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Notícia: Temporada de furacões começa sem que Porto Rico saiba quantos morreram 

na anterior 
Reportagem: Marcelo Leite - 1º.jun.2018 

Resumo: Tem início nesta sexta-feira (1º) a estação dos ciclones tropicais no Atlântico, 

alguns dos quais crescem para se transformar em furacões e ganhar nomes próprios. 

Há indícios de que a temporada não será tão devastadora quanto a de 2017. Mas 

ninguém sabe ao certo. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/temporada-de-furacoes-comeca-

sem-que-porto-rico-saiba-quantos-ja-morreram.shtml 

 

Notícia: Com chuva, frio e vento, SP terá virada brusca do clima no final de semana 

Reportagem: SÃO PAULO - 1º.jun.2018 

Resumo: A chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo neste sábado (02) vai 

provocar chuva e ventos fortes, além de derrubar as temperaturas na capital, segundo 

o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A massa de ar, de origem polar, 

avança do Sul para o Sudeste e pode provocar geadas em alguns pontos do estado na 

próxima semana. Na capital, no sábado, a máxima deve ser de 26°C e a mínima, de 

15°C. “Ainda faz calor de manhã, mas, no início da tarde, o paulistano vai notar uma 

mudança significativa do tempo, com chuva e vento forte”, afirma o meteorologista 

Franco Villela, do instituto. Segundo o Inmet, há possibilidade de temporal. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/com-chuva-frio-e-vento-sp-tera-

virada-brusca-do-clima-no-final-de-semana.shtml 
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Notícia: Jovem morre após ataque de tubarão em praia de Pernambuco 
Reportagem: Dhiego Maia - 4.jun.2018 

Resumo: Um jovem de 18 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (4) após não 

resistir aos ferimentos provocados por um tubarão na orla de Pernambuco. O estado 

registra o segundo caso de ataque do animal neste ano em menos de dois meses, de 

acordo com o Corpo de Bombeiros. 

José Ernesto Ferreira da Silva foi atacado pelo animal por volta das 16h40 deste 

domingo (3) enquanto tomava banho no mar da praia de Piedade, em Jaboatão dos 

Guararapes, na região metropolitana de Recife. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/jovem-morre-apos-ataque-de-

tubarao-em-praia-de-pernambuco.shtml 

 

Notícia: Vulcão de Fogo, na Guatemala, tem nova erupção; número de mortos chega a 

73 
Reportagem: CIDADE DA GUATEMALA - 5.jun.2018 

Resumo: O Vulcão de Fogo, na Guatemala, cuja erupção do último domingo (3) deixou 

73 mortos, teve um aumento da atividade e uma nova explosão nesta terça-feira (5), 

forçando o esvaziamento de vilarejos próximos. 

Segundo a Coordenação para a Redução de Desastres (Conred), há o temor de que 

novos fluxos piroclásticos, em que se misturam lama, água, paus e pedras em meio a 

gases vulcânicos com temperaturas superiores a 700°C, voltem a descer e atingir áreas 

próximas. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/vulcao-de-fogo-na-guatemala-tem-

nova-erupcao-numero-de-mortos-chega-a-73.shtml 

 

Notícia: Erupção do Kilauea aumenta e número de casas destruídas pode chegar a 

200 
Reportagem: PAHOA (HAVAÍ) E LOS ANGELES - 6.jun.2018 

Resumo: Um aumento no fluxo de lava que sai de fissuras do vulcão Kilauea, no Havaí, 

destruiu dezenas de casas da região, elevando o número de construções atingidas para 

quase 200, disseram autoridades locais na noite desta terça-feira (5).  

