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Período:   Agosto de 2014 
 

          Notícias  
 

1) Notícia: Cantareira teve 58% das chuvas esperadas até julho. 

Jornal: Folha de São Paulo – 2/8/2014 

Reportagem: Fabrício Lobel 

Apesar de falta de chuvas, especialistas dizem que obras em infraestrutura teriam 

evitado a situação. O sistema Cantareira recebeu nos primeiros sete meses de 

2014 apenas 58% do volume de chuva esperado para o período, pior em 11 anos, 

segundo dados da Sabesp. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/178764-cantareira-teve-58-das-

chuvas-esperadas-ate-o-mes-de-julho.shtml 

 

2) Notícia: SP tem 2,1 mi de pessoas sob racionamento. 

Jornal: Folha de São Paulo – 11/8/2014 

Reportagem: Arthur Rodrigues e Heloisa Brenha 

Enfrentando sua pior crise hídrica, São Paulo já tem cerca de 2,1 milhões de 

pessoas submetidas ao racionamento oficial de água – equivalente a 1 em cada 20 

habitantes do Estado, Atualmente 18 cidades adotam o rodízio de água, Guarulhos 

é uma delas, onde 1,3 milhões de moradores passam um a cada dois dias sem 

água. A secretaria de Recursos Hídricos do Estado diz que auxilia as cidades sob 

racionamento com apoio técnico mas não pode repassar mais verbas a elas neste 

momento devido à lei eleitoral. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/180078-sp-tem-21-mi-de-pessoas-

sob-racionamento-oficial-de-agua.shtml 
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3) Notícia: Tombada, praça do centro tem lixo e má conservação 

Jornal: Folha de São Paulo- 12/8/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

Muito lixo se acumula na Praça das Bandeiras no centro de Ribeirão Preto, além 

do lixo a grades de ferro que cercam jardins estão tortas e enferrujadas. A 

prefeitura informou em nota que a grande circulação de pessoas no local aliada 

“aos costumes inadequados da população”, são as causas do acumulo de lixo. 

Frequentadores reclamam da falta de manutenção e do lixo acumulado. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1498960-

tombada-praca-do-centro-de-ribeirao-preto-tem-lixo-e-ma-conservacao.shtml 

 

4) Notícias: Lixo se acumula em bairros de Barretos 

Jornal: Folha de São Paulo- 12/8/2014 

Reportagem: Gabriela Yamada       

Prefeitura deu prazo de 24 horas para empresa terceirizada regularizar o serviço 

na cidade que sedia a festa do peão. Muita sujeira e montanha de lixo na calçada 

e em canteiros foram o cenário na cidade às vésperas da festa sertaneja mais 

importante do país. O motivo, de acordo com os trabalhadores foi o não 

pagamento dos salários e também o não pagamento de horas extras. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/180181-lixo-se-acumula-em-bairros-

de-barretos.shtml 

 

5) Notícia: Agencia federal manda São Paulo liberar mais água e ameaça punição.     

Jornal: Folha de São Paulo- 13/8/2014 

Reportagem: Natuza Nery, Dimmi Amora e Bruno Boghossian 

A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel cogita aplicar multa a Companhia 

Energética de São Paulo CESP após a decisão do governo paulista de diminuir a 

quantidade de água destinada a produção de energia sob a justificativa de priorizar 

o abastecimento humano. A notícia revela a queda de braço entre os governos 

federal e estadual. Também o governo do Rio de Janeiro que recebe água dessa 

região para abastecimento humano e industrial, reclamou da atividade defendida 

pelo governo paulista. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/180452-agencia-federal-manda-sp-

liberar-mais-agua.shtml 
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6) Notícias: Sem Chuvas, lagoas praticamente secam na região de Ribeirão Preto. 

