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Araraquara 31 de Maio de 2019.

Período: Maio de 2019

Notícia: Ministro estuda anular decreto que criou a maior área protegida de
Araucárias
Reportagem: Fabiano Maisonnave, 1º.mai.2019
Resumo: A pedido de ruralistas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estuda
anular o decreto de criação do Parque Nacional (Parna) dos Campos Gerais, a maior floresta
de araucária protegida do mundo. No Paraná, resta menos de 0,8% de área contígua e bem
conservada desse ecossistema, associado ao bioma mata atlântica.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/ministro-estuda-anular-decretoquecriou-a-maior-area-protegida-de-araucarias.shtml

Notícia: Governo descumpre prazo e trava 82% do orçamento para enfrentar a
mudança climática
Reportagem: Por Patrícia Figueiredo e Vitor Sorano, G1, 03/05/2019
Resumo: O orçamento do governo federal, aprovado pelo Congresso em 2018 e sancionado
pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro, prevê o investimento de R$ 437 milhões para o
país se adaptar aos efeitos da mudança climática. Mas a utilização de 82% desse total, R$
357 milhões, está paralisada, pois o Ministério do Meio Ambiente, comandando por
Ricardo Salles, ainda não divulgou o plano de aplicação dos recursos – a legislação
estabelece que isso deveria ter sido feito até 17 de março. A pasta também não deu posse
ao conselho que precisa aprovar esse plano.
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/03/governo-descumpre-prazo-etrava86percent-do-orcamento-para-enfrentar-a-mudanca-climatica.ghtml

Notícia: Procuradoria aponta quase 3 mil réus e pede R$ 5 bi por desmate na
Amazônia
Reportagem: Fernanda Canofre, Fabiano Maisonnave, 3.mai.2019

Resumo: Cruzando dados públicos e imagens de satélite de 2015 a 2017, um projeto do
Ministério Público Federal mapeou 307 mil hectares de desmatamento ilegal na Amazônia,
propôs 2.498 ações civis públicas e apontou 2.919 réus. O Amazônia Protege pediu ainda
R$ 4,9 bilhões em indenizações. Pará e Mato Grosso são os estados que lideram em número
de laudos por desmatamento: 433 e 411, respectivamente. Em seguida, aparecem Roraima
(346) e o Amazonas (296).
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/procuradoria-aponta-quase-3mil-reuse-pede-r-5-bi-por-desmate-na-amazonia.shtml

Notícia: Servidores entram com mandado de segurança contra nomeações do MMA
Reportagem: Ana Carolina Amaral, 4.maio.2019
Resumo: Servidores do Ministério do Meio Ambiente (MMA) protocolaram um mandado
de segurança no fim desta sexta-feira (3) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, por violação do princípio de legalidade e de eficiência administrativa nas
contratações para a presidência e a diretoria do ICMBio (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade).
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2019/05/04/servidores-entram-commandado-deseguranca-contra-nomeacoes-do-mma/

Notícia: Por que pesquisadores estrangeiros estão preocupados com a conservação
ambiental no Brasil?
Reportagem: Por G1, 06/05/2019
Resumo: Um manifesto publicado na revista "Science" no fim de abril chamou atenção da
comunidade científica internacional e da classe política brasileira. Mais de 600
pesquisadores pediram à União Europeia que condicione as parcerias com o Brasil à
proteção ambiental. Afinal, por que há essa preocupação internacional? De acordo com
cientistas ouvidos pelo G1 e pesquisas consultadas pela reportagem, o Brasil é importante
para o equilíbrio ambiental do mundo inteiro pelas seguintes razões: É o país mais
biodiverso do mundo; Está entre os líderes de produção de alimentos no planeta;

Grande cobertura florestal diminui as concentrações de carbono na atmosfera – o que
impacta na temperatura média de todo o mundo.
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/06/por-que-pesquisadoresestrangeirosestao-preocupados-com-a-conservacao-ambiental-no-brasil.ghtml

Notícia: Comissão aprova relatório que obriga fim dos lixões até 2023
Reportagem: Daniel Carvalho, 7.mai.2019
Resumo: Municípios que ainda têm lixões terão que trocá-los por aterros sanitários até
2023, segundo relatório aprovado nesta terça-feira (7) pela comissão mista que analisa a
medida provisória do novo marco legal do saneamento básico. O texto precisa ainda passar
pelos plenários da Câmara e do Senado. O prazo foi estabelecido pelo relatório do senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE). Pela versão anterior, o prazo caberia a cada prefeitura.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/comissao-aprova-relatorio-queobrigafim-dos-lixoes-ate-2023.shtml

