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Notícia: Bloco de basalto achado por brasileira simboliza disputa na Terra Santa 

Reportagem: Daniela Kresch- Folha de São Paulo – 04-01-2018 

Resumo: A arqueóloga Kátia Cytryn-Silverman estava tentando provar que uma construção 

milenar em Tiberíades, cidade bíblica às margens do mar da Galileia, era originalmente uma 

mesquita antiga e não, como pensavam seus colegas, um mercado bizantino. Conseguiu, mas 

acabou descobrindo algo ainda mais incrível e que simboliza, de certa forma, a história de 

uma região disputada por judeus, cristãos e muçulmanos. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/01/1947752-bloco-de-basalto-achado-por-

brasileira-simboliza-disputa-na-terra-santa.shtml  

 

Notícia: Remédios e vacinas não irão derrotar a dengue, diz médico 

Reportagem: Reinaldo José Lopes –Folha de São Paulo – 07 -01 -2018 

Resumo: é ilusão esperar que o desenvolvimento de medicamentos ou vacinas será capaz de 

derrotar a dengue e a zika, defende o infectologista americano Michael Harvard. As 

interações complexas entre os diferentes vírus que causam ambas as doenças provavelmente 

inviabilizam esse tipo de solução, e o melhor caminho é investir em tecnologias precisas de 

combate ao transmissor das moléstias, o mosquito Aedes aegypti. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/01/1948449-drogas-e-vacinas-nao-

irao-derrotar-a-dengue-afirma-medico.shtml 

 

Notícia: O velho e o rio 

Reportagem: Airton Donizete – Folha de São Paulo -10 -01-2018 

Resumo: Meus pais vieram do Japão e, nos anos 40, se instalaram em Apucarana, no norte 

do Paraná. A maioria dos colonizadores da região pensava em plantar café, que era o ‘ouro 

verde’ da época. Meu pai, não. Ele queria cultivar uma horta, então procurou uma 
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propriedade que tivesse água. Teve sorte. Gostou de um dos primeiros terrenos que viu. Era 

um banhado, cheio de nascentes. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1949283-homem-cuida-ha-60-anos-de-

nascente-de-rio-em-seu-quintal-no-norte-do-pr.shtml 

 

Notícia: Febre amarela extermina macacos bugios do Horto 

Reportagem: Ângela Pinho – Folha de São Paulo – 11-01-2018 

Resumo: Responsável pelo alerta sobre a chegada do vírus da febre amarela à cidade de São 

Paulo, a população de macacos bugios do Horto Florestal, na zona norte, foi exterminada 

desde a aparição do vírus, em outubro passado. O parque, assim como o da Cantareira e o do 

Tietê, foi reaberto nesta quarta (10) após quase dois meses. Só deve visitar os locais quem 

tiver se vacinado há menos de dez dias. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1949536-febre-amarela-extermina-todas-

as-17-familias-de-macacos-bugios-do-horto.shtml 

 

Notícia: Brasileiros alteram genes de cabras para produzir leite mais ‘humano’ 

Reportagem: Gabriel Rosa e Mariana Bananal – folha de São Paulo – 12 – 01-2018 

Resumo: Pesquisadores brasileiros da Universidade de Fortaleza (Unifor) conseguiram criar 

cabras geneticamente modificadas para produzi leite com característica humanas. O objetivo 

é acrescentar no alimento animal duas proteínas do leite materno – lisozima e lactoferrina- 

que funcionam como imunoprotetores naturais para os bebês que não podem ser 

amamentados pela mãe, principalmente, contra doenças gastrintestinais. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/01/1949816-brasileiros-alteram-genes-de-

cabras-para-produzir-leite-mais-humano.shtml 

 

Notícia: Vacinação de idosos contra a febre amarela tem controle precário em SP 

Reportagem: Claúdia Colluci e Paulo Gomes – Folha de São Paulo -  13 -01 -2018 

Resumo: Idosos de São Paulo estão sendo vacinados contra a febre amarela sem avaliação 

médica sobre o estado de saúde e os riscos e benefícios da imunização, apesar de 

recomendação de entidades médicas. Quando vacinadas pela primeira vez, pessoas acima de 

