
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
    Edição Nº 10 – Ano 02                                                                Araraquara, 31 de julho de 2014. 
 
                                                                                  

Período:   Julho de 2014 
 

          Notícias  
 

1) Notícia: Seca gera colapso em cidades da região 

Jornal: Folha de São Paulo- 2/07/2014 

Reportagem: Gabriela Yamada Camila Turtelli 

Tempo seco, falta de chuva e alta no consumo de água geram um colapso no 

abastecimento de água em municípios da região de Ribeirao Preto; algumas 

cidades já estão fazendo racionamento e para os especialistas estas 

consequências exigem que os municípios passem a investir mais em saneamento 

e aprimorem o tratamento de água. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/173872-seca-gera-colapso-em-

cidades-da-regiao.shtml 

 

2) Notícia: Falta de chuva vai ao menos até setembro 

          Jornal: Folha de São Paulo 

Reportagem: De São Paulo      

Conforme análise da Somar Metereologia não há previsão de chuva no Sudeste do 

Brasil até setembro, e que existe o aquecimento das águas no Pacífico atuando 

sobre todo o Brasil. Esse fenômeno El Niñodeve fazer com que frentes frias 

fiquem bloqueadoas mais ao Sul do país, provocando muita chuva por lá, mesmo 

assim o acumulado de chuva entre julho e setembro, emgrande parte da região 

não deve passar dos 100 mm ( equivalente a duas tempestades de verão). 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1479632-falta-de-chuva-em-

sao-paulo-vai-ao-menos-ate-setembro.shtml 
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3) Notícia: Dois planetas habitáveis do Sistema Solar são falsos 

Jornal: Folha de São Paulo-4/7/2014 

Reportagem: Salvador Nogueira 

De acordo com estudos feitos por cientistas americanos dois dos possivelmente 

planetas habitáveis eram falso positivo. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2014/07/1480771-dois-planetas-

habitaveis-fora-do-sistema-solar-sao-falsos.shtml  

 

4) Notícia: Com estiagem, cidade submersa ressurge em Mogi das Cruzes 

Jornal: Folha de São Paulo- 6/07/2014 

       Reportagem: Artur Rodrigues 

A estiagem está fazendo ressurgir em Mogi das Cruzes ruínas que estavam 

submersas há mais de duas décadas, desde a criação do rio Jundiaí. O volume 

armazenado no sistema, Alto Tietê, que abastece parte da zona lesteda capital, 

caiu 46% em janeiro para 25% em julho, segundo a Sabesp. 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1481680-com-seca-cidade-

submersa-ressurge-em-mogi-das-cruzes.shtml 

        

5) Notícia: Com ‘volume morto’, nivel do Cantareira chega a 19,4% 

         Reportagem: de São Paulo – 7/7/2014 

         Jornal: Folha de São Paulo 

          O sistema Cantareira que é responsável pelo abastecimento de praticamente 

metade da população da região metropolitana, opera com 19,4% da capacidade, e 

a previsão de chuva, feita pela Somar Meteorologia é para setembro. 

         http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/174798-com-volume-morto-nivel-

do-cantareira-chega-a-194.shtml 

 

6) Notícia: Com aval da prefeitura, morador de Franca poderá podar árvores. 

         Reportagem: de Ribeirão Preto. 

         Jornal: Folha de São Paulo – 9/7/2014 

         Em Franca moradores poderão podar árvores desde que tenham aval para isso. 

As árvores podadas devem ser substituídas em até 90 dias. 

         http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/175011-com-aval-da-prefeitura-

morador-de-franca-podera-podar-arvores.shtml 
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7) Notícia: Infestação de carrapatos fecha parque e reduz opções de lazer em 

Ribeirão 

        Reportagem: Heitor Mazzoco- 9/7/2014 

        Jornal: Folha de São Paulo 

        Com a medida, moradores perdem mais uma área de lazer na cidade. Atualmente 

dos 7 parques públicos, 4 apresentam problemas; sendo que um está fechado 

desde outubro de 2013 de acordo com a prefeitura, um laudo do centro de 

zoonoses constatou a infestação de carrapatos no parque. As capivaras são 

responsáveis pela proliferação dos ácaros. “Em Piracicaba foi construído um 

espaço no caminho onde capivaras percorriam e, em determinado momento 

recebiam biotóxicos que eliminavam os carrapatos”, diz professor.                                               

          http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/07/1483126-

infestacao-de-carrapato-fecha-parque-e-reduz-opcoes-de-lazer-em-ribeirao-

preto.shtml 

 
8) Notícia: Estiagem expõe estrutura ruim de saneamento em municípios 

          Reportagem Camila Turtelli- 9/7/2014 

            Jornal: Folha de São Paulo  

Sem planejamento e com pouco investimento os sistemas apresentam baixa 

capacidade de armazenamento e equipamentos antigos, problemas que agravam 

o desabastecimento nas cidades. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/07/1483135-

estiagem-expoe-estrutura-ruim-de-saneamento-em-municipios.shtml 

  

