
 

Edição Nº 02 – Ano 01                                                                  Araraquara, 01 Março 2013. 

 

                                                                                         Período:  Fevereiro 2013 

Notícias 

1) Temperatura mantem-se estável até próxima semana. 

2) Araraquara registra 19 casos de dengue no primeiro mês do ano  

3) Tempestade para Araraquara e deixa UPA Central alagada 

4) Meteorologia diz que chuva vai atrapalhar folia araraquarense 

5) Projeto Verão 2013 auxilia combate à dengue em Araraquara 

6) População reclama de invasão de caramujos no Luiz Ometto I 

7) De cada 77 arvores na área urbana de Araraquara, uma está condenada 

8) Descarte de restos de couro gera transtorno a moradores 

9) Área abandonada na Vila Xavier causa transtornos aos moradores 

10) Rincão faz pente-fino para prevenir dengue 

11) Araraquara já tem 1/3 dos casos de dengue registrados em 2012 

 

1) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Temperatura mantém-se estável até próxima semana. 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,598415,Temperatura+mantem-
se+estavel+ate+a+proxima+semana.aspx 

 

2)  Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Araraquara registra 19 casos de dengue no primeiro mês do ano 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,599730,Araraquara+registra+19+casos
+de+dengue+no+primeiro+mes+do+ano.aspx 

 

3) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Tempestade para Araraquara e deixa UPA Central alagada 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,599802,Tempestade+causa+transtorno
s+e+alagamento+em+Araraquara.aspx 
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4) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Meteorologia diz que chuva vai atrapalhar folia araraquarense 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,600452,Meteorologia+diz+que+chuva+
vai+atrapalhar+folia+araraquarense.aspx 

 

5) Jornal – Folha da Cidade 
Reportagem –  
Projeto Verão 2013 auxilia combate à dengue em Araraquara 
http://www.folhacidade.net/ver-materia/projeto-veratildeo-2013-auxilia-combate-agrave-
dengue-em-araraquara--- 

 

6) Jornal –Tribuna Impressa 
Reportagem –  
População reclama de invasão de caramujos no Luiz Ometto I 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,601741,Populacao+reclama+de+invasa
o+de+caramujos+no+Luiz+Ometto+I.aspx 

 

7) Jornal- Tribuna Impressa 
Reportagem –  
De cada 77 arvores na área urbana de Araraquara, uma está condenada 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,602334,Area+Urbana.aspx 

 

8) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Descarte de restos de couro gera transtorno a moradores 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,602815,Descarte+de+restos+de+couro
+gera+transtorno++a+moradores.aspx 

 

9) Jornal- Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Área abandonada na Vila Xavier causa transtornos aos moradores 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,603093,Area+abandonada+na+Vila+Xa
vier+causa+transtorno+aos+moradores.aspx 

 

10) Jornal- Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Rincão faz pente-fino para prevenir dengue 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,604348,Rincao+faz+pente-
fino+para+prevenir+dengue.aspx 

 

11) Jornal- Tribuna 
Reportagem – Antonio Marquez 
Araraquara já tem 1/3 dos casos de dengue registrados em 2012 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,604995,Araraquara+ja+tem+1+3+dos+
casos+de+dengue+registrados+em+2012.aspx 
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo CEAM - Centro de Estudos 
Ambientais, ligado ao Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
da Uniara com o objetivo de promover ações de educação ambiental. Recebem este 
informativo os docentes constantes do cadastro institucional do CEAM e pessoas que o 
solicitaram ou foram indicadas pelos nossos leitores. Este Clipping não pode ser considerado 
como SPAM porque inclui uma forma de ser removido e a nomeação dos responsáveis. Caso 
não queira mais recebê-lo, favor enviar e-mail para ciepesquisa@uniara.com.br 
ou ceam@uniara.com.br e solicitar sua exclusão da lista de contatos. V. Sa. poderá também 
acessar o "Clipping do Meio Ambiente" (inclusive as edições anteriores) no 
site www.uniara.com.br/mestrado_drma/ceam/ ou através da versão impressa disponível na 
biblioteca da Uniara, Unidade I. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para os e-
mails ciepesquisa@uniara.com.br ou ceam@uniara.com.br. 

 
Centro Universitário de Araraquara – UNIARA 

Rua Voluntários da Pátria, 1309 – Centro – Araraquara – SP- CEP: 14801-320 
E-mail: ceam@uniara.com.br Telefone: (16) 3301-7100 
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