A porta-voz do condado do Havaí afirmou que ainda não é possível estabelecer o 

número exato de construções afetadas na Big Island, a maior das ilhas do arquipélago. 
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"Mas podemos dizer que centenas [de casas] foram atingidas em Kapoho Beach 

Lots e Vacationland durante a madrugada", disse ela, se referindo a duas comunidades 

afastadas.  

https://www.google.com.br/search?q=Erup%C3%A7%C3%A3o+do+Kilauea+aumenta+

e+n%C3%BAmero+de+casas+destru%C3%ADdas+pode+chegar+a+200&oq=Erup%C3%

A7%C3%A3o+do+Kilauea+aumenta+e+n%C3%BAmero+de+casas+destru%C3%ADdas+

pode+chegar+a+200&aqs=chrome..69i57j69i60.1499j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Notícia: Zika pode prejudicar cérebro muito tempo depois da infecção, mostra 

estudo em roedores 
Reportagem:  Gabriel Alves - 7.jun.2018 

Resumo: Dois trabalhos recentemente publicados mostram que o complexo panorama 

relacionado à zika pode ser ainda mais grave: a infecção pode ser devastadora também 

se acontecer após o nascimento e não somente no desenvolvimento intrauterino, 

como já se pensou. Além disso, os danos podem se estender até a vida adulta. Ambas 

as publicações estão no periódico especializado Science Translational Medicine. O 

trabalho de publicação mais recente saiu nesta quarta-feira (6) e é fruto do esforço de 

uma equipe de cientistas da UFRJ, da Unifesp e do Instituto Estadual do Cérebro Paulo 

Niemeyer, no Rio. 

https://cadeacura.blogfolha.uol.com.br/2018/06/07/zika-adulto/ 

 

Notícia: Droga que previne HIV pode levar a mais relações sexuais sem camisinha 

Reportagem: Cláudia Collucci e Mariana Versolato - 6.jun.2018 

Resumo: A introdução de uma droga que reduz em 90% o risco de infecção pelo HIV 

em duas grandes cidades da Austrália levou a um aumento nas relações sexuais 

casuais sem camisinha --inclusive entre quem não toma o medicamento. A conclusão é 

de estudo publicado nesta quarta (6) na revista médica inglesa Lancet HIV. Foram 

acompanhados cerca de 17 mil homens gays e bissexuais em Sidney e Melbourne, 

recrutados online ou em locais mais frequentados por esse público.  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/06/droga-que-previne-hiv-pode-

levar-a-mais-relacoes-sexuais-desprotegidas.shtml 
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Notícia: Marte já teve química orgânica complexa essencial à vida, revela jipe da 

Nasa 

Reportagem: Salvador Nogueira - 7.jun.2018 

Resumo: Já sabemos há algum tempo que Marte, em seu passado remoto, foi 

habitável — ou seja, tinha a capacidade de preservar água em estado líquido na 

superfície. Agora, graças ao jipe Curiosity, sabemos que ele tinha, na mesma época, os 

ingredientes necessários para a vida — moléculas orgânicas complexas. 

https://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/2018/06/07/marte-ja-teve-quimica-

organica-complexa-essencial-a-vida-revela-curiosity-nasa/ 

 

Notícia: Deslocamentos internos causados por desastres aumentam no país 

Reportagem: Cilene Victor e Victoria Abel 

Resumo: “É melhor eu morar em uma área de risco, assim como eu fiz, do que ir para 

debaixo da ponte com minhas filhas e não ter sido uma mãe guerreira para lutar e 

vencer.” Alda Cristina Soares Costa, 37, estava firme até o momento em que falou 

sobre a construção de sua casa em uma área de alto risco de deslizamento, na Vila 

Areião, em São Bernardo do Campo, Grande SP. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/deslocamentos-internos-causados-

por-desastres-aumentam-no-pais.shtml 

 

Notícia: Secretários de ambiente do litoral de SP pedem ações contra mudança 

climática 

Reportagem:  Mariana Versolato 

Resumo: Um texto assinado por secretários do Meio Ambiente do litoral de São Paulo 

afirma que é preciso agir urgentemente contra os impactos das mudanças climáticas 

nas cidades costeiras diante de um "cenário sombrio" de aumento do nível do mar, de 

tendência de alta de ressacas e de grave erosão costeira.  

