Edição Nº 10 – Ano 07

Araraquara, 31 de Outubro de 2019.

Período: Outubro de 2019

Notícia: Racionamento em Santa Cruz das Palmeiras corta a água da população 12
horas por dia
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 10/10/2019
Resumo: Santa Cruz das Palmeiras (SP) passa por mais um racionamento de água. Há 15
dias, o abastecimento para os moradores é interrompido das 6h às 18h.O problema é
recorrente. Em 2018, foi publicado um decreto que autoriza o poder público a racionar água.
O documento não foi revogado e este ano ainda não tinha sido utilizado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/10/racionamento-em-santa-cruzdas-palmeiras-corta-a-agua-da-populacao-12-horas-por-dia.ghtml

Notícia: Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Pardo confirma 1º caso de
sarampo
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 11/10/2019
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São José de Rio Pardo (SP) confirmou nesta
sexta-feira (11) o primeiro caso de sarampo. O paciente é um homem de 28 anos que pode ter
contraído a doença na cidade, já que não há histórico de ele ter viajado. Segundo Gisele
Cristina Santos Flausino, coordenadora da Vigilância, o paciente não chegou a ser internado.
"Ele fez acompanhamento ambulatorial, está em fase de recuperação e já voltou à rotina de
trabalho", disse.Ainda de acordo com a Vigilância há dez notificações de casos e oito em
andamento.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/11/vigilancia-epidemiologica-desao-jose-do-rio-pardo-confirma-1o-caso-de-sarampo.ghtml
Notícia: Polícia Ambiental realiza operação de combate ao tráfico de animais silvestres
em Araraquara e região
Reportagem: Por EPTV1, 14/10/2019
Resumo: A Polícia Ambiental realiza uma operação de combate ao tráfico de animais
silvestres em Araraquara, Américo Brasiliense, Matão, São Carlos, Gavião Peixoto e Ibaté
(SP) nesta segunda-feira (14).Os alvos da ação são os criadores autorizados pelos órgãos
ambientais, mas que fazem o comércio ilegal de aves silvestres adultas e filhotes pela
internet, e também pessoas suspeitas de criar e vender ilegalmente.

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/14/policia-ambiental-realizaoperacao-de-combate-ao-trafico-de-animais-silvestres-em-araraquara-e-regiao.ghtml
Notícia: Moradores de Ribeirão Bonito reclamam da falta de água em bairro há mais
de duas semanas
Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 15/10/2019
Resumo: Moradores do bairro Morumbi, em Ribeirão Bonito (SP) estão sem água há mais
de 15 dias. O abastecimento ocorre apenas de madrugada e não é suficiente para atender
todas as necessidades das casas.O Departamento de Água de Ribeirão Bonito alega que a
represa onde é feita a captação está com menos água e que vai colocar um segundo
caminhão-pipa trabalhando 24 horas por dia, para reabastecer os reservatórios.O
departamento disse ainda que já pediu ao governo estadual a perfuração de um novo poço
profundo para resolver o problema.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/15/moradores-de-ribeirao-bonitoreclamam-da-falta-de-agua-em-bairro-ha-mais-de-duas-semanas.ghtml
Notícia: Grupo de Araraquara planta mudas de árvores nativas em terreno de 15 mil
metros
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 15/10/2019
Resumo: Um grupo está plantando mudas de árvores nativas em um terreno de
aproximadamente 15 mil metros quadrados no Jardim Igaçaba, em Araraquara (SP). O
objetivo é transformar local em uma área de lazer para a comunidade.A ação é realizada por
alunos da Fundação Toque, que atende pessoas com deficiência, e pela Fundação Araporã,
que defende os direitos de povos indígenas e luta pela preservação do meio ambiente. As
atividades contam com ajuda do trabalhador rural Cido Pereira de Souza.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/15/grupo-de-araraquara-plantamudas-de-arvores-nativas-em-terreno-de-15-mil-metros.ghtml
Notícia: Prefeitura irá punir descarte irregular de entulho em vários pontos de Araras
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 15/10/2019
Resumo: Mesmo com o cronograma de entulho implantado, a Prefeitura Municipal de
Araras (SP) diz que ainda é possível encontrar materiais descartados de forma irregular em
vários pontos da cidade.Por isso, quem for flagrado desrespeitando as determinações de
calendário ou quantia estipulada será cobrado pela taxa de serviço executado pela própria
prefeitura, de acordo com tabela de preços públicos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/15/prefeitura-ira-punir-descarteirregular-de-entulho-em-varios-pontos-de-araras.ghtml

