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          Notícias 

  

1) Notícia: Vereadores aprovam criação da “taxa do lixo” 

Jornal: O Imparcial – 2/10/2014 

Reportagem: da reportagem   

http://www.araraquara.com.br/index.php/todas-categorias/cidade/2192-

vereadores-aprovam-criacao-da-taxa-do-lixo 

                                 

2) Notícia: Racionamento de água atinge 2,77 mi em SP 

 Jornal: Folha de São Paulo – 4/10/2014 

 Reportagem: João Alberto Pedrini, Camila Turtelli e William Cardoso   

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/188832-racionamento-de-agua-

atinge-277-mi-em-sp.shtml 

 Apesar das chuvas que atingiram algumas regiões do Estado nos últimos 

dias, o racionamento oficial de água já atinge 2,77 milhões de pessoas em 

25 municípios. Em Valinhos, que fica 18 horas sem água duas vezes por 

semana, rodízio deve durar mais um ano, diz prefeitura. 

    

3) Notícia: Relatório de 2011 falava em risco de desabastecimento em SP 

Jornal: Folha de São Paulo – 8/10/2014 

Reportagem: Heloisa Brenha 
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1527722-relatorio-de-

2011-ja-falava-em-risco-de-desabastecimento.shtml 

A notícia mostra que relatório da Sabesp elaborado em 2011 apontava 

possibilidade de desabastecimento de água e necessidade de medidas para 

o enfrentamento da crise que, desde aquela época já se anunciava. 

 

4) Notícia: Seca faz 5 cidades buscarem ajuda do Estado 

       Jornal: Folha de São Paulo- 11/10/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/190057-seca-faz-5-cidades-da-

regiao-buscarem-ajuda-do-estado.shtml 

A notícia aponta o agravamento da crise hídrica no Estado que levou as 

cidades de Cristais Paulista, Ituverava, Patrocínio Paulista, Jaboticabal e  

Cajuru buscarem ajuda do DAEE de Ribeirão Preto. Nestas cidades o 

abastecimento tem sido cortado diariamente por 16 horas. 

 

5) Notícia: Cantareira só volta ao normal em 4 anos, dizem especialistas 

Jornal :Folha de São Paulo – 13/10/2014 

Reportagem: Artur Rodrigues, Eduardo Geraque e Fabrício Lobel 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1531491-cantareira-so-

volta-ao-normal-em-4-anos-dizem-especialistas.shtml 

A notícia apresenta dados com tabelas e gráficos para mostrar que mesmo 

que se chova dentro da média histórica na região das represas do sistema 

Cantareira, o mesmo só volta ao normal dentro de 4 anos. 

 

6) Notícia: Seca fecha pousadas e gera demissões em SP 

Jornal: Tribuna Impressa- 14/10/2014 

Reportagem: João Alberto Pedrini 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/10/1531933-

seca-fecha-pousadas-e-gera-demissoes-em-sp.shtml 

A grande estiagem nas cidades de turismo como Bragança, Joanópolis, 

Nazaré Paulista e Riolândia levaram a redução do turismo e ao desemprego. 
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7)  Notícia: Tempo seco afeta plantações e o bolso do consumidor de 

Araraquara 

Jornal: Tribuna Impressa – 15/10/2014 

Reportagem: Da Reportagem 

http://www.araraquara.com/noticias/economia/economia_internaNOT.asp

x?idnoticia=999517 

 

8) Notícia: Franca recorre a postos de combustíveis contra a seca 

Jornal: Folha de São Paulo – 17/10/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/190977-franca-recorre-a-

postos-de-combustiveis-contra-seca.shtml 

Ainda sobre a crise da água a notícia mostra que as autoridades municipais 

de Franca apelaram para a água nos reservatórios dos postos de 

combustíveis. 

