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                                                          Período: Janeiro de 2020 

 

Notícia: Moradores e comerciantes de Porto Ferreira reclamam de aumento em contas 

de água 

Reportagem:Por EPTV1,01/01/2020 

Resumo:  O valor das contas de água em Porto Ferreira (SP) aumentou mais do que o 
esperado nos últimos meses, segundo moradores e comerciantes da cidade. Em uma das 
casas, a conta passou de R$ 91,02 em novembro para quase R$ 2 mil em dezembro. Em um 
estabelecimento comercial, foi cobrado o valor de um desligamento indevido.A BRK 
Ambiental alegou que não houve aumento nas contas de Porto Ferreira, mas um reajuste 
anual de 6,39% que passou a valer em 1º de outubro. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/01/moradores-e-comerciantes-de-
porto-ferreira-reclamam-de-aumento-em-contas-de-agua.ghtml 
 
 
Notícia: Vereadores de Rio Claro pedem explicações sobre novo contrato de coleta de 

lixo 35% mais caro 

Reportagem:Por EPTV1, 02/01/2020 

Resumo:  Vereadores de Rio Claro (SP) enviaram um requerimento à prefeitura pedindo 
explicações sobre o contrato emergencial feito com uma empresa de coleta seletiva de lixo 
que tem valor 35% maior do que o praticado anteriormente.  
Em nota, a prefeitura informou que o valor pago à ZBX Manutenção Viária e Limpeza 
Pública Limitada, nova empresa contratada, é maior porque os valores que a empresa anterior 
recebia estavam defasados. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/02/vereadores-de-rio-claro-pedem-
explicacoes-sobre-novo-contrato-de-coleta-de-lixo-35percent-mais-caro.ghtml 
 
 
Notícia: Chuva forte que atingiu São Carlos na quinta-feira representa 47% da média 

mensal, diz Defesa Civil 

Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 03/01/2020 

Resumo:  A chuva forte que causou alagamentos e transtornos em São Carlos (SP) na 
quinta-feira (2) representou 47% do que normalmente é registrado em todo o mês, de acordo 
a Defesa Civil do município. A estimativa é que a chuva tenha chegado a 90 
milímetros.Devido à intensidade da água, vários transtornos foram registrados, como o 
desabamento do muro do viaduto na Vila Prado e casas alagadas. 



 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/03/chuva-forte-que-atingiu-sao-
carlos-na-quinta-feira-representa-47percent-da-media-mensal-diz-defesa-civil.ghtml 
 
 
Notícia: Moradores de vários bairros de Leme ficam sem abastecimento de água após 

chuvas fortes 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 06/01/2020 

Resumo:  Pelo menos sete bairros de Leme (SP) estão sem água desde sábado (4), após as 
chuvas fortes que atingiram a cidade. Os moradores reclamaram da situção durante a tarde 
desta segunda-feira (6). O problema foi causado pelo acúmulo de folhagens, galhos e lama na 
estação de captação de água, de acordo com a Superintendência de Água e Esgotos da 
Cidade de Leme (Saecil). O órgão diz que o abastecimento já está sendo normalizado. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/06/moradores-de-varios-bairros-
de-leme-ficam-sem-abastecimento-de-agua-apos-fortes-chuvas.ghtml 
 
 
Notícia: Chuva causa prejuízos na lavoura e dificulta acesso a estrada rural em São 

Carlos 

Reportagem:Por EPTV1, 07/01/2020 

Resumo:  A chuva que causou estragos em São Carlos (SP) no fim de semana prejudicou 
também quem mora na área rural, já que a situação dos buracos nas estradas de terra piorou. 
A prefeitura decidiu decretar estado de emergência. O produtor rural Renan Davi Broggio 
disse que sofreu um prejuízo de R$ 1 mil com a plantação de cebolinha, salsinha, cheiro 
verde, já que não conseguiu levar as hortaliças para o bar que tem na cidade, onde vende os 
produtos. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/07/chuva-causa-prejuizos-na-
lavoura-e-dificulta-acesso-a-estrada-rural-em-sao-carlos.ghtml 
 
