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Período:   Abril de 2014 
 

          Notícias  
 

 
1) Notícia: Abrão Assed é a pior rodovia da região 

Jornal: Folha de São Paulo – 1/4/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

 

O artigo denuncia a falta de conservação da rodovia Abraão Assed, na região de 

Ribeirão Preto. O mato, as chuvas e a falta de conservação tem provocado 

acidentes. Também buracos no leito de asfalto tem sido responsáveis por 

acidentes diversos. 

 

Link:  http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/159158-abrao-assed-e-a-pior-

rodovia-da-regiao.shtml  

           

2) Notícia: Gestão Ambiental é alvo de polêmica na USP Ribeirão 

Jornal: Folha de São Paulo – 2/4/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

 

A comissão do Meio Ambiente da USP, Ribeirão Preto é alvo de polêmica entre a 

prefeitura do campus, professores e ministério Público. A razão é a falta de 

“poder” da comissão para decisões relativas à recomposição ambiental do 

campus. Diversas plantas estão no fim de seu ciclo de vida e não têm sido 

substituídos.  

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/159292-gestao-ambiental-e-alvo-

de-polemica-na-usp-ribeirao.shtml 
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3)    Notícia: Diretor de agência federal diz que SP deve restringir água 

   Jornal: Folha de São Paulo - 3/04/2014 

Reportagem: Eduardo Geraque e Heloisa Brenha 

 

A notícia refere-se ao problema da crise da água no Estado de São Paulo, 

particularmente na represa Jaguari-Jacaré, no interior paulista, que forma o 

sistema Cantareira. O diretor o ANA ( Agencia Nacional de Águas) adverte que não 

há soluções técnicas no curto prazo, o que exigirá racionamento. 

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1435322-ana-defende-

medidas-restritivas-para-o-sistema-cantareira.shtml 

 

4) Notícia: Produção de mudas gera benefício só no campo, diz secretária 

Jornal: Folha de São Paulo- 5/4/2014 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

 

A secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo critica a política federal para o 

etanol. O problema é o preço que favorece o consumidor, mas não favorece o 

produtor. Estão realizados pesquisas para mudar de cana com maior 

produtividade. 

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1436187-

producao-de-mudas-gera-beneficio-so-no-campo-diz-secretaria.shtml 

 

5) Notícia: TCE julga irregular contrato de Ribeirão para eliminar aterro 

Jornal: Folha de São Paulo- 6/4/2014 

            Reportagem: de Ribeirão Preto 

 

            O tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato realizado entre a 

Prefeitura de Ribeirão Preto e a Leão & Leão, para execução de serviços de 

engenharia para o encerramento do aterro sanitário da cidade. O município vai 

ter que resolve a situação até o mês de agosto, quando, de acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a prefeitura ficará sem receber suas verbas.   
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            Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/159954-tce-julga-irregular-

contrato-de-ribeirao-para-eliminar-aterro.shtml 

 

6) Notícia: Tremores de terra assustam moradores do interior de Minas 

Jornal: Folha de São Paulo - 07/04/2014 

Reportagem: Zana Ferreira 

 

A notícia é sobre a cidade de Monte Claro que registra abalos sísmicos 

quase toda semana. A intensidade do tremor foi de 4.2 na escala Richter. O 

abalo trouxe problemas na rede elétrica e nas residências. 

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/160275-tremores-de-

terra-assustam-moradores-no-interior-de-minas.shtml 

                                                          

7) Notícia: Sabesp busca água para abastecer Franca 

Jornal: Folha de São Paulo- 8/4/2014 

Reportagem: Camila Turtelli  

 

Mais uma vez, a crise de água no E.S.P, agora em Franca, que é abastecida 

pelos rios Canoas e Pouso Alegre. Estão sendo constituídos dois poços 

artesianos. 

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/160284-sabesp-busca-

agua-para-abastecer-franca.shtml 

 

8) Notícia: Baixa vazão do rio Pardo atinge recorde 

Jornal: Folha de São Paulo- 9/4/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

 

 A crise da água atinge o rio Pardo e ameaça os municípios de Serrana e 

Bebedouro. Cresce a possibilidade de falta de água durante o inverno que é 

tradicionalmente seco na região. 

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/160439-baixa-vazao-do-

rio-pardo-atinge-recorde.shtml 
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9) Notícia: Cidades do interior de SP programam racionar água 

Jornal: Folha de São Paulo- 12/4/2014 

Reportagem: Camila Turtelli 

 

Santa Rita do Passa Quatro, Casa Branca, Bebedouro e Tambaú planejam 

racionar o uso da água em razão da estiagem prolongada. Também em 

Ribeirão Preto o desabastecimento já está acontecendo em vários bairros. 

