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Notícia: Araraquara registra 580 novos casos de dengue na última semana 

Reportagem: 3/6/2019 

Resumo:  Araraquara registrou 580 novos casos de dengue na última semana, segundo 

atualização realizada na manhã desta segunda-feira (3), pela Vigilância Epidemiológica. São 

11.540 casos confirmados de dengue em 2019, sendo que, na última semana, 1.210 casos 

foram descartados e 360, inconclusivos. Muitos destes casos não são tão recentes e estavam 

'na fila' para serem computadorizados. 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1426771,Araraquara+registra+58

0+novos+casos+de+dengue+na+ultima+semana.aspx 

 

 

Notícia: Salles critica Inpe e quer empresa privada para monitorar Amazônia 

Reportagem: 3.jun.2019, Fabiano Maisonnave 

Resumo: Os primeiros cinco meses do governo Jair Bolsonaro, o Ibama registrou a menor 

proporção de autuações por alerta de desmatamento na Amazônia dos últimos quatro anos.  

Apesar do déficit na fiscalização e da disponibilidade de um novo sistema gratuito para o 

Estado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, culpa o atual monitoramento, do Inpe 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), pela ineficácia no combate ao desmate e quer 

trocá-lo por uma empresa privada. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/salles-critica-inpe-e-quer-empresa-privada-para-

monitorar-amazonia.shtml 

 

 

 

 

 

 



 

Notícia: Governo deve reeditar medida provisória que flexibiliza Código Florestal 

Reportagem: 4.jun.2019,  Angela Boldrini, Thais Arbex 

Resumo: O governo Jair Bolsonaro editará uma nova medida provisória flexibilizando o 

Código Florestal. A previsão é que o texto seja publicado ainda nesta terça (4) ou quarta-feira 

(5).  A decisão do presidente de reeditar a proposta polêmica foi tomada em reunião com a 

ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e representantes da bancada ruralista nesta segunda-

feira (3) no Planalto. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/governo-deve-reeditar-medida-provisoria-que-

flexibiliza-codigo-florestal.shtml 

 

 

Notícia: Pampa gaúcho sofreu desmate de 44%, aponta novo monitoramento do Inpe 

Reportagem: 5.jun.2019, Paula Sperb 

Resumo: As coxilhas e planícies verdes que compõem o pampa gaúcho estão ameaçadas. Os 

dados coletados por satélite em estudo do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 

mostram que, em 2016, 43,7% da vegetação nativa estava suprimida, ou seja, desmatada. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/pampa-gaucho-sofreu-desmate-de-44-aponta-novo-

monitoramento-do-inpe.shtml 

 

 

Notícia: 91,7% da Panamazônia protegida por lei está sob pressão, diz estudo 

Reportagem: Ana Carolina Amaral 

Resumo: Estradas, hidrelétricas, mineração, petróleo, queimadas e desmatamento. Pelo 

menos um destes seis tipos de pressão cruza o caminho de 91,7% dos territórios protegidos 

por leis nacionais na Panamazônia – que, além do Brasil, compreende mais oito países. Um 

mapeamento de abrangência inédita lançado nesta quarta-feira (5) usou georreferenciamento 

para cruzar as localizações de projetos de infraestrutura, ocorrências de queimadas e 

desmatamento e também de investidas ilegais, com os perímetros de áreas naturais 

protegidas e territórios indígenas – que, juntos, ocupam 46% dos 847 milhões de hectares do 

território amazônico. 

https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2019/06/05/917-da-pan-amazonia-protegida-por-lei-esta-sob-

pressao/ 

 

 



 

Notícia: Desmatamento é a questão ambiental que mais preocupa brasileiros 

Reportagem: 5.jun.2019 

Resumo:  O desmatamento é a questão ambiental que mais importa para 53% dos 

brasileiros, segundo a pesquisa Earth Day 2019 da Ipsos, divulgada por ocasião do Dia 

Mundial do Meio Ambiente.  O assunto foi o mais citado quando os entrevistados foram 

questionados sobre os três assuntos ambientais que mais os preocupavam. Em seguida 

vieram poluição da água (44%), lidar com resíduos (36%), aquecimento global (29%) e 

esgotamento de recursos naturais (23%). 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/desmatamento-e-a-questao-ambiental-que-mais-

preocupa-brasileiros.shtml 

 

 

Notícia:  Novo estudo mostra que mudanças climáticas já provocam danos sérios à 

saúde humana 

Reportagem: 05/06/2019 

Resumo: Um novo relatório, desta vez elaborado por especialistas de 27 academias de 

ciência europeias reunidas num conselho chamado Easac pinta com tintas ainda mais fortes o 

impacto que o aquecimento global provoca na saúde dos seres humanos. Para o futuro, 

segundo os cientistas, há de se esperar que as ondas de calor e as secas, cada vez mais 

intensas e frequentes, disseminem mais doenças transmitidas por mosquitos. E chegará a 

expandir problemas de saúde mental provocados pelo estresse de lidar com uma situação que 

absolutamente não é favorável a um bem estar humano. 

