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Período:   Maio de 2014 
 

          Notícias  
 

 
1) Notícia: Taxa para quem gasta mais água é aprovada 

Jornal: Folha de São Paulo – 1/5/2014 

Reportagem: Eduardo Geraque 

O governador de São Paulo, Geraldo Alckimin, anunciou que a Arsesb, agencia 

estadual de saneamento básico aprovou o pedido para sobre taxa para quem 

gastar muita água em São Paulo, a proposta prevê o aumento de ate 30% sobre o 

valor da conta de água dos consumidores. 

Link:  http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/163876-taxa-para-quem-gasta-

mais-agua-e-aprovada.shtml 

           

2) Notícia: Chuva no inverno deve ser maior no Sudeste, mas chegará tarde 

Jornal: Folha de São Paulo – 3/5/2014 

Reportagem: 

Relatório de órgão mundial diz que o período do inverno será chuvoso, mas 

especialistas vêem previsão com cautela. O fenômeno ‘El Nino’ que nesse ano 

deve ocorrer de julho a dezembro pode trazer chuvas. O artigo analisa a situação 

do nível do Cantareira e mostra a extrema redução da sua capacidade. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1448952-chuva-no-inverno-

deve-ser-maior-no-sudeste-mas-chegara-tarde.shtml 

 

3)    Notícia: Coleta de lixo reciclável cai 86% na cidade 

   Jornal: Folha de São Paulo - 07/05/2014 

   Reportagem: Felipe Amorim 
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Prefeitura de Ribeirão Preto afirma a necessidade de parceria publico-privada para 

ampliar a coleta seletiva em Ribeirão Preto. Nos últimos 3 anos Ribeirão teve apenas 1% 

do seu lixo reciclável. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/164620-coleta-de-lixo-reciclavel-cai-

86-na-cidade.shtml 

  

4) Notícia: Indústria para produção e vende energia 

Jornal: Folha de São Paulo- 11/05/2014 

Reportagem: Machado da Costa 

Para contornar prejuízos causados pela queda na produção, em razão da 

demanda fraca, empresas com alto consumo de eletricidade, como siderúrgicas, 

cimenteiras e papeleiras, estão vendendo o excedente de energia no mercado de 

curto prazo e lucrando em uso. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/05/1452467-industria-para-

producao-e-vende-energia.shtml 

 

5) Notícia: Sem chuva, região de Ribeirão Preto (SP) sofre com rios baixos  

Jornal: Folha de São Paulo- 14/05/2014 

            Reportagem: Felipe Amorim 

            Cidades atendidas pela bacia do Pardo adotam racionamento hídrico. Brodowisk 

e Altinópolis distribuem água em caminhões pipas e usam poço de aqüífero. 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/05/1453

991-sem-chuva-regiao-de-ribeirao-preto-sp-sofre-com-rios-baixos.shtml 

 

6) Notícia: Governo reavalia sobretaxa para quem gastar mais água 

Jornal: Folha de São Paulo - 14/05/2014 

Reportagem: Eduardo Geraque e Daniela Lima 

 Nova notícia sobre cobrança de taxa sobre o consumo da água, que ainda não 

tem data certa para começar. A matéria também explica o que é “volume morto” 

e o nível dos reservatórios. 

Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1454054-governo-

lista-reavalia-sobretaxa-para-quem-gastar-mais-agua.shtml 

                                                      

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/164620-coleta-de-lixo-reciclavel-cai-86-na-cidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/164620-coleta-de-lixo-reciclavel-cai-86-na-cidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/05/1452467-industria-para-producao-e-vende-energia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/05/1452467-industria-para-producao-e-vende-energia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/05/1453991-sem-chuva-regiao-de-ribeirao-preto-sp-sofre-com-rios-baixos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/05/1453991-sem-chuva-regiao-de-ribeirao-preto-sp-sofre-com-rios-baixos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1454054-governo-lista-reavalia-sobretaxa-para-quem-gastar-mais-agua.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1454054-governo-lista-reavalia-sobretaxa-para-quem-gastar-mais-agua.shtml


7) Notícia: Cantareira sobe de 8,2% para 26,7% com reserva emergencial de 

água. 