Em reunião em março, eles decidiram criar um fórum permanente para que as cidades 

discutam o tema e unam as "frágeis secretarias de meio ambiente e órgãos 

assemelhados" e criaram o manifesto. Em novo encontro no fim de maio, o texto foi 

aprovado.  
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/secretarios-de-ambiente-do-

litoral-de-sp-pedem-acoes-contra-mudanca-climatica.shtml 

 

Notícia: Erosão come praias e até casas inteiras; obras tentam conter as ressacas 

frequentes 

Reportagem: Mariana Versolato e Lalo de Almeida - 12.jun.2018  

Resumo: Quando a água invade as casas de palafitas da favela do Mangue Seco, na 

zona noroeste de Santos (SP), “é hora de se mandar”. Quem avisa é Dyennifer 

Aparecida da Silva, 35, auxiliar de limpeza que está desempregada. “Ela chega no 

tornozelo, às vezes até no joelho. Aí entra rato, barata, aqueles mosquitos que tu não 

te aguenta mais. Você pode ser limpíssima, mas o rato come a sua comida”. 

https://arte.folha.uol.com.br/ciencia/2018/crise-do-clima/litoral-paulista/no-litoral-

de-sp-erosao-come-praias-e-ate-casas-inteiras-obras-buscam-protecao-contra-

ressacas-mais-frequentes/ 

 

Notícia: Tempestade deixa dois mortos no RS; frente fria chega a SP na quarta 
Reportagem: Ana Luiza Albuquerque - 12.jun.2018 

Resumo: Desde domingo (10), a passagem de uma frente fria provoca estragos na 

região sul do país. Em municípios do interior do Rio Grande do Sul, vendavais deixaram 

casas destelhadas, postes caídos, dez pessoas desabrigadas e 22 desalojadas. Na 

madrugada desta terça (12), devido à forte precipitação, desabamentos fizeram duas 

vítimas no norte gaúcho, uma no município de Ciríaco e outra em Sarandi. Um boletim 

da Defesa Civil do estado contabiliza 24 municípios afetados e 2.630 casas atingidas 

desde então. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/frente-fria-traz-previsao-de-

chuvas-vendavais-e-tempo-gelado-para-sao-paulo.shtml 

 

Notícia: Surtos de gripe crescem entre alunos e levam escolas de SP a adotar 

vacinação 
Reportagem: Fillipe Mauro e Fernando Tadeu Moraes - 15.jun.2018  

Resumo: O avanço dos casos de gripe neste ano atingiu em cheio colégios da cidade de 

São Paulo, que passaram a se mobilizar para fazer parcerias com laboratórios e a 

adotar a vacinação dentro do próprio ambiente escolar. A prefeitura paulistana já 

registrou 13 surtos de síndrome gripal até esta semana, 11 dos quais em escolas. Em 
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2017, no mesmo período, foram notificados só 3 —sendo 2 deles especificamente em 

colégios. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/surtos-de-gripe-crescem-entre-

alunos-e-levam-escolas-de-sp-a-adotar-vacinacao.shtml 

 

Notícia: Atingidos pela Samarco vão votar em ações de reparação, diz fundação 

Reportagem: Carolina Linhares - 14.jun.2018 

Resumo: O presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, afirmou que, após mais 

de dois anos de existência, a entidade vai incluir representantes dos atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão nas suas esferas decisórias, 

atendendo recomendação do Ministério Público. A Fundação Renova foi criada para 

executar programas de reparação a partir de um acordo assinado em março de 2016 

entre as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton e os governos federal, de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, sem a participação do Ministério Público. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/atingidos-pela-samarco-vao-votar-

em-acoes-de-reparacao-diz-fundacao.shtml 

 

Notícia: Vacinação de crianças no país atinge índice mais baixo em 16 anos 

Reportagem: Natália Cancian 

Resumo: Em meio ao alerta sobre o risco de retorno de doenças quase esquecidas, os 

