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Notícias
1) Queima da cana durante o dia está proibida em SP
2)Desmatamento na mata atlântica cresce 29% e é o maior desde 2008
3) Promotoria apura abate de bicho a marretada e a facada
4) Meio ambiente busca identificar possíveis casos de leishmaniose em cães
5) Faltam avisos sobre carrapato em parque
6) Flagra: despejo irregular de esgoto em área de preservação ambiental
7) Meio Ambiente prossegue debates sobre resíduos sólidos
8) Lixo irregular se acumula em terrenos
9) Frentes de trabalho realizam limpeza pela cidade
10)Prefeitura de Matão reinicia obras antienchente hoje

1) Jornal – Folha de São Paulo
Reportagem –
Queima da cana durante o dia está proibida em SP
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/111719-queima-da-cana-durante-o-dia-estaproibida-em-sp.shtml
2) Jornal – Folha de São Paulo
Reportagem – Fernando Tadeu Moraes
Desmatamento na mata atlântica cresce 29% e é o maior desde 2008
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/112353-devastacao-da-mata-atlantica-e-amaior-desde-2008-diz-pesquisa.shtml
3) Jornal – Folha de São Paulo
Reportagem – Luis Fernando Wiltemburg
Promotoria apura abate de bicho a marretada e a facada
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/112482-promotoria-apura-abate-de-bicho-amarretada-e-a-facada.shtml

4) Jornal – Folha da Cidade
Reportagem –
Meio ambiente busca identificar possíveis casos de leishmaniose em cães
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/meio-ambiente-busca-identificar-possiacuteveiscasos-de-leishmaniose-em-catildees--5) Jornal – Folha de São Paulo
Reportagem – Venceslau Borlina Filho
Faltam avisos sobre carrapato em parque
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/06/1291103-faltam-avisossobre-carrapato-em-parque-de-ribeirao-preto.shtml
6)Jornal – Portal K3
Reportagem –
Flagra: despejo irregular de esgoto em área de preservação ambiental
http://www.portalk3.com.br/Artigo/meio-ambiente/flagra-despejo-irregular-de-esgoto-emarea-de-preserva-ambiental
7) Jornal – Folha da Cidade
Reportagem –
Meio Ambiente prossegue debates sobre resíduos sólidos
http://www.folhacidade.net/ver-noticia/meio-ambiente-prossegue-debates-sobreresiacuteduos-soacutelidos-15-06-2013
8) Jornal –Folha de São Paulo
Reportagem –
Lixo irregular se acumula em terrenos
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/06/1296993-lixo-irregular-seacumula-em-terrenos-em-ribeirao-preto-sp.shtml
9) Jornal – O imparcial
Reportagem –
Frentes de trabalho realizam limpeza pela cidade
http://www.jornaloimparcial.com.br/v2/index.php?tpconteudo=artigo&id=4678&idc=3
10) Jornal- Tribuna Impressa
Reportagem –
Prefeitura de Matão reinicia obras antienchente hoje
http://www.araraquara.com/noticias/cidades/NOT,0,0,856951,Prefeitura+de+Matao+reinicia+
obras+antienchente+nesta+quarta-feira.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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