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Notícia: Voluntários navegam pelo rio Mogi Guaçu para retirar lixo e analisar 

qualidade da água 

Reportagem:Por EPTV 1, 01/12/2019 

Resumo:  Um grupo de 30 voluntários de Pirassununga (SP) realizou uma expedição no rio 
Mogi Guaçu para retirar lixo e analisar qualidade da água. Distribuídos em dez barcos, eles 
percorreram 270 quilômetros e passaram por nove cidades.O ponto de partida foi a Cachoeira 
de Emas. Essa é a terceira expedição realizada pelo grupo. A primeira aconteceu em 1994 e a 
segunda em 2004."Estamos no meio de um dos estados mais industrializados e populosos do 
país e, mesmo assim, o rio sobrevive. Quero que meus netos encontrem um Mogi cada vez 
melhor", disse um dos membros, José Ramalho Júnior, à EPTV, afiliada à TV Globo. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/01/voluntarios-navegam-pelo-rio-
mogi-guacu-para-retirar-lixo-e-analisar-qualidade-da-agua.ghtml 
 
 
 
Notícia: Grande quantidade de peixes mortos aparece às margens do rio Mogi Guaçu 

em Pirassununga 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 02/12/2019 

Resumo:  Uma grande quantidade de peixes apareceu morta às margens do rio Mogi Guaçu, 
em Pirassununga, na manhã de domingo (1º).De acordo com moradores e usuários do local, 
os peixes se acumulavam próximo as margens e também era possível encontrar animais 
mortos no meio do rio no trecho do bairro da Balsa, próximo à rodovia Rodovia Deputado 
Ciro Albuquerque (SP-225).A Polícia Ambiental de Pirassununga informou que registrou a 
denúncia e que vai acionar a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/02/grande-quantidade-de-peixes-
mortos-aparece-as-margens-do-rio-mogi-guacu-em-pirassununga.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notícia: Descalvado e Porto Ferreira estão em situação de alerta de dengue, diz 

secretaria de Saúde 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 02/12/2019 

Resumo:  Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de São Paulo apontou que 
Descalvado e Porto Ferreira (SP) estão em situação de alerta sobre criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya.De acordo com o Levantamento 
Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), feito entre julho e setembro pela 
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/02/descalvado-e-porto-ferreira-
estao-em-situacao-de-alerta-de-dengue-diz-secretaria-de-saude.ghtml 
 
 
Notícia: Pesquisadores da Embrapa de São Carlos desenvolvem sonda que analisa 

qualidade da água 

Reportagem:Por EPTV 2, 03/12/2019 

Resumo:  Uma equipe de pesquisadores da Embrapa Instrumentação de São Carlos (SP) 
desenvolveu uma sonda que analisa a qualidade da água. O equipamento foi desenvolvido 
com tecnologia nacional e pode ser usado na piscicultura para aumentar a produção. Feito de 
aço e alumínio e pesando dois quilos, o dispositivo possui sensores que coletam dados sobre 
a água. O aparelho é conectado a uma máquina, transmitindo as informações em tempo real, 
que podem ser acompanhadas pelo celular. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/03/pesquisadores-da-embrapa-de-
sao-carlos-desenvolvem-sonda-que-analisa-qualidade-da-agua.ghtml 
 
 
Notícia: Mau cheiro de vazamento em tubulação em bairro de Rincão incomoda 

moradores 

Reportagem:Por EPTV 1, 04/12/2019 

Resumo:  Os moradores do Jardim Nova Rincão, em Rincão (SP), estão incomodados com 
vazamento em uma tubulação. Eles reclamaram à EPTV, afiliada à TV Globo, que a água 
tem mau cheiro e atrai escorpiões e baratas.A população acredita que seja vazamento de 
esgoto, mas a prefeitura informou que se trata de águas pluviais. Segundo a administração, o 
proprietário da área onde está a tubulação foi avisado sobre situação. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/04/mau-cheiro-de-vazamento-em-
tubulacao-em-bairro-de-rincao-incomoda-moradores.ghtml 
 
