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Notícia: Vírus chikungunya infectou vizinhos na zona sul de São Paulo. 

Reportagem: Mariana Zylberberkan – 04/03/2016 

Resumo: Os dois pacientes que pegaram chikungunya dentro de São Paulo, neste 

ano, moram a 140 metros de distância, no Sacomã (zona sul), e começaram a 

sentir os sintomas da doença com quatro dias de diferença. Ambos são os dois 

únicos casos de autóctones da doença, ou seja, eles foram picados dentro do 

município pelo mosquito aedes aegipty contaminado com o vírus. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1746359-virus-chikungunya-

infectou-vizinhos-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml 

 

Notícia: Campeãs de dengue em SP não tem boa gestão do lixo 

Reportagem: Eduardo Geraque – 05/03/2016 

Resumo: As cidades paulistas que lideram as notificações de dengue neste ano 

não fazem uma gestão eficiente do lixo – tradicional foco de criadouros do 

mosquito Aedes aegipty. Mesmo que esse fator não seja suficiente para explicar 

uma epidemia, a análise do mapa da gestão de resíduos sólidos no Estado indica 

como esse tema é negligenciado pelas prefeituras – podendo contribuir com a 

expansão da doença e ser um obstáculo a mais para contê-la. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1746721-cidades-campeas-

de-dengue-em-sp-nao-tem-boa-gestao-do-lixo.shtml 
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Notícia: Bebes com microcefalia ficam fora do radar do governo em 

Pernambuco 

Reportagem: Kleber Nunes – 08/03/2016 

Resumo: Quando Samuel ferreira nasceu, os enfermeiros  do Hospital  e 

Maternidade de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, disseram aos 

pais que ele tinha microcefalia. Com 30 cm de perímetro cefálico, o bebê deveria 

ser encaminhado a um serviço de saúde especializado para confirmar o 

diagnóstico e receber acompanhamento, segundo protocolo da OMS, não foi o 

que ocorreu. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1747437-bebes-com-

microcefalia-ficam-fora-do-radar-do-governo-em-pernambuco.shtml 

 

Notícia: Governo repassa menos kits para dengue 

Reportagem: Natália Cancian – 09/03/2016 

Resumo: Após atraso de até cinco meses no repasse pelo governo federal de kits 

de diagnóstico para dengue, Estados dizem ter recebido no mês passado 

quantidade insuficiente de testes para atender a demanda de casos da doença. A 

situação foi confirmada por secretarias estaduais da Saúde de oito Estados – de 

dez contratados pela Folha. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1747872-governo-repassa-a-

estados-quantidade-insuficiente-de-kits-para-dengue.shtml 

 

Notícia: OMS questiona inseticida e diz que vacina contra zika pode chegar 

tarde 

Reportagem: Cintia Cardoso e Claudia Colucci – 09/03/2016 

Resumo: Ao término dos três dias da reunião do comitê de emergência da OMS ( 

Organização Mundial da Saúde) para a zika, uma das conclusões é que os 

métodos usados até agora no combate ao principal vetor  da doença – o 

mosquito Aedes aegypti tem sido ineficazes. A OMS também adotou posição 

pessimista sobre o lançamento de uma vacina contra a zika, que poderia chegar 

“tarde demais” à América Latina, afirmou Marie- Paule Kieny, uma das diretoras 

da entidade, em entrevista coletiva nesta quarta (9) em Genebra. 
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1747997-vacinas-podem-

chegar-tarde-demais-para-combater-surto-de-zika-diz-oms.shtml 

 

Notícia: Risco de microcefalia causada pelo vírus da zika é de 1%, diz estudo 

Reportagem: Gabriel Alves – 16/03/2016 

Resumo:  Qual é a chance de uma mulher grávida  que foi infectada pelo vírus da zika de ter um 

bebe com microcefalia? A resposta começou a ganhar contornos reais com a publicação de um 

estudo na noite de terça (15) na revista médica inglesa  “ Lancet”. Pesquisadores investigaram  o 

surto que aconteceu na Polinésia Francesa entre outubro de 2013 e abril de 2014, no qual 66% da 

população teve a infecção. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/03/1750312-risco-de-microcefalia-

causada-pelo-virus-da-zika-e-de-1-diz-estudo.shtml 

 

 

Notícia: Após quase 5 meses  de tragédia, Lama ainda vaza em barragem de Mariana 

Reportagem: Estevão Bertoni, José Marques – 25/03/2016 

Resumo:  Samuel envia um vídeo a Wanderson pelo Whatsapp e diz que é “impressionante”. 

Wanderson olha as imagens da barragem e se espanta “Nossa, abril o dique todo”. O vídeo ao 

qual os dois funcionários da mineradora Samarco se referem no diálogo poderia ter sido feito em 

5 de novembro, quando o reservatório da mineradora ruiu em Mariana (MG). Mas não. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1753984-apos-quase-5-meses-de-tragedia-

lama-ainda-vaza-de-barragem-em-mariana.shtml 

 

 

Notícia: Crise da água só terá fim com gestão correta 

Reportagem: Robson Rodrigues – 26/03/2016 

Resumo:  Uma das principais autoridade no mundo da gestão de recursos hídricos, a secretária do 

Programa Hidrológico Internacional, Blanca Jiménes, discorda do governo Geraldo Alckmin 

(PSDB) que recentemente decretou o fim da crise da água em São Paulo. À Folha a executiva diz 

que a crise só vai acabar quando houver uma gestão correta dos recursos hídricos. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/03/26/871/ 
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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. 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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