índices de coberturas vacinais de bebês e crianças tiveram nova queda em 2017 e já 

atingem o nível mais baixo do país em ao menos 16 anos. Pela primeira vez no 

período, todas as vacinas indicadas a menores de um ano ficaram abaixo da meta do 

Ministério da Saúde, que prevê imunização de 95% deste público. A maioria tem agora 

índices entre 70,7% e 83,9% —a exceção é a BCG, ofertada nas maternidades, com 

91,4%. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/vacinacao-de-criancas-no-pais-

atinge-indice-mais-baixo-em-16-anos.shtml 

 

Notícia: Secretaria de SP amplia grupo que pode se vacinar contra gripe 

Reportagem: Tatiana Cavalcanti - 20.jun.2018 

Resumo: As secretarias municipal e estadual da Saúde ampliaram os grupos que 

deverão se vacinar contra a gripe. A partir da próxima segunda-feira (25), crianças de 5 

a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos também poderão se imunizar contra a doença. 
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O motivo é a baixa adesão à vacina, que atingiu somente 66,2% do público-alvo até 13 

de junho. A meta é vacinar 90% da população. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/secretaria-de-sp-amplia-grupo-

que-pode-se-vacinar-contra-gripe.shtml 

 

Notícia: Alvo de controvérsia, floresta do Jamanxim, no Pará, tem alta no desmate 

Reportagem: Fabiano Maisonnave 

Resumo: Alvo de pressão de grileiros e da bancada ruralista para que tenha a sua área 

reduzida, a Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim registrou, em dois meses, mais do 

que o dobro da área desmatada em todo o ano passado. Localizada no sudoeste do 

Pará, a Flona perdeu 57 km2 de cobertura vegetal entre abril e maio, segundo cálculo 

da ONG Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), baseado em 

imagens de satélite. A destruição equivale a 36 parques Ibirapuera, em São Paulo. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/alvo-de-controversia-floresta-do-

jamanxim-no-para-tem-alta-no-desmate.shtml 

 

Notícia: Após prender contrabandista, Colômbia devolve sete fósseis para o Brasil  

Reportagem: edição impressa - 21.jun.2018 

Resumo: Sete fósseis que fazem parte do patrimônio arqueológico brasileiro foram 

devolvidos nesta quarta-feira (20) pelo governo da Colômbia, após este país ter detido, 

no ano passado, um contrabandista, informou o Ministério das Relações Exteriores 

colombiano. "As peças paleontológicas fazem parte da Formação Santana, localizada 

na região Nordeste do Brasil, e sua restituição tem uma importante conotação 

científica para o estudo dos seres vivos que habitaram o atual continente sul-

americano, quando ainda não havia sido separado por cheio de África", afirmou a 

chancelaria em um comunicado. 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/06/apos-prender-contrabandista-

colombia-devolve-sete-fosseis-para-o-brasil.shtml 

 

Notícia: Cidades de Santa Catarina travam guerra por título de mais fria do país 

Reportagem: Ivan Finotti - 21.jun.2018  

Resumo: Era um belo domingo de outono aquele 10 de junho de 2018. Urubici (a 112 

km de Florianópolis) amanhecera gelada como sempre e o secretário de Turismo da 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/secretaria-de-sp-amplia-grupo-que-pode-se-vacinar-contra-gripe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/secretaria-de-sp-amplia-grupo-que-pode-se-vacinar-contra-gripe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/alvo-de-controversia-floresta-do-jamanxim-no-para-tem-alta-no-desmate.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/alvo-de-controversia-floresta-do-jamanxim-no-para-tem-alta-no-desmate.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/06/apos-prender-contrabandista-colombia-devolve-sete-fosseis-para-o-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/06/apos-prender-contrabandista-colombia-devolve-sete-fosseis-para-o-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1903571-serra-catarinense-tem-temperaturas-abaixo-de-zero-pelo-sexto-dia-seguido.shtml


cidade, André Monsores, se preparava para comemorar seu sétimo aniversário de 

casamento com uma linguiça que ele mesmo embutiu e cervejas que fermentou em 

casa. Mas então seu telefone começou a apitar. As redes sociais do secretário foram 

invadidas por mensagens revoltadas de seus concidadãos reclamando, veja só, da alta 

temperatura.  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/cidades-de-santa-catarina-travam-

guerra-por-titulo-de-mais-fria-do-pais.shtml 

 

