Edição Nº 7 – Ano 07

Araraquara 31 de Julho de 2019.
Período: Julho de 2019

Notícia: Apicultor de Leme perde 2,5 milhões de abelhas com suspeita de
contaminação por agrotóxico
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 01/07/2019
Resumo: Cerca de 2,5 milhões de abelhas de um apiário – local próprio para criação do inseto
– morreram em uma semana em Leme (SP), causando grande prejuízo ambiental e financeiro.
O apicultor responsável pelo local suspeita que a mortandade tenha sido consequência do uso
de agrotóxico nas plantações da região. Na última segunda-feira (24), o Ministério da
Agricultura publicou no Diário Oficial a liberação do registro de 42 agrotóxicos, totalizando
211 neste ano. A aprovação dos pesticidas ganhou velocidade nos registros após medidas para
desburocratização implementadas nos últimos três anos, em especial na agência de vigilância
sanitária, a Anvisa.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/01/apicultor-de-leme-perde-25milhoes-de-abelhas-com-suspeita-de-contaminacao-por-agrotoxico.ghtml

Notícia: Bomba de poço queima e afeta abastecimento de água em pelo menos 5
bairros de Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 01/07/2019
Resumo: A bomba do poço da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Paiol queimou e
afetou pelo menos cinco bairros sem água nesta segunda-feira (1º). O Departamento Autônomo
de Água e Esgotos (Daae) começou a troca e a previsão é de normalização apenas na quartafeira (3).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/01/bomba-de-poco-queima-eafeta-abastecimento-de-agua-em-pelo-menos-5-bairros-de-araraquara.ghtml

Notícia: Moradores de São Carlos enfrentam falta de água diária há mais de 5 meses no
Parque Fehr
Reportagem: Por EPTV1,02/07/2019
Resumo: Moradores do Parque Fehr, em São Carlos (SP), relatam prejuízos causados pela
constante falta de água. Segundo eles, o problema ocorre desde janeiro. O aumento no valor
da tarifa cobrada mensalmente também gera queixas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto
São Carlos (Saae) informou que o problema no bairro é grave e que as equipes têm trabalhado
desde o início do ano para tentar resolver a situação, como vazamentos profundos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/02/moradores-de-sao-carlosenfrentam-falta-de-agua-ha-mais-de-5-meses-no-parque-fehr.ghtml

Notícia: Menino de 2 anos morre em Ibaté com suspeita de meningite meningocócica,
diz prefeitura
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 10/07/2019
Resumo: Um menino de 2 anos morreu com suspeita de meningite meningocócica em Ibaté
(SP), segundo a prefeitura. Ele foi atendido pelo no Hospital Municipal da cidade e não resistiu
no dia 3 de julho. Em nota, o Departamento Municipal de Saúde informou que o atestado de
óbito preliminar de Gregório Costa Neto mostrou que a criança é "clinicamente compatível
com meningite meningocócica", doença causada por uma bactéria.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/10/menino-de-2-anos-morre-emibate-com-suspeita-de-meningite-meningococica-diz-prefeitura.ghtml

Notícia: Araraquara soma 15.178 casos de dengue neste ano, diz boletim
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 10/07/2019
Resumo: O número de casos de dengue em Araraquara (SP) chegaram a 15.178 casos neste
ano, segundo o boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica nesta quarta-feira (10). A
cidade tem cinco mortes confirmadas pela doença. Na última semana foram descartados 1.559
casos e 355 foram dados como inconclusivos. Com a queda de novos casos, segundo a
prefeitura, as equipes estão fazendo a atualização do sistema.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/10/araraquara-soma-15178-casosde-dengue-neste-ano-diz-boletim.ghtml

Notícia: São Carlos registra 1.010 casos de dengue neste ano, diz Vigilância
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 13/07/2019
Resumo: São Carlos (SP) soma 1.010 casos de dengue neste ano, segundo levantamento da
Vigilância Epidemiológica. Do total, 908 foram contraídos na cidade e 102 foram importados.
Ainda segundo a vigilância, 31 casos suspeitos de chikungunya e 31 de zika aguardam
resultados de exames.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/13/sao-carlos-registra-1010-casosde-dengue-neste-ano-diz-vigilancia.ghtml

Notícia: Canudo de plástico é proibido no estado de SP; multa pode chegar a R$ 5,3
mil
Reportagem: Por G1 SP — São Paulo, 13/07/2019
Resumo: Os canudos de plástico estão proibidos em hotéis, restaurantes, bares, padarias,
clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais de qualquer tipo, entre outros
estabelecimentos comerciais do estado de São Paulo. A determinação foi publicada neste
sábado (13) no Diário Oficial do Estado. Quem descumprir a lei será multado e o valor, que
pode variar entre R$ 503,6 e R$ 5.306, poderá ser aplicado em dobro em casos de reincidência.
O valor arrecadado será destinado a programas ambientais.
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/13/canudo-de-plastico-e-proibido-noestado-de-sao-paulo.ghtml

