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Notícia: Astrônomos captam o sutil sinal das primeiras estrelas do Universo 

Reportagem: Salvador Nogueira 28.fev.2018 

Resumo: Pela primeira vez, um grupo de astrônomos americanos diz ter detectado o 

sutil eco eletromagnético gerado pelo nascimento das primeiras estrelas do Universo. 

Com isso, foi possível determinar que o “amanhecer cósmico”, com o surgimento dos 

primeiros astros luminosos, aconteceu cerca de 180 milhões de anos após o 

bombástico início da expansão do cosmos, o chamado Big Bang, ocorrido há 13,8 

bilhões de anos. 

http://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/2018/02/28/astronomos-captam-o-

sutil-sinal-das-primeiras-estrelas-do-universo/ 

 

 

Notícia: Ibama aplica multa de R$ 20 milhões em refinaria no Pará  

Reportagem: IBAMA 28.fev.2018  

Resumo: O Ibama multou a refinaria norueguesa Hydro Alunorte em R$ 20 milhões 

e embargou instalações da empresa nesta quarta (28) por realizar atividade 

potencialmente poluidora e operar tubulação de drenagem sem licença válida da 

autoridade ambiental competente.Em 2009, o Ibama multou a empresa em R$ 17,1 

milhões por lançamento de rejeitos no mesmo rio. A empresa recorreu, e até hoje 

nada foi pago. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/02/ibama-aplica-multa-de-r-20-

milhoes-em-refinaria-no-para.shtml 
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Notícia: Amazônia e os caminhos da sustentabilidade 

Reportagem: Appio Tolentino – 28.fev.2018 – Folha de São Paulo 

Resumo: Em agosto de 2014, por meio de suas representações parlamentares, o Brasil 

reconheceu os acertos sem precedentes da Zona Franca de Manaus, prorrogando seu 

formato de desenvolvimento por mais 50 anos. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/02/appio-tolentino-amazonia-e-os-

caminhos-da-sustentabilidade.shtml  

 

 

Notícia: Setor de embalagens tem primeira alta desde 2013 

Reportagem: Folha de São Paulo - Maria Cristina Frias - 28.fev.2018 

Resumo: Resultado do segmento é indicador que antecipa desempenho da indústria. A 

indústria de embalagens voltou a crescer após três anos de retração, segundo o 

Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). A produção 

das fabricantes aumentou 1,96% em volume e chegou a R$ 71,5 bilhões em receita. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/02/setor-de-

embalagens-tem-primeira-alta-desde-2013.shtml 

 

 

Notícia: Cooperativa agrícola fará fábrica de R$ 200 mi em SC 

Reportagem: Folha de São Paulo -  28.fev.2018 

Resumo: A cooperativa agropecuária Cooperalfa, de Chapecó (SC), planeja iniciar a 

construção de uma planta de processamento de soja na cidade catarinense ainda 

neste ano. Serão investidos R$ 200 milhões na unidade. “Com a fábrica nova, nossa 

capacidade de processamento vai a 2.000 toneladas diárias [pouco mais que o dobro 

da atual]”, afirma o presidente, Romeo Bet. A estimativa é que ao menos R$ 100 

milhões do montante seja aplicado na aquisição de maquinário. O restante será 

empenhado na obra. 

https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-spaulo/20180228/281805694423371  
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Notícia: STF julga construção de aterros sanitários em reserva ambiental 

Reportagem:  Folha de São Paulo -  28.fev.2018 - Marco Aurélio Mello 

Resumo: Tribunal decidirá se obras destinadas à gestão de resíduos sólidos são de 

utilidade pública. Uma votação do STF (Supremo Tribunal Federal), que se encerra 

nesta quarta-feira (28), poderá restringir a construção e ampliação de aterros 

sanitários o país. O tribunal vai decidir se as obras destinadas à gestão de resíduos 

sólidos podem ou não ser consideradas de utilidade pública. Na prática, essa definição 

determina se os aterros podem ocupar áreas de proteção permanente, mediante a 

apresentação de estudos ambientais --benefício que se estende a empreendimentos 

de setores como energia, transporte, saneamento, entre outros. Estima-se que 

aproximadamente 80% dos aterros regularizados passem, ao menos parcialmente, por 

essas regiões, segundo a Abetre, associação que representa empresas do setor. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/stf-julga-construcao-de-aterros-

sanitarios-em-reserva-ambiental.shtml 

 

