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                                                          Período: Setembro de 2019 

 

Notícia:  MP convida população para audiência pública que discute poluição do ar em 

Santa Gertrudes 

Reportagem:Por EPTV1, 11/09/2019 

Resumo:  O Ministério Público realiza uma audiência pública aberta à população nesta 

quarta-feira (11), às 19h, na Câmara de Santa Gertrudes (SP), para discutir o que vem sendo 

feito para melhoria das condições do ar da cidade. No mês passado, a Justiça concedeu uma 

liminar que determinou a fiscalização permanente de caminhões em estradas vicinais não 

pavimentadas da região. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/11/mp-convida-populacao-para-audiencia-

publica-que-discute-poluicao-do-ar-em-santa-gertrudes.ghtml 

 

Notícia:  Moradores dos bairros Vila Prado e Antenor Garcia sofrem com falta de água 

em São Carlos 

Reportagem:Por EPTV1, 12/09/2019 

Resumo: Moradores dos bairros Vila Prado e Antenor Garcia, em São Carlos (SP), estão 

sofrendo com os transtornos e prejuízos causados pela falta de água há dias.No site da 

prefeitura, a autarquia explicou que está fazendo a interligação do reservatório do bairro 

Nova Estância com o Parque Industrial. Após esse serviço, a água será bombeada para a Vila 

Nery aumentando a capacidade do reservatório da região. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/12/moradores-dos-bairros-vila-prado-e-

antenor-garcia-sofrem-com-falta-de-agua-em-sao-carlos.ghtml 

 

Notícia:  Incêndio atinge área de preservação ambiental de 25 mil metros quadrados 

em São Carlos 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 12/09/2019 

Resumo:  Um incêndio atingiu uma área de preservação ambiental de aproximadamente 25 

mil metros quadrados na quarta-feira (11), entre os bairros Aracê de Santo Antônio e 

Embaré, em São Carlos (SP). Ninguém ficou ferido. 



 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/12/incendio-atinge-area-de-preservacao-

ambiental-de-25-mil-metros-quadrados-em-sao-carlos.ghtml 

 

Notícia:  Aterro sanitário de Mococa não faz compactação de lixo e Cetesb adverte 

prefeitura 

Reportagem:Por EPTV2, 13/09/2019 

Resumo:  Sem compactação de lixo, o aterro sanitário de Mococa (SP) está como um lixão a 

céu aberto. Há quatro anos, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) já 

encontrou irregularidades, que foram solucionadas para que o local não fosse fechado. Nesta 

semana o órgão advertiu a prefeitura para que resolva problemas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/13/aterro-sanitario-de-mococa-nao-faz-

compactacao-de-lixo-e-cetesb-adverte-prefeitura.ghtml 

 

Notícia:  Mortandade de peixes no rio Mogi Guaçu preocupa moradores e pescadores 

de Araras 

Reportagem:Por EPTV1, 17/09/2019 

Resumo:  Moradores, pescadores e até visitantes de Araras (SP) estão preocupados com a 

mortandade de peixes no rio Mogi Guaçu registrada nos primeiros dias de setembro. Eles 

acreditam que o esgoto despejado sem tratamento seja a causa do problema. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/17/mortandade-de-peixes-no-rio-mogi-

guacu-preocupa-moradores-e-pescadores-de-araras.ghtml 

 

Notícia:  Américo Brasiliense raciona água em dois períodos por conta do aumento do 

consumo 

Reportagem:Por EPTV1, 17/09/2019 

Resumo:  Américo Brasiliense (SP) está racionando água em dois períodos desde a semana 

passada, segundo o Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Daema). Sem chuvas, 

aumentou o consumo na cidade e a orientação é que os moradores economizem e evitem o 

desperdício. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/17/americo-brasiliense-raciona-agua-em-

dois-periodos-por-conta-do-aumento-do-consumo.ghtml 

 

 

 



 

Notícia:  Incêndio atinge fazenda e canavial em Itirapina e destrói área de cerrado de 

40 hectares; veja fotos 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 18/09/2019 

Resumo:  Um incêndio atingiu uma área de cerrado e destruiu cerca de 40 hectares na tarde 

desta quarta-feira (18), entre o Balneário do Broa e a Vila Pinhal, em Itirapina (SP). Um 

incêndio atingiu uma área de cerrado e destruiu cerca de 40 hectares na tarde desta quarta-

feira (18), entre o Balneário do Broa e a Vila Pinhal, em Itirapina (SP). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/18/incendio-atinge-fazenda-e-canavial-em-

itirapina-e-destroi-area-de-cerrado-de-40-hectares-veja-fotos.ghtml 

 

Notícia: Chamas chegam a 10 metros de altura em mata às margens da SP-310 em 

Matão 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,18/09/2019 

Resumo: Um incêndio às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão, 

assustou motoristas e a fumaça prejudicou a visibilidade na tarde desta quarta-feira (18). Um 

vídeo mostrou as chamas com cerca de 10 metros de altura. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/18/video-chamas-e-fumaca-em-mata-

assustam-motoristas-na-rodovia-sp-310-em-matao.ghtml 

 

Notícia:  Baixa umidade do ar favorece queimadas e prejudica a saúde de moradores de 

Rio Claro.  

