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          Notícias 

  

1) Notícia: Muro da Stock vai tentar bloquear capivara 

        Jornal: Folha de São Paulo – 1/11/2014 

Reportagem: Thomas Fernandes 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1541767-muro-da-stock-

vai-tentar-bloquear-capivara-em-parque-em-ribeirao-preto.shtml  

A notícia descreve providências tomadas em Ribeirão Preto usando um muro das provas 

de Stock car para cercar o córrego Vista Alegre e tentar impedir a entrada de capivaras no 

parque Maurílio Biagi. As capivaras trazem carrapatos que têm infestado a região. 

 

 

2) Notícia: Seca no Sudeste atinge 133 cidades e já afeta economia 

         Jornal: Folha de São Paulo –2 /11/2014 

Reportagem: Fabrício Lobel, Dhiego Maia, Marcelo Soares, Marcelo Leite 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1541915-seca-no-sudeste-atinge-133-

cidades-e-ja-afeta-economia.shtml 

A crítica situação de seca no sudeste brasileiro que atinge 133 cidades causa problemas 

não só de falta de água para as residências, mas também para o comércio, indústria e 

agricultura, boa parte das cidades já adotaram programas de racionamento. 
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3) Notícia: Chuva ameniza situação de reservatório 

Jornal: Folha de São Paulo  – 3 /11/2014 

Reportagem: de São Paulo 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/193809-chuva-ameniza-situacao-de-

reservatorio.shtml 

As primeiras chuvas de novembro atenuaram ligeiramente a situação hídrica da grande 

São Paulo. Contudo, ainda são insuficientes e as previsões tanto de chuvas quanto da 

situação dos reservatórios são pessimistas. 

             

4) Notícia: Máquina que ‘faz’ água é oferecida ao Estado 

          Jornal: Folha de São Paulo – 4/11/2014 

Reportagem: Felipe Souza   

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/193987-maquina-que-faz-agua-e-oferecida-

ao-estado-de-sp.shtml 

 A notícia mostra um invento que têm por objetivo reduzir a evaporação de água das 

represas e, ao mesmo tempo coletar a água evaporada que deverá ser tratada e 

devolvida aos reservatórios. 

 

5) Notícia: Ribeirão Preto também fecha o cerco contra o desperdício de água 

Jornal: Folha de São Paulo – 5 /11/2014 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1543411-ribeirao-

preto-tambem-fecha-o-cerco-contra-desperdicio-de-agua.shtml 

Providências legais do município de Ribeirão Preto para evitar o desperdício de água cria 

multas de elevado valor. 

 

6) Notícia: Chuva eleva nível de reservatórios, mas não garante segurança hídrica 

        Jornal:  Folha de São Paulo – 6/11/2014 

        Reportagem: Isabela Palhares 

        http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/194207-chuva-eleva-nivel-de-reservatorios-

mas-nao-garante-seguranca-hidrica.shtml 

        Apesar de melhorar o nível dos reservatórios a situação da crise hídrica está longe de ser 

resolvida. O monitoramento diário do nível dos reservatórios ainda aponta a necessidade 

de racionamento de água em muitas cidades da região de Ribeirão Preto. 
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7) Notícia: SP, MG e RJ batem recorde de queimadas em outubro 

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

Reportagem: Marcelo Leite 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/11/1544486-com-estiagem-sp-mg-e-rj-

batem-recorde-de-queimadas-em-outubro.shtml 

A interessante notícia apresentada com gráficos e dados estatísticos mostra o aumento 

de queimadas em regiões brasileiras a partir das secas nas referidas regiões. 

 

8) Notícia: Chuva derruba passagem e causa inundação na região de Ribeirão 

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

Reportagem: de Ribeirão Preto 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1544802-chuva-derruba-

passagem-e-causa-inundacao-em-cidades-da-regiao-de-ribeirao-preto.shtml 

A notícia mostra as contradições existentes no meio ambiente: de um lado a seca e suas 

conseqüências, de outro as chuvas localizadas e as inundações resultantes das chuvas. 

 

9) Notícia: Com poucas chuvas, SP tem ar com pior qualidade em 7 anos 

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

Reportagem: Eduardo Geraque 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546264-com-poucas-chuvas-sao-

paulo-tem-ar-com-a-pior-qualidade-em-7-anos.shtml 

Baixa umidade em massa de ar quente também deixam nível de poluentes acima do 

considerado saudável contribuindo para o aumento de problemas respiratórios na 

população. 