 
Notícia: Pista de caminhada tomada pelo mato gera reclamações de moradores em 

Araraquara 

Reportagem:Por EPTV1, 08/01/2020 

Resumo:  O que era para ser uma trilha de caminhada e uma opção de lazer para os 
moradores do bairro Jardim São Bento, em Araraquara (SP), acabou se tornando uma dor de 
cabeça. O local está tomado pelo mato, serve de depósito de entulho e é fonte de animais 
peçonhentos. Até cobra já foi encontrada. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de 
Araraquara informou que incluiu a área no cronograma de limpeza, mas não deu prazo para o 
serviço. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/08/pista-de-caminhada-tomada-
pelo-mato-gera-reclamacoes-de-moradores-em-araraquara.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notícia: Com chuva e calor, Mococa registra 125 casos de dengue em 38 dias, diz 

Vigilância em Saúde 

Reportagem:Por EPTV2, 08/01/2020 

Resumo:  Mococa (SP) registrou 125 casos de dengue entre 1º de dezembro de 2019 e 7 de 
janeiro. O número representa 25% do total de doentes registrados em todo ano de 2019. Há 
ainda casos 70 suspeitos aguardando o resultado de exames. Em junho de 2019, Mococa 
decretou epidemia, a quarta do município. Na última, em 2015, foram registrados cerca de 3 
mil casos. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/08/com-chuva-e-calor-mococa-
registra-125-casos-de-dengue-em-38-dias-diz-vigilancia-em-saude.ghtml 
 
 
 
Notícia: Lojas de São Carlos tentam se recuperar de chuvas e prefeitura pede R$ 2,5 

milhões para obras 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 08/01/2020 
Resumo:  Comerciantes do Centro de São Carlos (SP) estão tentando se recuperar dos 
estragos causados pelas enchentes das chuvas da semana passada. O problema se arrasta há 
décadas e alguns empresários até mudaram de ramo para evitar prejuízos.Enquanto isso, a 
prefeitura, que decretou estado de emergência, pediu ao governo do estado uma verba de R$ 
2,5 milhões para obras emergenciais. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/08/lojas-de-sao-carlos-tentam-se-
recuperar-de-chuvas-e-prefeitura-pede-r-25-milhoes-para-obras.ghtml 
 
 
Notícia: Donos de terrenos de Rio Claro tem até o dia 22 de janeiro para fazer limpeza 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 09/01/2020 

Resumo:  Donos de terrenos de Rio Claro (SP) devem fazer a limpeza da área até o dia 22 de 
janeiro. Após o prazo, a prefeitura fará o serviço e vai mandar a conta para o proprietário. 
Caso o local esteja fechado, ele ainda será multado. O município tem cerca de 17 mil 
terrenos baldios. Com o mato alto, muitas pessoas começam a jogar lixo e entulho, o que 
atrai insetos e animais peçonhentos, como escorpiões e cobras. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/09/donos-de-terrenos-de-rio-claro-
tem-ate-o-dia-22-de-janeiro-para-fazer-limpeza.ghtml 
 
 
Notícia: 60% dos moradores de Rio Claro estão sem água após Rio Corumbataí 

transbordar 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara e EPTV2,10/01/2020 

Resumo:  Pelo menos 60% dos moradores de Rio Claro (SP) estão sem água desde a 
madrugada desta sexta-feira (10). As chuvas fortes fizeram o Rio Corumbataí transbordar, 
inundando as casas de bombas da captação na Estação de Tratamento de Água (ETA 2) no 
distrito de Ajapi. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/10/60percent-dos-moradores-de-
rio-claro-estao-sem-agua-apos-rio-corumbatai-transbordar.ghtml 
 



 

 
Notícia: Santa Casa de Mococa está sem coleta de lixo há 35 dias e mau cheiro 

incomoda 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 10/01/2020 

Resumo:  A Santa Casa de Mococa (SP) está sem coleta de lixo há 35 dias. O material 
contaminado está sendo empilhado, desde o dia 5 de dezembro, nos abrigos localizados há 
100 metros da unidade de saúde, onde há pacientes internados. O mau cheiro incomoda. O 
abrigo destinado ao lixo comum também está sendo utilizado como depósito dos itens que 
oferecem risco à saúde. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/10/santa-casa-de-mococa-esta-
sem-coleta-de-lixo-ha-35-dias.ghtml 
 
 

Notícia: Após mais de 15 horas, Rio Claro tem abastecimento de água normalizado 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 11/01/2020 

Resumo:  Após mais de 15 horas, os moradores de Rio Claro (SP) tiveram o abastecimento 
de água normalizado na noite de sexta-feira (10).Pelo menos 60% ficaram sem o serviço 
depois que o Rio Corumbataí transbordou e a água invadiu a casa de bombas da estação de 
tratamento no distrito Ajapi. Segundo a Defesa Civil, a estrada velha continua interditada e a 
estrada do sobrada deve ser liberada na tarde deste sábado (11). 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/11/apos-mais-de-15-horas-rio-
claro-tem-abastecimento-de-agua-normalizado.ghtml 
 
