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Notícia: Campinas se prepara para o maior evento ambiental do país 

Reportagem: ACidade ON – 03/07/2017 

Resumo: O Fórum Brasil de Gestão Ambiental será realizado na Expo D. Pedro e vai até o 

dia 12. Trata-se de uma iniciativa quadripartite, com organizações públicas de várias 

esferas, privadas e mistas, além de não governamentais. Cerca de 50 atividades 

simultâneas acontecerão ao longo de três dias, como palestras, workshops, fóruns, 

debates, câmaras técnicas, rodadas de negócios, exposições e feira, com realização de 

apoiadores, patrocinadores e convidados, sempre das 8h até 21h. 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/NOT,1,1,1257674,Campinas+se+prep

ara+para+maior+evento+ambiental+do+pais.aspx 

 

 

Notícia: Ambientalistas temem que situação fuja do controle 

Reportagem: Giovana Girardi – 08/07/2017 

Resumo: O ataque ao Ibama pode ser o início de uma piora das relações na Amazônia e 

um sinal de que a situação está saindo do controle. "É um sintoma dramático da forma 

como o governo e o Congresso estão lidando com a legislação ambiental. O ambiente do 

Brasil está sendo rifado e acho que vamos ver acirramento dos ânimos e aumento da 

violência dos dois lados", comentou André Guimarães, diretor executivo do Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). 

https://www.acidadeon.com/cotidiano//NOT,0,492,1258785,Ambientalistas+temem+q

ue+situacao+fuja+do+controle.aspx 
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Notícia: Bloco gigante de gelo se descola da Antártida 

Reportagem: de São Paulo – 13/07/2017 

Resumo: Um bloco de gelo flutuante com peso que supera um trilhão de toneladas e a 

área maior que a do Distrito Federal (6.000 km²) se separou da península antártica, 

produzindo um dos maiores icebergs já registrados e oferecendo um vislumbre de como 

a camada de gelo que recobre a Antártida pode começar a se desfazer no futuro. Uma 

rachadura na plataforma de gelo Larsen C vinha aumentando de tamanho há anos, e 

atualmente já superava os 200 Km de comprimento.  

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/07/1900522-apos-meses-de-

expectativa-iceberg-maior-que-o-distrito-federal-se-descola-da-antartida.shtml 

 

 

Notícia: Ministério aposta em novas tecnologias para conter desmates 

Reportagem: Giovana Girardi – 15/07/2017 

Resumo: Em meio a medidas consideradas polêmicas sobre seu possível efeito no 

desmatamento da Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama preparam um 

pacote de novas estratégias para tentar conter o problema. A ideia é ir além dos 

mecanismos de comando e controle tradicionais, com operações em campo, e adotar 

mais a tecnologia e a inteligência para inibir desmatadores. 

https://www.acidadeon.com/cotidiano//NOT,0,492,1260472,Ministerio+aposta+em+no

va+tecnologia+para+conter+desmates.aspx 

 

 

Notícia: Após veto, Temer propõe nova redução em floresta no Pará. 

Reportagem: Fabiano Maionnave – 15/07/2017 

Resumo: Cumprindo promessa feita à bancada paraense, o presidente Michel temer 

(PMDB) enviou ao Congresso nesta quinta-feira (13) um projeto de lei (PL) que retira 349 

mil hectares ou 27% da Floresta Nacional do Jamanxim, no sudoeste do Pará, O objetivo 

é legalizar grileiros e posseiros dentro da área. O PL 8.107 substitui a Medida Provisória 

756, vetada por Temer no mês passado após críticas de ambientalistas e que previa uma 

redução ainda maior da floresta. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/07/1901296-apos-vetar-medida-temer-

propoe-novo-corte-de-floresta-no-pa.shtml 
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Notícia: Desconhecido, oropouche pode ser o novo vírus a preocupar o país. 

Reportagem: Reinaldo José Lopes – 21/07/2017 

Resumo: Um vírus que costuma circular entre preguiças e outros bichos da floresta 

tropical está no topo da lista dos que podem acabar casando problemas sérios de saúde 

pública no Brasil. Para Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, virologista da USP de Ribeirão 

Preto, é preciso ficar de olho no vírus oropouche, cujos sintomas lembram os da dengue. 

