Edição Nº 03 – Ano 01

Araraquara, 01 Abril 2013.

Período: Março 2013

Notícias
1) Em três meses, casos de dengue superam os dados de 2012
2) Obras impedem o fechamento total da maior mata de Ribeirão
3) Reciclagem de lixo na região de Ribeirão não chega a 3%
4) Vigilância pede que população colabore no combate à dengue
5) Aedes tem ‘berço’ em 7 de cada 10 casas de Araraquara
6) Ribeirão já vive nova epidemia de dengue
7) Moradores reclamam de abandono e lixo em cemitério de Américo
8) Com 549 casos, Matão chega ao estágio de epidemia de dengue
9) Matagal invade Araraquara e aumenta risco de queimadas.

1) Jornal – Tribuna Impressa
Reportagem –
Em três meses, casos de dengue superam os dados de 2012
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,832431,Em+tres+meses+casos+de+den
gue+superam+os+dados+de+2012.aspx
2) Jornal – Tribuna Impressa
ReportagemObras impedem o fechamento total da maior mata de Ribeirão
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/1256333-obras-impedem-ofechamento-total-da-maior-mata-de-ribeirao-preto.shtml
3) Jornal – Tribuna Impressa
Reportagem –
Reciclagem de lixo na região de Ribeirão não chega a 3%
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/101977-reciclagem-de-lixo-na-regiao-de-ribeiraonao-chega-a-3.shtml

4) Jornal – Tribuna Impressa
Reportagem –
Vigilância pede que população colabore no combate à dengue
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/vigilacircncia-pede-que-populaccedilatildeo-colaboreno-combate-agrave-dengue--5) Jornal – Folha da Cidade
Reportagem –
Aedes tem ‘berço’ em 7 de cada 10 casas de Araraquara.
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,834046,Aedes+tem+berco+em+7++de+
cada+10+casas+de+Araraquara.aspx
6) Jornal –Tribuna Impressa
Reportagem –
Ribeirão já vive nova epidemia de dengue
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/103201-ribeirao-ja-vive-nova-epidemia-dedengue.shtml
7) Jornal- Tribuna Impressa
Reportagem –
Moradores reclamam de abandono e lixo em cemitério de Américo
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,835491,Moradores+reclamam+de+aba
ndono+e+lixo+em+cemiterio+de+Americo.aspx
8) Jornal – Tribuna Impressa
Reportagem –
Com 549 casos, Matão chega ao estágio de epidemia de dengue
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,837146,Com+549+casos+Matao+chega
+ao+estagio+de+epidemia+de+dengue.aspx
9) Jornal- Tribuna Impressa
Reportagem –
Matagal invade Araraquara e aumenta risco de queimadas.
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,839180,Matagal+invade+Araraquara+e
+aumenta+risco+de+queimadas.aspx
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo Programa de Mestrado em
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e elaborado pelo CEAM - Centro de Estudos
Ambientais, da Uniara. Tem por objetivo de sintetizar noticias relacionadas ao meio ambiente
divulgadas pelos jornais de Araraquara e região, gerar material de pesquisa sobre o tema
e 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.
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