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Araraquara 31 de Agosto de 2019.

Período: Agosto de 2019
Notícia: Projeto itinerante que utiliza energia limpa para levar cinema à população
chega a Brotas
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 06/08/2019
Resumo: Um projeto itinerante que utiliza energia limpa e renovável para exibir filmes ao ar
livre estará em Brotas (SP) na terça-feira (6) com uma programação gratuita e aberta à
população. O Cinesolar leva uma van equipada com placas solares que possibilitam, através
de um sistema conversor de energia solar para a elétrica, a mostra de filmes e apresentações
artísticas em espaços públicos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/06/projeto-itinerante-que-utiliza-energialimpa-para-levar-cinema-a-populacao-chega-a-brotas.ghtml

Notícia: Metade dos materiais descartados como recicláveis em Araraquara não pode
ser aproveitado
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 07/08/2019
Resumo: Uma análise feita pela Cooperativa Acácia de Catadores de Araraquara (SP)
constatou que quase metade das 500 toneladas de material que chega ao local todos os meses
não é reciclável e é descartada de forma errada.Em contrapartida, muitos dos resíduos que
deveriam ser reaproveitados não chegam até a cooperativa.Na cidade, são produzidas cerca de
5 mil toneladas de lixo domiciliar por mês, sendo que apenas 10% vão para os recicláveis. Em
um cenário ideal, o número deveria chegar a 30%.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/07/metade-dos-materiais-descartadoscomo-reciclaveis-em-araraquara-nao-pode-ser-aproveitado.ghtml

Notícia: MP investiga poeira causada por pista do Aeroclube de Rio Claro
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,10/08/2019
Resumo: O Ministério Público de Rio Claro (SP) abriu um inquérito para apurar a poluição

provocada pela emissão de poeira decorrente de atividades do Aeroclube. O órgão pediu
esclarecimentos à prefeitura e à Cetesb sobre a possibilidade de criar medidas para solucionar
o problema. O processo foi aberto após denúncias da população da região de que a pista do
aeroclube, que é de terra, levanta poeira a cada vez que um avião levanta voo ou pousa.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/10/mp-investiga-poeira-causada-por-pistado-aeroclube-de-rio-claro.ghtml

Notícia: Terreno com lixo e mau cheiro ao lado de creche e escola preocupa pais de
alunos de São Carlos
Reportagem: Por EPTV1,12/08/2019
Resumo: Moradores de São Carlos (SP) reclamam do descarte irregular de lixo em um terreno
baldio e do mau cheiro causado no Cidade Aracy 2. Pais de alunos de uma creche e uma escola
próximas ao local estão preocupados com a saúde das crianças. A prefeitura informou que
técnicos estiveram no bairro na semana passada e constataram que a área não é licenciada
como bolsão de entulho, por isso pede ajuda dos moradores para denunciar quem joga lixo no
terreno.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/12/terreno-com-lixo-e-mau-cheiro-ao-ladode-creche-e-escola-preocupa-pais-de-alunos-de-sao-carlos.ghtml

Notícia: USP de São Carlos desenvolve técnica que destrói resquícios de medicamentos
presentes na água
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 14/08/2019
Resumo: Pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), em
São Carlos, desenvolveram um método que consegue destruir os resquícios de medicamentos
presentes na água. A técnica consegue diminuir a concentração dos remédios mais usados hoje
em dia, como o paracetamol, ácido salicílico e anti-inflamatórios. A existência dos chamados
contaminantes emergentes, grupo do qual fazem parte perfumes, protetor solar, inseticidas e
remédios são uma das preocupações atuais com a qualidade da água.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/14/usp-de-sao-carlos-desenvolve-tecnicaque-destroi-resquicios-de-medicamentos-presentes-na-agua.ghtml

Notícia: Após confirmação do caso de sarampo, Araras registra aumento de 600% na
procura por vacinação
Reportagem: Por EPTV1, 14/08/2019
Resumo: Após confirmação do primeiro caso de sarampo em 30 anos, a Secretaria da Saúde
de Araras (SP) registou um aumento de 600% na procura por vacinação na última terça-feira
(13), em relação a um dia normal.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/14/apos-confirmacao-do-caso-de-sarampoararas-registra-aumento-de-600percent-na-procura-por-vacinacao.ghtml

Notícia: Operação da Cetesb multa 20 motoristas por excesso de fumaça preta em
Araraquara e São João
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,14/08/2019
Resumo: A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) multou 20 motoristas de
veículos a diesel de Araraquara e São João da Boa Vista (SP) durante o 2º megacomando contra
excesso de fumaça, nesta quarta-feira (14).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/14/operacao-da-cetesb-multa-20motoristas-por-excesso-de-fumaca-preta-em-araraquara-e-sao-joao.ghtml