 
Notícia: Embrapa e USP de São Carlos desenvolvem robô que mapeia a composição do 

solo em tempo real 

Reportagem:Por EPTV1, 05/12/2019 

Resumo:  Pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) 
de São Carlos (SP), desenvolveram um robô capaz de mapear o solo das plantações em 
tempo real e no próprio local. A tecnologia facilita e agiliza o trabalho do produtor na hora 
de fazer o preparo do solo e aumenta a produtividade das plantações.O robô emite um laser 



 

que quebra as moléculas do solo e as partículas formam uma espécia de nuvem de luz, com 
uma temperatura a 100 mil graus. É essa luz que é analisada pelo equipamento. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/05/embrapa-e-da-usp-de-sao-carlos-

desenvolvem-robo-que-mapeia-a-composicao-do-solo-em-tempo-real.ghtml 

 
 
Notícia: Leme confirma 871 novos casos de dengue e soma 2.630 neste ano 

Reportagem:Por EPTV1, 05/12/2019 

Resumo:  A Prefeitura de Leme (SP) confirmou 871 novos casos de dengue, somando 2.630 
pessoas infectadas com a doença neste ano, de acordo com a última atualização divulgada na 
terça-feira (3). A cidade vive uma epidemia desde o primeiro semestre deste ano.Para 
combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, a prefeitura 
realiza um mutirão de limpeza e conscientização em todos os bairros da cidade. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/05/leme-confirma-871-novos-
casos-de-dengue-e-soma-2630-neste-ano.ghtml 
 
 
Notícia: Cepta em Pirassununga faz 80 anos e é referência em pesquisas para 

conservação ambiental 

Reportagem:Por EPTV1,07/12/2019 

Resumo:  O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática 
Continental (Cepta), em Pirassununga (SP), completou 80 anos sendo um importante espaço 
destinado para pesquisas sobre conservação do meio ambiente. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/07/cepta-em-pirassununga-faz-80-
anos-e-e-referencia-em-pesquisas-para-conservacao-ambiental.ghtml 
 
 
Notícia: Bueiros não escoam água em rua de terra e chácaras de Mococa têm vários 

transtornos 

Reportagem:Por EPTV1, 09/12/2019 

Resumo:  As ruas de terra que ganharam bueiros e guia em um condomínio de quase 150 
chácaras, em Mococa (SP), estão causando transtornos para os moradores que pagam o 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os bueiros não escoam a água da chuva e eles 
precisam lidar com barro, valas e falta de acesso a serviços básicos.Segundo os moradores do 
São Domingos, a situação ocorre há anos e, recentemente, a Justiça determinou que a 
prefeitura colocasse cascalho, guia e sarjeta em toda a extensão da Rua Celeste Falarini 
Pucciarelli, mas só parte do acordo teria sido cumprido. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/09/bueiros-nao-escoam-agua-em-
rua-de-terra-e-chacaras-de-mococa-tem-varios-transtornos.ghtml 
 
 
 
 
 
 



 

Notícia: Moradores de Rio Claro reclamam de lixo descartado em terreno em frente a 

escola 

Reportagem:Por EPTV1, 11/12/2019 

Resumo:  O lixo descartado em um terreno em Rio Claro (SP) em frente a uma escola 
municipal incomoda moradores no Parque das Indústrias. A prefeitura explicou que limpa 
regularmente o local e pede a colaboração das pessoas.Morador há dez anos no bairro, o 
comerciante Marcio Lorippe disse que muita gente que vive na região descarta lixo 
irregularmente no terreno. “A prefeitura faz papel dela, mas os moradores vêm em jogam 
tudo”. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/11/moradores-de-rio-claro-
reclamam-de-lixo-descartado-em-terreno-em-frente-a-escola.ghtml 
 
 
 
Notícia: Polícia Ambiental de Pirassununga multa suspeito em R$ 3,5 mil por manter 

aves silvestres 

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

Resumo:  Um homem foi multado em R$ 3,5 mil pela Polícia Ambiental de Pirassununga 
(SP), na quarta-feira (12), suspeito de manter sete aves silvestres em cativeiro.De acordo com 
a Polícia Ambiental, o suspeito mantinha ilegalmente três canários-da-terra e quatro 
coleirinho em gaiolas na sua casa, localizada na Rua General Luiz Barbedo, no bairro Santa 
Terezinha. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/12/policia-ambiental-de-
pirassununga-multa-suspeito-em-r-35-mil-por-manter-aves-silvestres.ghtml 
 