Jornal: Folha de São Paulo- 17/05/2014 

Reportagem: Eduardo Geraque 

A notícia mostra que governo de São Paulo recorre a estoque de segurança 

para não impor racionamento. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/166273-cantareira-sobe-

de-82-para-267-com-reserva-emergencial-de-agua.shtml 

 

8) Notícia: Após 32 dias, chuva volta com granizo e fecha aeroportos de SP. 

Jornal: Folha de São Paulo- 19/05/2014 

Reportagem: de São Paulo  

O fenômeno foi causado por frente fria oceânica que gerou nuvens 

carregadas e forte temporal que atingiu vários bairros de São Paulo. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1456345-apos-32-dias-sem-

chuva-sp-tem-granizo-e-alagamentos-veja-videos.shtml 

 

9) Notícia: Com 510 casos de dengue Araraquara registra epidemia. 

Jornal: Folha de São Paulo- 20/05/2014 

Reportagem: de Ribeirão Preto 

 O pico da doença ocorre fora de época no município por causa da falta de chuvas no 

verão que diminui a quantidade de criadouros.  

Link:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/05/1456895-com-

510-casos-araraquara-registra-epidemia-de-dengue-fora-de-epoca.shtml 

 

10) Notícia: Justiça veta baixar nível de represa de Peixoto. 

        Jornal: Folha de São Paulo- 22/05/2014 

        Reportagem: Felipe Amorim 

 A justiça federal proibiu a empresa Furnas Centrais Elétricas de adotar qualquer 

medida que reduza o nível do reservatório da usina hidrelétrica Mascarenhas de 

Morais localizada no Rio Grande. A decisão foi tomada para garantir a produção de 

energia elétrica durante o período sem chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/167020-justica-veta-baixar-nivel-de-

represa-de-peixoto.shtml 
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11) Notícia: Meses “secos”, Ribeirão ficará sem medidor de qualidade de ar. 

         Jornal: Folha de São Paulo- 22/05/2014 

         Reportagem: Camila Turtelli 

         A estação da Cetesb que fazia avaliação da qualidade do ar ficou desligada no fim 

de agosto. É durante outono-inverno que a baixa umidade relativa do ar causa 

complicações respiratórias na população e deixa o sistema de saúde em estado de 

alerta. 

 Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/167022-em-meses-secos-ribeirao-

ficara-sem-medidor-de-qualidade-do-ar.shtml 

 

12) Notícia: Mesmo com chuva, cai o nível de água do Cantareira. 

         Jornal: Folha de São Paulo- 26/05/2014 

         Reportagem: de São Paulo 

 Choveu um pouco na capital do estado, mas não houve mudança no armazenamento 

de água no sistema Cantareira. Há dez dias a Sabesp começou a usar a água do volume 

morto para evitar o racionamento em metade da Grande São Paulo. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1459947-mesmo-com-chuva-

cai-o-nivel-de-agua-do-cantareira.shtml 

 

13) Notícia: Derrubada da Mata Atlântica cresce 9%.  

        Jornal: Folha de São Paulo – 27/05/2014 

        Reportagem: Eduardo Geraque 

         Levantamento feito pela ONG SOS Mata Atlântica e pelo INPE mostra que só 

existe 8,5% da mata original. Em um ano a área desmatada subiu quase 2.000 

hectares, os estados que mais desmatam são Minas, Piauí e Bahia. 

Link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/167879-derrubada-da-mata-

atlantica-cresce-9.shtml 

  

14) Notícia: Casos de dengue podem subir por falta de agentes. 

        Jornal: Folha de São Paulo- 30/05/2014 

        Reportagem: Gabriela Yamada 

        A notícia revela que Ribeirão Preto conta com apenas 87 funcionários no 

departamento de vigilância em Saúde. Em 2011 havia 236 funcionários.   

Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/05/1462235-casos-

de-dengue-podem-subir-com-falta-de-agentes-em-ribeirao-preto.shtml 
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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. 
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