Notícia: Racionamento de água em Santa Cruz das Palmeiras terá fornecimento de
água por 12h a cada dois dias
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 18/10/2019
Resumo: A prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (SP) divulgou nesta sexta-feira (18)
novas medidas de racionamento de água em uma escala de 12 por 36 horas no município
(veja escala de racionamento abaixo).Com a mudança, o abastecimento será liberado por 12
horas e fechado por 36. Segundo a prefeitura, a medida passa a valer nesta sexta devido à
falta de chuvas aliado ao baixo nível dos reservatórios.Ainda de acordo com a administração
pública, a medida não permite nenhum tipo de lavagem de quintais, garagem e calçadas e a
escala de racionamento seguirá até que os níveis dos reservatórios seja recuperado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/18/moradores-de-santa-cruz-daspalmeiras-terao-fornecimento-de-agua-por-12h-e-ficarao-36h-sem.ghtml

Notícia: Caconde proíbe entrada de banhistas em represa por suspeita de contaminação
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 18/10/2019
Resumo: A Prefeitura de Caconde (SP) proibiu a entrada de banhistas na represa Graminha,
que está interditada por suspeita de contaminação. Segundo o município, desde quarta-feira
(16), as águas estão esverdeadas e, em alguns pontos, com mau cheiro, podendo oferecer
perigo à saúde pública.Procurada pelo G1, a assessoria de imprensa da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou que a represa é gerenciada pela
empresa de energia AES Tietê e que as licenças ambientais foram concedidas por órgãos
federais.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/18/caconde-proibe-entrada-debanhistas-em-represa-por-suspeita-de-contaminacao.ghtml
Notícia: Buracos e entulhos em bairro de São José do Rio Pardo geram transtornos a
moradores
Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 22/10/2019
Resumo: Moradores do Natal Merli I, em São José do Rio Pardo (SP), reclamam dos
transtornos causados pelos buracos e entulho descartado de forma irregular que está atraindo
animais peçonhentos. Alguns buracos chegam a ter 21 centímetros de profundidade. A
prefeitura informou que está com dificuldade em recuperar as ruas do bairro porque faltam
recursos para a realização do serviço de recapeamento e que está buscando verbas para o
serviço. Ainda de acordo com a administração pública, é realizada regularmente a coleta de
lixo e retirada de entulho descartado de forma irregular pelos moradores.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/22/buracos-e-entulhos-em-bairrode-sao-jose-do-rio-pardo-geram-transtornos-a-moradores.ghtml

Notícia: São Carlos registra três casos de pessoas picadas por escorpião ao mês,
segundo a Vigilância
Reportagem:Por EPTV1,22/10/2019
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (SP) registra, em média, três casos de
picadas de escorpião ao mês. Os dados levam em conta os 29 casos registrados entre 1º de
janeiro e 18 de outubro de 2019.De acordo com a supervisora da unidade de Controle de
Zoonoses e Endemias de São Carlos, Luciana Karina Marquetti, o perigo dos escorpiões
aumenta com a chegada do tempo chuvoso e quente, pois eles se reproduzem mais.Além de
aumentar a oferta de água, a chuva promove o aparecimento de escorpiões que estavam
escondidos dentro de bueiros. Além desses locais, bairros perto da linha férrea, de córregos e
do cemitério também costumam ter mais destes insetos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/22/sao-carlos-registra-tres-casosde-pessoas-picadas-por-escorpiao-ao-mes-segundo-vigilancia.ghtml
Notícia: Araraquara confirma 118 novos casos de dengue e soma mais de 23,5 mil este
ano
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 22/10/2019
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Araraquara (SP) confirmou nesta terça-feira (22)
mais 118 casos de dengue e já soma 23.541 pessoas infectadas e cinco mortes causadas pela
doença neste ano. De acordo com o boletim, as novas confirmações são referentes a meses
anteriores e estão sendo contabilizados apenas agora. Além dos casos confirmados, 2.242
notificações foram descartadas e outras 388 tiveram resultado inconclusivo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/22/araraquara-confirma-118novos-casos-de-dengue-e-soma-mais-de-235-mil-neste-ano.ghtml