Jornal: Folha de São Paulo- 13/8/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

A falta de chuvas desde o início de 2014 levou lagos da região de Ribeirão Preto a 

exibir cenários comuns da região Nordeste do país. A paisagem da lagoa 

Maravilha, lagoa do Saibro dentre outras estão praticamente sem água. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1499514-sem-

chuvas-lagoas-praticamente-secam-na-regiao-de-ribeirao-preto.shtml 

 

7) Notícias: Seca avança e agrava problemas da região 

Jornal: Folha de São Paulo – 13/8/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

A notícia se refere à necessidade do uso de caminhões pipas para abastecer zonas 

urbanas e rurais da região de Ribeirão Preto. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/180354-seca-avanca-e-agrava-

problemas-na-regiao.shtml 

 

8) Notícia: SP utiliza outra represa e libera mais água para Rio 

Jornal: Folha de São Paulo- 15/8/2014 

Reportagem: Arthur Rodrigues e Heloisa Brenha 

A notícia revela que após muitas pressões do governo do Rio de Janeiro, a 

Companhia Energética do Governo Paulista utilizou outra represa para compensar 

a vazão do rio Paraíba do Sul, que abastece 15 milhões de pessoas sendo 10 

milhões no Rio. A notícia apresenta esclarecedor mapa da bacia do rio Paraíba do 

Sul suas represas e reservatórios. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/180718-sp-utiliza-outra-represa-e-

libera-mais-agua-para-rio.shtml 

 

9) Notícia: Sem chuvas, queimadas crescem 20%.  

Jornal: Folha de São Paulo-16/8/2014 

Reportagem: Isabela Palhares e Thomaz Fernandes 

Entre janeiro e julho de 2014 os bombeiros registraram 560 incêndios em Ribeirão 

Preto também a umidade do ar chegou a 14,3%, índice registrado no deserto do 

Saas, o que favorece a ocorrência de doenças como pneumonia, rinite, asma e 
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sinusite. A notícia também mostra que apesar da existência de leis que proíbe 

queimadas a prefeitura ainda não começou aplicar multas. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1501311-sem-

chuvas-queimadas-crescem-20-na-regiao-de-ribeirao-preto.shtml 

 

10) Barretos suspende obras antienchente após atraso 

Jornal: Folha de São Paulo- 19/8/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

A notícia se refere ao rompimento do contrato entre a empresa responsável pela 

execução das obras antienchentes do córrego Aleixo, em Barretos, e a prefeitura 

daquele município. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1502279-

prefeitura-de-barretos-suspende-obras-antienchente-apos-atraso-na-

execucao.shtml 

 

11) Sem água, Tambaú decreta calamidade 

Jornal: Folha de São Paulo- 21/8/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

A prefeitura de Tambaú decretou estado de calamidade pública depois que o nível 

da represa que abastece o município atingiu 26% de sua capacidade total. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1503141-sem-

abastecimento-de-agua-tambau-sp-decreta-estado-de-calamidade-publica.shtml 

 

12) Notícias: Nº de multas por queima de palha de cana cresce 169%  

Jornal: Folha de São Paulo- 22/8/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

As queimadas irregulares de palha de cana na região de Ribeirão Preto tiveram um 

aumento de 169% com relação ao ano passado. A CETESB vem aplicando multas de 

elevado valor, contudo o número de queimadas continua crescer. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1504091-

numero-de-multas-por-queima-da-palha-da-cana-cresce-169-na-regiao-de-

ribeirao-preto.shtml 
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13) Notícia: Bebedouro inicia novo racionamento após situação crítica. 

Jornal: Folha de São Paulo- 22/8/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

Após reservatório de água atingir nível baixo o município estabeleceu um sistema 

de racionamento de água. Dez cidades na região de Ribeirão Preto já adotaram à 

medida que atinge oficialmente 321 mil habitantes. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1504086-

bebedouro-sp-inicia-novo-racionamento-apos-situacao-critica.shtml 

 

14) Notícia: Umidade do ar deixa Barretos em alerta. 