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,19/09/2019 

Resumo:  O tempo seco e o calor intenso deixam a umidade relativa do ar muito baixa, o que 

favorece as queimadas em Rio Claro (SP). O número de focos já chega a 22 de janeiro até 

agora, mais que o dobro em relação ao ano passado quando foram registrados 10. A situação 

afeta a saúde da população.Somente nesta semana foram três queimadas na área da Floresta 

Estadual. Praticamente todos os incêndios ocorridos na cidade estão nas margens, perto das 

casas, onde há circulação de pessoas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/19/baixa-umidade-do-ar-favorece-

queimadas-e-prejudica-a-saude-de-moradores-de-rio-claro.ghtml 

 

 

 

 



 

Notícia: Mutirão de 2h retira 79 sacos de lixo de terrenos e ruas do Cidade Aracy em 

São Carlos 

Reportagem:EPTV2, 21/09/2019 

Resumo:  Um mutirão retirou 79 sacos de 100 litros com resíduos de terrenos e ruas do 

bairro Cidade Aracy, em São Carlos (SP), neste sábado (21).A ação em comemoração ao Dia 

Mundial da Limpeza, reuniu cerca de 100 pessoas, entre elas escoteiros, e durou duas 

horas.“A maior parte [do lixo] é sacolinhas, potinho de sorvete e copinhos que a pessoa 

acaba jogando no terreno, que fica e que pode acumular água”, contou a agente de endemias 

Cláudia Serafim. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/21/mutirao-de-2h-retira-79-sacos-de-lixo-

de-terrenos-e-ruas-do-cidade-aracy-em-sao-carlos.ghtml 

 

Notícia:  1,7 milhão de abelhas morrem em incêndio em mata de Casa Branca 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,22/09/2019 

Resumo:  Um incêndio em uma mata de Casa Branca (SP) matou mais de 1,7 milhões de 
abelhas, na tarde de sábado (22). Dois apicultores tiveram suas colmeias totalmente 
queimadas. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/22/17-milhao-de-abelhas-morrem-em-

incendio-em-mata-de-casa-branca.ghtml 

 

Notícia:  Polícia Ambiental desmonta rinha e apreende 72 galos em Santa Rita do Passa 

Quatro 

Reportagem:22/09/2019 

Resumo:  A Polícia Ambiental desmontou uma rinha de galos que era realizada neste 

domingo, na zona rural de Santa Rita do Passa Quatro (SP) e apreendeu 72 aves.Vinte e 

cinco pessoas que estavam no local, entre organizador, espectadores, apostadores e donos 

dos galos foram autuadas e multadas em R$ 216 mil cada uma. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/22/policia-ambiental-desmonta-rinha-e-

apreende-72-galos-em-santa-rita-do-passa-quatro.ghtml 

 

Notícia:  Araraquara registra 602 novos casos de dengue e totaliza mais de 21,4 mil este 

ano 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 23/09/2019 

Resumo:  Araraquara (SP) soma 21.445 casos de dengue neste ano, segundo confirmação da 

Vigilância Epidemiológica nesta segunda-feira (23). Cinco mortes causadas pela doença 



 

foram registradas.De acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica, os 602 novos 

casos registrados são referentes aos meses anteriores, que estão sendo contabilizados apenas 

agora. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/23/araraquara-registra-602-novos-casos-

de-dengue-e-totaliza-mais-de-214-mil-este-ano.ghtml 

 

Notícia:  São João da Boa Vista confirma mais três casos de sarampo 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 23/09/2019 

Resumo:  A Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) confirmou mais três casos de sarampo 

na cidade. Os pacientes são um homem de 28 anos e dois bebês de 5 meses e 1 ano.Segundo 

a Vigilância Epidemiológica, o homem mora em São Paulo, mas teve os sintomas e foi 

diagnosticado em São João. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/23/sao-joao-da-boa-vista-confirma-mais-

tres-casos-de-sarampo.ghtml 

 

Notícia:  Cientistas usam molécula do veneno da abelha para criar sensor de bactérias 

em alimentos 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 24/09/2019 

Resumo:  Pesquisadores de São Carlos (SP) criaram um biosensor para detectar bactérias em 

alimentos e bebidas que usa uma molécula presente no veneno do ferrão da abelha.O 

dispositivo desenvolvido nos laboratórios do Instituto de Física de São Carlos da 

Universidade de São Paulo (IFSC-USP), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) usa nanotecnologia e é capaz 

de detectar bactérias com alta sensibilidade em uma amostra muito pequena e ainda promete 

ser mais rápida e barata do que os métodos tradicionais. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/24/cientistas-usam-molecula-do-veneno-

da-abelha-para-criar-sensor-de-bacterias-em-alimentos.ghtml 

 