 

9) Notícia: Multas por poluição já superam as de 2013 

Jornal: Folha de São Paulo- 17/10/2014 

Reportagem: Isabela Palhares 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/10/1533779-

multas-por-poluicao-ja-superam-as-de-2013-na-regiao-de-ribeirao-

preto.shtml 

Em Ribeirão Preto, franca e Barretos foram aplicadas 46 multas por 

queimadas ilegais da palha de cana de açúcar que exala forte odor por 

causa dos compostos de enxofre e outros produtos químicos. 

 

10) Notícia: Falta de água em todas as regiões da cidade 

Jornal: Folha de São Paulo- 18/10/2014 

Reportagem: Isabela Palhares e João Alberto Pedrini 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/10/1534511-

falta-agua-em-bairros-de-todas-as-regioes-de-ribeirao-preto.shtml 
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Por problemas de falta de água e dificuldades na rede de distribuição os 

problemas de abastecimento de Ribeirão Preto se agravam. Destaque-se 

com tudo que o problema de distribuição é maior uma vez que a água que 

abastece Ribeirão Preto vem do aqüífero Guarani e não há problema de 

captação. 

 

11) Notícia: ONG aponta nova alta do desmate na Amazônia 

Jornal: Folha de São Paulo – 19/10/2014 

Reportagem: Marcelo Leite 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/10/1534579-ong-aponta-

nova-alta-no-desmatamento-da-amazonia.shtml 

Monitoramento da ONG Imazon mostra acentuada tendência no 

desmatamento por estados da Amazônia entre os anos 2013 e 2014. 

Roraima teve um desmatamento de 2.000% enquanto Mato-Grosso teve 

um desmatamento de 900%. 

 

12) Notícia: Em racionamento, Cristais cancela aulas 

Jornal: Folha de São Paulo –22/10/2014 

Reportagem: Thomaz Fernandes 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/191778-em-racionamento-

cristais-cancela-aulas.shtml 

A prefeitura de Cristais Paulista suspendeu aulas da rede municipal a partir 

de 29 de outubro de 2014 em razão da absoluta falta de água nos 

estabelecimentos de ensino. Não há prazo para o retorno. 

 

13) Notícia: Após 2 meses, SP não tem projeto para mata 

Jornal: Folha de São Paulo- 24/10/2014 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/192096-apos-2-meses-sp-nao-

tem-projeto-para-mata.shtml 

A mata de Santa Tereza em Ribeirão Preto foi destruída em 2/3 por 

incêndio e até o presente não foi apresentado pela prefeitura projeto de 
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recuperação da mata. Técnicos dos municípios afirmam que a recuperação 

levara 20 anos. 

 

14)  Notícia: Alckimin e Dilma agora falam em parceria contra falta de água 

em SP 

Jornal: Folha de São Paulo- 30/10/2014 

Reportagem: De São Paulo   

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/193184-alckmin-e-dilma-

agora-falam-em-parceria-contra-falta-de-agua-em-sp.shtml 

Para enfrentar a falta de água em São Paulo os governos estadual e federal 

buscam parcerias e diminuíram o tom da critica apontando união de forças 

para solucionar o problema. 

 

15) Notícia: Seca atrapalha planos de reajustes na tarifa de água na região  

Jornal: Folha de São Paulo- 31/10/2014 

Reportagem: De Ribeirão Preto 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/10/1541027-

seca-atrapalha-planos-de-reajustes-na-tarifa-de-agua-na-regiao-de-

ribeirao.shtml 

Em Bebedouro o executivo recuou na proposta de reajuste de tarifas de 

água na cidade. 

 

Expediente 

Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 

Coordenação - Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

Profa. Dra. Helena Carvalho De Lorenzo 

Vice-Coordenadora - Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

Prof. Dr. Guilherme Rossi Gorni  

Coordenador CEAM – Centro de Estudos Ambientais 

Irene Carvalho De Lorenzo - Estagiária 

Fernanda Cesar da Silva - Secretária 
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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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