 
 
Notícia: Prefeitura de São Carlos é condenada a pagar reajuste à empresa que 

administra aterro; comissão aponta irregularidades 

Reportagem:Por EPTV2 e G1 São Carlos e Araraquara, 12/12/2019 

Resumo:  A Prefeitura de São Carlos (SP) e a empresa São Carlos Ambiental, responsável 
pela administração do aterro sanitário do município estão brigando na Justiça por causa do 
reajuste do contrato. A administração municipal foi condenada a pagar a reposição da 
inflação dos últimos três anos, mas alega que não reajustou o pagamento porque a empresa 
não cumpre o contrato. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/12/prefeitura-de-sao-carlos-e-
condenada-a-pagar-reajuste-a-empresa-que-administra-aterro-e-diz-que-contrato-nao-e-
cumprido.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Notícia: Araraquara, São Carlos, Rio Claro e outras 13 cidades têm mutirão de 

combate ao Aedes neste sábado 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 13/12/2019 

Resumo:  Araraquara, São Carlos, Rio Claro (SP) e mais 13 cidades realizam o 5º Mutirão 
Regional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti neste sábado (14). Arrastões e vistorias 
estão previstos com o objetivo de conscientizar moradores sobre a importância de acabar 
com o transmissor da dengue, zika e chikungunya. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/13/araraquara-sao-carlos-rio-claro-
e-outras-13-cidades-tem-mutirao-de-combate-ao-aedes-neste-sabado.ghtml 
 
 
Notícia: Com patinetes, agentes de Araraquara vistoriam armadilhas para monitorar o 

Aedes aegypti 

Reportagem:Por EPTV2,14/12/2019 

Resumo:  Araraquara (SP) está instalando 920 armadilhas para monitorar o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os equipamentos serão checados por 
agentes que percorrem as casas, com patinetes elétricos.Neste ano, a cidade passou por uma 
epidemia da doença com mais de 23,8 mil casos. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/14/com-patinetes-agentes-de-
araraquara-vistoriam-armadilhas-para-monitorar-o-aedes-aegypti.ghtml 
 
 
Notícia: Polícia Ambiental de Pirassununga multa duas pessoas por pesca ilegal 

durante Piracema 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 14/12/2019 

Resumo:  A Polícia Militar Ambiental de Pirassununga (SP) flagrou, na noite de sexta-feira 
(13), dois indivíduos pescando ilegalmente no Rio Mogi Guaçu durante a Piracema. Os 
infratores estavam na vazante da barragem da Usina Aratu, a qual é qualificada como 
desembocadura e local proibido.Segundo informações da polícia, a equipe terrestre de 
patrulhamento localizou a dupla durante as ações do período noturno para reprimir a pesca 
predatória e proteger as espécies nativas que integram a bacia do Rio Paraná. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/14/policia-ambiental-de-
pirassununga-multa-duas-pessoas-por-pesca-ilegal-durante-piracema.ghtml 
 
 
Notícia: Moradores de Araraquara convivem com falta de asfalto e excesso de lixo em 

bairro 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 16/12/2019 

Resumo:  A falta de asfalto nas ruas do bairro Santa Marta gera transtornos aos moradores 
em Araraquara (SP). Além da falta de pavimentação, eles reclamam do mato alto e do 
excesso de lixo espalhado pelas vias.A prefeitura informou que tenta conseguir com os 
governos estadual e federal um convênio para terminar algumas obras. 
 



 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/16/moradores-de-araraquara-
convivem-com-falta-de-asfalto-e-excesso-de-lixo-em-bairro.ghtml 
 
 
 
Notícia: Moradores do bairro Azulville em São Carlos reclamam de piscinão criado em 

loteamento vizinho 

Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 16/12/2019 

Resumo:  Os moradores do bairro Azulville, em São Carlos (SP), estão preocupados com as 
obras de um piscinão criado para conter a água da chuva no loteamento vizinho.Segundo o 
instalador de equipamentos de segurança Valdecir da Silva, o problema está nas saídas do 
escoamento da água feito no bairro Jardim Letícia. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/16/moradores-do-bairro-azulville-
em-sao-carlos-reclamam-de-piscinao-criado-em-loteamento-vizinho.ghtml 
 
