
DIA 30/9 COMPRA VENDA

Comercial 2,4470 2,4490

Turismo 2,3000 2,6300

Paralelo 2,3300 2,6400

Fechou em baixa - 0,93%

DIA 30/9 COMPRA VENDA

Turismo 3,0804 3,0817

Mínima 22º

Máxima 33º

Nublado com Garoa

Chuva Tarde e Noite

Mínima 17º

Máxima 25º
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Chuvas devem voltar ao

Sudeste após 15 de outubro
Após nove meses consecu-

tivos com as vazões afluentes

mais baixas da história, o Sis-

tema Cantareira deve receber

um alívio no mês que vem. O

Centro de Previsão de Tempo

e Estudos Climáticos (CPTEC)

do Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais (Inpe) afirma

que não há nenhum elemen-

to que impeça o início da es-

tação chuvosa no Sudeste,

onde ficam os rios e represas

que formam o maior manan-

cial paulista, e prevê a volta

das chuvas com mais frequ-

ência na região a partir da se-

gunda quinzena de outubro.

“Nós estamos com todos os

indícios de que o padrão da

estação seca deve quebrar-se

nas próximas semanas. Então,

possivelmente as chuvas de-

vem começar a ocorrer com

mais frequência a partir da

segunda quinzena de outubro.

Agora, se vai chover mais ou

se vai chover menos (do que a

média) é outra questão, difícil

de dizer, porque a previsibili-

dade de três meses para a Re-

gião Sudeste é muito baixa”,

explicou Gilvan Sampaio, pes-

quisador do Inpe, durante a

reunião climática do instituto

feita no dia 26.

O governo Geraldo Alck-

min (PSDB) espera o retorno

das chuvas para não ser obri-

gado a decretar racionamen-

Servente de pedreiro

leva vários tiros
O servente de pedreiro

Gilvan da Silva, 38 anos,

morador no Vista Alegre

ontem às 8h55 estava tra-

balhando numa obra na Rua

João Teizen, no Jardim

Conceição, quando chega-

ram dois indivíduos em

uma motocicleta. O garupa

desceu e sacou de um re-

vólver, efetuando vários

disparos que atingiram par-

tes do corpo de Gilvan. A

vítima foi socorrida e pre-

cisou passar por cirurgia.

Os autores fugiram e não

foram identificados.
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Varzeanão: reunião decide

que não haverá descenso

Ontem no final da tarde, o

secretário municipal de Es-

portes, Anízio Tavares da Sil-

va esteve reunido com técni-

cos das 16 equipes partici-

pantes do Campeonato Bar-

barense de Futebol Amador

da 1ª Divisão, o Varzeanão,

para decidir sobre problemas

envolvendo as equipes do

Vitória e Os Uvos.

Depois de muita polemica,

discussão foi decidido que

não haverá rebaixamento

neste ano e assim o campeo-

nato do próximo ano terá 20

equipes. Com relação ao Vi-

tória foi mantida decisão da

JDD. Já Os Uvos apresenta-

ram documentação que atle-

tas residem na cidade.

Assim a rodada do final

de semana pelo grupo D,

envolvendo Os Uvos, Real

Vista Alegre, Vitória e For-

taleza irá decidir os outros

dois finalistas.

Reunião foi “quente” ontem na Seme

Show marca dia

do idoso em SB
O dia Internacional do Ido-

so é comemorado hoje e para

marcar a data, uma ativida-

de com os grupos da 3ª ida-

de será promovida na Praça

Coronel Luís Alves (Central).

A grande atração será a du-

pla sertaneja Craveiro e Cra-

vinho, com apresentação pre-

vista para as 10h.
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Definida

programações do

Outubro Rosa
O mês de outubro começa e

com ele a iniciativa “Outubro

Rosa” em Santa Bárbara

d’Oeste. Com iniciativa da

RFCC (Rede Feminina de Com-

bate ao Câncer), as atividades

foram integradas numa progra-

mação e o destaque será a “Ca-

minhada Pense Rosa”, que está

com as inscrições abertas.
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13 agências paradas na cidade

Os bancários iniciaram on-

tem, greve por tempo inde-

terminado, tomando parte no

movimento nacional da cate-

goria. Em Santa Bárbara

d’Oeste, apenas duas das 15

agências funcionaram nor-

malmente. Muitos barbaren-

ses foram surpreendidos com

a greve e receberam orienta-

ções dos sindicalistas.
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Treze agências estiveram fechadas ontem

to oficial de água na Grande

São Paulo, onde cerca de 6,5

milhões de pessoas ainda são

abastecidas pelo Cantareira.

Segundo Sampaio, a for-

mação de nuvens na Região

Norte e os ventos que têm

soprado em direção ao Sul

nos últimos dez dias indicam

um comportamento padrão

do transporte de umidade da

Amazônia que provoca chu-

va no Centro-Sul na prima-

vera. “Não dá para dizer a

partir de quando. Pode ser no

dia 15 como pode ser no úl-

timo dia de outubro”, expli-

ca o pesquisador. No Sudes-

te, o período chuvoso vai de

outubro a março.

A Prefeitura de Santa Bár-

bara d´Oeste iniciou a ins-

talação de placas proibido

retornar, que proíbe ao con-

dutor dar meia-volta ou re-

tornar, na Avenida Tiraden-

União joga em Piracicaba

para sobreviver
O União Barbarense vol-

ta a campo hoje, às 20 ho-

ras, pela Copa Paulista, atu-

ando na cidade de Piraci-

caba diante do XV de No-

vembro. Após estrear com

derrota em casa para o Bo-

tafogo, o Leão da 13 preci-

sa somar pontos hoje, para

sobreviver na competição.

Ruy Scarpino novamente

mexe no time. O XV não

vence há três jogos.
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Avenida Tiradentes

recebe placas de

“proibido retornar”

tes, no sentido Prefeitura/

bairro. A via irá receber a si-

nalização de trânsito nos

dois sentidos, com o objeti-

vo de garantir mais seguran-

ça aos usuários.

Prefeitura instalou as placas

São Paulo vence
o Huachipato
por 1 x 0 pela
sul-americana
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Rosangela Luciano

Francisco R de Godoy

Rosangela Luciano

Servidores

reclamam de

qualidade da

alimentação
A qualidade da alimentação

fornecida aos servidores muni-

cipais pela nova empresa con-

tratada pela prefeitura, a Vivo

Sabor Alimentação Ltda., de

Americana, foi um dos assun-

tos de destaque na sessão da

Câmara Municipal, ontem à

tarde.  A empresa iniciou o

serviço na sexta-feira e os ve-

readores informaram que têm

recebido várias reclamações.

Eles vão formar uma comissão

para visitar os refeitórios e ve-

rificar in loco a situação.
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