Edição Nº 4 – Ano 06

Araraquara 30 de abril de 2018.

Período: Abril de 2018

Notícia: Agravada por esgoto, despoluição de rios no país avança lentamente
Reportagem: Thiago Amâncio - 1.abr.2018
Resumo: Beber água do Tietê no começo dos anos 2000. Ver o trecho do rio que corta
a capital paulista cheio de peixes em 2010. Universalizar o saneamento da região
metropolitana de São Paulo até 2019. Promessas feitas nos últimos 26 anos, mas que
qualquer um que passa pela cidade mais rica do país –e sente o forte cheiro na
marginal Tietê– percebe como estão longe de se realizar.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/agravada-por-esgoto-despoluicaode-rios-no-pais-avanca-lentamente.shtml

Notícia: Combate ao mosquito com aplicação de inseticida despenca na gestão Doria
Reportagem: Artur Rodrigues -2.abr.2018
Resumo: A aplicação de inseticida contra o mosquito que transmite doenças como
dengue despencou no último ano, sob a gestão de João Doria (PSDB). O número de
residências que passaram pelo processo de prevenção é o menor dos últimos quatro
anos. A colocação do produto nas casas dos paulistanos é um dos principais meios de
controle do Aedes aegypti. Essa prática diminuiu 42% no último ano. Em 2017, a
prefeitura aplicou inseticida em 162,7 mil residências, contra 281,3 mil no ano
anterior, segundo dados municipais obtidos via Lei de Acesso à Informação.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/combate-a-mosquito-comaplicacao-de-inseticida-despenca-na-gestao-doria.shtml

Notícia: Cidades do país sentem reflexo de tremor; prédios são evacuados em SP e
no DF
Reportagem: Brasília, São Paulo e Belo Horizonte - 2.abr.2018
Resumo: Reflexos de um terremoto na Bolívia foram sentidos em diferentes pontos do
país por volta das 11h desta segunda-feira (2). Não há informações sobre feridos. Há
relatos em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina, além do Distrito Federal. Em São Paulo, por exemplo, ao menos cinco
prédios comerciais na avenida Paulista foram evacuados por causa de tremores
sentidos nos andares mais altos. O quarteirão entre as alamedas Joaquim Eugênio de
Lima e Campinas ficou apinhado de funcionários assustados.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/moradores-de-sp-e-do-df-relatamtremor-alguns-predios-sao-evacuados.shtml

Notícia: Febre amarela chega ao litoral norte de SP com dois casos em macacos
Reportagem: Ângela Pinho - 4.abr.2018
Resumo: Um foi registrado em mata de Ubatuba, e outro em condomínio de São
Sebastião

Mico-leão dourado em viveiro do Zoológico de São Paulo coberto com tela para evitar o
mosquito da febre amarela Rafael Hupsel/Folhapress/Folhapress

Esperada há meses, a febre amarela chegou ao litoral norte de São Paulo com dois
casos em macacos. Um foi registrado em uma área de mata de Ubatuba, e o outro, em
um condomínio de Juquehy, em São Sebastião. Ações de vacinação foram
intensificadas nas duas cidades. Em Ubatuba, há ainda um caso humano em
investigação. Trata-se de um paciente que morreu na segunda-feira (2) com sintomas
da doença, no sertão de Ubatumirim, ao norte do município, dentro do Núcleo
Pincinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/febre-amarela-chega-ao-litoralnorte-de-sp-com-dois-casos-em-macacos.shtml

Notícia: Disputa entre EUA e China faz da soja brasileira a mais cara do mundo
Reportagem: da edição - 5.abr.2018
Resumo: A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China avança e se volta
também para o mercado agropecuário. Brasil e EUA têm uma certa similaridade na
produção do campo, o que pode dar novo fôlego aos produtores nacionais nessa
disputa entre os dois gigantes. É o que o mercado entendeu nesta quarta-feira (4). Os
prêmios da soja brasileira chegaram ao recorde de US$ 1,80 por bushel nos valores do
contrato de maio na Bolsa de Chicago.
http://www.brasilagro.com.br/conteudo/disputa-entre-eua-e-china-faz-da-sojabrasileira-a-mais-cara-do-mundo.html