Notícia: 'Ministério do Meio Ambiente parece mais sucursal do Ministério da
Agricultura', diz Sarney Filho
Reportagem: Por BBC, 08/05/2019
Resumo: O posto de ministro do Meio Ambiente, já ocupado duas vezes por Sarney Filho
(PV), passou por desafios e decisões que bateram de frente com diferentes presidentes nos
últimos 20 anos - mas é a primeira vez que a pasta e suas subsidiárias são regidas por um
governo "contrário ao meio ambiente", segundo afirmou o ex-ministro à BBC News Brasil.
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/08/ministerio-do-meio-ambienteparecemais-sucursal-do-ministerio-da-agricultura-diz-sarney-filho.ghtml

Notícia: Bolsonaro desiste de extinguir Fórum Brasileiro de Mudança do Clima
Reportagem: Ana Carolina Amaral, 10.maio.2019
Resumo: O presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para a continuidade do Fórum
Brasileiro de Mudança do Clima, órgão misto que conta com representantes do governo e
da sociedade civil. Nesta sexta-feira (10), ele nomeou Oswaldo Lucon para o comando do

órgão e exonerou Alfredo Sirkis, que havia sido nomeado por Temer. A troca no comando
do Fórum foi entendida por ambientalistas como uma reação à iniciativa dos membros do
órgão – representantes do terceiro setor, setor privado e academia. Desde o início do ano,
eles preparavam uma estratégia alternativa para dar continuidade aos trabalhos caso o
governo cumprisse a promessa de campanha de não se engajar com as questões climática.
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2019/05/10/bolsonaro-desiste-de-extinguirforumbrasileiro-de-mudanca-do-clima/

Notícia: Dois terços dos maiores rios estão obstruídos por ação humana
Reportagem: 10.mai.2019
Resumo: Quase dois terços dos maiores rios do mundo estão obstruídos por represas e
outras infraestruturas, o que ameaça os ecossistemas e as comunidades que dependem dos
mesmos, afirma um estudo que também questiona a hidreletricidade como alternativa às
energias fósseis. O estudo publicado esta semana pela revista científica Nature conclui que
apenas 37% dos 246 rios que superam 1.000 km ainda são de “corrente livre”, ou seja, sem
obstáculos, e apenas 21 deles correm de forma ininterrupta de sua fonte até o mar. A
maioria dos canais “selvagens” fica principalmente em regiões muito isoladas, como o
Ártico, a Amazônia e a Bacia do Congo.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/dois-tercos-dos-maiores-riosestaoobstruidos-por-acao-humana.shtml

Notícia: Como a elogiada 'agricultura verde' da Europa pode prejudicar o
ambiente no Brasil
Reportagem: Cristina J. Orgaz, 11.mai.2019
Resumo: A lista de preocupações da Europa em relação à agricultura é longa, mas muitas
vezes é limitada ao que acontece dentro de suas próprias fronteiras. Abrange produtos
orgânicos, práticas sustentáveis, conservação da diversidade biológica e cuidados com a
terra, bem como controle dos produtos químicos utilizados nas culturas. Mas enquanto a
Europa luta para dar uma resposta política a seus cidadãos que exigem medidas mais
vigorosas para combater a mudança climática, os cientistas advertem que sua política

agrária é prejudicial aos ecossistemas da América Latina, ao continuar a depender de
culturas menos ambientalmente corretas que vêm do continente latino-americano. O
desmatamento na Amazônia, por exemplo, aumentou 54% em janeiro de 2019, em
comparação com o mesmo mês de 2018, segundo dados da ONG brasileira Imazon. E uma
das maiores causas dessa alta do desmatamento é o crescimento da produção de soja,
principal alimento do gado europeu devido seu alto teor proteico. Segundo dados da
Comissão Europeia, a UE importa cerca de 14 milhões de toneladas de soja por ano para
fabricar ração animal.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/como-a-elogiada-agricultura-verdedaeuropa-pode-prejudicar-o-ambiente-no-brasil.shtml

Notícia: Bolsonaro defende revogação de reserva ecológica para estimular turismo
Reportagem: Ricardo Della Coletta, 12.mai.2019
Resumo: O presidente Jair Bolsonaro defendeu neste domingo (12) a revogação de uma
área de proteção ambiental no Rio de Janeiro para estimular o turismo na região.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/bolsonaro-defende-revogacaodereserva-ecologica-para-estimular-turismo.shtml