9) Notícia: Com seca, incêndios se espalham na cidade 

         Reportagem: Heitor Mazzoco e Isabela Palhares 

        Jornal: Folha de São Paulo- 10/7/2014 

         Com a estiagem recorde que atinge Ribeirão Preto em 2014, incêndios estão se 

espalhando na cidade, causando problemas à população. Segundo bombeiros a 

proliferação de focos de incendios ocorre por uma junta de fatores, que incluem o 

ar seco, fortes ventos e queimadas agrícolas. 

         http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/175186-com-seca-incendios-se-

espalham-na-cidade.shtml 
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10) Notícia: Seca prejudica reprodução e ameaça peixes no rio Mogi 

        Reportagem: Isabela Palhares e João Alberto Pedrini 

        Jornal: Folha de São Paulo- 11/7/2014 

         Com uma das piores estiagens já registrada no Estado, o baixo volume de água no 

Rio Mogi - Guaçú impediu a reprodução de 14 espécies de peixes já ameaçadas de 

extinção na bacia hidrográfica; segundo o coordenador do Cepta, essa é uma das 

piores situações no rio em 50 anos. O alerta de extinção de algumas espécies foi 

dado em 2004. A situação mais grave é da espécie piracanjuba, mas também 

estão ameaçados pacú, jaú e corimbatá. 

         http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/07/1484142-seca-

prejudica-reproducao-e-ameaca-peixes-no-rio-mogi-guacu.shtml 

 

11) Notícia: Metade dos poços não têm hidrômetros 

         Reportagem: Gabriela Yamada 

         Jornal: Folha de São Paulo – 12/7/2014 

         Metade dos poços artesianos do Daerp, autarquia da Prefeitura de Ribeirão, está 

captando água de forma ilegal, segundo Daee, dos 106 poços existentes na cidade 

52 estão retirando água do aquífero Guarani sem medidores; o aparelho é 

obrigatório e sem ele não é possível saber o total de água capitada. Daee estuda 

interromper a captação de água neste local, mas população seria prejudicada. 

         http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/175463-metade-dos-pocos-nao-tem-

hidrometros.shtml 

 
 

12) Notícia: Parque Maurilio Biagi só deve reabrir em dezembro 

Reportagem: Heitor Mazzoco 

Jornal: Folha de São Paulo- 15/7/2014 

Por causa de infestação de carrapatos, parques de Ribeirão Preto estão sendo 

fechados; o prazo visa terminar a limpeza do parque Maurílio Biagi (que é 

bastante frequentado) e contratar uma empresa, por meio de licitação, para que 

faça obras que impeçam a entrada de capivaras no local. Os animais são principais 

responsáveis pelo carrapato. Além desse os parques Luis Roberto Jabali, Curupira 

e Luis Carlos Raya, também apresentam problemas. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/07/1485946-

parque-maurilio-biagi-em-ribeirao-preto-so-deve-reabrir-em-dezembro.shtml 
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13) Notícia: Seca em Furnas prejudica turismo em 34 municípios 

Reportagem: Gabriela Yamada 

Jornal: Folha de São Paulo – 20/7/2014 

A seca prolongada tem afetado a psicultura e o turismo na região do lago de 

Furnas, conhecido como o ‘mar de Minas’, que já amarga prejuízo recorde 

estimado em R$ 30 milhões e faz com que hotéis ameacem fechar. A represa 

atingiu o pior nível para esta época nos últimos 13 anos: encontra-se 10,75 

metros abaixo da capacidade máxima. Segundo o presidente do Comitê da Bacia 

Hidrográfica e do Lago de Furnas, a seca prejudica vários segmentos como o 

turismo, além de impactar economicamente outras 16 cidades e ser refúgio de 

turistas da região de Ribeirão Preto. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/176779-seca-em-furnas-prejudica-

turismo-em-34-municipios.shtml 

 
14) Notícia: Estiagem faz safra de girassol ter queda de até 40% na região 

Reportagem: de Ribeirão Preto. 

Jornal: Folha de São Paulo. 21/7/2014. 

A estiagem desse ano provocou mudanças no visual de plantações de girassol na 

região de Ribeirão, a falta de chuva no primeiro semestre afetou a safra e a 

expectativa é que a produção de sementes caia até 40%. Em São Paulo a planta é 

cultivada no início do outono e inverno, de forma complementar a produção de 

milho. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/07/1488859-

estiagem-faz-safra-de-girassol-ter-queda-de-ate-40-na-regiao-de-ribeirao-

preto.shtml 

 
15) Notícia: Prefeitura de Ribeirão multa moradores por extração de 27 árvores. 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

Jornal: Folha de São Paulo – 21/7/2014. 

A prefeitura de Ribeirão Preto multou neste ano 27 moradores por extração não 

autorizada de árvores. A última multa foi aplicada no início do mês, após a 

retirada de 14 árvores saudáveis na nova Ribeirânea, zona leste (9 oitis e 5 

canelinhas). Ribeirão é uma cidade com número baixo de áreas verdes para o 

tamanho da população.  
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http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/176891-prefeitura-de-ribeirao-multa-

moradores-por-extracao-de-27-arvores.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" no 

site http://www.uniara.com.br/mestrado/desenvolvimento_regional_meio_ambi

ente/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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