodução

Divulgação

Araçatuba sanciona lei que permite
instalação de parklet em ruas da cidade

COMODIADE E SEGURAÇA Estruturas poderão ser utilizadas pelo comércio para proporcionar novos espaços

PRESIDENTE Jair Bolsnaro

H
oje é o último dia para
se inscrever no Bolsa do
Povo Educação do Go-

verno do Estado. Em Araçatuba,
as vagas são para a Etec, no bair-
ro Ipanema.

A ideia é que os bolsistas au-
xiliem as equipes gestoras das
unidades do Centro Paula Souza
no cumprimento do protocolo sa-
nitário adotado para permitir o re-
torno facultativo dos estudantes
às aulas presenciais. Serão quatro
horas de trabalho diário. Além de
gerar renda e amenizar os impac-
tos da pandemia, a iniciativa per-
mite aproximar as famílias da es-
cola, o que gera benefícios para
toda a comunidade escolar.

Para se candidatar a uma
bolsa, é preciso ser o responsável
legal por um aluno de Etec; ter
entre 18 e 59 anos; estar desem-
prego há, pelo menos, três me-

ses; não ter comorbidades associa-
das à Covid-19 e residir no muni-
cípio onde está localizada a uni-
dade em que o candidato preten-
de ser bolsista. É possível se ins-
crever em até três Etecs ou Fa-
tecs.

As inscrições devem ser fei-
tas pelo site bolsadopovo.sp.gov.
br, clicando no ícone Centro Pau-
la Souza. Cada candidato recebe-
rá pontos, de acordo com os pré-
requisitos que cumprir. Os sele-
cionados serão entrevistados pelo
diretor da unidade e a concessão
do benefício precisa ser chancela-
da pelo Núcleo Regional de Ad-
ministração do CPS.

A expectativa é que os bol-
sistas selecionados passem por
uma capacitação e comecem a
atuar na primeira quinzena de ou-
tubro. Serão concedidas 2.368
bolsas, distribuídas por todas as
Etecs e Fatecs do Estado. Cada
unidade do Centro Paula Souza
terá, no mínimo, quatro benefi-
ciários.

LOCAL ESCOHIDO Vagas em Araçatuba são para atuação na Etec

MEDIDA GS Inima Samar tem usado uma balsa da para captação de água

Araçatuba, domingo, 19 de setembro de 2021 A3
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