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          Notícias   

 

1. Empresa que coleta lixo em Ribeirão é alvo de ação do Ministério Público. 

Jornal: Folha de São Paulo – 08/03/2014 

A reportagem é sobre multa que MPT cobrou da empresa Estre por falta de 

condições adequadas para refeição dos trabalhadores, não manter instalações 

sanitárias, deixar de fornecer água, não fornecer luvas para exercer a atividade e 

não pagar os salários em dia. “ A empresa informou que pedidos dos grevistas não 

chegara, a ser negociados por serem considerados indevidos”. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/155331-empresa-que-coleta-lixo-

e-alvo-de-acao-do-ministerio-publico.shtml 

 

2. Fim da queima de cana ‘exclui’ produtores.  

Jornal: Folha de São Paulo – 11/03/2014. 

Reportagem: Felipe Amorim  

Pequenos proprietários de cana-de-açúcar estão arrendando terras e trocando a 

cana por plantio de eucalipto, frutas e cebola na região de Ribeirão Preto, já que a 

colheita só é viável para áreas acima de 1.200 hectares. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/155787-fim-da-queima-da-cana-

exclui- produtores.shtml  
 

3. Conselho veta corte de árvores na 9 de Julho. 

Jornal: Folha de São Paulo- 13/03/2014 

Reportagem: Isabela Palhares. 
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O conselho de preservação do patrimônio artístico e cultural de Ribeirão 

Preto rejeitou a solicitação de retirada de 27 árvores do canteiro central da 

avenida Nove de março, solicitado pela prefeitura municipal. As árvores 

foram tombadas como patrimônio em 2006 e toda alteração precisa ser 

aprovada pelo conselho. O tombamento prevê que, com a morte das 

árvores, novos exemplares sejam plantados. O conselho afirma que as 

árvores estão no alge da sua maturidade e não devem ser retiradas. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/156083-conselho-veta-corte-de-

arvores-na-9-de-julho.shtml  

 

4. Governo de São Paulo precisa de 2 novos sistemas Cantareiras em 20 anos. 

Jornal: Folha de São Paulo 14/03/2014 

Reportagem: Eduardo Gerarque. 

O serio problema da redução dos recursos hídricos e do abastecimento de água 

para a região da grande São Paulo pelo sistema Cantareira é analisado no artigo em 

questão. Um estudo mostra que em breve haverá uma série de conflitos por água 

no estado de São Paulo. Há sugestões de políticas para o enfrentamento do 

problema.  

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1425279-governo-de-sp-

precisa-de-dois-novos-sistemas-cantareira-em-20-anos.shtml  

 

5. Estiagem no período de chuva ameaça rios e lavoura na seca. 

Jornal: Folha de São Paulo- 15/03/2014 

Reportagem: Felipe Amorim e Isabela Palhares 

O artigo relata problemas decorrentes da redução de chuvas no estado de 

São Paulo: baixa o nível dos reservatórios da hidrovia Tietê – Paraná; 

ameaça de redução da navegação pela hidrovia; perdas na lavoura; redução 

da produtividade dos canaviais e da produção de açúcar na região em razão 

da falta de água; elevação dos preços dos produtos agrícolas. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/03/1425896-

estiagem-em-periodo-de-chuva-ameaca-rios-e-lavoura-na-seca.shtml  
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6. “Racionamento” não oficial já atinge São Paulo. 

Jornal: Folha de São Paulo- 16/03/2014. 

Reportagem: Ana Krepp e Heloisa Brenha. 

O artigo relata problemas sobre a falta de abastecimento de água diária ou 

semanal em vários bairros da capital paulista. A Sabesp não reconhece 

problemas gerais e afirma problemas pontuais. Descarta adotar rodízio de 

água. Com tudo segundo os moradores a falta de água já é uma realidade 

em varias cidades da grande São Paulo principalmente municípios da região 

oeste como: Barueri, Cotia, Embu das Artes, Santana entre outros. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/156672-racionamento-nao-

oficial-ja-atinge-varios-bairros-de-sp.shtml  

 

7. Falta de chuva deve manter o preço do etanol alto até mais nos postos. 

Jornal: Folha de São Paulo- 19/03/2014 

Reportagem: Felipe Amorim 

A falta de chuva fez elevar o preço do etanol nos postos. O produtor deixa a 

cana mais tempo no cultivo para obter maior tempo no cultivo para obter 

maior concentração do açúcar e mais rentabilidade. Assim adia a moagem, 

produz menos etanol e os preços sobem. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/156841-falta-de-chuva-deve-

manter-o-preco-do-etanol-alto-ate-maio-nos-postos.shtml  

 

8.  Alta do turismo na Antártida preocupa ambientalistas. 

Jornal: Folha de São Paulo- 19/03/2014. 

Reportagem: Guiliana Miranda 

 “ONGs e autoridades ambientais pedem mais atenção ao impacto que os viajantes 

podem causar ao ecossistema”.  