Notícia: Rio Claro soma mais de 1,1 mil casos de dengue neste ano
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 16/08/2019
Resumo: A Secretaria de Saúde de Rio Claro (SP) divulgou, nesta sexta-feira (16), o balanço
da dengue na cidade com 1.156 casos da doença este ano. De acordo com a Vigilância Sanitária
não há casos de zika , chikungunya e febre amarela, doenças também transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti. Rio Claro registrou uma morte por dengue este ano. A Secretaria de
Saúde não deu informações sobre a vítima, mas informou que ela contraiu a doença no
município e morreu na segunda quinzena de maio. A causa da morte foi confirmada por exames
do Instituto Adolfo Lutz.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/16/rio-claro-soma-mais-de-11-mil-casosde-dengue-neste-ano.ghtml

Notícia: Comerciantes de Araraquara usam canudos sustentáveis para evitar plástico
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, EPTV 1, 17/08/2019
Resumo: Após o canudo de plástico ser proibido no estado de São Paulo em julho, os
comerciantes de Araraquara (SP) estão apostando em alternativas para evitar o uso do material.
O estabelecimento que descumprir a lei será multado e o valor pode variar entre R$ 503 e R$
5,3 mil. Em uma cafeteria da cidade, as bebidas não vêm acompanhadas de canudos de plástico
desde março, quando o local iniciou as vendas do item em inox, para realizar a transição.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/17/comerciantes-de-araraquara-usamcanudos-sustentaveis-para-evitar-plastico.ghtml

Notícia: Praças são usadas como depósito de lixo e moradores pedem manutenção em
Pirassununga
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 19/08/2019
Resumo: Moradores do Jardim Veloso, em Pirassununga (SP), reclamam de duas praças que
estão sem manutenção e são usadas como pontos de descarte irregular de lixo. Além disso, a
falta de poda de árvores também prejudica iluminação do local. Segundo a prefeitura, as praças
estão no cronograma de limpeza desse mês. Em relação às árvores, a administração irá
comunicar a concessionária de energia para realizar o serviço.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/19/pracas-sao-usadas-como-deposito-delixo-e-moradores-pedem-manutencao-em-pirassununga.ghtml

Notícia: Rio Claro tem primeiro caso de sarampo em bebê de 10 meses
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 19/08/2019
Resumo: Rio Claro (SP) confirmou o primeiro caso de sarampo deste ano, nesta segundafeira (19). A paciente é de uma bebê de 10 meses, que foi medicado e passa bem, segundo a
Vigilância Epidemiológica. Esse é o terceiro caso confirmado na região. São Carlos e Araras
também tem um caso cada. Até dia 16 de agosto, o estado de São Paulo registrou 1.318 casos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/19/rio-claro-tem-primeiro-caso-desarampo-em-bebe-de-10-meses.ghtml

Notícia: Tarifa de energia elétrica vai ser reduzida em Rio Claro, São João e outras 15
cidades da região
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 21/08/2019
Resumo: A tarifa de energia elétrica vai ser reduzida em Rio Claro, São João da Boa Vista e
outras 15 cidades da região a partir de terça-feira (27). A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou a revisão no valor praticado pela concessionária Elektro. A redução para
residências será de 11,17%. Já indústrias e grandes varejistas e demais clientes de alta tensão
a redução será de 2,89%. A revisão tarifária está prevista nos contratos de concessão, com o
objetivo de alcançar equilíbrio entre a remuneração dos investimentos da prestação dos
serviços de distribuição da empresa e a cobertura de despesas efetivamente reconhecidas pela
Aneel.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/21/tarifa-de-energia-eletrica-vai-serreduzida-em-rio-claro-sao-joao-e-outras-15-cidades-da-regiao.ghtml

Notícia: Incêndio em pastagem às margens da SP-310 atinge área de 270 mil m² em
Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 23/08/2019
Resumo: Um incêndio às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310) atingiu três
propriedades em uma área de 270 mil m² em Araraquara, na tarde de quinta-feira (22). O fogo
começou em uma área de pastagem, no Jardim Salto Grande, próximo ao acesso para a
Universidade Estadual Paulista (Unesp), e foi controlado no fim da noite. O Corpo de
Bombeiros suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. O vento e o tempo seco fizeram com
que as chamas se alastrassem com rapidez, atingindo uma área de mata.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/23/incendio-em-pastagem-as-margens-dasp-310-atinge-area-de-270-mil-m-em-araraquara.ghtml

