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Notícia: Pesquisa da UFSCar mostra que compostos da hortelã podem combater a 

esquistossomose 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 02/08/2017 

Resumo: Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) descobriram que dois 

elementos presentes na hortelã podem ajudar no combate à esquistossomose. Conhecida como 

"barriga d'água", a doença aparece na lista da Organização Mundial de Saúde (OMS) como a 

terceira de origem parasitária que mais mata pessoas no mundo. No país, é a primeira da lista. 

Cientistas testaram, ao longo de oito anos, vários elementos da hortelã.  

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/pesquisa-da-ufscar-mostra-que-

compostos-da-hortela-podem-combater-a-esquistossomose.ghtml 

 

 

Notícia: Número de queimadas aumenta 221% nos últimos seis meses em Araras, SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 04/08/2017 

Resumo: Faz cinquenta dias que não chove em Araras (SP). Entre janeiro e junho deste ano, 

foram registradas 45 ocorrências. No mesmo período do ano passado foram 14, um aumento de 

221%. O número de focos de incêndios tanto em terrenos quanto à beira de rodovias, mais que 

triplicou. No Jardim Cândida, imagens feitas com a ajuda de um drone mostram que o fogo atingiu 

uma grande área verde. A vegetação foi destruída. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/numero-de-queimadas-aumenta-221-

nos-ultimos-seis-meses-em-araras-sp.ghtml 

 

 

Notícia: Dória prevê parques e Pacaembu no mercado em até quatro vezes 

Reportagem: Guilherme Seto – 04/08/2017 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/pesquisa-da-ufscar-mostra-que-compostos-da-hortela-podem-combater-a-esquistossomose.ghtml
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Resumo: O prefeito João Doria (PSDB) prevê que a concessão de 107 parques municipais 

de São Paulo e o estádio do Pacaembu esteja oficialmente em disputa pela iniciativa 

privada, com licitação aberta no mercado, no prazo máximo de quatro meses. Vitrines 

do plano de desestatização da gestão tucana com projetos mais adiantados, esses 

equipamentos receberam manifestações de interesse e passaram em primeira votação 

na Câmara- a prefeitura espera um aval do Legislativo em segunda e última votação até 

setembro. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1907067-parques-e-pacaembu-

devem-estar-no-mercado-em-ate-4-meses-preve-doria.shtml 

  

 

Notícia: Despejo de esgoto coloca ribeirão em risco e prejudica pesca em Araras, SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 05/08/2017 

Resumo: A falta de tratamento de esgoto em Araras (SP) preocupa especialistas e pescadores. Há 

ano e cinco meses tudo é jogado no Ribeirão Arari, que corre risco de desaparecer, e não se veem 

mais barcos de pesca no Rio Mogi-Guaçu, para onde seguem os dejetos. Até dezembro de 2015, 

30% do esgoto da cidade era tratado. No início de 2016, porém, os reatores da estação de 

tratamento foram condenados e todo o material passou a ser despejado no ribeirão. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/despejo-de-esgoto-coloca-ribeirao-em-risco-e-

prejudica-pesca-em-araras-sp.ghtml 

 

 

Notícia: Anta é encontrada machucada dentro de armadilha em área rural de 

Descalvado 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 07/08/2017 

Resumo: Uma anta foi encontrada machucada dentro de uma armadilha, em Descalvado (SP), na 

tarde de domingo (6). Segundo informações da Polícia Militar Ambiental de São Carlos, que 

realizou o resgate, o animal estava com uma das patas machucadas. Nenhum suspeito foi 

localizado. A multa por maus tratos pode chegar a R$ 6 mil. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/anta-e-encontrada-machucada-dentro-de-

armadilha-em-area-rural-de-descalvado.ghtml 

 

 

Notícia: Polícia apreende madeira irregular e autua dono em R$ 22 mil em Araras, SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 09/08/2017 
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Resumo: Polícia Ambiental de Rio Claro apreendeu cerca de 74 metros cúbicos de madeira nativa 

sem documentação em um depósito de Araras (SP), na manhã desta quarta-feira (9). O dono do 

local foi multado em R$ 22 mil. Também foram encontradas irregularidades em madeireiras de 

Tambaú, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul. A ação faz parte da ‘Operação Madeira’ 

que ocorre até sexta-feira (11). O objetivo é impedir a venda e o transporte ilegal do material.  

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/policia-ambiental-apreende-madeira-irregular-

a-autua-dono-em-r-22-mil-em-araras-sp.ghtml 

 

 

Notícia: Equipes trabalham 10 horas para conter incêndio em área de mata em Santa 

Gertrudes, SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 10/08/2017 

Resumo: Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Santa Getrudes (SP) trabalharam cerca de dez 

horas para apagar o incêndio que destruiu uma área no Distrito Industrial equivalente a 20 

campos de futebol. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio foi criminoso e destruiu uma área de 

preservação ambiental, além de prejudicar a qualidade do ar.  