 
Notícia: Prefeitura realiza limpeza nas ruas de São Carlos após estragos causados por 

forte chuva 

Reportagem:Por Bom Dia Cidade, 13/01/2020 

Resumo:  Equipes da prefeitura trabalham na manhã desta segunda-feira (13) na limpeza dos 
estragos causados pela forte chuva de domingo (12) em São Carlos (SP). Ruas e avenidas 
amanheceram com interdições. Segundo a Defesa Civil de São Carlos, a chuva começou por 
volta de 17h45 e terminou por volta de 20h50, com volume de 167,8 milímetros. Ao menos 
30 pessoas ficaram ilhadas em uma lanchonete. Ninguém ficou ferido. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/13/prefeitura-realiza-limpeza-nas-ruas-de-

sao-carlos-apos-estragos-causados-por-forte-chuva.ghtml 

 

Notícia: Comerciantes limpam lojas e contabilizam prejuízos após forte chuva: ‘chorei 

a noite inteira’ 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 13/01/2020 

Resumo:  Comerciantes de São Carlos (SP) limpam lojas na manhã desta segunda-feira (13) 
e contabilizam os prejuízos após a forte chuva de domingo (12) que causou estragos na 
cidade.  
 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/13/comerciantes-limpam-lojas-e-
contabilizam-prejuizos-apos-forte-chuva-chorei-a-noite-inteira.ghtml 



 

 
 
Notícia: Enchentes em São Carlos não vão acabar sem projeto de R$ 700 milhões, 

afirma prefeito 

Reportagem:Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara, 13/01/2020 

Resumo:  Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), o prefeito de São Carlos (SP), 
Airton Garcia (PSB), afirmou que o problema das enchentes na cidade não será resolvido 
enquanto um projeto de R$ 700 milhões não for executado. No domingo (12), a chuva forte 
deixou um rastro de destruição pela 2ª vez em 8 dias. A região central foi a mais atingida. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/13/prefeito-de-sao-carlos-afirma-que-

enchentes-nao-vao-acabar-sem-projeto-de-r-700-milhoes.ghtml 

 
 
Notícia: Defesa Civil Estadual faz levantamento dos estragos da chuva em São Carlos 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara e EPTV2,13/01/2020 

Resumo:  Uma comitiva do governo estadual esteve em São Carlos (SP), nesta segunda-feira 
(13), fazendo um levantamento dos estragos causados pela chuva. Para que possa pleitear 
verbas emergenciais, o município precisa fazer um relatório dos estragos para a Defesa 
Civil.Segundo a Defesa Civil de São Carlos choveu 167,8 milímetros no domingo. A chuva 
começou no início da noite e durou quase três horas. Vinte e dois pontos de alagamento 
foram registrados. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/13/defesa-civil-estadual-faz-
levantamento-dos-estragos-da-chuva-em-sao-carlos.ghtml 
 
 
Notícia: Parte de ponte é levada pela enxurrada de chuva entre Gavião Peixoto e Boa 

Esperança do Sul 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,13/01/2020  

Resumo:  Parte de uma ponte foi levada pela enxurrada durante a chuva forte na madrugada 
desta segunda-feira (13), entre Gavião Peixoto e Boa Esperança do Sul (SP). O local está 
interditado e prefeituras trabalham para recuperar o acesso entre as cidades. Segundo os 
moradores, o local já estava interditado antes da chuva, mas muitos insistiam em passar. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/13/parte-de-ponte-e-levada-pela-
enxurrada-de-chuva-entre-gaviao-peixoto-e-boa-esperanca-do-sul.ghtml 
 
 
Notícia:  Chuva forte em Vargem Grande do Sul deixa cinco pontos de alagamento 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,13/01/2020 

Resumo:  Vargem Grande do Sul (SP) registrou cinco pontos de alagamento no domingo 
(12) durante a chuva forte. Cinco casas foram invadidas pela enxurrada. Foram quatro pontos 
no Centro e um na parte alta da cidade. O córrego Santana transbordou e a rua foi tomada 
pela água. As bocas de lobo não foram suficientes para escoar tanta água. Segundo o 
comandante da guarda civil, em uma hora choveu 50,8 milímetros. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/13/chuva-forte-em-vrgem-grande-
do-sul-deixa-cinco-pontos-de-alagamento.ghtml 
 



