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                                                                                  Período:  Julho de 2016. 

Notícia: Samarco ignora ações para atenuar tragédia em Minas, afirma Ibana 

Reportagem: José Marques e Estevão Bertoni – 01/07/2016 

Resumo: Ações emergenciais e prioritárias deveriam ter sido tomadas para 

conter a lama que vazou da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 

novembro de 2015, não foram cumpridas plenamente pela mineradora Samarco, 

segundo relatório do Ibama. Ao todo, de 11 medidas definidas para minimizar o 

impacto ambiental da tragédia, sete não foram atendidas e outras quatro foram 

atendidas e outras quatro foram cumpridas parcialmente pela empresa 

controlada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton, conforme antecipou a 

Folha nesta quinta feira (30). 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/01/15/ 

 

Notícia: Justiça suspende acordo entre Samarco e governos 

Reportagem: José Marques – 02/07/2016 

Resumo: O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou a suspenção do acordo 

bilionário feito entre a União e os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo com a 

Samarco e suas donas, Vale e BHP Billiton. O texto prevê a recuperação das áreas 

destruídas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A 

decisão liminar (provisória), da ministra Diva Malerbi, foi publicada nesta sexta-

feira (1º) e diz que a homologação do acordo não poderia ser feita pelo núcleo 

de conciliação da Justiça Federal, já que decisão anterior do próprio STJ 

determinava que questões urgentes a respeito do rompimento deveriam ser 

decididas pela 12ª Vara em Minas. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/02/871/ 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/01/15/
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/02/871/


Notícia: Rio descumpre todas as metas ambientais. 

Reportagem: Italo Nogueira– 03/07/2016 

Resumo: Os compromissos olímpicos para o meio ambiente assumidos pelo Rio 

no dossiê de candidatura para os Jogos de 2016 foram descumpridos. O 

tratamento de esgoto lançado na baía de Guanabara não avançou nem metade 

do prometido. O sonho de abrir a lagoa Rodrigo de Freitas para banhistas foi 

abandonado.  

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/03/870/ 

 

Notícia: Relação de vírus bovino com zika é frágil, diz pesquisador. 

Reportagem: Gabriel Alves- 06/07/2016 

Resumo: Na última semana tornou-se pública uma hipótese, investigada por 

cientistas do Rio e da Paraíba, de que um vírus que afeta bovinos poderia ser 

corresponsável pelo surto de microcefalia no país. No entanto, segundo um 

colaborador do estudo, não há base experimental ou biológica para essa 

conclusão. Eduardo Flores, virologista e professor titular da Universidade Federal 

de Santa Maria, estuda VDVB (vírus da diarreia viral bovina) há 25 anos, e conta 

ter sido procurado pelos pesquisadores para fazer alguns testes. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/07/1788949-relacao-de-

virus-bovino-com-zika-e-microcefalia-e-fragil-diz-pesquisador.shtml  

 

Notícia: Em busca do azeite perfeito, cientistas analisam genoma da oliveira 

Reportagem: Ricado Bonalume Neto – 07/07/2016. 

Resumo: Na busca da perfeita azeitona e do mais puro óleo, uma equipe de 

pesquisadores espanhóis sequenciou o genoma da oliveira, que provavelmente é 

a árvore mais antiga que foi domesticada pelo ser humano. A domesticação da 

oliveira, nome científico Olea, ocorreu a cerca há cerca de 6.000 anos. O 

espécime sequenciado é da variedade conhecida como Farga, típica do leste da 

Espanha, e tem idade estimada em 1.200 anos. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/07/1789276-em-busca-do-azeite-

perfeito-cientistas-analisam-genoma-da-oliveira.shtml  
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Notícia: Sabesp quer dobrar captação de água do interior para São Paulo. 