Notícia: Hydro rebate contaminação no Pará e anuncia fundo de R$ 100 mi para
moradores
Reportagem: Fabiano Maisonnave - 9.abr.2018
Resumo: Suspeita de ter provocado um acidente ambiental em larga escala em
Barcarena (a cerca de 100 km de Belém), a empresa norueguesa Hydro Alunorte
lançou uma contraofensiva para rebater as acusações e melhorar a relação com as
comunidades vizinhas à sua fábrica. Em coletiva na manhã desta segunda-feira (9) na
capital paraense, a empresa mostrou as conclusões de uma força-tarefa interna e de
estudo encomendado à consultora ambiental privada SGW, de São Paulo.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/04/hydro-rebate-contaminacao-nopara-e-anuncia-fundo-de-r-100-mi-para-moradores.shtml

Notícia: Vacina contra gripe começa neste mês na rede pública do país
Reportagem: Júlia Barbon - 11.abr.2018
Resumo: A campanha de vacinação deste ano contra a gripe deve começar na segunda
quinzena deste mês, segundo o Ministério da Saúde. A pasta deve anunciar nos
próximos dias a data, o público-alvo e o número de doses a serem distribuídas no
período. Atualmente, não é possível conseguir a vacina na rede pública, apenas no
particular, por preços entre R$ 90 e R$ 160. A dose dada pelo SUS é a trivalente, que
protege contra três vírus da influenza: A (H1N1), A (H3N2) e um tipo da B.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/vacina-contra-gripe-comecaneste-mes-na-rede-publica-do-pais.shtml

Notícia: Apagão
Reportagem: Julianna Sofia - 14.abr.2018
Resumo: A mensagem do novo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, não
poderia ser mais lúcida e objetiva. “Se não capitalizarmos a Eletrobrás, o apagão é
inevitável”, disse à Folha em seu primeiro dia à frente da pasta. Sustenta o óbvio: a
empresa perdeu capacidade de investir e haverá aumento da demanda por energia
caso a retomada do crescimento econômico se materialize com algum vigor. A insânia
que se alojou no Palácio do Planalto com o cerco policial ao presidente e seus amigos
não comporta o óbvio. A própria nomeação de Moreira Franco para o ministério e a
consequente saída de técnicos que gestaram a privatização da Eletrobrás são o
suprassumo disso. O ministro ganhou foro especial mais sólido enquanto o governo
perdeu voltas na corrida para vender a estatal.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/julianna-sofia/2018/04/apagao.shtml

Notícia: Últimos parques fechados por risco de febre amarela reabrem em São Paulo
Reportagem: Fernanda Pereira Neves - 13.abr.2018
Resumo: A Prefeitura de São Paulo vai reabrir neste sábado (14) os dois últimos
parques municipais ainda fechados por causa do risco de transmissão da febre
amarela. O parque do Carmo (zona leste) está fechado desde fevereiro e o da
Independência (zona sul), desde março. Segundo a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, a decisão de reabrir os dois parques foi tomada após as regiões atingirem

mais de 50% da meta de vacinação contra a febre amarela. A pasta, no entanto,
mantém o alerta para que a população se vacine antes de voltar a frequentar as duas
instalações.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/ultimos-parques-fechados-porrisco-de-febre-amarela-reabrem-em-sao-paulo.shtml

Notícia: Ministério Público abre inquérito sobre deslizamentos na Mogi-Bertioga
Reportagem: São Paulo - 17.abr.2018
Resumo: As constantes quedas de barreiras na Mogi-Bertioga (SP-98)levaram o
Ministério Público do Estado de São Paulo a abrir inquérito para investigar as
condições de segurança da rodovia. Instaurada por meio da 5ª Promotoria de Justiça
de Mogi das Cruzes, a ação destaca que as quedas de barreiras frequentes
representam um risco para os motoristas.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/ministerio-publico-abre-inqueritosobre-quedas-de-barreiras-na-mogi-bertioga.shtml