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/equipes-trabalham-10-horas-para-

conter-incendio-em-area-de-mata-em-santa-gertrudes-sp.ghtml 

 

 

Notícia: Operação conjunta das polícias Ambiental e Rodoviária apreende 4.114kg de 

carvão 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 10/08/2017 

Resumo: Equipes da Polícia Ambiental de Rio Claro (SP) e da Polícia Rodoviária em Corumbataí 

apreenderam uma carga irregular de 4.114kg de carvão durante a madrugada desta quinta-feira 

(10). O caminhão que transportava o produto também foi apreendido. O motorista, que é sócio 

proprietário da empresa responsável pela carga, foi multado em R$ 4.936 por não possuir a 

licença ambiental necessária. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/operacao-conjunta-das-policias-ambiental-e-

rodoviaria-apreende-4114kg-de-carvao.ghtml 

 

 

Notícia: Ganha – pão no Nordeste, sururu desaparece e deixa pescadores sem 

sustento em Maceió 

Reportagem: Katia Vasco – 12/08/2017 
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Resumo: Às margens da lagoa Mundaí, em Maceió, uma quadra antes cheia de pessoas 

vendendo sururu agora está abandonada. Sentada no local, Verônica Alves dos Santos, 

47, ainda tenta manter a esperança, mas está apreensiva com o desaparecimento do 

produto, uma referência da culinária alagoana e bem cultural do Estado. A diminuição 

do nível da salinidade da lagoa fez o animal desaparecer, o que deixou 3.000 famílias 

(cerca de 11 mil pessoas) sem renda. 

http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://m.folha.uol.com.br/cotidiano

/2017/08/1909339-ganha-pao-sururu-desaparece-e-deixa-pescadores-sem-sustento-

em-maceio.shtml 

 

 

Notícia: Multa do Ibama poderá ser trocada por ação ambiental 

Reportagem: André Borges – 18/08/2017 

Resumo: O governo vai publicar na próxima semana o decreto que permite que o Ibama 

transforme um passivo bilionário de multas por infrações ambientais em ações diretas 

em prol do meio ambiente, em vez de esperar o pagamento das multas em dinheiro. A 

mudança nas regras, revelada pelo Estado, foi anunciada ontem pelo ministro do Meio 

Ambiente (MMA), Sarney Filho.  

https://www.acidadeon.com/cotidiano//NOT,0,1778,1268300,Multa+do+Ibama+podera

+ser+trocada+por+acao+ambiental.aspx 

 

 

Noticia: Em estado crítico, São Francisco tem ‘cemitério’ de obras paradas 

Reportagem: João Pedro Pitombo 22/08/2017 

Resumo: “Aqui eram a avenida principal e o cais onde atracavam os navios a vapor”, diz 

Carlos dos Santos, 39, enquanto caminha entre tijolos quebrados de pedra. As 

lembranças são de uma cidade que ele não viveu. Carlos nasceu no mesmo ano em que 

a velha Remanso, município do norte da Bahia, foi inundado pelas águas do Rio São 

Francisco para dar lugar à barragem de Sobradinho. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911848-em-estado-critico-rio-sao-

francisco-tem-um-cemiterio-de-obras-paradas.shtml 

 

 

Notícia: Esgoto in natura é despejado no ribeirão Preto 

Reportagem: Wesley Alcântara – 23/08/2017 
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Resumo: Esgoto in natura está sendo despejado desde terça-feira (22) no ribeirão Preto, 

no cruzamento entre a rua Aliados e a Via Norte, causando impacto ambiental. Uma 

mancha escura já atinge toda a extensão do manancial e que já chegou ao Rio Pardo. O 

mau cheiro tem incomodado não só os moradores do entorno do local onde o esgoto 

está sendo despejado, como também aos motoristas.  