Notícia: Moradores de São Carlos reclamam de cheiro de esgoto e lixo descartado em
terreno
Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 23/10/2019
Resumo: Moradores do bairro Antenor Garcia em São Carlos (SP) estão incomodados com
o cheiro do esgoto e o lixo jogado em um terreno, situação que atrai animais peçonhentos.
Segundo a prefeitura, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) não registrou nenhuma
reclamação sobre a área que fica na Avenida Donato Pedrino, mas que vai encaminhar uma
equipe vara verificar o problema. Ainda de acordo com a administração pública, o terreno
com lixo descartado irregularmente é particular e o dono deve realizar a limpeza. A
prefeitura ressaltou que há um ecoponto no bairro Cidade Aracy para descarte de entulho.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/23/moradores-de-sao-carlosreclamam-de-cheiro-de-esgoto-e-lixo-descartado-em-terreno.ghtml

Notícia: Caminhões-pipa levam água de uma represa para outra em Santa Cruz das
Palmeiras
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 24/10/2019
Resumo: Após anunciar uma escala de racionamento de água de 12 por 36 horas no
município, empresas de Santa Cruz das Palmeiras (SP) utilizam três caminhões-pipa com
capacidade de 60 mil litros de água para transferir água de uma represa para outra durante 24
horas por dia. A captação de água é feita no reservatório de uma das três estações do
município, localizada no Jardim das Palmeiras, que é abastecido pelo Rio da Prata.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/24/caminhoes-pipa-levam-aguade-uma-represa-para-outra-em-santa-cruz-das-palmeiras.ghtml

Notícia: Ação de combate ao descarte irregular de resíduos recolhe 2 veículos e aplica
13 multas
Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 25/10/2019
Resumo: Com objetivo de orientar e fiscalizar os responsáveis pelo transporte de resíduos
sólidos em Araraquara (SP), a prefeitura realizou na quinta-feira (24) uma nova fase da
operação de combate ao descarte irregular. Desta vez, a ação que reuniu funcionários de
diferentes setores da administração e Polícia Militar, ocorreu no Cecap, apreendeu veículos e
aplicou multas. Durante a ação, proprietários de veículos com carretas, caçambas, furgões e
baú foram orientados sobre a legislação e os locais adequados para o descarte.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/25/acao-de-combate-ao-descarteirregular-de-residuos-recolhe-2-veiculos-e-aplica-13-multas.ghtml
Notícia: Incêndio atinge 4 mil pés de mogno africano no assentamento Bela Vista em
Araraquara
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,25/10/2019
Resumo: Um incêndio de grandes proporções atingiu 4 mil pés de uma plantação de mogno
africano no assentamento Bela Vista, em Araraquara (SP), na tarde desta sexta-feira (25).
Ninguém se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros e também um caminhão tanque de uma
usina estiveram no local para controlar as chamas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/25/incendio-atinge-4-mil-pes-demogno-africano-no-assentamento-bela-vista-em-araraquara.ghtml
Notícia: São Carlos não recebe vitamina que ajuda a evitar complicações do sarampo
em bebês
Reportagem:Por EPTV2, 25/10/2019
Resumo: Há mais de um mês, o Ministério da Saúde anunciou que ia distribuir a vitamina A
para os estados com casos de sarampo. São Paulo recebeu 200 doses, mas não repassou para
São Carlos, que já registrou 23 casos da doença. O suplemento é importante para evitar
complicações de sarampo em bebês com menos de 6 meses, que não podem tomar a vacina.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/25/sao-carlos-nao-recebe-