Notícia: Inverno estreia com 26°C em SP e deve ser mais quente do que em 2017 

Reportagem: SÃO PAULO - 21.jun.2018 

Resumo:  inverno deste ano em São Paulo deve ser de temperaturas mais altas do que 

na mesma estação em 2017. De acordo com Alexandre Nascimento, 

meteorologista da Climatempo, as frentes frias no estado não terão força para 

trazer frio muito intenso.  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/inverno-comeca-com-elevacao-da-

temperatura-em-sao-paulo.shtml 

 

Notícia: Poluição ambiental leva Ministério Público a propor ação de R$ 100 milhões 

Reportagem: SÃO PAULO - 25.jun.2018  

Resumo: A poluição ambiental provocada por indústrias levou o Ministério Público de 

São Paulo a propor uma ação contra 11 empresas do Polo Petroquímico de Capuava, 

na divisa entre os municípios de Santo André, Mauá e São Paulo. 

As empresas citadas na ação são Braskem (mais de uma divisão aparece no inquérito), 

Cabot Brasil, Chevron Oronite, Oxicap Indústria de Gases, Oxiteno (também mais de 

uma divisão é citada na ação), Petrobras, Unipar Comercial e Distribuidora, Vitopel do 

Brasil e White Martins Gases Industriais 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/poluicao-ambiental-leva-

ministerio-publico-a-propor-acao-de-r-100-milhoes.shtml 

 

Notícia: Primeiro remédio derivado da maconha é aprovado nos EUA 

Reportagem: Laurie McGinley -25.jun.2018  

Resumo: Pela primeira vez, os EUA aprovaram um medicamento derivado da 

maconha. A aprovação do Epidiolex, destinado a duas formas raras e severas de 

epilepsia —síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet—foi anunciada nesta segunda (25) 
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pela FDA, agência americana que regula alimentos e medicamentos. Em abril, uma 

comissão consultiva da FDA havia recomendado unanimemente a aprovação do 

medicamento para dois dos tipos mais severos de epilepsia infantil. O medicamento é 

uma solução oral que contém cannabidiol, ou CBD, altamente purificado —um entre as 

dezenas de produtos químicos que a planta da maconha apresenta. A substância porta 

apenas traços residuais do THC, o elemento psicoativo da maconha, e não induz a 

euforia. 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/06/primeiro-remedio-derivado-da-

maconha-esta-perto-da-aprovacao-nos-eua.shtml 

 

Notícia: Fundo para proteger Amazônia faz 10 anos em meio a elogios e ressalvas 

Reportagem: Fabiano Maisonnave - 27.jun.2018 

Resumo: Em meio a um raro dia quente na Escandinávia, noruegueses, brasileiros e 

alemães se reuniram nesta terça-feira (26) em Oslo para debater os dez anos do Fundo 

Amazônia, o maior projeto de cooperação internacional para preservar a floresta 

amazônica. Um balanço positivo predominou na fala dos participantes, que incluiu os 

ministros do Meio Ambiente do Brasil, Edson Duarte, e da Noruega, Ola Elvestuen, 

principal representante do país responsável por 93,3% dos R$ 3,1 bilhões do fundo, 

gerido pelo BNDES.  

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/fundo-para-proteger-amazonia-

faz-10-anos-em-meio-a-elogios-e-ressalvas.shtml 

 

Expediente 

Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 

Coordenação – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 

Profa. Dra. Helena Carvalho De Lorenzo 

Vice-Coordenadora - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio 

Ambiente 

Prof. Dr. Guilherme Rossi Gorni 

Coordenador CEAM – Centro de Estudos Ambientais 

Irene Carvalho De Lorenzo - Estagiária 

Fernanda Cesar da Silva - Secretária 

 

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 
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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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