https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/06/05/novo-estudo-mostra-que-

mudancas-climaticas-ja-provocam-danos-serios-a-saude-humana.ghtml 

 

 

Notícia: Dia Mundial do Meio Ambiente: 68% das áreas de proteção e indígenas da 

Amazônia estão ameaçadas, diz estudo 

Reportagem:  Por BBC, 05/06/2019 

Resumo:  Um levantamento realizado por uma rede de pesquisadores de seis países 

identificou que 68% das áreas de proteção ambiental e territórios indígenas da Amazônia 

estão sob ameaça de projetos de infraestrutura, planos de desenvolvimento econômico e 

atividades de exploração da maior floresta tropical do planeta. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/06/05/dia-mundial-do-meio-ambiente-68-das-areas-



 

de-protecao-e-indigenas-da-amazonia-estao-ameacadas-diz-estudo.ghtml 

 

 

Notícia: Em 6 meses, 22% dos municípios registram desmatamento 

Reportagem: 6.jun.2019, Fabiano Maisonnave 

Resumo: Uma epidemia em todos os biomas e estados e em 22% dos municípios. O 

diagnóstico, de um período de apenas seis meses, é do MapBiomas Alerta, sistema de alertas 

de desmatamento que entra no ar nesta sexta (7). A meta é subsidiar órgãos públicos no 

contra esse crime. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/em-6-meses-22-dos-municipios-registraram-

desmatamento.shtml 

 

 

Notícia: Com 614 novas confirmações, Araraquara registra mais de 12,1 mil casos de 

dengue este ano 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 10/06/2019 

Resumo: A Vigilância Epidemiológica atualizou nesta segunda-feira (10) o número de casos 

de dengue. Com 614 novas ocorrências, a cidade soma mais de 12,1 mil casos e cinco mortes 

confirmadas pela doença. As ações de combate à dengue continuam. No sábado (8), equipes 

de Controle de Vetores da Vigilância Epidemiológica retiraram 10, 6 toneladas de material 

dos quintais das residências e dos terrenos baldios de parte na Vila Xavier, somando quase 

21 toneladas até agora. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/10/com-614-novas-confirmacoes-

araraquara-registra-mais-de-121-mil-casos-de-dengue-este-ano.ghtml 

 

 

Notícia: Vazamentos de água incomodam moradores de dois bairros de São Carlos 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara, 10/06/2019 

Resumo: Vazamentos de água em ruas incomodam moradores de dois bairros de São Carlos 

(SP) há mais de dois anos. Eles dizem que procuram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

São Carlos (Saae), mas o problema não é resolvido. A Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) diz que pode 

ajudar a população a ter uma resposta mais rápida. No bairro Santa Felícia, os moradores 

dizem que água está vazando há mais de um ano na Rua Alberto Lanzone. 



 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/10/vazamentos-de-agua-incomodam-

moradores-de-dois-bairros-de-sao-carlos.ghtml 

 

 

Notícia: Justiça obriga Daae de Araraquara a mudar coleta de lixo e forma de 

transporte de coletores em 1 ano 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 13/06/2019 

Resumo:  O Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara (Daae) tem um 

ano para mudar a forma de coleta de lixo e parar de transportar os coletores em pé na 

parte traseira dos caminhões. Caso descumpra a decisão, a autarquia deve pagar multa 

diária de R$ 5 mil. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/13/justica-obriga-daae-de-araraquara-a-

mudar-coleta-de-lixo-e-forma-de-transporte-de-coletores-em-1-ano.ghtml 

 

 

Notícia: Empresa assume administração de cinco ecopontos de São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,  13/06/2019 

Resumo:  A Prefeitura de São Carlos (SP) está passando a administração dos ecopontos para 

uma empresa privada, que foi contratada por meio de um pregão. Segundo o secretário de 

Serviços Públicos, Mariel Olmo, o contrato firmado foi para gestão, controle de acesso, 

triagem dos resíduos que serão classificados de forma ambientalmente correta. A prefeitura 

também firmou um contrato para reformar e murar os espaços. As obras deverão ser iniciadas 

em 15 dias. Para organizar a coleta de resíduos, serão colocadas caçambas, uma para cada 

tipo de resíduos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/13/empresa-assume-administracao-de-

cinco-ecopontos-de-sao-carlos.ghtml 

 

 

Notícia: Brasil vende vantagens ambientais de carros a etanol contra avanço de carros 

elétricos 

Reportagem: Eduardo Sodré, 14.jun.2019 

Resumo:  Uma comitiva brasileira visitou Estados Unidos, Índia e China no fim de maio. O 

objetivo foi apresentar aos maiores mercados automotivos do planeta as vantagens 

ambientais do etanol em comparação à gasolina e aos veículos 100% elétricos. O objetivo é 