Notícia: Grupo brasileiro perde selo mundial de boas práticas de manejo florestal
por fraude
Reportagem: Fabiano Maisonnave, 13.mai.2019
Resumo: Em decisão inédita para o Brasil, o FSC (Conselho de Manejo Florestal), principal
selo mundial de boas práticas de manejo florestal, desassociou a empresa Jari após
comprovar fraudes na extração de madeira e violações aos direitos de comunidades
extrativistas na divisa do Pará com o Amapá. Trata-se da primeira vez que uma empresa é
desassociada desde a abertura do escritório do FSC no Brasil, em 2001. O Grupo Jari
pertence ao empresário Sergio Amoroso, conhecido por ações sociais. Ele é presidente do
conselho do Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), que
administra o hospital paulistano Instituto de Oncologia Pediátrica, referência nacional de
câncer infanto-juvenil.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/grupo-brasileiro-perde-selomundial-deboas-praticas-de-manejo-florestal-por-fraude.shtml

Notícia: Brasil boicota eventos da ONU sobre mudança do clima e preservação
Reportagem: Fabiano Maisonnave, 13.mai.2019
Resumo: Em novos sinais de que não está disposto a participar do esforço global contra
mudanças climáticas, o governo Jair Bolsonaro cancelou um encontro regional da ONU
sobre o assunto que aconteceria em Salvador e não enviou representantes ao Peru para uma
conferência sobre gestão florestal e agricultura organizada pelo Pnud (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento).
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/brasil-boicota-eventos-da-onusobremudanca-do-clima-e-preservacao.shtml

Notícia: Anvisa propõe medidas de segurança para manter aval a 2º agrotóxico
mais vendido
Reportagem: Natália Cancian, 14.mai.2019
Resumo: Um dos ingredientes ativos de agrotóxicos mais vendidos do país, o 2,4-D ganhou
aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para continuar no mercado,
embora com novas medidas de segurança para o trabalhador e populações que vivem
próximas a áreas de cultivo. A proposta foi aprovada nesta terça-feira (14) em reunião com
diretores da agência. A análise ocorre após conclusão da reavaliação toxicológica desse
produto, processo que verifica a existência de possíveis novos critérios de riscos à saúde.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/05/anvisa-propoe-manter-aval-a2oagrotoxico-mais-vendido-do-pais.shtml

Notícia: Sem receber inseticida, Ibaté fica sem a nebulização para combater o
mosquito Aedes aegypti
Reportagem: Por EPTV2, 14/05/2019
Resumo: A Prefeitura de Ibaté (SP) está sem o inseticida usado para o combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. O produto é

utilizado em nebulização das casas para matar o inseto adulto, mas, segundo o Ministério
da Saúde, o fabricante recolheu o produto que será distribuído novamente apenas em junho.
Ibaté registra 276 casos de dengue confirmados e, segundo, a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica, Paula Fiorani, a situação é preocupante. “Continua subindo, todos os dias
aparecem casos novos”, afirmou
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/05/14/sem-receberinseticida-ibatefica-sem-a-nebulizacao-para-combater-o-mosquito-aedesaegypti.ghtml

Notícia: É nas cidades que moram as grandes transformações da sociedade
Reportagem: 15.mai.2019
Resumo: Há mais de 10 mil anos vivemos nas cidades de todo o planeta. Desde então,
acumulamos problemas que vêm se intensificando ao longo dos séculos, principalmente
nas áreas de saúde, educação, habitação, mobilidade e segurança. A desigualdade social,
econômica e cultural é a marca das grandes cidades, salvo raras e pontuais exceções. No
decorrer dos tempos, houve um adensamento das cidades, sobretudo no último século.
Hoje, somos 55% de pessoas no mundo vivendo em ambientes urbanos —no Brasil, esse
índice chega a 85%. Nos últimos 50 anos, as cidades ganharam 125 milhões de habitantes,
o equivalente a duas vezes a população da França. Entretanto, essa migração em massa não
foi acompanhada de um processo de planejamento sistêmico que visasse à qualidade de
vida para as pessoas.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/jorge-abrahao/2019/05/e-nas-cidades-quemoramas-grandes-transformacoes-da-sociedade.shtml

Notícia: Em recuo, Ministério do Meio Ambiente confirma reunião da ONU em
Salvador
Reportagem: Fabiano Maisonnave, 19.mai.2019
Resumo: Seis dias após anunciar seu cancelamento, o Ministério do Meio Ambiente voltou
atrás e confirmou a realização, em Salvador, da Climate Week (Semana Climática)
América Latina e Caribe, evento da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas
(UNFCCC).