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/NOT,2,2,1269558,Esgoto+in+natura+e+des

pejado+no+ribeirao+Preto.aspx 

 

 

Noticia: Cientistas cavam para tentar entender clima 

Reportagem: Phillippe Watanabe – 23/08/2017 

Resumo: Parelheiros, na zona sul de São Paulo, guarda segredos das mudanças 

climáticas. É lá que cientistas estão literalmente cavando respostas. Pesquisadores 

brasileiros e franceses perfuraram, no início do mês, um buraco de 50 m de 

profundidade em meio à mata atlântica da região, esperando, com o solo coletado, 

compreender o passado e se adiantar ao que está por vir.  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1907402-cientistas-cavam-mata-

atlantica-por-respostas-sobre-mudancas-climaticas.shtml 

 

 

Notícia: SP vai acelerar emissão de licença ambiental 

Reportagem: Bruno Ribeiro de Fabio Leite – 24/08/2017 

Resumo: Dois dias após a divulgação das irregularidades na emissão de certificados 

ambientais na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Prefeitura de São 

Paulo afirmou que apresentará dentro de um mês um sistema de emissão eletrônica de 

documentos em um prazo de até 30 dias úteis - hoje são necessários, em media, 300 

dias. 

https://www.acidadeon.com/cotidiano//NOT,0,492,1269616,SP+vai+acelerar+emissao+de+licen

ca+ambiental.aspx 

 

 

Notícia: Temer extingue reserva em região amazônica entre Amapá e Pará 

Reportagem: Phillippe Watanabe e Fernando Tadeu Moraes – 24/08/2017 

Resumo: O presidente Michel Temer extinguiu nesta quarta (23) uma área de reserva 

ambiental de 46.450 Km², na divisa entre Pará e Amapá, conhecida como Renca 

(Reserva Nacional de Cobre e seus Associados). A região possui reservas mineradoras de 
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ouro, ferro e cobre. A Renca foi criada em 1984, durante regime militar. Dentro da 

reserva estão localizadas partes de três unidades de conservação (UC) de proteção 

integral, de quatro unidades de conservação de uso sustentável. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1912465-temer-extingue-reserva-na-

amazonia-para-ampliar-exploracao-mineral.shtml 

 

 

Noticia: País tem 23% das cidades em emergência 

Reportagem: Thiago Amâncio – 28/08/2017  

Resumo: Em meio a uma das secas mais severas já registradas no Nordeste e com 

chuvas que deixam um rastro de destruição no outro extremo do país, a região Sul, um 

quarto dos municípios brasileiros estão em situação emergencial, segundo 

levantamento feito pela Folha com base em dados divulgados pelo Ministério da 

Integração Nacional. São 1.296 cidades, que pediram socorro ao governo federal para 

lidar com problemas que vão da falta de chuva ao excesso delas.  

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/brasil/2017/08/28/NWS,39572,70,450,NO

TICIAS,2190-PAIS-TEM-DAS-CIDADES-SITUACAO-EMERGENCIA-POR-INUNDACOES-

SECAS.aspx 

 

 

Notícia: Países devem receber para preservarem suas florestas 

Reportagem: Estelita Hass Carazzai – 30 /08/2017  

Resumo: Diretor do Fórum de Floresta da ONU, o brasileiro Manoel Sobral Filho 

defendeu, que a comunidade internacional pague pela preservação das florestas 

brasileiras, em vez de oferecer recursos pontuais para o seu desenvolvimento. “Nós não 

precisamos de esmola; precisamos de pagamento pelo serviço que essas áreas fazem ao 

planeta”, disse. Para ele, o Brasil “vive na berlinda” por causa do desmatamento na 

Amazônia, mas é preciso ter em mente que houve um desmatamento histórico das 

florestas mundiais.  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1914158-paises-devem-receber-

para-preservar-suas-florestas-diz-diretor-da-onu.shtml 

 

 

Noticia: Juiz revoga decreto de Temer e Promotoria critica fim da Renca 

Reportagem: Letícia Casado e Daniel Carvalho – 30/08/2017 
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Resumo: O juiz federal Rolando Spanholo, da 21ª Vara doo Distrito Federal, suspendeu, 

nesta quarta (30), o decreto que extingue a Renca (Reserva Nacional do Cobre e 

Associados), na Amazônia. Para o magistrado, a decisão não poderia ter sido tomada 

sem apreciação do Congresso, que deveria editar uma lei para alterar a área. A AGU 

(Advocacia- Geral da União) afirma que vai recorrer da decisão.  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1914242-juiz-suspende-decreto-que-

extingue-reserva-na-amazonia.shtml 
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo CEAM - Centro 

de Estudos Ambientais, ligado ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Territorial 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. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1914242-juiz-suspende-decreto-que-extingue-reserva-na-amazonia.shtml
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poderá também acessar o "Clipping do Meio Ambiente" no 

site http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/  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. 

 

Universidade de Araraquara – UNIARA 

Rua Voluntários da Pátria, 1309 – Centro – Araraquara – SP- CEP: 14801-320 

E-mail: ceam@uniara.com.br Telefone: (16) 3301-7100 

http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/
mailto:ciepesquisa@uniara.com.br
mailto:ceam@uniara.com.br
mailto:ceam@uniara.com.br