 

ampliar a produção nacional e tornar o Brasil um país exportador de etanol e de tecnologias 

para carros híbridos flex, capazes de rodar com álcool, gasolina e eletricidade. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/brasil-vende-vantagens-ambientais-de-carros-a-

etanol-contra-avanco-de-carros-eletricos.shtml?loggedpaywall 

 

 

Notícia: Ex-alunos se reúnem após 11 anos para desenterrar mensagens sobre futuro do 

meio ambiente 

Reportagem: Por Brenda Bento, 18/06/2019 

Resumo: Após 11 anos, ex-alunos e professores se reuniram no Serviço Social da Indústria 

(Sesi), na Vila Izabel, em São Carlos (SP), para desenterrar mensagens feitas por eles que 

foram colocadas em uma garrafa com expectativas relacionadas ao futuro do meio ambiente. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/18/ex-alunos-se-reunem-apos-

11-anos-para-desenterrar-mensagens-sobre-futuro-do-meio-ambiente.ghtml 

 

 

Notícia: Bolsonaro diz que terá encontro com premiê japonês para discutir exploração 

da Amazônia 

Reportagem: Talita Fernandes, 20.jun.2019 

Resumo: O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quinta-feira (20) que terá um 

encontro reservado com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, na próxima semana. 

Bolsonaro embarca na noite da próxima terça (25) para Osaka, no Japão, para participar da 

cúpula de líderes do G20. Esta é a primeira vez que ele vai ao encontro anual como 

presidente do Brasil. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/06/bolsonaro-diz-que-tera-encontro-com-premie-

japones-para-discutir-exploracao-da-amazonia.shtml?loggedpaywall 

 

 

Notícia: Baleias jubarte são flagradas no litoral norte de São Paulo 

Reportagem: Tânia Campelo, 24.jun.2019 

Resumo: Duas baleias jubarte foram flagradas enquanto nadavam a poucos metros de duas 

balsas que fazem a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, na tarde de sábado (23). Mas não 

foi um fato isolado: ao longo do dia, foram avistadas ao menos sete baleias no canal de São 

Sebastião. 



 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/baleias-jubarte-sao-flagradas-no-litoral-norte-de-

sao-paulo.shtml 

 

 

Notícia: Araraquara soma mais de 13,2 mil casos de dengue após registro de 371 novas 

ocorrências 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara, 24/06/2019 

Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Araraquara (SP) atualizou nesta segunda-feira 

(24) os casos de dengue com 371 novos registros. O número chega a 13,2 mil casos da 

doença e cinco mortes confirmadas. De acordo com o novo boletim divulgado, foram 

descartados 1,36 mil casos suspeitos e 366 estão aguardando resultado ou estão 

inconclusivos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/24/araraquara-soma-mais-de-132-mil-

casos-de-dengue-apos-registro-de-371-novas-ocorrencias.ghtml 

 

 

Notícia: Mulher de 38 anos é diagnosticada com o vírus H1N1 em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 25/06/2019 

Resumo:  Uma mulher de 38 anos foi diagnosticada com o vírus H1N1 em Araraquara (SP), 

sendo o primeiro caso do ano na cidade, segundo informou o Serviço Estadual de Saúde de 

Araraquara (Sesa) nesta terça-feira (25). A paciente relatou que os sintomas começaram no 

dia 20 de maio. Com febre alta, calafrios, dores pelo corpo e muita dificuldade respiratória, 

ela foi medicada e liberada. Como a febre ficou ainda mais alta, ela voltou e um exame 

constatou a doença. Ela teve alta e passa bem. Segundo o Sesa, a população já havia sido 

alertada da circulação do vírus na região antes da confirmação do caso. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/06/25/mulher-de-38-anos-e-diagnosticada-

com-o-virus-h1n1-em-araraquara.ghtml 

 

 

Notícia: Tarifa de água e esgoto vai ficar mais cara em Araraquara a partir de julho 

Reportagem: Da reportagem | ACidadeON/Araraquara, 29/6/2019 

Resumo: A tarifa de água e esgoto vai ficar mais cara em Araraquara a partir do mês de 

julho. O Conselho Municipal de Saneamento Básico aprovou o reajuste de 4,66%, proposto 

pela Agência Reguladora Ares-PCJ, responsável pelas atividades de regulação e fiscalização 



 

dos serviços de saneamento. O reajuste acompanha o acumulado nos últimos 12 meses do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador para a taxa de 

inflação do período. 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1432235,tarifa+de+agua+e+esgot

o+vai+ficar+mais+cara+em+araraquara+a+partir+de+julho.aspx 
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