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/em-recuo-ministerio-do-meioambienteconfirma-reuniao-da-onu-em-salvador.shtml

Notícia: Vacina da febre amarela pode proteger contra vírus da zika
Reportagem: 20.mai.2019
Resumo: Matar dois coelhos com uma cajadada, ou dois vírus com uma vacina. É o que
sugere ser possível um estudo divulgado em 25 de março na internet –e não são dois vírus
quaisquer, mas o da zika e o da febre amarela. Os pesquisadores da UFRJ e da Fiocruz,
coordenados por Jerson Lima Silva, descobriram que a vacina já em uso contra a febre
amarela consegue evitar também a infecção por zika em animais.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloleite/2019/05/vacina-da-febreamarelapode-proteger-contra-virus-da-zika.shtml

Notícia: Agência de mineração autoriza garimpo em áreas protegidas no Pará
Reportagem: Phillippe Watanabe, 22.mai.2019
Resumo: A Agência Nacional de Mineração (ANM) tem liberado projetos de mineração
dentro de unidades de conservação (UCs) no Pará, segundo o Ministério Público Federal
(MPF), que pede à Justiça a paralisação urgente das atividades de garimpo. Além do
interrompimento da mineração, o MPF pede a suspensão, em 30 dias, das licenças para
atividade garimpeira nas UCs, e a proibição de novas autorizações para empreendimentos.
A procuradoria também quer que a União e a ANM recuperem as áreas degradas e paguem
indenização por dano moral coletivo.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/agencia-de-mineracaoautorizagarimpo-em-areas-protegidas-no-para.shtml

Notícia: Sesc São Carlos celebra o Mês do Meio Ambiente com programação
especial
Reportagem: 23/5/2019
Resumo: No mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho), o
Sesc São Paulo será palco de reflexões, trocas de ideias e experiências sobre temas

socioambientais, por meio de uma programação especial que integra o projeto "Ideias e
Ações para um Novo Tempo", iniciativa vinculada ao programa de Educação para a
Sustentabilidade, mantido pela instituição. O projeto traz cerca de 200 atividades,
distribuídas entre as 40 unidades do Sesc no estado de São Paulo, além da 10º Conferência
Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade O Melhor de ambos os Mundos
(Best of Both Worlds), realizada no Sesc Sorocaba entre os dias 12 e 15. No Sesc
Araraquara acontece a atividade "Fundação Toque: Modo de Viver Sustentável", com
visita à Fundação Toque organização sem fins lucrativos que presta atendimento em várias
áreas educacionais, como cultura, esporte, inclusão social e saúde para pessoas com
deficiência intelectual e múltipla; O Sesc São Carlos reúne as entidades ambientalistas da
cidade para um debate e apresentação em feira para troca de conhecimentos.
https://www.acidadeon.com/saocarlos/divirtase/NOT,0,0,1424720,sesc+sao+carlos+cel
ebra+o+mes+do+meio+ambiente+com+programacao+especial.aspx

Notícia: Veja quais áreas da Grande São Paulo sofrerão mais com o aquecimento do
planeta
Reportagem: Beatriz Guimarães, Sarah Azoubel, 24.mai.2019
Resumo: Um mapeamento feito por pesquisadores da Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas), da USP (Universidade de São Paulo) e da Unifei (Universidade Federal de
Itajubá) indicou quais áreas da Grande São Paulo sofrerão mais com o fenômeno da ilha de
calor, que deve se agravar com o aquecimento global. Sete dos dez locais mais ameaçados
pelas altas temperaturas ficam na zona norte da capital.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/veja-quais-areas-da-grande-saopaulosofrerao-mais-com-o-aquecimento-do-planeta.shtml

Notícia: Protesto pelo clima em SP pede ações imediatas e tem encontro com
autoridade
Reportagem: Phillippe Watanabe, 24.mai.2019
Resumo: Crianças, jovens do ensino médio e universitários de São Paulo que se uniram à
greve global pelo clima nesta sexta (24) não ficaram só com cartazes em riste e puderam

conversar cara a cara com representantes do governo estadual na área de mudanças
climáticas na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima).
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/protesto-pelo-clima-em-sp-pedeacoesimediatas-e-tem-encontro-com-autoridade.shtml

