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Notícia: Samarco teve outros 4 vazamentos de lama 

Reportagem: Estevão Bertoni e Thiago Amâncio – 02/12/2015 

Resumo: Antes da tragédia com uma barragem em Mariana (MG), a mineradora 

Samarco havia registrado, desde 2005, pelo menos cinco episódios de rompimento de 

suas estruturas – quatro dos quais tiveram vazamento d lama que chegaram até a matar 

peixes e paralisar a captação de água. Embora não sejam comparáveis ao desastre do 

último dia 5 que devastou a bacia do rio Doce, eles resultaram em danos sob discussão 

até hoje. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1713745-samarco-teve-outros-4-

vazamentos-de-lama-antes-de-trajedia-em-mg.shtml 

 

Notícia: Pernambuco corta 40% dos agentes de combate a mosquito do zika 

Reportagem: Kleber Nunes – 03/12/2015 

Resumo: Em situação de emergência pela circulação do Aedes aegypti, transmissor de 

dengue, zika e chikungunya, Pernambuco reduziu em 40% o número de agentes que 

fazem o combate ao mosquito. O Estado lidera o ranking de microcefalia, má- formação 

em recém- nascidos relacionada, segundo o Ministério da Saúde, à infecção das 

gestantes pelo vírus zika, 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714311-pernambuco-corta-40-dos-

agentes-de-combate-a-mosquito-do-zika.shtml 

 

Notícia: Ilegais, garimpeiros afetados pela lama querem auxílio da Samarco. 

Reportagem: José Marques – 04/12/2015 
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Resumo:Atuando na ilegalidade há mais de 30 anos, o garimpeiro Carlos Alberto 

Domingos, 63, não pensou duas vezes. Cobrou ajuda do prefeito de Mariana, Duarte 

Junior (PPS), depois de ver seu equipamento e sua “mina de ouro” engolidos pela lama 

de rejeitos. Assim como ele, aproximadamente 40 garimpeiros que extraíam ouro do rio 

Gualaxo do Norte em Monsenhor Horta, distrito de Mariana (a 124 Km de Belo 

Horizonte), querem reparção da Samarco, de propriedade da Vale e da anglo- 

australiana BHP Billiton, após terem equipamentos e áreas de extração destruídos pelo 

barro que vazou da barragem que se rompeu. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714841-ilegais-garimpeiros-

afetados-pela-lama-querem-auxilio-da-samarco.shtml 

 

Noticia: Mineradora demorou 2 horas para avisar governo sobre rompimento. 

Reportagem: Estevão Bertoni – 05/12/2015 

Resumo: A mineradora Samarco demorou 2 horas para avisar o governo de Minas que 

atende emergências ambientais sobre o rompimento de sua barragem há exato um mês. 

Por lei, a comunicação teria de ser imediata. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1715378-mineradora-demorou-duas-

horas-para-avisar-governo-sobre-rompimento.shtml 

 

Noticia: Gestantes e transplantados serão testados para o zika em São Paulo. 

Reportagem: Cláudia Colucci – 05/11/2015 

Resumo: A partir de 2016, o Estado de São Paulo incluirá o teste do vírus Zika no pré- 

natal das gestantes. O exame também será adotado em bancos de sangue e para as 

pessoas que farão transplante de órgãos. 

A decisão consta em um plano de arboviroses entregue pelo secretário da Saúde, David 

Uip, ao governador Geraldo Alckmin. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1715370-gestantes-serao-testadas-

para-o-zika-em-sao-paulo.shtml 

 

Notícia: Pedido para último teste de vacina da dengue está parado há 8 meses 

Reportagem: Natália Cancian – 09/12/2015 

Resumo: Oito meses depois de o Instituto Butantan pedir autorização para avançar à 

ultima fase de testes da vacina contra a dengue, ainda não há uma data definida para 

essa etapa da pesquisa ocorrer. A solicitação foi feita à Anvisa em 10 de abril. O objetivo 
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era ter o aval para a fase 3 da pesquisa clínica, etapa em que será analisada a eficácia do 

produto contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1716671-pedido-para-ultimo-teste-

de-vacina-da-dengue-esta-parado-ha-8-meses.shtml 

 

Notícia: Tragédia da Samarco teve triplo recorde, diz consultoria 

Reportagem: Eleonora De Lucena – 12/12/2015 

Resumo: O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, controlada pela Vale e 

anglo- australiana BHP Billinton, é o maior desastre do gênero da história mundial. 

Considerando o volume de lama vazado (estimado entre 40 e 60 km) e o prejuízo 

estimado (US$ 5,2 bilhões),, não há evento de maior gravidade registrado em 100 anos 

de mineração do planeta. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1718130-tragedia-da-samarco-teve-

triplo-recorde-mundial-diz-consultoria.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 
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ou ceam@uniara.com.br e solicitar sua exclusão da lista de contatos. V. Sa. 

poderá também acessar o "Clipping do Meio Ambiente" no site 

http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/  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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