 

Notícia: Corte no investimento eleva lucro da Vale para R$ 17,6 bi.  

Reportagem: Folha De São Paulo – 2018.fev.28  

Resumo: Com melhores preços do minério, receita avança para R$ 108,5 bi. A 

mineradora Vale teve lucro de R$ 17,6 bilhões em 2017, alta de 28% com relação ao 

verificado no ano anterior.  

https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-spaulo/20180228/281951723311435  

 

 

Notícia: Ibirapuera e mais 5 parques serão concedidos por 35 anos 

Reportagem: Folha De S. Paulo - 2018-02-28 - Cotidiano - Guilherme Seto. 

Resumo: Espaço cobiçado na zona sul de São Paulo será entregue pela gestão João 

Doria (PSDB) à iniciativa privada com outras áreas periféricas.  

https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-spaulo/20180228/282093457232203  
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Notícia: Maiores vírus já descobertos são do Brasil 

Reportagem: Folha De S. Paulo - 2018-02-28 - Cotidiano - REINALDO JOSÉ LOPES 

Resumo: partículas virais foram encontradas em lagos do Pantanal e até 3 km abaixo 

da superfície do mar do Rio de janeiro. Sofisticação e tamanho do vírus atrai cientistas 

que planeja utiliza-lo como biofábrica de moleculas no futuro. 

https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-spaulo/20180228/282123522003275  

 

 

Notícia: Brasil pode virar líder mundial em soja em 2019 

Reportagem: Ricardo Benichio - 16.fev.18 - Folhapress 

Resumo: O Brasil poderá ultrapassar os Estados Unidos na produção de soja já em 

2019 e tornar-se o líder mundial na oferta da oleaginosa. Os EUA cairiam para o 

segundo lugar. Ainda são estimativas, mas os dados iniciais referentes aos dois países 

apontam para esse novo cenário. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2018/02/brasil-pode-virar-lider-

mundial-em-soja-em-2019.shtml  

 

 

Notícia: Argentina tem dois mortos por febre amarela após viagens ao Brasil 

Reportagem: Sylvia Colombo – 15-02-2018 

Resumo: Dois argentinos que viajaram recentemente ao Brasil sem tomar vacina 

contra a febre amarela morreram no último fim de semana, segundo boletim 

divulgado pelo Ministério da Saúde da Argentina. Ambos tinham mais de 60 anos. “Um 

deles residia em Río Negro (ao sul) e foi assistido por uma clínica privada em Neuquén. 

O outro, com residência em Lanús (província de Buenos Aires) também foi atendido 

por um hospital privado da capital”. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/argentina-tem-dois-mortos-por-

febre-amarela-apos-viagens-ao-brasil.shtml 
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Notícia: Ibama acusa Petrobras de subnotificar despejo de óleo no mar 

Reportagem: Lucas Vettorazzo 5.fev.2018  

O Ibama produziu parecer em que acusa a Petrobras de subnotificar o despejo de óleo 

e graxa no mar resultante da exploração de petróleo na Bacia de Campos, região 

petrolífera do norte do Estado do Rio. A petroleira é acusada de usar método para 

medição de despejo de óleo que omite parte do chamado "óleo de produção" no 

oceano. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/02/ibama-acusa-petrobras-de-

subnotificar-despejo-de-oleo-no-mar.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 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. 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 ciepesquisa@uniara.com.br ou ceam@uniara.com.br. 
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