 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/160907-cidades-do-

interior-de-sp-programam-racionar-agua.shtml  

 

10) Notícia: Prefeitura apela a moradores para reduzir déficit verde 

        Jornal: Folha de São Paulo- 13/4/2014 

        Reportagem: Felipe Amorim 

 

         A prefeitura de Ribeirão Preto faz campanha para incentivar a consciência 

ecológica para vencer a resistência de moradores e tentar reduzir a falta de área 

verde. 

 

         Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/161145-prefeitura-apela-a-

moradores-para-reduzir-deficit-verde.shtml 

 

11) Chuva causa enchente e caos no trânsito 

         Jornal: Folha de São Paulo- 15/4/2014 

         Reportagem: de Ribeirão Preto 

 

         Velhos problemas ambientais, como lixo e entupimento de bueiros voltam à tona 

em Ribeirão Preto em decorrência de chuvas fortes que duravam apenas 15 

minutos. A cidade, com mais de 300.000 habitantes reclama da falta de limpeza 

urbana adequada que impede o escoamento de águas. 

 

         Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1440532-

chuva-provoca-alagamento-da-avenida-francisco-junqueira-em-ribeirao-

preto.shtml 
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12) Infestação cai, mas dengue atinge 47 cidades da região 

         Jornal: Folha de São Paulo- 16/4/2014 

         Reportagem: Camila Turtelli 

 

         O artigo relata o avanço da dengue em 47 cidades da região de Ribeirão Preto. Em 

Boa Esperança do Sul, de janeiro a março, apareceram 722 casos. Na região se 

inicia (tardiamente) o trabalho de prevenção, assim o número de infestação está 

diminuindo. 

 

         Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/161532-infestacao-cai-mas-

dengue-atinge-47-cidades-da-regiao.shtml 

 

13) Fogo sob seca faz Amazônia virar cerrado, diz estudo 

        Jornal: Folha de São Paulo – 16/04/2014 

        Reportagem: Rafael Garcia 

 

         O artigo relata experimento que realizou queimadas controladas em fazenda no 

Mato Grosso e reafirma que a floresta de transição da Amazônia, na borda do 

cerrado é relativamente resistente ao fogo, mas quando ocorrem eventos 

extremos, tais como queimadas propositais, o bioma dominado pelas árvores 

tende a não rebrotar e dar origem a uma paisagem de savana. O estudo foi 

realizado por um pesquisador americano da Universidade de Exeter. 

  

         Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/161559-fogo-sob-seca-faz-

amazonia-virar-cerrado-diz-estudo.shtml 

 

14) Sabesp vai cobrar taxa de quem gastar mais agua, diz secretário 

        Jornal: Folha de São Paulo- 18/4/2014 

        Reportagem: Bruno Abbud e César Rosati 

 

        O secretario do saneamento e Recursos Hidricos do Estado de São Paulo, disse que 

o governo estadual estuda uma maneira de multar grandes consumidores de 

água. A ideia do projeto é fazer a lógica inversa do programa de bonificação que 

da desconto de ate 30% para quem economizar 20% de água. 
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         Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/161965-sabesp-vai-cobrar-taxa-

de-quem-gastar-mais-agua-diz-secretario.shtml  

 

15) Site pretende monitorar sumiço de abelhas 

        Jornal: Folha de São Paulo- 27/4/2014 

        Reportagem: Camila Turtelli e João Alberto Pedrini 

 

        Bee- Alert é uma plataforma lançada em Ribeirão Preto que pretende monitorar o 

desaparecimento de abellhas no mundo. Foi realizada por um grupo de 

pesquisadores de biologia da UFSCar e UNESP e indica o impacto de agrotóxicos 

usados na lavoura sobre a morte de abelhas. Ainda não há estudos concluídos 

mas há forte indícios de fenominos pesquisado. 

 

         Link:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/162273-site-pretende-

monitorar-sumico-de-abelhas.shtml 

 

16) Casos de dengue crescem 74% em 5 cidades da região 

        Jornal: Folha de São Paulo- 26/4/2014 

        Reportagem: Camila Turtelli 

 

         A notícia relata que há dengue em toda região e os municípios mais afetados são: 

Sertãozinho, Jardinópolis, Bebedouro, Ribeirão Bonito e Araraquara, além de 

Ribeirão Preto. 

 

         Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1445910-

casos-de-dengue-crescem-74-em-5-cidades-da-regiao-de-ribeirao-preto.shtml 

 
 

Expediente 
Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 
Coordenação - Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
Profa. Dra. Helena Carvalho De Lorenzo 
Vice-Coordenadora - 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 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. Vossa 
Senhoria    poderá    também     acessar    o  "Clipping  do  Meio  Ambiente"  
(inclusive           as            edições            anteriores)                    no                       site   
http://www.uniara.com.br/mestrado/desenvolvimento_regional_meio_ambiente
/ceam/clipping.php  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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