Embora o turismo seja fundamental para a divulgação da Antártida o crescimento 

do número de viajantes preocupa as autoridades ambientalistas. No ano passado 

(2013) só a base argentina Câmara recebeu entre 60 e 130 turistas por dia. As 

grandes embarcações quem levam turistas e litros de óleos combustíveis podem 

contaminar as águas. Também há riscos e impactos sobre os musgos antárticos e os 

animais principalmente.  
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Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/157061-alta-do-turismo-na-

antartida-preocupa-ambientalistas.shtml  

 

9. Para governo do Rio, plano de São Paulo ameaça água do Estado. 

Jornal: Folha de São Paulo 20 /03/2014 

Reportagem: Bernardo Mello Franco. 

A notícia relata protesto do governo do Rio com a proposta do governador de São 

Paulo de uso das águas do rio Paraíba do Sul para abastecimento de São Paulo. O 

rio (Paraíba do Sul) é responsável pelo abastecimento de 15 milhões de pessoas, 

sendo 11 milhões só no Rio de Janeiro.  

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1428124-para-governo-do-

rio-plano-de-sp-ameaca-agua-do-estado.shtml  

 

10. Falta de água atípica em bairro nobre surpreende moradores 

Jornal: Folha de São Paulo 

Reportagem: Ana Krepp 

A falta de água atingiu áreas nobres da cidade de São Paulo como Jardim Paulista a 

Alameda Gabriel Monteiro da Silva atingindo também restaurantes de luxo.   

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1428134-falta-dagua-

atipica-em-bairro-nobre-surpreende-moradores.shtml  

 

11. Uso de água federal é somente para 2015, diz Alckimin. 

Jornal: Folha de São Paulo 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

O governador de São Paulo afirmou que as obras no sistema Cantareira relativas à 

bacia do rio Paraíba do Sul, prevista para 2020, deverão estar concluídas em 2015. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/157297-uso-de-agua-federal-e-

para-2015-diz-alckmin.shtml  
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12.  Com maquinas prefeitura conclui limpeza de lagoa após 2 meses. 

Jornal: Folha de São Paulo – 22/03/2014. 

A prefeitura de Ribeirão Preto conclui a limpeza da lagoa da nascente do córrego 

Palmeiras após dois meses de trabalho. A limpeza foi uma das exigências feitas pela 

promotoria à prefeitura para preservação ambiental do lugar. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/03/1429255-

com-maquina-prefeitura-de-ribeirao-conclui-limpeza-de-lagoa-apos-2-meses.shtml  

 

13. Cheia do rio Madeira isola caminhoneiros e famílias em estrada. 

Jornal: Folha de São Paulo- 23/03/2014 

Reportagem: Lucas Reis. 

Caminhoneiros parados em filas compõem o cenário na travessia entre Porto Velho 

e Rio Branco. A cheia do rio Madeira já completa mais de um mês. O nível da água 

está 19,3 metros acima do normal. Bairros inteiros de Porto Velho e distritos da 

capital foram arrasados. Mais de 3.500 famílias foram atingidas.  

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/157790-cheia-do-rio-madeira-

isola-caminhoneiros-e-familias-em-estrada.shtml  

 

14.  Com ‘guerra de água’, Alckimin e Cabral buscam dividendos políticos. 

Jornal: Folha de São Paulo- 25/03/2014 

Reportagem: Vera Magalhães  

O artigo analisa o duelo retórico ao estilo “a água é nossa” que deixa de lado 

questões técnicas em busca de dividendos políticos. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158118-com-guerra-da-agua-

alckmin-e-cabral-buscam-dividendos-politicos.shtml  

  

15.  SP não ‘vai retirar nenhuma gota de água do rio’, diz tucano. 

Jornal: Folha de São Paulo- 25/03/2014 

O governador do Rio de Janeiro criticou duramente o governador de São Paulo 

pelas medidas anunciadas para abrir túneis e canais entre a bacia do rio Paraíba do 

Sul, que abastece o vale do Paraíba e a zona metropolitana do Rio, para assegurar o 

sistema de abastecimento do Cantareira. 
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Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/158119-sp-nao-vai-retirar-

nenhuma-gota-do-rio-diz-tucano.shtml  

 

16. Problemas em obras deixam esgoto sem tratamento na região. 

Jornal: Folha de São Paulo – 31/03/2014 

Reportagem: Felipe Amorim 

Problemas na implantação de estações de esgoto fazem com que 3 municípios- São 

Simão, Pontal e Morro Agudo- joguem seus dejetos de forma in natura em rios e 

córregos da região de Ribeirão Preto. Outras cidades da região de Ribeirão Preto 

tratam menos  de 10% do esgoto doméstico segundo a Setesb. Os municípios com 

menos de 50 mil habitantes não tem dinheiro para obras de tratamento de esgoto. 

A falta de tratamento de esgoto  em municípios da região impede que novos 

loteamentos sejam licenciados afetando principalmente projetos de moradia 

popular.  

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/158941-problemas-em-obras-

deixam-esgoto-sem-tratamento-na-regiao.shtml  
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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 http://www.uniara.com.br/mestrado/desenvolvimento_regional_meio_ambiente/
ceam/clipping.php  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. 
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