Notícia: Procura por vacina contra sarampo zera os estoques de clínicas particulares
de São Carlos
Reportagem: Por EPTV2,23/08/2019
Resumo:

Com o aumento da procura pela vacina contra sarampo, algumas clínicas

particulares de São Carlos (SP) estão com o estoque zerado e sem previsão de quando vão
receber mais. A cidade tem um caso confirmado da doença e a região outros quatro.Em todo o

estado de São Paulo, o último balanço divulgado aponta 1.797 casos confirmados da doença.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/23/procura-por-vacina-contra-sarampozera-os-estoques-de-clinicas-particulares-de-sao-carlos.ghtml

Notícia: Grupo faz manifestação em defesa da Amazônia em São Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 24/08/2019
Resumo: Um grupo de manifestantes se reuniu na tarde deste sábado (24) em frente à igreja
de São Benedito, em São Carlos (SP), para protestar em defesa da Amazônia e contra o
aumento das queimadas. Eles também caminharam até a praça do Mercado Municipal.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/24/grupo-faz-manifestacao-em-defesa-daamazonia-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Araraquara confirma 307 novos casos de dengue e soma mais de 19,5 mil este
ano
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,26/08/2019
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) confirmou nesta segunda-feira (26) mais 307 casos
de dengue, totalizando 19.579 pessoas infectadas este ano e cinco mortes causadas pela doença.
Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica, os casos registrados são referentes aos
meses anteriores, que estão sendo contabilizados apenas agora. Ainda de acordo com o
boletim, 1.977 casos foram descartados e 386 exames deram inconclusivos ou em branco.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/26/araraquara-confirma-307-novos-casosde-dengue-e-soma-mais-de-195-mil-neste-ano.ghtml

Notícia: Incêndio atinge área de preservação de nascente de água em Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 28/08/2019
Resumo: Um incêndio atingiu uma área de preservação de nascente de água, na noite de terçafeira (27), às margens da Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), no Jardim Dumont,
em Araraquara. Ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiro foram ao local e
demoraram quase uma hora para controlar o fogo. As causas do incêndio são desconhecidas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/28/incendio-atinge-area-de-preservacaode-nascente-de-agua-na-sp-255-em-araraquara.ghtml

Notícia: Araras bate recorde de vacinação em agosto após confirmação de caso de
sarampo
Reportagem: Por EPTV1,28/08/2019
Resumo: Araras (SP) bateu recorde de vacinação este mês. Foram aplicadas mais de 17 mil
doses contra diversas doenças em agosto, o maior numero registrado em todo o histórico da
Vigilância Epidemiológica. O número equivale a quatro meses de vacinação na cidade. O
aumento da procura pelas vacinas nos postos de saúde aconteceu depois que foi confirmado
um caso de sarampo na cidade, após 30 anos sem registro da doença na cidade. O paciente é
um homem de 49 anos que foi contaminado em outra cidade.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/28/araras-bate-recorde-de-vacinacao-emagosto-apos-confirmacao-de-caso-de-sarampo.ghtml

Notícia: Caminhões-pipa jogam água em ruas de Casa Branca para amenizar poeira
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 30/08/2019
Resumo: Caminhões-pipa jogam água em cerca de 20 ruas de Casa Branca (SP) para melhor
a qualidade da respiração. Nesta semana, a cidade registrou a umidade do ar mais baixa do
estado. O objetivo da ação é percorrer, principalmente, ruas de terra para diminuir a poeira que
é comum em períodos sem chuva e que causam desconforto na hora de respirar.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/30/caminhoes-pipa-jogam-agua-em-ruasde-casa-branca-para-amenizar-poeira.ghtml

Notícia: Incêndio atinge canavial e fumaça prejudica visibilidade de rodovia e
qualidade do ar em Nova Europa
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 31/08/2019
Resumo: Um incêndio de grandes proporções consumiu um canavial às margens da rodovia
Deputado Victor Maída (SP-331) por mais de cinco horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os
focos de fogo atingiram os municípios de Nova Europa, Tabatinga, Ibitinga e Gavião Peixoto
(SP). Vários destes focos foram próximos à cidade de Nova Europa e a fumaça cobriu o céu e
prejudicou a qualidade do ar.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/31/varios-focos-de-incendio-atingemcanavial-e-fumaca-prejudica-qualidade-do-ar-e-visibilidade-de-rodovia-em-nova-europa.ghtml
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