Notícia: MP pede solução para esgoto de Corumbataí prejudicial a rio que abastece Rio
Claro e Piracicaba
Reportagem: Por EPTV1, 15/07/2019
Resumo: O Ministério Público de Rio Claro (SP) abriu uma ação civil pública contra a
Prefeitura de Corumbataí (SP) para cobrar uma solução ao tratamento de esgoto que está
atingindo o rio que serve para o abastecimento de água de Rio Claro e Piracicaba.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/15/mp-pede-solucao-para-esgotode-corumbatai-prejudicial-a-rio-que-abastece-nove-cidades.ghtml

Notícia: Araraquara confirma 79 novos registros e soma 15,2 mil casos de dengue este
ano
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 15/07/2019
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Araraquara (SP) atualizou, nesta segunda-feira
(15), os casos de dengue com 79 novos registros. Com isso, o número chega a mais de 15,2
mil casos da doença e cinco mortes confirmadas. De acordo com o novo boletim divulgado,
foram descartados 1,57 mil foram descartados e 373 estão aguardando resultado ou
inconclusivos. Com a redução dos números de novos casos no município, os agentes se
dedicam ao trabalho de atualização de fichas que ainda aguardam registro no sistema.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/15/araraquara-confirma-79-novosregistros-e-soma-152-mil-casos-de-dengue-este-ano.ghtml

Notícia: Um dos maiores especialistas do mundo em Amazônia faz alerta sobre o futuro
da floresta
Reportagem: Por Terra da Gente, 17/07/2019
Resumo: Qual a situação das florestas no Brasil? A consciência sobre o desmatamento é
comum entre os brasileiros, mas não suficiente para mudar a realidade. Dedicado às pesquisas
sobre as florestas do País há mais de 40 anos, o cientista Antonio Nobre alerta sobre um cenário
preocupante. “A situação é muito ruim. Com 20% de desmatamento, podemos pensar que
ainda restam 80% de floresta nativa, mas esse é um dado ilusório”, diz.
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2019/07/17/um-dos-maioresespecialistas-do-mundo-em-amazonia-faz-alerta-sobre-o-futuro-da-floresta.ghtml

Notícia: Incêndio atinge vegetação nativa do Bosque Ararinha em Araras
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 20/07/2019
Resumo: Um incêndio atingiu parte da vegetação nativa do Bosque José Fernandes de Mattos
(Ararinha), no final da tarde de sexta-feira (19), em Araras (SP). Segundo o Corpo de
Bombeiros, as chamas foram controladas em aproximadamente 30 minutos e as causas não
foram identificadas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/20/incendio-atinge-vegetacao-

nativa-do-bosque-ararinha-em-araras.ghtml

Notícia: Grande incêndio destrói parte de reserva ambiental em Araras
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 20/07/2019
Resumo: Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de reserva ambiental entre os
bairros Jardim Campus Verdes e Samantha III, em Araras (SP), durante a tarde e noite deste
sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 14h e foi
controlado às 21h. Um caminhão de uma usina de cana-de-açúcar também foi usado para tentar
combater o fogo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/20/grande-incendio-destroi-partede-reserva-ambiental-em-araras.ghtml

Notícia: Lixo descartado em terreno atrai animais peçonhentos e incomoda moradores
em São Carlos
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 22/07/2019
Resumo:

O descarte irregular de lixo no Jardim Primavera em São Carlos (SP) gera

reclamações e causa transtornos aos moradores. Além da sujeira e aparecimento de animais
peçonhentos, o local também virou alvo de focos de incêndios que prejudica quem convive
com problemas respiratórios.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/22/lixo-descartado-em-terrenoatrai-animais-peconhentos-e-incomoda-moradores-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Daae de Rio Claro irá devolver valores cobrados indevidamente em contas de
2015 e 2016
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 22/07/2019
Resumo: O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro (SP) irá restituir,
com juros, valores cobrados entre outubro de 2015 e maio de 2016. O montante a ser devolvido
chega a R$ 4,5 milhões. A devolução é uma determinação do Tribunal de Justiça que declarou
nulo um aumento de 8,39% na tarifa de água e esgoto ocorrido a partir de outubro de 2015,
que foi o segundo aumento do ano.

