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Notícias 

1) Vereador Adilson Vital denuncia abusos... 

2) Mortes por dengue superam primeiros meses de 2012 

3) Reciclagem de lixo na região de Ribeirão não chega a 3% 

4) Secretaria da Educação participa da Semana Estadual de Mobilização Contra a Dengue 

5) Dengue: a hora do combate é agora 

6) Vereador Edio Lopes denuncia descaso da prefeitura com áreas de lazer da periferia 

7) Araraquara encerra participação na Semana de Mobilização de Combate a Dengue 

8) Araraquara realiza nebulização no combate a dengue 

9) Vereador Pastor Raimundo propõe a implantação de Bolsão para receber entulhos e 

volumosos  

 
 

1) Jornal – Folha da Cidade  
Reportagem –  
Vereador Adilson Vital denuncia abusos... 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/-vereador-adilson-vital-denuncia-abusos---  

 

2)  Jornal – Folha de São Paulo 
Reportagem- 
Mortes por dengue superam primeiros meses de 2012 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1256584-mortes-por-dengue-superam-primeiros-
meses-de-2012.shtml  

 

3) Jornal – Folha de S. Paulo 
Reportagem – Daniela Santos 
Reciclagem de lixo na região de Ribeirão não chega a 3% 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/1256878-reciclagem-de-lixo-na-regiao-
de-ribeirao-preto-nao-chega-a-3.shtml   
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4) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Secretaria da Educação participa da Semana Estadual de Mobilização Contra a Dengue  
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/secretaria-da-educaccedilatildeo-participa-da-
semana-estadual-de-mobilizaccedilatildeo-contra-a-dengue-06-04-2013  

 

5) Jornal – Folha da Cidade 
Reportagem –  
Dengue: a hora do combate é agora 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/dengue-a-hora-do-combate-eacute-agora---  

 

6) Jornal- Folha da Cidade 
Reportagem –  
Vereador Edio Lopes denuncia descaso da prefeitura com áreas de lazer da periferia 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/vereador-edio-lopes-denuncia-descaso-da-prefeitura-
com-areas-de-lazer-da-periferia---   

 

7) Jornal – Folha da Cidade 
Reportagem – 
Araraquara encerra participação de Mobilização de Combate a Dengue 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/araraquara-encerra-participaccedilatildeo-na-
semana-de-mobilizaccedilatildeo-de-combate-agrave-dengue-16-04-2013 

 

8) Jornal- Folha da Cidade 
Reportagem –  
Araraquara realiza nebulização no combate a dengue 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/araraquara-realiza-nebulizaccedilatildeo-no-combate-
agrave-dengue---- 

 

9) Jornal- Folha da Cidade 
Reportagem-  
Vereador Pastor Raimundo propõe a implantação de Bolsão para receber entulhos e 
volumosos 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/vereador-pastor-raimundo-propotildee-a-
implantaccedilatildeo-de-bolsatildeo-para-receber-entulhos-e-volumosos---   

 
 
 
 

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 
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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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