vitamina-que-ajuda-a-evitar-complicacoes-do-sarampo-em-bebes.ghtml
Notícia: Descarte irregular de lixo ao redor do campus 2 da USP em São Carlos gera
reclamações
Reportagem:Por EPTV1, 28/10/2019
Resumo: Moradores do bairro Santa Angelina, em São Carlos (SP), reclamam da situação
da falta de manutenção e do descarte irregular de lixo no entorno do campus 2 da
Universidade de São Paulo (USP).A assessoria de imprensa da USP informou que já
solicitou algumas vezes à prefeitura que realizasse a limpeza.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/28/descarte-irregular-de-lixo-aoredor-do-campus-2-da-usp-em-sao-carlos-gera-reclamacoes.ghtml
Notícia: Geadas e chuvas de granizo em Caconde prejudicam lavouras de café
Reportagem:Por EPTV1, 29/10/2019
Resumo: O tempo instável tem preocupado os produtores de café de Caconde (SP).
Na semana passada, a chuva de granizo afetou as lavouras gerou prejuízos na cidade que tem
cerca de 1,2 mil cafeicultores. O café representa mais de 80% da economia do município,
afirma o Sindicato Rural de Caconde.Segundo a Somar Meteorologia, neste mês foram
registrados 91 milímetros de chuva, situação que está abaixo da média histórica do mês de
136 milímetros.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/29/geadas-e-chuvas-de-granizoem-caconde-prejudicam-lavouras-de-cafe.ghtml
Notícia: Menino de 12 anos morre após ser picado por escorpião em ciclovia de Casa
Branca
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 29/10/2019
Resumo: Um menino de 12 anos morreu, nesta terça-feira (29), após ser picado por um
escorpião na ciclovia de Casa Branca, no último domingo (27). Vitor Daniel Spindola Borges
morreu na UTI do hospital São Francisco, em Sertãozinho, onde estava internado desde a
madrugada de segunda-feira (28). Segundo relato do padrasto, Alexandre Rovani, o menino
estava voltando para a casa passando pela ciclovia quando foi picado no dedo do pé, por
volta das 19h de domingo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/29/menino-de-12-anos-morreapos-ser-picado-por-escorpiao-em-ciclovia-de-casa-branca.ghtml
Notícia: Manutenção do Daae pode deixar ao menos 20 bairros sem água nesta 4ª feira
em Araraquara
Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,30/10/2019
Resumo: Moradores de ao menos 20 bairros de Araraquara (SP) podem ficar sem água
nesta quarta-feira (30) até as 18h devido a obras. O Departamento Autônomo de Água e
Esgoto (Daae) vai substituir redes e ramais de água na Vila Xavier.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/30/manutencao-do-daae-pode-

deixar-ao-menos-20-bairros-sem-agua-nesta-4a-feira-em-araraquara.ghtml
Notícia: Moradores de distrito de São Carlos ficam sem água após bomba parar por
falta de energia
Reportagem:Por EPTV1, 31/10/2019
Resumo:Moradores do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos (SP), tiveram o
fornecimento de água interrompido após a bomba do reservatório parar de funcionar devido à
queda de energia. A previsão é que o serviço se normalize até as 20h desta quinta-feira
(31).O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informou que, devido a
uma falha na rede elétrica, a bomba do poço que abastece o distrito parou de funcionar. A
autarquia registrou quatros protocolos de reclamação junto à CPFL Paulista.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/31/moradores-de-distrito-de-saocarlos-ficam-sem-agua-apos-bomba-parar-por-falta-de-energia-eletrica.ghtml
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