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Limpeza de boca de lobo é intensificada em pontos críticos

A 
Divisão de Drenagem, 
da Secretaria de Obras, 
intensificou as ações 

de limpeza de bocas de lobo 

em Bauru. O objetivo é atin-
gir a maior parte dos bairros 
antes do período de chuvas, a 
fim de evitar alagamentos em 

pontos críticos da cidade.
Nesta semana, as equipes 

percorreram 34 ruas e limpa-
ram 141 bocas de lobo nos 

bairros Mary Dota, Beija-
Flor, Pousada da Esperança 1 
e Jardim Silvestre. 

A prefeitura pede a cons-

cientização e colaboração dos 
munícipes para manter a lim-
peza dos locais e prevenir a 
ocorrências de alagamentos.

Batalha atinge 2,53 m e DAE faz apelo
Diante do cenário preocupante, autarquia emite novo alerta e reforça pedido para a utilização racional de água

Lagoa de Captação do Batalha segue caindo diante da estiagem e do aumento de consumo de água

Vinicius Bomfim

E
m meio às altas temperatu-
ras e à estiagem prolonga-
da, o DAE faz novo alerta 

e continua solicitando que a po-
pulação utilize água de maneira 
adequada, adotando  medidas 
para evitar o desperdício. O ní-
vel da Lagoa de Captação, que é 
considerado ideal em 3,20 me-
tros, registrava, no fim da tarde 
desta quarta (18), 2,53 metros. 

Nas últimas semanas, o 
cenário se agravou diante das 
temperaturas elevadas, que 
aumentam consideravelmente 
o consumo de água. Por isso, 
a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) mantém sua pro-
dução reduzida desde o último 
dia 12, o que afeta o abasteci-
mento de bairros das regiões 
do Centro, Zona Sul,  Bela 
Vista e Vila Falcão. 

“Os investimentos dos últi-
mos anos têm contribuído para 
que o DAE consiga manter o 
abastecimento sem a neces-
sidade de decretar rodízio no 
abastecimento, apesar da falta 
de chuvas regulares. O Plano 
de Contingência de Estiagem, 
que visa minimizar os efei-

tos da seca, permitindo que a 
cidade fique mais preparada 
para enfrentar a crise hídrica, 
está em andamento através de 
obras que irão ampliar a dis-

tribuição de água na cidade”, 
destaca a autarquia, em nota.

Por fim, mesmo pedindo a 
colaboração de todos, o DAE 
continua disponibilizando ca-

minhões-pipa, caso necessário, 
através do 0800-7710195, que 
recebe ligações de telefone 
fixo, ou 3235-6140 e 3235-
6179, para chamadas de celular.
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Desde o último dia 
12, ETA está com sua 

produção reduzida


