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Araraquara, 30 de maio de 2016.

Período: Maio de 2016.

Notícia: Numero de ocorrências de caxumba explode em São Paulo em 2016.
Reportagem: Simei Moraes – 06/05/2016
Resumo: O número de casos de caxumba na capital paulista explodiu nos
primeiros quatro meses desse ano. De janeiro a abril, a Secretaria Municipal de
Saúde, da gestão Fernando Haddad (PT), registrou 274 casos. No mesmo período
de 2015 foram 41 casos, um aumento de 568%. No ano passado inteiro, foram
275. Das ocorrências deste ano, há 39 surtos (quando há mais de dois casos
relacionados no mesmo local), 15 em instituições escolares. A Secretaria de
Estado da Saúde informa que, em 2015, houve 611 casos relativos a surtos e dois
óbitos no Estado.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1768351-numero-deocorrencias-de-caxumba-explode-em-sao-paulo-em-2016.shtml

Notícia: Com onças e espécies raras, reservas em SP será aberta a visitas
Reportagem: Leandro Machado – 08/05/2016
Resumo: A menos de 150 km da capital paulista, existe uma floresta quase tão
intacta quanto aquela que Pedro Álvares Cabral encontrou quando desembarcou
no Brasil em 1500. Após uma pequena saída da rodovia Régis Bittencourt,
estende-se uma estradinha de terra de quase 30 km. Curvas fechadas, subidas
íngremes e muita poeira depois, um portão de ferro se abre para o Legado das
Águas.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1768991-com-oncas-eespecies-raras-reserva-em-sao-paulo-sera-aberta-a-visitas.shtml

Notícia: Desmatamento é tema do 1º encontro Diálogos Transformadores em
2016
Reportagem: Patricia Pamplona- 10 /05/2016
Resumo: A primeira edição dos Diálogos Transformadores deste ano, reúne no
próximo dia 18, em São Paulo, especialista e empreendedores sociais para
discutirem “Boas Práticas no Combate ao Desmatamento no Brasil”. Na primeira
etapa do evento multimídia, uma parceria da Folha com a Ashoka participam de
entrevista ao vivo na “TV Folha” Beto Veríssimo, do Imazon ( Instituto do Homem
e Meio Ambiente da Amazônia); Suzana Pádua, do Ipê (Instituto de Pesquisas
Ecológicas); e Elizabeth de Carvalhaes, da Ibá (indústria Brasileira de Árvores).
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2016/05/1768745desmatamento-e-tema-do-1-encontro-dialogos-transformadores-em-2016.shtml

Notícia: Sem funcionários, barragem que ruiu ficou 10 dias sem monitoramento
Reportagem: Estevão Bertoni e José Marques – 12/5/2016
Resumo: Nos dez dias que antecederam a ruptura da barragem de Fundão em
Mariana (MG), nenhum funcionário da Samarco fez a leitura dos aparelhos de
monitoramento do local. A manutenção falha foi reflexo da falta de profissionais
do campo, segundo investigação da Polícia Federal. Documento da PF obtido
pela Folha revela que um “ex- engenheiro do alto escalão” da empresa procurou
a polícia para denunciar que o monitoramento estava sendo feito em “dias
alternados” pela empresa devido à “falta de funcionários” designados para a
função.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1770367-barragem-que-ruiuem-mariana-mg-ficou-10-dias-sem-monitoramento.shtml

Notícia: Cidade de MG teme ‘nova Mariana’ em obra de barragem de mineração
Reportagem: Nicola Pamplona – 15/05/2016
Resumo: A ampliação da terceira maior barragem de mineração de Minas Gerais gerou um
conflito entre a Prefeitura de Tapira, cidade de 4.500 habitantes no Triângulo Mineiro, e a
mineradora Vale. A prefeitura acusa a empresa de burlar as regras de licenciamento ambiental
para realizar obras no complexo, que tem quatro vezes o volume da barragem de Fundão, que se
rompeu em Mariana. A tragédia causou a morte de 19 pessoas e deixou rastro de destruição.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1771384-cidade-de-mg-teme-nova-marianaem-obra-de-barragem-de-mineracao.shtml

Notícia: Chuva de granizo mata 1 pessoa e derruba 177 árvores em São Paulo
Reportagem: Leandro Machado / Giba Bergamim Jr / Fabricio Lobel / Paulo Gomes 17/05/2016
Resumo: Uma forte chuva de granizo no final da tarde desta segunda (16) derrubou 177 árvores
em São Paulo, segundo os Bombeiros, e provocou a morte de ao menos uma pessoa – outras 14
ficaram feridas. No largo da Concordia, no Brás (centro), uma árvore caiu em cima de barracas de
lanche e matou a funcionária Monica dos Santos, 22, além de ferir seis pessoas. Os Bombeiros
chegaram a confirmar a morte de uma criança, mas depois disseram que ela continuava
hospitalizada.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1771809-com-frente-fria-sao-paulo-temchuva-de-granizo-no-fim-da-tarde-de-segunda.shtml

Notícia: Vale adulterou dados sobre lama de barragem após tragédia, diz PF
Reportagem: Estevão Bertoni e José Marques – 31/05/2016
Resumo: Após a tragédia de Mariana (MG),a Vale adulterou dados sobre o volume de lama que
ela própria jogava na barragem de Fundão, que ruiu em novembro de 2015 e deixou um saldode
19 mortos. A Vale, ao lado da BHP Billiton, é uma das donas da Samarco, mineradora responsável
pela barragem. Segundo relatório da polícia Federal obtido pela Folha, a empresa mudou
relatórios para confundir as investigações.
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1776525-vale-adulterou-dados-sobre-lamaem-barragem-apos-tragedia-diz-pf.shtml
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