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               Notícias 

1) Incidência de raios em Araraquara triplica em dezembro, aponta INPE. 

2) Apagão de 45 minutos causa problemas na cidade  

3) Mato alto já faz parte do cartão postal da cidade 

4) Araraquara deve receber recursos para recuperar Rio do Ouro  

5) Condição de praças da cidade causam medo a araraquarenses 

6) Buchechinha pede limpeza no Parque São Paulo e Jardim Pinheiros 

7) Araraquara tem déficit de 50% em agentes da dengue 

8) Boa Esperança recebe multa por esgoto irregular 

9) Chuva faz Rio Jacaré transbordar e Rodovia SP- 255 é interditada 

10) Gabriela Palombo se reúne com secretário para buscar solução para vias de 

acesso no Assentamento Bela Vista 

11) Américo ainda não tem verba para realizar obra em cratera 

12) Cidade Jardim sofre com crateras e lama por falta de pavimentação 

13) Projeto de recuperação do Córrego do Ouro está em fase de conclusão 

14) Vigilância Epidemológica confirma sete casos de dengue em Araraquara 

15) Chediek quer segurança para calçada do Córrego do Ouro 

16) Três bairros da cidade ilustram a ‘Sofalândia’ neste início de ano 

 

1) Jornal tribuna Impressa- 01/01/2013  
Reportagem -Antonio Marquez 
Incidência de raios em Araraquara triplica em dezembro, aponta Inpe. 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,590010,Incidencia+de+
raios+em+Araraquara++triplica+em+dezembro+aponta+Inpe.aspx  
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2) Jornal tribuna Impressa- 03/01/2013   
Reportagem – Micheli Valala  
Apagão de 45 minutos causa problemas na cidade 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,590705,Apagao+de+45+minu
tos+causa+problemas+na+cidade.aspx 

 

3) Jornal O Imparcial- 04/01/2013  
Reportagem – Célia Pires  
Mato alto já faz parte do cartão postal da cidade 
http://www.jornaloimparcial.com.br/v2/index.php?menu=&tpconteudo=artigo&id=4
048&idc=3 

 

4) Jornal Folha da Cidade- 04/01/2013  
Reportagem –  
Araraquara deve receber recursos para recuperar Rio do Ouro  
http://www.folhacidade.net/ver-materia/araraquara-deve-receber-recursos-para-
recuperar-rio-do-ouro--- 

 

5) Jornal Tribuna Impressa- 09/01/2013  
Reportagem – Gabriela Martins 
Condição de praças da cidade causam medo a araraquarenses 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,592093,Condicoes+de+pracas
+da+cidade+causam+medo+a+araraquarenses.asp 

 

6) Jornal Folha da Cidade- 10/01/2013  
Reportagem – 
Buchechinha pede limpeza no Parque São Paulo e Jardim Pinheiros 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/buchechinha-pede-limpeza-no-parque-
satildeo-paulo-e-jardim-pinheiros--- 

 

7) Jornal Tribuna Impressa- 10/01/2013  
Reportagem –Micheli Valala 
Araraquara tem déficit de 50% em agentes da dengue 
http://www.araraquara.com/noticias/policia/NOT,0,0,592457,Araraquara+tem+defic
it+de+50+em+agentes+da+dengue.aspx 

 

8) Jornal Tribuna Impressa- 11/01/2013  
Reportagem – 
Boa Esperança recebe multa por esgoto irregular 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,592777,Boa+Esperanca+rece
be+multa+por+esgoto+irregular.aspx 

 

9) Jornal Tribunal Impressa- 15/01/2013  
Reportagem –Antonio Marquez 
Chuva faz Rio Jacaré transbordar e Rodovia SP- 255 é interditada 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,593657,Chuva+faz+Rio+Jacar
e+transbordar+e+Rodovia+SP-255+e+interditada.aspx 
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10) Jornal Folha da Cidade- 16/01/2013  
Reportagem – 
Gabriela Palombo se reúne com secretário para buscar solução para vias de acesso 
no Assentamento Bela Vista 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/gabriela-palombo-se-reuacutene-com-
secretaacuterio-para-buscar-soluccedilatildeo-para-vias-de-acesso-ao-assentamento-
bela-vista--- 

 

11) Jornal Tribuna- 18/01/2013  
Reportagem – 
Américo ainda não tem verba para realizar obra em cratera 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,594658,Americo+ainda+nao+
tem+verba+para+realizar+obra+em+cratera.aspx 

 

12) Jornal Folha da Cidade- 26/01/2013  
Reportagem – 
Cidade Jardim sofre com crateras e lama por falta de pavimentação 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,594937,Cidade+Jardim+sofre
+com+crateras+e+lama+por+falta+de+pavimentacao.aspx 

 

13) Jornal Tribuna- 26/01/2013  
Reportagem – 
Projeto de recuperação do Córrego do Ouro está em fase de conclusão 
http://www.folhacidade.net/ver-materia/projeto-de-recuperaccedilatildeo-do-
coacuterrego-do-ouro-estaacute-em-fase-de-conclusatildeo--- 

 

14) Jornal Tribuna- 26/01/2013  
Reportagem – 
Vigilância Epidemológica confirma sete casos de dengue em Araraquara 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,596655,Vigilancia+Epidemiol
ogica+confirma+sete+casos+de+dengue+em+Araraquara.aspx 

 

15) Jornal Folha da Cidade- 26/01/2013  
Reportagem – 
Chediek quer segurança para calçada do Córrego do Ouro 
http://www.eliaschediek.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
902:chediek-quer-seguranca-para-calcada-do-corrego-do-ouro&catid=62:noticias-
2013&Itemid=57 

 

16) Jornal Tribuna Impressa- 30/01/2013  
Reportagem – 
Três bairros da cidade ilustram a ‘Sofalândia’ neste início de ano 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,596746,Tres+bairros+da+cida
de+ilustram+a+Sofalandia+neste+inicio+de+ano.aspx 
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Expediente 
Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 
Coordenação - Mestrado em Desenvolvimento Regional 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 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" (inclusive as edições anteriores) no 
site www.uniara.com.br/mestrado_drma/ceam/ 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. 

 

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

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