Fiqueiredo apresentou os dados mais recentes sobre o patógeno, também conhecido 

pela sigla Orov, durante a reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência), que acontece em Belo Horizonte. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2017/07/1903013-desconhecido-oropouche-

pode-ser-o-novo-virus-a-preocupar-o-pais.shtml 

 

 

Notícia: Moradores pagam taxa sem ter 100% do esgoto tratado em Matão, SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 23/07/2017 

Resumo: A Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Matão (SP) concluiu que a cidade não 

tem 100% do esgoto tratado. Após 3 meses, foi constatado que existem 15 pontos com fossa 

séptica, mas ainda há esgoto sendo jogado nos córregos. O problema é que os moradores estão 

pagando mais caro do que deveriam, o que é ilegal. A cobrança é feita desde janeiro de 2015, 

quando a Prefeitura autorizou o reajuste. Como muita gente reclamou, foi aberta uma comissão 

para investigar a situação da cidade. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/moradores-pagam-taxa-sem-ter-100-

do-esgoto-tratado-em-matao-sp.ghtml 

 

 

Notícia: Dória planeja corredor verde entre parque Augusta e praça Roosevelt 

Reportagem: Anna Virginia Balloussier – 27/07/2017 

Resumo: O parque Augusta, na reta final para ser implantado, e a praça Roosevelt, 

revitalizada e incrementada com áreas verdes, conectados por um bulevar no centro de 

São Paulo. Essa é uma das contrapartidas exigidas pela gestão de João Dória (PSDB) para 

ceder às construtoras Setin e Cyrela uma área municipal próxima à marginal Pinheiros – 

cujo valor ainda está em avaliação pelo Ministério Público. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1904663-doria-planeja-corredor-

verde-entre-o-parque-augusta-e-a-praca-roosevelt.shtml 
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Notícia: Mês de julho registra maior número de queimadas em sete meses em Rio Claro 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/07/2017 

Resumo: O mês de julho ainda não terminou e já registra 36% das queimadas que aconteceram 

nos últimos sete meses de 2017, em Rio Claro (SP). De janeiro a julho foram registrados 111 focos 

e, só neste mês, 40 pontos de incêndio foram identificados. Para reduzir os números, a Defesa 

Civil intensificou o trabalho de combate e prevenção na cidade. Na Floresta Estadual Edmundo 

Navarro de Andrade foram registrados cinco focos neste mês. Em uma semana, o fogo destruiu 

uma área equivalente a três campos de futebol. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/mes-de-julho-registra-maior-numero-

de-queimadas-em-sete-meses-em-rio-claro.ghtml 

 

 

Notícia: Guarda Civil Encontra Armadilhas em Floresta Estadual de Rio Claro 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/07/2017 

Resumo: A Guarda Civil de Rio Claro (SP) encontrou armadilhas na Floresta Estadual Edmundo 

Navarro de Andrade, na manhã desta sexta-feira (28). Nenhum suspeito foi localizado. Enquanto 

realizavam patrulhamento pelo local, os guardas localizaram uma armadilha de ferro, parecida 

com gaiola e outra tipo jirau, que são usadas pelos caçadores para apreender animais silvestres, 

como javali e javaporco.  

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/guarda-civil-encontra-armadilhas-em-

floresta-estadual-de-rio-claro.ghtml 

 

 

Notícia: Queimada de palha de cana atinge área de preservação e rende multa de 

quase R$ 900 mil em Itobi, SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 30/07/2017 

Resumo: Donos de uma usina que arrendam uma propriedade rural em Itobi (SP) foram 

multados em quase R$ 894 mil devido à queimada de palha de cana-de-açúcar que atingiu uma 

área de preservação ambiental no sábado (29). Segundo a Polícia Ambiental de São João da Boa 

Vista, a queimada de grandes proporções foi detectada pelo satélite do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe). Quando chegaram à propriedade, os policiais constataram uma 

queimada de aproximadamente 98 hectares de palha de cana.  

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/queimada-de-palha-de-cana-atinge-area-de-

preservacao-e-rende-multa-de-quase-r-900-mil-em-itobi-sp.ghtml 
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Notícia: Falta de chuva faz Saema voltar a captar água do Rio Mogi Guaçu em Araras, 

SP 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 31/07/2017 

Resumo: O Serviço de Água e Esgoto de Araras (Saema) voltou a captar água do Rio Mogi Guaçu 

nesta segunda-feira (31). A medida é preventiva, já que não chove na cidade há mais de 45 dias. 

Desde janeiro, a cidade era abastecida apenas pelas represas. Mesmo com a barragem 100%, o 

Saema decidiu adotar a medida para não faltar água no período de estiagem. “Se voltar a chover, 

a gente para a captação”, disse Rubens Franco, presidente do Saema. Também foi iniciada uma 

campanha de conscientização dos moradores. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/falta-de-chuva-faz-saema-voltar-a-captar-agua-

do-rio-mogi-guacu-em-araras-sp.ghtml 
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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 
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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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