 

 
Notícia: Buracos causados pela forte chuva em São Carlos serão reparados após obras 

emergências no Centro 

Reportagem:Por EPTV1,14/01/2020 

Resumo:  Cinco buracos abertos nas ruas e avenidas de São Carlos (SP) estão aguardando 
reparos após a chuva que causou estragos no domingo (12). A prefeitura realiza a limpeza 
das vias do Centro, priorizando as marginais com grande movimentação de carros, desde 
segunda-feira (13). 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/14/buracos-causados-pela-forte-
chuva-de-sao-carlos-serao-reparados-apos-obras-emergencias-no-centro.ghtml 
 
 
Notícia: Donos de imóveis em balneário na represa do Broa têm 90 dias para construir 

fossas sépticas 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara,15/01/2020 

Resumo:  Os proprietários de imóveis do Balneário Santo Antônio, localizado na represa do 
Broa, em Itirapina (SP), têm 90 dias para que construam fossas sépticas em seus terrenos. A 
determinação da prefeitura ocorreu após uma decisão judicial que condenou o município de 
Itirapina a cumprir as medidas de proteção ambiental na área. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/15/donos-de-imoveis-de-
balneario-na-represa-do-broa-tem-90-dias-para-construir-fossas-septicas.ghtml 
 
 
Notícia:  Moradores reclamam de buracos e falta de calçadas em bairro de São Carlos: 

'muito complicado' 

Reportagem:Por Bom Dia Cidade,16/01/2020 

Resumo:  Os moradores de São Carlos (SP) estão cansados de reclamar sobre os buracos de 
uma das ruas do bairro Vila Brasília. Além do asfalto irregular, o trecho não tem calçada e se 
tornou perigoso para pedestres e motoristas.Segundo a dona de casa Lidyane de Barros 
Arruda, que mora no bairro, o problema mais grave acontece na Rua Luiz Lazaro, onde 
vários buracos se abriram no pavimento. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/16/moradores-reclamam-de-
buracos-e-falta-de-calcadas-em-bairro-de-sao-carlos-muito-complicado.ghtml 
 
 
Notícia: Prefeitura de São João da Boa Vista aumenta fiscalização contra descarte 

irregular de materiais 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 17/01/2020 

Resumo:  A Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) aumentou a fiscalização e o valor da 
multa aplicada às pessoas que fazem o descarte irregular de lixo no município. A partir de 
agora, os moradores que forem flagrados e identificados jogando lixo na zona rural ou na 
cidade deverão pagar uma multa de R$ 1.473 e terão até 10 dias para recorrer. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/17/prefeitura-de-sao-joao-da-boa-
vista-aumenta-fiscalizacao-contra-descarte-irregular-de-materiais.ghtml 
 



 

Notícia: Terreno particular cheio de lixo incomoda moradores de Ibaté: 'insuportável', 

diz dona de casa 

Reportagem:Por G1 São Carlos e Araraquara, 17/01/2020 

Resumo: Moradores do bairro Cruzado I, em Ibaté (SP), estão preocupados com um terreno 
que tem servido de depósito de lixo. Já foram encontradas até seringas no local, que tem 
materiais que causam mau cheiro e atraem animais peçonhentos.A Prefeitura informou que 
fará a limpeza e vai mandar a conta para empresa responsável pela área. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/17/terreno-particular-cheio-de-
lixo-incomoda-moradores-de-ibate-insuportavel-diz-dona-de-casa.ghtml 
 
 
Notícia: Moradores reclamam de vazamento de água que ocorre há dois meses em rua 

de São Carlos 

Reportagem:G1, 18/01/2020 

Resumo:  Os moradores do Jardim Real em São Carlos (SP) estão incomodados com o 
vazamentos contínuos de água em uma das ruas do bairro. Segundo a denúncia, o problema 
acontece há, pelo menos, dois meses. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/18/vazamento-de-agua-ocorre-ha-
dois-meses-em-rua-de-sao-carlos-e-prefeitura-nao-conserta-dizem-moradores.ghtml 
 
 
Notícia: Enchente em São Carlos pode ter causado morte de peixes na Lagoa do 

Rancho, diz biólogo 

Reportagem:Por Bom dia São Paulo, 20/01/2020 

Resumo:  As enchentes que atingiram São Carlos (SP) na primeira quinzena do mês podem 
ter sido a causa da mortandade de peixes na Lagoa do Rancho.Segundo o biólogo Fernando 
Magnani, o alagamento pode ter levado matéria orgânica para a lagoa e causado um 
desequilíbrio ambiental. “Isso acaba colocando alimentação para as algas”, disse. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/20/enchente-em-sao-carlos-pode-
ter-causado-morte-de-peixes-na-lagoa-do-rancho-diz-biologo.ghtml 
 