 
Notícia: Época de chuva em Araraquara aumenta 30% os casos de entupimento de 

esgoto 

Reportagem:Por EPTV1, 16/12/2019 

Resumo:  Os casos de entupimento de esgoto em Araraquara (SP) aumentam 30% durante o 
período de chuva, segundo dados do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae). 
Uma das causas é o descarte irregular de materiais na tubulação.De acordo com a autarquia, 
no mês passado foram realizados 368 atendimentos. Já em junho, durante o período de 
estiagem, foram registradas 282 ocorrências. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/16/epoca-de-chuva-em-
araraquara-aumenta-30percent-os-casos-de-entupimento-de-esgoto.ghtml 
 
 
 
Notícia: Postos de Araraquara estão sem vacina contra difteria, tétano e coqueluche há 

dois meses 

Reportagem:Por EPTV2, 20/12/2019 
Resumo:  O sistema público de saúde de Araraquara (SP) está sem a vacina tríplice 
bacteriana (DTP). As doses acabaram há dois meses e não houve reposição. O 
desabastecimento ocorre em outros municípios do Estado de São Paulo.A DTP previne 
difteria, tétano e coqueluche e deve ser tomada em cinco doses por crianças com idade entre 
dois meses e 4 anos. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/20/postos-de-araraquara-estao-
sem-vacina-contra-difteria-tetano-e-coqueluche-ha-dois-meses.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notícia: Buracos em ruas atrapalham acesso ao distrito industrial de São José do Rio 

Pardo e geram queixas 

Reportagem:Por EPTV1, 21/12/2019 

Resumo:  Empresários do distrito industrial de São José do Rio Pardo (SP) e motoristas que 
passam pela região reclamam da quantidade de buracos nas ruas.Outros problemas relatados 
são o mato alto, que atrapalha a visibilidade dos motoristas, e a falta de calçadas, que oferece 
risco aos pedestres. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/21/buracos-em-ruas-atrapalham-
acesso-ao-distrito-industrial-de-sao-jose-do-rio-pardo.ghtml 
 
 
Notícia: Chuva e vento derrubam árvores em Pirassununga e Brotas 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 22/12/2019 

Resumo:  Uma árvore caiu sobre uma casa na zona rural de Pirassununga (SP) durante a 
chuva na noite de sábado (21). Ninguém ficou ferido.A Defesa Civil esteve no local e teve 
que interditar o imóvel por causa dos riscos de desabamento. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/22/chuva-e-vento-derrubam-
arvores-em-pirassununga-e-brotas.ghtml 
 
 
Notícia: Descarte de lixo e falta de asfalto em bairro de São Carlos causam prejuízos: 

'muito complicado' 

Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 26/12/2019 

Resumo:  A sujeira provocada pelo descarte irregular de lixo no bairro São José em São 
Carlos (SP) gera reclamações dos moradores.O lixo é jogado em um terreno às margens de 
uma rua sem asfalto e cheia de buracos. 'Muito complicado aqui', disse o produtor rural 
Marcelo Fargoni.Segundo a prefeitura, as ruas serão pavimentadas após a construção do 
piscinão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que irá 
resolver o problema de enchentes no bairro.Em relação à limpeza, a administração pública 
informou que o serviço deverá ser realizado pela Secretaria de Serviços Públicos em janeiro. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/26/descarte-de-lixo-e-falta-de-
asfalto-em-bairro-de-sao-carlos-causam-prejuizos-muito-complicado.ghtml 
 
 
Notícia: Descarte de móveis aumenta cerca 20% no ecoponto de Rio Claro nesta época 

do ano 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 27/12/2019 

Resumo:  O descarte de móveis aumenta cerca de 20% no ecoponto do bairro Cervezão, em 
Rio Claro (SP), nesta época do ano.Alguns materiais são reaproveitados e vão para doação, 
enquanto outros têm como destino a reciclagem.O analista de desenvolvimento Marcelo 
Santos comprou uma geladeira nova e já deu um destino certo para o isopor que vem com 
ela. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/12/27/descarte-de-moveis-aumenta-
cerca-20percent-no-ecoponto-de-rio-claro-nesta-epoca-do-ano.ghtml 
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