Notícia: Instituto de pesquisas da Amazônia sofre com falta de recursos
Reportagem: Fabiano Maisonnave e Monica Prestes - 20.abr.2018
Resumo: Sofrendo seguidos cortes orçamentários e sem concurso público há seis anos,
o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) tem fechado laboratórios e corre
o risco de se tornar inoperante por causa do alto número de aposentadorias. Um
recente levantamento oficial revelou que metade dos seus 158 pesquisadores terá
direito ao benefício até o fim deste ano. Em 2020, serão 243 dos 561 servidores, o que
representa 47% do quadro de funcionários.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/04/instituto-de-pesquisas-daamazonia-sofre-com-falta-de-recursos.shtml

Notícia: Corrida pelo ouro atrai sertanejos a garimpo ilegal no interior da BA
Reportagem: João Pedro Pitombo - 22.abr.2018
Resumo: Mochilas amarradas às costas, pás e picaretas atravessadas sob o banco de
couro sintético rasgado. Os pilotos arrancam em suas motocicletas e pegam a estrada
levantando poeira no solo pedregoso do sertão. O destino final é a zona rural de
Santaluz, município de 38 mil habitantes do norte da Bahia, a 270 km de Salvador.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/corrida-pelo-ouro-atrai-sertanejosa-garimpo-ilegal-no-interior-da-ba.shtml
Notícia: Projeto quer criar megatrilha de 3.000 km pela mata atlântica
Reportagem: Isis Nóbile Diniz - 23.abr.2018
Resumo: Órgãos públicos, organizações do terceiro setor e comunidades locais se
uniram para colocar em prática o projeto Caminho da Mata Atlântica, uma trilha de
3.000 quilômetros ao longo do litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A trilha deve passar por mais de 70 municípios
e unidades de conservação. Segundo Anna Carolina Lobo, coordenadora do Programa
Mata Atlântica e Marinho da ONG WWF-Brasil, mais de 3.800 quilômetros já foram
mapeados e cerca de 80% do trajeto já pode ser percorrido.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/04/projeto-quer-criar-megatrilha-de3000-km-pela-mata-atlantica.shtml

Notícia: Rompimentos de mineroduto MG-RJ da Anglo impactam água e empregos
Reportagem: Carolina Linhares e Nicola Pamplona - 27.abr.2018
Resumo: “Ninguém sabe o que está por vir”, resume um trabalhador da mineradora
Anglo American logo após participar de assembleia com o sindicato sobre férias
coletivas. O clima de incerteza que se espalhou do início ao fim dos trabalhos pelos
529 km do mineroduto Minas-Rio teve origem em dois pontos específicos da
tubulação, onde houve rompimentos nos dias 12 e 29 de março. No total, 1.860
toneladas de minério de ferro vazaram em Santo Antônio do Grama (MG), a 230 km de
Belo Horizonte.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/04/rompimentos-de-mineroduto-mgrj-da-anglo-impactam-agua-e-empregos.shtml

Notícia: Com peixes mortos, rio Tejo vive dias de Tietê e preocupa pescadores
Reportagem: Paulo Markun - 28.abr.2018
Resumo: Há 16 anos, Hugo Sabino ganha a vida no rio Tejo. A 200 quilômetros de
Lisboa, transporta passageiros dispostos a pagar dois euros para usar a barca do
Arneiro, encurtando o caminho até Santana, uma cidadezinha do Alto Alentejo. Sua
escassa clientela tem hora marcada: oito vezes ao dia, quatro nos trens sentido
Lisboa/Covilhã, mais quatro na direção oposta. O que não tem aparecido mais para

Hugo são peixes. As lampreias, então, que ele adora, simplesmente sumiram. O
barqueiro tem uma explicação e solução simples: “Fosse um país civilizado, essa
fábrica, a Celtejo, estaria fechada. A culpa é da Celtejo. Não quero que a empresa
feche, só quero que não mate o rio”.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/com-peixes-mortos-rio-tejo-vivedias-de-tiete-e-preocupa-pescadores.shtml
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