60 anos correm mais risco de desenvolver uma doença semelhante à febre amarela, a 

chamada febre vacinal. “ Acima dos 600 anos, o idoso perde de 2% a 3 % de imunidade a 

cada ano. É arriscado ele receber a vacina sem antes passar por avaliação médica”, diz o 

infectologista Caio Rosenthal, do Hospital do Servidor Estadual, que avaliou 37 idosos na 

quinta-feira (11). 
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1950167-vacinacao-de-idosos-contra-a-

febre-amarela-tem-controle-precario-em-sp.shtml 

 

Notícia: Mineração na Venezuela faz crescer desmate e malária 

Reportagem: Bram Ebus e Stefano Wrobleski – Folha de São Paulo -15 – 01 -2018 

Resumo: Com as mãos sujas de barro, com minerais em uma máquina que tritura pedras. 

Elas serão processadas com mercúrio em um processo rudimentar que se multiplica pela 

Amazônia, Venezuela e que em 2017 rendeu 8,5 toneladas de ouro ao banco central do país. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/01/1950328-mineracao-leva-violencia-e-

malaria-a-venezuela.shtml  

 

Notícia: OMS põe Estado de SP inteiro em alerta de febre amarela 

Reportagem: De Brasília e De São Paulo – 18-01-2018 

Resumo: A OMS (Organização Mundial da Saúde) incluiu nesta terça (16) todo o estado de Sã 

Paulo no mapa de risco de febre amarela e recomendou a vacinação de viajantes 

internacionais com destino a qualquer município paulista, ou seja, em área urbana ou de 

mata. 

https://br.noticias.yahoo.com/oms-p%C3%B5e-estado-sp-inteiro-231300363.html 

 

Notícia: Reação à vacina da febre amarela matou três em SP 

Reportagem: Thiago Amâncio – Folha de São Paulo – 20 -01-2018 

Resumo: Três pessoas morreram no Estado de São Paulo por reação da à vacina da febre 

amarela, segundo balanço divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (19) pela Secretaria de 

Estado da Saúde. Segundo o governo, as vítimas, todas adultas e com menos de 60 anos, não 

tinham registro de doenças prévias, e as mortes por reação vacinal foram confirmadas após 

“análises caso a caso”. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1951743-cidade-de-sp-registra-duas-

mortes-por-reacao-a-vacina-da-febre-amarela.shtml 

 

 

Notícia: Barata, vacina de febre amarela tem estoques no limite 

Reportagem: Angela Pinho e Phillippe Watanabe – folha de São Paulo -21-10-2018 

Resumo: Voltada principalmente a países da África e da América do Sul, a vacina contra a 

febre amarela enfrenta obstáculos que ameaçam que ameaçam seus estoques. Entre eles, 

estão o complexo processo de produção, que utiliza de ovo de galinha a maquinário 

moderno e o reduzido número de fabricantes, desencorajados pelo baixo preço final. A busca 
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pela imunização provocou na última semana filas que se estenderam pelas madrugadas em 

São Paulo. Desde janeiro de 2017, o Estado registrou 81 casos da doença, com 36 mortes. 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/barata-vacina-de-febre-

amarela-tem-estoques-no-limite/319903/ 

 

Notícia: São Paulo tem pontos de alagamento após forte chuva 

Reportagem: De São Paulo – 22 -01-2018 

Resumo: A chuva forte que atingiu São Paulo durante a tarde deste domingo (21) derrubou 

18 árvores, alagou ruas e causou o desabamento de parte de uma casa, na zona oeste. 

Diversos pontos da cidade entraram em estado de atenção. Na região de Pinheiros (zona 

oeste), uma das mais atingidas pelo temporal, houve granizo, e quatro árvores caíram, 

segundo o Corpo de Bombeiros. Foram 68 mm de chuva em pouco menos de duas horas – a 

região da Sé, a segunda mais atingida, registrou um índice de 37mm.   