Jornal: Folha de São Paulo- 22/8/2014 

Reportagem: João Alberto Pedrini 

Com o índice de umidade relativa do ar de aproximadamente 17% ( 20%, segundo 

a organização mundial da saúde significa estado de alerta) a população do 

município de Barretos vem apresentando problemas respiratórios e de hidratação. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1504100-baixa-

umidade-do-ar-deixa-barretos-sp-em-alerta.shtml 

 

15) Notícia: Umidade relativa do ar cai e São Paulo fica em estado de alerta 

Jornal: Folha de São Paulo- 26/6/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

Em São Paulo a umidade relativa do ar tem permanecido entre 12% e 20%. Assim 

como diversos municípios do Estado, suas populações sofrem com problemas 

pulmonares e de ressecamento de nariz e olhos. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/182415-umidade-relativa-do-ar-cai-e-

sao-paulo-fica-em-estado-de-alerta.shtml 

 

16) Notícia: Donos de áreas rurais são multados por queimadas.  

Jornal: Folha de São Paulo – 26/8/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

Dentro da nova lei que proíbe queimadas em lavoura de cana de açúcar e nas 

áreas rurais e urbanas da cidade, a prefeitura identificou e multou queimadas 

irregulares entre Ribeirão e Serrana. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/182416-donos-de-areas-rurais-sao-

multados-por-queimadas.shtml 
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17) Notícia: Área de recarga do aquífero levará 4 anos para se recuperar da seca 

Jornal: Folha de São Paulo- 26/8/2014 

Reportagem: Gabriela Yamada 

O comitê da bacia hidrográfica do Rio Pardo estima que em decorrência da grande 

estiagem, a área de recarga do aquífero Guarani levará 4 anos para se recuperar 

da seca. A notícia indica falta de planejamento nos processos de outorga de novas 

fontes de abastecimento. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1505779-area-

de-recarga-do-aquifero-levara-4-anos-para-se-recuperar-da-seca-em-

ribeirao.shtml 

 

18) Notícia: Em 1 mês, nº de queimadas dobram em cidades da região. 

Jornal: Folha de São Paulo- 27/8/2014 

Reportagem: Camila Turtelli. 

Diversos municípios da região de Ribeirão Preto não implantaram a lei que proíba 

as queimadas de cana de açúcar. A notícia indica significativo aumento no nº de 

queimadas na região de Ribeirão Preto 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1506362-em-1-

mes-n-de-queimadas-dobra-em-cidades-da-regiao-de-ribeirao-preto.shtml 

 

19) Notícia: Cidades ampliam racionamento de água 

Jornal: Folha de São Paulo- 27/8/2014 

Reportagem: Isabela Palhares 

Com altas temperaturas e sem registro de chuvas municípios da região de Ribeirão 

Preto aumentam a abrangência do corte de água. Bebedouro, Tambaú, Casa 

Branca e Santa Rita do Passa Quatro são os municípios mencionados na matéria. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/182593-cidades-ampliam-

racionamento-de-agua.shtml 

 

20) Notícia: Seca eleva custos e cidades estudam aumentar tarifas. 

Jornal: Folha de São Paulo- 28/8/2014 

Reportagem: Isabela Palhares 
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Seis cidades na região de Ribeirão Preto estudam aumentar a tarifa da água porá 

causa do aumento dos custos causados pela seca. Batatais, Bebedouro, Brodowski, 

Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú e Américo Brasiliense. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/182755-seca-eleva-custos-e-cidades-

estudam-aumentar-tarifas.shtml 

 

21) Notícia: Franca espalha iscas para conter enxame de abelha 

Jornal: Folha de São Paulo – 29/08/2014 

Reportagem: Isabela Palhares 

A notícia se refere à desorganização da apicultura na região de Franca. A prefeitura 

pretende estimular a produção atraindo as abelhas com “iscas especiais” para 

depois doá-las aos produtores. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/182909-franca-espalha-iscas-para-

conter-enxames-de-abelhas.shtml 

 

22) Notícia: Bebedouro que ganhou nome por fartura de água sofre com seca 

histórica. 

Jornal: Folha de São Paulo- 31/8/2014 

Reportagem: Isabela Palhares. 

Bebedouro recebeu esse nome por causa do córrego que servia aos animais e 

tropeiros que seguiam de São Paulo para Minas Gerais e Goiás no século XIX. 

Atualmente passa por seca histórica com racionamento adotado desde fevereiro 

de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/08/1508611-

bebedouro-que-ganhou-nome-por-fartura-de-agua-sofre-com-seca-historica.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. Vossa 
Senhoria    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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