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Notícia: Doria gastou só 21% de verba antienchente 

Reportagem: Arthur Rodrigues – 03-11-2017 

Resumo: “O Natal é uma época muito triste para nós. Todo ano chove, o nível da água 

sobe e as casas alagam”, diz o feirante Cesar Levi, 30, fitando o córrego da Moenda 

Velha, no Capão Redondo (extremo sul da capital paulista). Levi cresceu no cenário de 

casas em tijolo aparente, que parecem estar prestes a tombar para dentro do córrego. 

A promessa para canalização, vinda de políticos das mais diversas tendências 

ideológicas, é antiga por ali. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1932530-as-vesperas-das-chuvas-

doria-gastou-so-21-de-verba-anual-antienchente.shtml 

 

Notícia: Obter dinheiro para floresta vira dilema para o Brasil 

Reportagem: Ana Carolina Amaral – 09-11-2017 

Resumo: Conforme o Acordo de Paris avança em sua implementação na COP-23, 

organizações ambientais brasileiras advogam pela regulamentação de um mercado de 

carbono que inclua o setor florestal. O tema é controverso. Historicamente, o Brasil 

tem sido o maior opositor da inclusão das florestas no mercado de carbono- 

mecanismo utilizado para comercializar os gases do efeito estufa absorvidos da 

atmosfera. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/11/1933985-obter-dinheiro-para-

floresta-e-dilema-para-brasil-na-cop-23.shtml 

 

Notícia: Febre amarela fecha 1º parque na zona leste  

Reportagem: Paulo Gomes – 11-11-2017 

Resumo: Mais um parque ficará fechado em São Paulo devido à morte de um macaco 

infectado com febre amarela. E, pela primeira vez, na zona leste da capital paulista – 
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todos os outros 12 fechados nas últimas semanas eram na zona norte. O Parque 

Ecológico do Tietê interditado preventivamente a partir deste sábado (11), após um 

símio infectado ter morrido na região. 

https://ricmais.com.br/sc/noticias/febre-amarela-fecha-1o-parque-na-zona-leste-de-

sp 

 

Notícia: Zika e crise derrubam nascimentos no país 

Reportagem: Luiza Franco – 15-11-2017 

Resumo: O número de nascidos no Brasil em 2016 caiu 5,1% em relação ao ano 

anterior, interrompendo tendência de crescimento que vinha desde 2010. O fenômeno 

aconteceu em todas as regiões do pais. O número de casamentos também sofreu 

queda- tanto para gays quanto para heterossexuais- e o divórcio, por sua vez, 

aumentou. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1935245-com-zika-e-crise-

nascimentos-recuam-no-pais-apos-6-anos-casamentos-caem.shtml 

 

Noticia: Vítimas de vazamento da Samarco terão ajuda para negociar reparação 

Reportagem: Carolina Linhares 18-11-2017 

Resumo: Famílias atingidas pelo rompimento da barragem Fundão, operada pela 

mineradora Samarco, passarão a ter técnica de entidades de sua escolha para 

participarem dos processos de reparação social ao longo da Bacia do Rio Doce. O 

Ministério Público Federal de Minas Gerais e o Ministério do Estado anunciaram nesta 

sexta-feira (17) um complemento a um acordo assinado em janeiro com a Samarco e 

suas controladoras, Vale e a BHP Billiton, que prevê a contratação dessas assessorias 

aos atingidos. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1936108-atingidos-por-

rompimento-da-samarco-terao-ajuda-para-negociar-reparacoes.shtml 

 

Notícia: Ataques não vão inibir a fiscalização ambiental 

Reportagem: Rubens Valente-Folha de São Paulo – 22-11-2017 

Resumo: Os recentes ataques a veículos e prédios do Ibama na Amazônia Legal, 

aliados a pressões políticas, não vão conseguir parar as operações de fiscalização, 

afirma a presidente do órgão, Suely Araújo,55. “Os ataques são um teste para saber 

até onde eu consigo ir com a força da ilegalidade. Acho fundamental que o Estado 

mostre que o Brasil não aceita esse tipo de postura e reage a isso.” 
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http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/11/1937143-ataques-e-pressoes-nao-

vao-inibir-a-fiscalizacao-diz-presidente-do-ibama.shtml 

 

Notícia: Achadas as imagens mais antigas de cão domesticado 

Reportagem: Reinaldo José Lopes -26-11-2017 

Resumo: Dois sítios arqueológicos da Arábia Saudita abrigam intrigantes gravuras 

rupestres que são, possivelmente, as mais antigas imagens de cães domésticos da 

Terra- e também os primeiros registros do uso de coleiras da parceria entre homens e 

cachorros para caçar animais selvagens. Um estudo detalhado sobre as gravuras acaba 

de ser publicado na revista científica “Journal of Anthropological Archaeology”. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2017/11/1937806-arqueologos-encontram-

imagens-mais-antigas-de-cao-domesticado.shtml 

 

Notícia: Polícia Civil investiga suposto furto de filhotes de tucano em Leme 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara – 28-11-2017 