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/chuva-deixa-parte-de-sao-paulo-em-estado-de-

atencao-para-alagamentos.ghtml 

                         

Notícia: Com menos chuvas, Cantareira volta a ficar perto do estado de alerta   

Reportagem: Fabrício Lobel – 23-01-2018 – Folha de São Paulo 

Resumo: após a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) dar como cerrada a crise hídrica que castigou 

São Paulo entre 2014 e 2015, a situação das represas que abastecem a região metropolitana, 

em especial as do sistema Cantareira, volta a ser motivo de atenção. O maior manancial da 

Grande SP recebeu chuvas 20%abaixo da média nos últimos meses, está com 46.6% de sua 

capacidade (sem considerar a reserva do chamado volume morto) e já tem a retirada de água 

controlada por agências estaduais e federais. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1952563-com-menos-chuvas-cantareira-

volta-a-ficar-perto-do-estado-de-alerta-em-sp.shtml 

 

Notícia: Febre amarela fecha zoo e amplia alerta 

Reportagem: Thiago Amâncio, Angela Pinho, Dhiego Maia – Folha de São Paulo  24-01-2018 

Resumo: A gestão Geraldo Alckmin (PSDB) fechou nesta terça – feira (23) o Parque Estadual 

Fontes do Ipiranga, na zona sul, e os órgão que ficam entro dele – o Zoológico de São Paulo, o 

Jardim Botânico e o Cientec (Parque da Ciência e Tecnologia da USP) - após confirmar a 

morte de um macaco bugio por febre amarela . 

https://www.bemparana.com.br/noticia/549360/febre-amarela-fecha-zoo-e-amplia-alerta 

 

 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/barata-vacina-de-febre-amarela-tem-estoques-no-limite/319903/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/barata-vacina-de-febre-amarela-tem-estoques-no-limite/319903/
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/chuva-deixa-parte-de-sao-paulo-em-estado-de-atencao-para-alagamentos.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/chuva-deixa-parte-de-sao-paulo-em-estado-de-atencao-para-alagamentos.ghtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1952563-com-menos-chuvas-cantareira-volta-a-ficar-perto-do-estado-de-alerta-em-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1952563-com-menos-chuvas-cantareira-volta-a-ficar-perto-do-estado-de-alerta-em-sp.shtml
https://www.bemparana.com.br/noticia/549360/febre-amarela-fecha-zoo-e-amplia-alerta


Notícia: SP alerta 3 bairros e vacina de febre amarela atrai filas 

Reportagem: Folha de São Paulo, Angela Pinho de São Paulo e Natalia Cancian de Brasília 

Resumo: Após diagnostico de febre amarela em um macaco no Horto Florestal, o governo da 

prefeitura recomendou a vacinação em três bairros da zona norte da cidade de São Paulo, 

onde se formaram longas filas em postos de saúde. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/533367/sp-alerta-3-bairros-e-vacina-de-febre-

amarela-atrai-filas 

  

Notícia: Cientista criam clones de primatas pela 1ª vez 

Reportagem: Reinaldo José Lopes – 25-01-2018 

Resumo: Depois de décadas de tentativas frustradas, cientistas conseguiram produzir os 

primeiros clones de primatas, o grupo de mamíferos ao qual pertence o ser humano. São 

duas fêmeas de cinomolgo (espécie de macaco comum no Sudeste Asiático) que nasceram de 

cesárias no instituto de Neurociência da Academia Chinesa , em Xanguai. 

https://www.pagina3.com.br/ciencia/2018/jan/25/1/cientistas-criam-clones-de-primatas-

pela-primeira-vez 

 

Notícia: País todo terá alerta de desastres até abril 

Reportagem: Kleber Nunes – Folha de São Paulo 26-01-2018 

Resumo: Brasileiros de qualquer parte do país poderão receber, via celular, alertas sobre 

ameaças de desastres naturais previstos para a região onde moram e, assim, tomar medidas 

preventivas. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1953480-sistema-de-alerta-de-desastres-

naturais-vai-chegar-ao-pais-todo-ate-mes-de-abril.shtml 

 

Notícia: Erros em série antecederam febre amarela 

Reportagem: Angela Pinho e Claudia Colluci – Folha de São Paulo -29-01-2018 

Resumo: A sucessão de casos de febre amarela expôs a críticas a agilidade e eficácia da 

reação do país ao vírus. Entre os erros apontados por especialistas estão problemas de 

planejamento, tímida vigilância da cobertura vacinal e falta de senso de urgência diante de 

evidências de que o vírus se aproxima da região mais populosa do Brasil. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1954076-febre-amarela-deu-sinais-e-

erros-em-serie-antecederam-avanco-da-doenca.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 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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