
A Loja Pague Menos de Artur Nogueira irá contribuir com a crise hídrica na doação de 
aproximadamente 60 mil litros de água de captação de chuva para a prefeitura do município. A 
água será utilizada para realizar a limpeza das vias públicas, principalmente em função dos 
eventos de Carnaval. 

Atualmente a Rede de Supermercados Pague Menos possui 20 lojas em funcionamento, 
instaladas em 12 municípios da região. A unidade de Artur Nogueira é a mais recente da Rede, 
inaugurada em dezembro de 2014, e atende a todas as normas para combater o desperdício de 
água A capacidade do reservatório do supermercado é de 110 mil litros, porém 40% deve ser 
mantido para eventuais caso de incêndio.

Confira a matéria completa extraída do NOGUEIRENSE - O JORNAL DIÁRIO DE ARTUR 
NOGUEIRA

Água captada das chuvas ajudará na limpeza das ruas neste 
Carnaval em Artur Nogueira

Iniciativa visa contribuir com o município em tempo de escassez e fazer um uso 
consciente e sustentável da água.
Diego Faria

O município de Artur Nogueira encontrou uma forma sustentável para o uso da água neste 
Carnaval. Um dos importantes comércios da cidade está realizando a doação da água captada 
das chuvas. Em tempos de escassez de água, a iniciativa visa contribuir com a limpeza das vias 
públicas, principalmente durante o Carnaval, onde a sujeira costuma ser ainda maior.

O que tem feito a diferença é a iniciativa do supermercado Pague Menos, recentemente 
inaugurado na cidade, em doar a água captada das chuvas. Essa captação é feita por meio de 
calhas que conduzem a água das chuvas até um reservatório subterrâneo onde permanece até a 
transferência para os caminhões-pipa da Prefeitura.
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De acordo com o secretário de Segurança Pública, Alcir Caetano, a doação de água deve 
colaborar para a realização da festa de Carnaval da cidade. “A iniciativa foi muito positiva, vai 
contribuir com a limpeza da cidade, inclusive nessa temporada de Carnaval, onde as ruas ficam 
muito sujas. Com isso, o Carnaval aqui da cidade deve acontecer sem maiores preocupações”, 
afirma.

Apesar de muitas cidades da região como Cosmópolis, Mogi-Mirim e Mogi-Guaçu terem 
cancelado o Carnaval por falta de água, Artur Nogueira não foi prejudicada.

São aproximadamente 150 mil litros de água armazenados no subsolo do mercado.

De acordo com Caetano, em média 12 mil litros são captados em cada caminhão-pipa da 
Prefeitura. Esse montante de água é doado à cidade para a limpeza de vias públicas e para regar 
canteiros e jardins. Segundo o secretário, a conscientização da população tem sido muito 
importante. “A população tem contribuído muito com a economia de água, por isso estamos 
conseguindo manter os níveis de água necessários para abastecer a cidade”, afirma.

A dona de casa Dirce Fátima da Silva, de 53 anos, diz aprovar a iniciativa. “Eu aprovo essa 
iniciativa de doação, pois ajuda a cidade e toda a população também”, declara.

Chuvas

A chegada das chuvas tem sido um alívio para alguns moradores de Artur Nogueira. A empregada 
doméstica Marli Antunes Barbosa, de 51 anos, diz estar mais sossegada pois sabe que está 
tendo água suficiente para o uso.

“A água é muito importante, sem ela ninguém vive. Com essas chuvas tenho ficado mais 
tranquila, tenho água pra fazer os serviços de casa, isso é muito bom”, afirma.

Caetano, afirma que as chuvas que caíram durante o começo deste ano tem colaborado com os 
reservatórios da cidade e trouxeram maior estabilidade em tempos de crise hídrica.


	Página 1
	Página 2