Resumo: A Polícia Civil de Leme (SP) investiga o desaparecimento dos filhotes de 

tucanos que estavam em ninho em um tronco de uma árvore no centro da cidade. De 

acordo com moradores da região, as aves sumiram na noite de treça-feira 21  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/policia-civil-investiga-suposto-

furto-de-filhotes-de-tucano-em-leme-sp.ghtml 

 

Notícia: Infestação de escorpião suspende aulas de 300 crianças em creche de 

Araraquara SP 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara – 27-11-2017 

Resumo: Cerca de 300 crianças do Centro de Educação e Recreação (CER) Cyro Guedes 

Ramos, em Araraquara (SP), ficaram sem aulas nesta segunda- feira (27) por conta de 

uma infestação de escorpiões. Pelo menos 15 animais foram encontrados depois que 

olocal foi dedetizado pela prefeitura. As aulas devem ser retomadas nesta terça (28). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/infestacao-de-escorpioes-

suspende-aulas-de-300-criancas-em-creche-de-araraquara-sp.ghtml 

 

Notícia: Araraquara tem 11 casos de dengue confirmados em apenas um mês 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara – 20-10-2917 
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Resumo: Araraquara teve confirmados 11 casos de dengue em setembro. O numero 

representa 25,6% dos 43 casos ocorridos neste ano. “Estamos entrando no período de 

maior incidência do mosquito, calor e chuva ajudam o surgimento do mosquito , Aedes 

Aegypti, de uma forma mais rápida”, disse o gerente de Controle de Vetores do 

município , Luiz Eduardo Tagliacozzo. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/araraquara-tem-11-casos-de-

dengue-confirmados-em-apenas-um-mes.ghtml 

 

Notícia: Incêndio destrói parte do estoque de madeireira em Rio Claro, SP 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara – 20-10-2017 

Resumo: Um incêndio atingiu uma madeireira no final da noite de quarta-feira (18), na 

Avenida Saburo Akamine, no Jardim São Paulo, em Rio Claro (SP). As chamas 

consumiramparte do estoque em horas. Ninguém se feriu. Por volta das 23h, 

moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, após o fogo se alastrar rapidamente. Foi 

necessária a utilização de mais de um veículo para conter o incêndio, que só foi 

controlado as 3h da madrugada desta quinta- feira (19). 

 https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/incendio-destroi-parte-do-

estoque-de-madeireira-em-rio-claro-sp.ghtml 

 

Notícia: Medo e depressão marcam pós-tragédia em Mariana 

Reportagem: Folha de São Paulo – 22-10-2017 

Resumo: “Passarinho na gaiola” tem sido a expressão preferida dos moradores de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo para descrever sua nova vida em Mariana (a 122 

km de Belo Horizonte) desde que esses vilarejos rurais foram destruídos pela barragem 

de Fundão, operada pela Samarco, em 5 de novembro de 2015 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1929165-medo-e-depressao-

marcam-a-rotina-em-vilas-afetadas-por-tragedia-em-mariana.shtml 

 

Notícia: SP alerta 3 bairros e vacina de febre amarela atrai filas 

Reportagem: Folha de São Paulo, Angela Pinho de São Paulo e Natalia Cancian de 

Brasília 

Resumo: Após diagnostico de febre amarela em um macaco no Horto Florestal, o 

governo da prefeitura recomendaram a vacinação em três bairros da zona norte da 

cidade de São Paulo, onde se formaram longas filas em postos de saúde. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/533367/sp-alerta-3-bairros-e-vacina-de-

febre-amarela-atrai-filas 
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Notícia: Cristais Paulista, SP, decreta estado de emergência e enfrenta racionamento 

Reportagem: G1 Ribeirão Preto e Franca – 27-09-2017 

Resumo: A estiagem prolongada e o baixo nível do Ribeirão dos Cristais, principal fonte 

de captação de água, levaram a Prefeitura de Cristais Paulista (SP) a decretar estado de 

emergência. Desde o início de setembro, os oito mil moradores enfrentam o 

racionamento das 22h às 4:30, e os cortes no abastecimento deverão ser mantidos por 

tempo indeterminado. Para tentar frear o desperdício, o governo adotou uma muta 

para quem for pego usando água indevidamente. A medida, no entanto, causou 

discussão, uma vez que o problema se repete há anos e a população diz que nada foi 

feito pelo poder público para sanar o problema. 

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/cristais-paulista-sp-decreta-

estado-de-emergencia-e-enfrenta-racionamento.ghtml 

 

Notícia: Incêndio destrói depósito de materiais recicláveis em Ribeirão Preto 

Reportagem: G1 Ribeirão Preto e Franca – 27-09-2017 

Resumo: Incêndio em depósito de materiais recicláveis assusta moradores e mobiliza 

Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto  

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/bom-dia-

cidade/videos/t/edicoes/v/incendio-destroi-deposito-de-materiais-reciclaveis-em-

ribeirao-preto/6173958/ 
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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  clippingdomeioambiente@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/ceam/clipping-ambiental/. Críticas e 

sugestões podem ser encaminhadas para os e-

mails  clippingdomeioambiente@uniara.com.br ou ceam@uniara.com.br. 
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