Notícia: Além de vacas, árvores também expelem metano
Reportagem: 26.mai.2019
Resumo: Florestas absorvem carbono quando crescem. Esse é o padrão ensinado em
incontáveis artigos, livros e escolas, e provavelmente é a pura verdade. Só que há um
probleminha chamado metano. Quando se fala em emissão ou absorção de carbono, em
geral se entende o dióxido de carbono (CO2). É o principal gás da atmosfera a agravar o
efeito estufa, porque sua concentração é alta e está aumentando: tendo partido de 280 ppm
(partes por milhão) na era pré-industrial, estamos em mais de 400 ppm.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloleite/2019/05/alem-de-vacasarvorestambem-expelem-metano.shtml

Notícia: Ibama avisa em seu site onde serão as ações de fiscalização
Reportagem: 27.mai.2019
Resumo: Em uma nota sobre desmatamento na Amazônia, o Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) anunciou onde serão suas próximas
ações de fiscalização. A divulgação foge do padrão do órgão, que preza o sigilo dos alvos
de operações.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/ibama-avisa-em-seu-site-onde-seraoasacoes-de-fiscalizacao.shtml

Notícia: Tilápia avança na Amazônia e gera preocupação sobre impacto ambiental
Reportagem: 28.mai.2019, Fabiano Maisonnave
Resumo: No ceviche, nas águas da turística Lagoa Azul, no mercado ou em tanques
escavados, a tilápia faz parte da vida de Sauce, povoado amazônico ao pé dos Andes
peruanos, já há três décadas. Mas a introdução da espécie africana diminuiu a diversidade

da fauna aquática e tem servido de argumento aos que se opõem à criação de peixes
exóticos na Amazônia, um debate que divide estados no Brasil.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/tilapia-avanca-na-amazonia-egerapreocupacao-sobre-impacto-ambiental.shtml

Notícia: A primeira coisa que a chuva leva é a memória da seca
Reportagem: 29.mai.2019
Resumo: A gota d'água pode ser aquela que nos tira do sério, sinalizando o limite de uma
situação vivenciada: deu pra mim. Mas também pode ser a gota real, responsável pela vida,
o bem natural de importância máxima. O problema é que, se a água faltar, as consequências
serão enormes e preveem-se conflitos, instabilidades sociais e migrações devido à sua
carência.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/jorge-abrahao/2019/05/a-primeira-coisa-queachuva-leva-e-a-memoria-da-seca.shtml

Notícia: Salles corta 77% de Conselho Ambiental, retira ICMBio e fará sorteio de
vagas
Reportagem: 29.mai.2019, Phillippe Watanabe
Resumo: A composição do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) foi alterada
pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. O
conselho, antes composto por 96 integrantes —entre entidades públicas e ONGs—, passa
a ter 23 integrantes, e o governo federal passa a ter mais força.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/salles-corta-77-de-conselhoambientalretira-icmbio-e-fara-sorteio-de-vagas.shtml

Notícia: Câmara aprova MP capitaneada por ruralistas que flexibiliza Código
Florestal
Reportagem: 29.mai.2019, Angela Boldrini, Daniel Carvalho, Phillippe Watanabe,Gabriel
Alves

Resumo: Em votação capitaneada pela bancada ruralista, a Câmara dos Deputados aprovou
nesta quarta-feira (29) por 243 a 19 votos a medida provisória que flexibiliza partes do
Código Florestal. O texto segue para o Senado, onde não há acordo para sua votação, o que
pode levar as mudanças a perderem validade. A bancada ruralista conseguiu manter no
texto os chamados jabutis (jargão para artigos estranhos ao tema original do texto) mais
polêmicos, que beneficiam proprietários que desmataram áreas de reserva legal.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/camara-aprova-texto-base-dempcapitaneada-por-ruralistas-que-flexibiliza-codigo-florestal.shtml

Notícia: Brasil concentra retrocessos em unidades de conservação ambiental, diz
estudo
Reportagem: 30.mai.2019, Rafael Garcia
Resumo: As áreas de preservação ambiental do planeta têm sofrido inúmeros processos de
reversão ao longo dos últimos 50 anos, e os dois grandes focos do problema hoje são Brasil
e EUA, conclui um novo estudo. Desde 1961, 146 unidades de conservação brasileiras
tiveram suas áreas reduzidas, seu status de proteção rebaixado ou foram simplesmente
removidas.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/05/brasil-concentra-retrocessosemunidades-de-conservacao-ambiental.shtml
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo NPDL – Núcleo de Estudo e Pesquisa
em Desenvolvimento Local e Meio Ambiente e pelo CEAM – Centro de Estudos Ambientais, ligados
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 NPDL e do CEAM além de 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 clippingdomeioambiente@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 o e-mail clippingdomeioambiente@uniara.com.br
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