Reportagem: Fabricio Lobel – 13/07/2016 

Resumo: Para abastecer a região metropolitana de São Pauloapós a recente crise hídrica, a 

Sabesp decidiu expandir seus planos de retirada de água de uma bacia do interior e já enfrenta 

questionamentos sobre um possível risco de superexploração dessas reservas. O embate envolve 

a área do rio São Lourenço, de mata atlântica, próxima ao Vale do Ribeira, uma das áreas mais 

pobres de SP e onde está a maior obra de abastecimento do governo Geraldo Alckmin (PSDB), 

prevista pra terminar em 2018. Se a proposta  mais recente da Sabesp for aprovada por órgãos do 

governo estadual, a quantidade de água retirada dobrará em relação ao que era previsto. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/13/871/ 

 

Notícia: Costa brasileira tem recorde de baleias encalhadas e mortas 

Reportagem: Klaus Richmond e  Eduardo Gerarque – 17/07/2016 

Resumo: O numero de baleia jubarte encalhadas na costa brasileira é recorde neste ano, com 23 

animais encontrados sem vida só no primeiro semestre, A marca supera – e muito – a média 

anual de casos desde 2002 quando começou o monitoramento do Instituto Baleia Jubarte. A 

situação tem intrigado estudiosos da espécie. 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1792533-costa-brasileira-tem-recorde-de-

baleias-encalhadas-e-mortas.shtml  

 

Notícia:  Cientistas buscam respostas para ‘zonas de microcefalia’ no Brasil 

Reportagem: Gabriel Alves – 20/07/2016 

Resumo: Apesar de todo o avanço que houve no entendimento da ligação entre a infecção pelo 

vírus da zika e o surgimento de casos de microcefalia, algumas perguntas permanecem sem 

resposta. Por que os casos estão concentrados no Nordeste? Existe algo que disponha ou impeça 

os efeitos mais graves da virose? O problema intriga os cientistas e o governo. A busca por 

respostas inclui varias frentes, desde o estudo da prevalência de outras infecções (como a 

dengue) até o mapeamento de fatores genéticos e ambientais. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/07/1793764-cientistas-buscam-respostas-para-

zonas-de-microcefalia-no-brasil.shtml  
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Notícia: Novo chefe do Ibama na BA tem multa ambiental de R$ 133 mil 

Reportagem: Jose Pedro Pitombo – 22/07/2016 

Resumo: Nomeado para a superintendência do Ibama na Bahia pelo presidente interino Michel 

Temer (PMDB) Neuvaldo David de Oliveira possui multa de R$ 133 mil pendente junto ao próprio 

Ibama e é parte contrária em um processo movido pelo órgão ambiental. O novo gestor também 

não possui formação ou militância na área ambiental e chegou a posicionar contra a criação de 

uma reserva extrativista federal em Caravelas, cidade do extremo sul da Bahia da qual foi prefeito 

e hoje é vice- prefeito pelo PV. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1794293-novo-chefe-do-ibama-na-ba-tem-

multa-ambiental-de-r-133-mil.shtml  

 

Notícia: Governo de Minas sabia de obra em barragem que ruiu 

Reportagem: Estêvão Bertoni e José Marques – 26/07/2016 

Resumo: O governo de Minas Gerais vistoriou e recebeu informações sobre as obras apontadas 

como responsáveis pela ruptura da barragem da Samarco em Mariana (MG), embora diga em 

inquérito não ter recebido qualquer dado sobre as alterações no local. Documentos obtidos pela 

Folha mostram que a Secretaria de Meio Ambiente fiscalizou as intervenções no reservatório alvo 

da tragédia ao menos uma vez por ano – 2013 a 2015, nos governos Antonio Anastacia (PSDB), 

Alberto Pinto Coelho Jr. (PP) e Fernando Pimentel (PT). 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/07/26/871/ 

 

Notícia: Paraná iniciará campanha de vacinação contra a dengue em agosto  

Reportagem: Estelita Hass Carazzai – 26/07/2016 

Resumo: Ao custo de R$ 100 reais a dose, será realizada no Paraná em agosto a primeira 

campanha de vacinação pública contra a dengue no país. Vão ser aplicadas 500 mil doses da 

vacina, a primeira do tipo disponível no Brasil, produzida pela Sanofi Pasteur e aprovada em 

dezembro pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/07/1795728-parana-iniciara-campanha-

de-vacinacao-contra-a-dengue-em-agosto.shtml  
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo CEAM - Centro 

de Estudos Ambientais, ligado ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Territorial 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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