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Notícia: Fósseis reforçam a identidade de ‘hobbits’ da vida real 

Reportagem: Reinaldo José Lopes – 08/06/2016 

Resumo:  As dúvidas que ainda pairavam sobre a identidade dos misteriosos 

“hobbits” da Indonésia devem ser dissipadas, ao que tudo indica. Novas 

descobertas na mesma ilha onde esses hominídeos diminutos foram achados 

originalmente revelaram seus prováveis ancestrais, os quais já eram pequeninos 

há 700 mil anos. Medindo apenas 1,1 metro, os chamados Homo floresiensis 

(nome derivado da ilha de Flores, seu local de origem) causam dores de cabeça 

nos especialistas em evolução humana desde 2004, quando sua existência foi 

revelada ao público pela primeira vez nas páginas da “Nature”, uma das mais 

importantes revistas científicas do mundo. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/06/1779508-fosseis-reforcam-a-

identidade-de-hobbits-da-vida-real.shtml 

 

Notícia: Segundo morador de rua é encontrado morto em SP em meio à onda 

de frio. 

Reportagem: Marina Estarque – 12/06/2016 

Resumo: Em meio à onda de frio, um morador de rua, Adilson Roberto Justino, 

morreu em São Paulo, na madrugada de domingo (12), quando foi registrada a 

segunda menor temperatura do ano na cidade. Segundo a Secretaria de 

Segurança, por volta das 4h, uma pessoa chamou a polícia após se deparar com o 
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homem convulsionando na calçada da Avenida Paulista, região Central. Quando 

a ambulância chegou, Justino já estava sem vida. Não havia sinais de violência 

física. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1780896-segundo-morador-

de-rua-e-encontrado-morto-em-sp-em-meio-a-onda-de-frio.shtml 

 

 

Notícia: Praia de elite no litoral Norte de São Paulo deve ampliar área verde 

protegida 

Reportagem: Eduardo Geraque – 20/06/2016 

Resumo: Grandes condomínios e uma eventual favelização perto das badaladas 

praia da Baleia e do Sahy, no litoral Norte de SP, ou uma área verde intacta que 

poderá receber até ecoturistas e aumentar a renda de pescadores locais? A 

resposta sairá da aprovação ou não, na Câmara Municipal de São Sebastião, de 

polêmico projeto para multiplicar uma área de proteção ambiental de 1 km² (que 

equivale a 100 hectares). 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1783427-praia-de-elite-no-

litoral-norte-de-sp-deve-ampliar-area-verde-protegida.shtml  

 

Notícia: Samarco cogitou remover Vila de Mariana antes da tragédia em Minas 

Gerais 

Reportagem: José Marques e Estevão Bertoni – 22/06/2016 

Resumo: Com medo de uma provável ruptura da barragem de Fundão, acionistas 

da Samarco cogitaram ainda em 2012, três anos antes da tragédia de Mariana 

(MG),retirar a vila de Bento Rodrigues do local onde estava, a menos de 2 km de 

distância do reservatório. A informação consta de troca de mensagem no chat 

interno da empresa entre diretores da mineradora que pertence à Vale e à 

anglo- australiana BHP Billiton. O material obtido pela Folha, foi apreendido pela 

Polícia Federal. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1784196-samarco-cogitou-

remover-vila-de-mariana-antes-de-tragedia-em-mg.shtml  
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Notícia: E- mail apreendido pela PF lista erros da Samarco em tragédia. 

Reportagem: José Marques e Estevão Bertoni – 23/06/2016 

Resumo: Durante a construção da barragem de Fundão, em Mariana, a Samarco 

alterou totalmente seu projeto básico, não o enviou para a revisão, usou 

materiais mais baratos na drenagem e deixou de registrar mudanças feitas. Os 

erros da empresa constam em e-mail apreendido pela Polícia Federal na sede da 

mineradora. Intitulado “Barragem do Fundão – Lições aprendidas”, foi enviado a 

dois diretores da Samarco quatro dias após a tragédia por remetente cujo cargo 

e empresa não foram identificados. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1784639-e-mail-apreendido-

pela-pf-lista-erros-da-samarco-em-tragedia.shtml  

 

Notícia: Um ano após momento crítico, sistema Cantareira vive mudança de cenário 

Reportagem: De São Paulo – 25/06/2016 

Resumo:  Há um ano, em uma represa no município de Joanópolis, a 120 km de São Paulo, 

funcionava o “centro nervoso” do sistema Cantareira. Com a ajuda de máquinas e bombas, era 

de lá que a água era puxada do fundo quase seco do manancial e depois distribuída para cerca de 

5 milhões de  pessoas da Grande São Paulo. À época, a Jaguari- Jacareí operava com apenas 7% 

de sua capacidade. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1785590-um-ano-apos-momento-critico-

sistema-cantareira-vive-mudanca-de-cenario.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. V. Sa. 

poderá também acessar o "Clipping do Meio Ambiente" no 

site http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/ . Críticas e sugestões 

podem ser encaminhadas para os e-

mails ciepesquisa@uniara.com.br ou ceam@uniara.com.br. 
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