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                                                                                            Período:  Maio  2013 

Notícias 

1)Abril fecha com 362 casos de dengue em Araraquara  

2) Peixes agonizam em parque de Ribeirão 

3) Peixes voltam a ter oxigenação após bomba ser reparada 

4) Mecanização da colheita da cana já chega a 90% em Araraquara 

5) Área de preservação ambiental do Carmo está abandonada 

6) Região é a segunda que mais queima cana em SP 

7) Couro que cheira mal começa a ser retirado em Boa Esperança 

8) Barretos já registra 3.882 casos de dengue neste ano 

9)Cetesb aprova água do rio Pardo para consumo 

10)Queimada transforma o dia em noite no selmi dei  

11)Roberval pede melhorias em terreno abandonado no Parque das Laranjeira 

 

1)  Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem- 
Abril fecha com 362 casos de dengue em Araraquara 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,840445,Abril+fecha+com+362+casos+d
e+dengue+em+Araraquara.aspx 
 

2) Jornal – Folha de São Paulo 
Reportagem –  
Peixes agonizam em parque de Ribeirão 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/106832-peixes-agonizam-em-parque-de-
ribeirao.shtml  

 

3) Jornal – Folha de São Paulo 
Reportagem –  
Peixes voltam a ter oxigenação após bomba ser reparada 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/05/1272445-peixes-voltam-a-
ter-oxigenacao-em-lagoa-de-parque-publico.shtml   
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4) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem – 
Mecanização da colheita da cana já chega a 90% em Araraquara 
http://www.araraquara.com/noticias/economia/NOT,0,0,841060,Mecanizacao+da+colheita+d
a+cana+ja+chega+a+90+em+Araraquara.aspx   

 

5) Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem – 
 Área de preservação ambiental do Carmo está abandonada 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,847394,Area+de+preservacao+ambient
al+no+Carmo+esta+abandonada.aspx 

 

6) Jornal – Folha de São Paulo 
Reportagem –  
Região é a segunda que mais queima cana em SP 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/05/1274332-regiao-de-ribeirao-
preto-e-a-segunda-que-mais-queima-cana-em-sp.shtml 

 

7) Jornal- Tribuna Impressa 
Reportagem –  
Couro que cheira mal começa a ser retirado em Boa Esperança 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,842374,Couro+que+cheira+mal+comec
a+a+ser+retirado+em+Boa+Esperanca.aspx  

 

8)Jornal- Folha de São Paulo 
Reportagem –  
Barretos já registra 3.882 casos de dengue neste ano 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/108269-barretos-ja-registra-3882-casos-de-
dengue-neste-ano.shtml  

 

9)Jornal- Folha de São Paulo 
Reportagem-  
Cetesb aprova água do rio Pardo para consumo 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/108462-cetesb-aprova-agua-do-rio-pardo-para-
consumo.shtml  

 

10)Jornal – Tribuna Impressa 
Reportagem-  
Queimada transforma o dia em noite no Selmi Dei 
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,843390,Queimada+transforma+o+dia+
em+noite+no+Selmi+Dei.aspx  

 

11) Jornal –Folha da Cidade 
Reportagem –  
Roberval pede melhorias em terreno abandonado no Parque das Laranjeiras 
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/roberval-pede-providecircncias-sobre-imoacutevel-
abandonado---   
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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. 

 
 

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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