 

10) Notícia: SP culpa consumidores por falta de água na madrugada 

Jornal:  Folha de São Paulo  –13 /11/2014 

Reportagem: Eduardo Geraque 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/195361-sp-culpa-consumidores-por-falta-

de-agua-na-madrugada.shtml 

O governo paulista está responsabilizando os moradores sem caixas de água pela rotina 

de torneiras secas durante as madrugadas em diferentes pontos da grande São Paulo. A 

notícia também revela que a segunda cota do volume morto do sistema Cantareira ainda 

será utilizada no corrente mês. 
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11) Notícia: Falta de chuvas ameaça safra e preocupa produtor 

Jornal: Folha de São Paulo   – 18/11/2014 

Reportagem: Isabela Palhares 

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/196070-falta-de-chuvas-ameaca-safra-e-

preocupa-produtor.shtml 

As plantações de abacate, laranja, goiaba e café são as mais atingidas pela seca em toda 

região de Ribeirão Preto. Segundo os produtores a falta de chuva impede a formação e o 

desenvolvimento dos frutos. 

 

12) Notícia: De novo, prefeitura adia reabertura de parque 

 Jornal: Folha de São Paulo  –20 /11/2014 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1550740-de-novo-

prefeitura-de-ribeirao-preto-adia-reabertura-de-parque.shtml 

O parque Maurilio Biagi, em Ribeirão Preto, foi fechado em razão de uma infestação de 

carrapatos. Até o presente a situação ainda não foi resolvida sendo que os próprios 

funcionários do parque foram picados.  

  

13) Notícia: Sondas vão monitorar situação de aqüífero  

Jornal:  Folha de São Paulo  –20 /11/2014 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/196372-sondas-vao-monitorar-situacao-de-

aquifero.shtml 

Seis equipamentos irão medir o rebaixamento e a qualidade da água subterrânea captada 

em postos de Ribeirão Preto. A principal preocupação é a queda do nível da água no 

aqüífero Guarani na região central, que em 80 anos teve redução de 70 metros na 

profundidade. 

   

14) Notícia: Após chuva insuficiente, cidades buscam garantir abastecimento 

        Jornal:  Folha de São Paulo  –21 /11/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/196527-apos-chuva-insuficiente-cidades-

buscam-garantir-abastecimento.shtml 
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Casa Branca, Cristais Paulistas e Tambaú, que haviam suspendido o racionamento de 

água, voltam a fazer uso da medida por causa do rebaixamento do nível da represa que 

abastece a população da cidade. 

 

15) Notícia: Mantidas pela prefeitura, praças ‘sofrem’ com mato alto e entulho 

Jornal:  Folha de São Paulo  – 24/11/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/196953-mantidas-pela-prefeitura-pracas-

sofrem-com-mato-alto-e-entulho.shtml 

A notícia mostra contrastes entre áreas verdes cuidadas por empresas de Ribeirão Preto e 

praças com mato alto e entulhos mantidas pela prefeitura. 

 

16) Notícia: Bairros ricos concentram focos do mosquito da dengue em Ribeirão 

Jornal:  Folha de São Paulo  –26 /11/2014 

Reportagem: Bruna Mozer 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1553267-bairros-ricos-

concentram-focos-do-mosquito-da-dengue-em-ribeirao.shtml 

Sete bairros da área mais rica da cidade apresentam os maiores índices de foco de 

mosquito da dengue. Em cada 100 imóveis, 4,57 deles foram identificados criadouros com 

larvas do mosquito da dengue. 

 

17) Notícia: Desmatamento na Amazônia é o 2º menor já registrado 

 Jornal:  Folha de São Paulo –27 /11/2014 

Reportagem: De Brasília 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/197464-desmatamento-na-amazonia-e-

o-2-menor-ja-registrado.shtml 

Entre agosto de 2013 e julho de 2014 foram devastados 4.848 km2, índice um pouco 

menor do que os observados nos anos anteriores. Há na reportagem interessante gráfico 

mostrando a evolução da taxa anual de desmatamento. 

 

18) Notícia: Garimpo ilegal desafia polícia na divisa com MG 

Jornal:  Folha de São Paulo –28 /11/2014 

Reportagem: Bruna Mozer e Edson Silva 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1554296-garimpeiros-

ainda-atuam-na-divisa-entre-sao-paulo-e-minas-gerais.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/196953-mantidas-pela-prefeitura-pracas-sofrem-com-mato-alto-e-entulho.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/196953-mantidas-pela-prefeitura-pracas-sofrem-com-mato-alto-e-entulho.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1553267-bairros-ricos-concentram-focos-do-mosquito-da-dengue-em-ribeirao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1553267-bairros-ricos-concentram-focos-do-mosquito-da-dengue-em-ribeirao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/197464-desmatamento-na-amazonia-e-o-2-menor-ja-registrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/197464-desmatamento-na-amazonia-e-o-2-menor-ja-registrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1554296-garimpeiros-ainda-atuam-na-divisa-entre-sao-paulo-e-minas-gerais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/11/1554296-garimpeiros-ainda-atuam-na-divisa-entre-sao-paulo-e-minas-gerais.shtml


O garimpo ilegal na divisa de São Paulo e Minas Gerais está assoreando o rio Grande 

danificando a flora, matando os peixes com utilização de substâncias tóxicas com o 

objetivo de encontrar diamantes nas águas do rio. 
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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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