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/22/daae-de-rio-claro-ira-devolvervalores-cobrados-indevidamente-em-contas-de-2015-e-2016.ghtml

Notícia: Menino de 1 ano de São Carlos morre com suspeita de meningoencefalite
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 24/07/2019
Resumo: Uma criança de um ano e sete meses de São Carlos (SP) morreu na tarde de terçafeira (23) por suspeita de meningoencefalite, uma inflamação no cérebro que pode ser causada
por meningite viral ou sarampo. O menino estava internado em um hospital particular em
Ribeirão Preto e o caso será investigado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/24/menino-de-1-ano-de-saocarlos-morre-com-suspeita-de-meningoencefalite.ghtml

Notícia: Aquecimento causado por humanos é o mais poderoso evento em 2.000 anos
Reportagem: Reinaldo José Lopes, SÃO CARLOS, 24.jul.2019
Resumo: O levantamento mais detalhado já feito sobre as flutuações do clima nos últimos
2.000 anos mostra que o aquecimento global causado pelos seres humanos recentemente é bem
mais poderoso do que qualquer outro evento desse período. Nada chegou perto de afetar a
Terra de medo tão generalizado quanto as mudanças atuais.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/aquecimento-causado-por-humanos-e-omais-poderoso-evento-em-2000-anos.shtml

Notícia: Prédio com fachada envidraçada pode ser 26% mais prejudicial ao meio
ambiente, diz estudo da USP
Reportagem: Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara ,26/07/2019
Resumo: Os grandes prédios corporativos com fachada envidraçada são até 26% mais
prejudicais ao meio ambiente em comparação aos de arquitetura tradicional. Isso é o que
concluiu uma pesquisadora da Universidade de São Paulo (SP) de São Carlos (SP) em um
estudo detalhado sobre o consumo energético e o tempo de vida dos edifícios.
Em sua análise, Rosilene Regolão Brugnera considerou os materiais utilizados, o tamanho da
janela, o tipo de vidro utilizado, ausência ou presença de dispositivo de sombreamento, e como

as combinações influenciam.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/26/predio-com-fachadaenvidracada-pode-ser-26percent-mais-prejudicial-ao-meio-ambiente-diz-estudo-da-usp.ghtml

Notícia: Incêndio destrói área de vegetação em São Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 27/07/2019
Resumo: Um incêndio destruiu uma área de vegetação de aproximadamente nove mil metros
quadrados, na manhã deste sábado (27), no Jardim Novo Horizonte, em São Carlos (SP).
Ninguém ficou ferido. A área fica localizada na Rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP-215),
próximo ao Tenda Atacado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/27/incendio-destroi-area-devegetacao-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: No Brasil, 85% afirmam que o planeta está se aquecendo
Reportagem: Rafael Garcia, 28.jul.2019
Resumo: Na opinião de 85% dos brasileiros, o planeta está se aquecendo, e 72% concordam
que as atividades humanas contribuem muito para o fenômeno. A parcela das pessoas que se
dizem bem informadas sobre a mudança climática, porém, é menor hoje do que na década
passada, revela pesquisa Datafolha.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/no-brasil-89-afirmam-que-o-planeta-estase-aquecendo.shtml?loggedpaywall

Notícia: Rio Claro faz limpeza gratuita em casas de acumuladores de lixo e entulho
com baixa renda
Reportagem: Por EPTV1, 29/07/2019
Resumo: O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Rio Claro (SP) está oferecendo serviço
gratuito de retirada de lixo e entulho da casa de acumuladores com baixa renda na cidade. A
medida foi tomada para evitar que situações de acúmulo se tornem comuns. Durante o mês de
julho, em apenas três ações, mais de 10 toneladas de resíduos foram retiradas.

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/29/rio-claro-faz-limpeza-gratuitaem-casas-de-acumuladores-de-lixo-e-entulho-com-baixa-renda.ghtml

Notícia: Araraquara ultrapassa 16,7 mil casos de dengue confirmados
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 29/07/2019
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) confirmou, nesta segunda-feira (29), mais 796 casos
de dengue somando 16.740 registros da doença neste ano. Segundo a administração municipal,
os números são referentes a casos de meses anteriores que aguardavam resultados de exames.
De acordo com a prefeitura, os casos começaram a cair na segunda quinzena de maio, após
começar o tempo mais frio e seco, época que os criadouros do mosquito Aedes aegypti tendem
a diminuir.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/29/araraquara-ultrapassa-167-milcasos-de-dengue-confirmados.ghtml

Notícia: Polícia Ambiental de Araraquara apreende carga de madeira nativa na
Rodovia Washington Luís
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 30/07/2019
Resumo: A Polícia Ambiental de Araraquara (SP) apreendeu um caminhão que carregava mais
de 20 m³ de madeira nativa serrada, na Rodovia Washington Luís (SP-310), na tarde desta
terça-feira (30). O caminhão havia saído de Várzea Grande (MT) com destino a Itapeva (SP)
e foi abordado durante a operação Rodovia Mais Segura.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/07/30/policia-ambiental-deararaquara-apreende-carga-de-madeira-nativa-na-rodovia-washington-luis.ghtml
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