Notícia:  Moradores sofrem com falta de água e Caconde faz rodízio para manter 

abastecimento de bairros 

Reportagem:Por EPTV1,24/09/2019 

Resumo:  Os moradores de pelo menos dois bairros de Caconde (SP) estão sem água nas 

torneiras e chuveiros há uma semana. Durante o período de estiagem, a cidade é uma das que 

mais sofrem com a falta de água e está fazendo rodízio para manter abastecimento das casas, 



 

segundo prefeitura.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/24/moradores-sofrem-com-falta-de-agua-e-

caconde-faz-rodizio-para-manter-abastecimento-de-bairros.ghtml 

 

Notícia:  Presença de lobos-guarás nas cidades é reflexo das queimadas e busca por 

comida, diz biólogo 

Reportagem:Por EPTV2,25/09/2019 

Resumo:  Espécimes de lobo-guará foram vistos em São João da Boa Vista, Rio Claro e 

Mococa (SP), na primeira quinzena de setembro.A presença desse animal silvestre em um 

ambiente urbano sempre chama a atenção, mas segundo o biólogo do Parque Ecológico de 

São Carlos, Fernando Magnani, é reflexo de aspectos negativos como queimadas e falta de 

comida. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/25/presenca-de-lobos-guaras-nas-cidades-

e-reflexo-das-queimadas-e-busca-por-comida-diz-biologo.ghtml 

 

Notícia:  Entulho em área de preservação em São Carlos incomoda moradores 

Reportagem:Por Bom Dia Cidade,25/09/2019 

Resumo:  Moradores do Jardim São Rafael, em São Carlos (SP), reclamam que a prefeitura 

deixou entulho irregularmente em terreno após demolir casas que foram construídas em área 

de preservação ambiental. A sujeira atrai animais peçonhentos.De acordo com a secretaria de 

Serviços Públicos, a limpeza será realizada até o fim do mês. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/25/entulho-em-area-de-preservacao-em-

sao-carlos-incomoda-moradores.ghtml 

 

Notícia:  Ibaté confirma primeiro caso de sarampo em um bebê de 1 ano 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 26/09/2019 

Resumo:  Ibaté (SP) teve o primeiro caso de sarampo confirmado. O paciente é um bebê de 

um ano, que foi diagnosticado depois de passar por atendimento no Hospital Universitário de 

São Carlos (SP).De acordo com a Prefeitura de Ibaté, foi feito o bloqueio vacinal na família 

do menino e na creche que ele frequenta. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/26/ibate-confirma-primeiro-caso-de-

sarampo-em-um-bebe-de-1-ano.ghtml 

 

 



 

Notícia:  Estudante de design digital de Araraquara compete nos EUA com ideia para 

gerar energia limpa 

Reportagem:Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara, 26/09/2019 

Resumo:  Um dispositivo de apenas 15 centímetros capaz de converter as vibrações dos 

trilhos do metrô em energia elétrica. Essa é a ideia da estudante de design digital Isabella 

Franco de Bastos Cirello de Araraquara (SP) em parceria com um grupo de mexicanos, um 

colombiano e outros brasileiros, que superou outras 49 na segunda fase de uma competição 

de negócios internacional e foi contemplada com uma mentoria. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/26/estudante-de-design-digital-de-

araraquara-compete-nos-eua-com-ideia-para-gerar-energia-limpa.ghtml 

 

Notícia:  Encontro nacional discute escolha da agricultura familiar para a alimentação 

escolar em São Carlos 

Reportagem:Por EPTV1,25/09/2019 

Resumo:  A edição de 2019 do Encontro Nacional de Alimentação Escolar reúne cerca de 

1200 pessoas em São Carlos (SP), nesta quarta-feira (25), para debater o tema: “Agricultura 

Familiar e Gestão: abordagem em prol da alimentação saudável e adequada”.Um dos 

objetivos do evento é orientar os conselheiros municipais, gestores e nutricionistas de todo o 

Brasil, para que eles executem com eficiência Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/09/25/encontro-nacional-discute-escolha-da-

agricultura-familiar-para-a-alimentacao-escolar-em-sao-carlos.ghtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Expediente 

Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 

Coordenação – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 

Profa. Dra. Helena Carvalho De Lorenzo 

Coordenadora – NPDL – Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Local e Meio Ambiente 

Prof. Dr. Guilherme Rossi Gorni 

Coordenador - CEAM - Centro de Estudos Ambientais 

Msc. Larissa Camerlengo Dias Gomes 

Pesquisadora 

Fernanda Cesar da Silva – Secretária CIEPesquisa 

O"ClippingdoMeioAmbiente"éumserviçooferecidopeloNPDL–NúcleodeEstudoePesquisa 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 

solicitaramouforamindicadaspelosnossosleitores.EsteClippingnãopodeserconsideradocomo 

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.bre 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-mailclippingdomeioambiente@uniara.com.br 
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