 
Notícia: Prefeitura de Mococa confirma 100 casos de dengue em 2020 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 21/01/2020 

Resumo:  A Prefeitura de Mococa (SP) confirmou, nesta terça-feira (21), os primeiros 100 
casos de dengue registrados em 2020. No ano passado, a cidade anunciou a epidemia da 
doença quando atingiu os 234 casos no início de junho.Segundo a Vigilância 
Epidemiológica, a cidade não recebe o inseticida para nebulização desde o ano passado. Na 
época, o Ministério da Saúde informou que o fabricante recolheu 105 mil litros do inseticida 
para testes e ensaios de qualidade. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/21/prefeitura-de-mococa-
confirma-100-casos-de-dengue-em-2020.ghtml 
 
 
 
 



 

Notícia: Araraquara confirma 1º caso de dengue do ano e intensifica ações de combate 

ao mosquito Aedes 

Reportagem: Por EPTV1, 20/01/2020 

Resumo:  Araraquara (SP) confirmou nesta segunda-feira (20) o primeiro caso de dengue 
deste ano. Em 2019, o município enfrentou a pior epidemia da história com mais de 23 mil 
casos e cinco mortes causadas pela doença. Outras cidades da região também contabilizam 
casos este ano. Em Conchal, são 50 registros confirmados, Mococa 36 até agora e Águas da 
Prata 32 confirmações. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/20/araraquara-confirma-1o-caso-
de-dengue-do-ano-e-intensifica-acoes-de-combate-ao-mosquito-aedes.ghtml 
 
 
Notícia: Terreno baldio em Araraquara é usado para descarte irregular de lixo e 

incomoda moradores 

Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 20/01/2020 

Resumo:  Um terreno baldio no Jardim Valle Verde em Araraquara (SP) foi transformado 
em um lixão a céu aberto há meses. A situação deixa os moradores da região preocupados 
por causa dos criadouros de dengue que se formaram e dos bichos que aparecem com a 
sujeira. Em nota, a assessoria da prefeitura municipal informou que uma equipe da Secretaria 
de Obras vai checar a situação no local e fazer os serviços necessários. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/20/terreno-baldio-em-araraquara-
e-usado-para-descarte-irregular-de-lixo-e-incomoda-moradores.ghtml 
 
 
Notícia: Levantamento de larvas deixa Rio Claro em situação de alerta para o Aedes 

aegypti 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 21/01/2020 

Resumo:  O primeiro levantamento do ano de Análise de Densidade Larvária (ADL) de Rio 
Claro (SP) deixou o município em situação de alerta para o Aedes aegypti. O resultado 
registrado foi de 1,9 e o ideal, segundo classificação da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), seria índice menor que 1. A cidade tem 8 casos da doença confirmados neste ano. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/21/levantamento-de-larvas-deixa-
rio-claro-em-situacao-de-alerta-para-o-aedes-aegypti.ghtml 
 
 
Notícia: Estudantes de Porto Ferreira batem recorde de distância com foguete feito de 

garrafa pet 

Reportagem: Por Geovana Alves, 23/01/2020 

Resumo:  Com caixas de leite, garrafa pet e chapéu de festa, três estudantes da Escola 
Municipal Professor José Gonso, de Porto Ferreira (SP), construíram o foguete que bateu o 
recorde de distância na categoria ensino médio durante a 26ª edição da Jornada de Foguetes. 
Elas atingiram a marca de 272,7 metros com o equipamento que custou apenas R$ 20. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/23/estudantes-de-porto-ferreira-
batem-recorde-de-distancia-com-foguete-feito-de-garrafa-pet.ghtml 
 



 

 
 
Notícia: Com 18 casos de dengue, Rio Claro faz primeiro mutirão do ano contra a 

doença 

Reportagem: Por EPTV1, 25/01/2020 

Resumo:  Agentes do Centro de Zoonoses de Rio Claro (SP) realizaram neste sábado (25) o 
primeiro mutirão do ano contra a dengue na cidade que já tem 18 casos confirmados da 
doença. Na região, Mococal já confirmou 100 casos, Conchal 77 e Araraquara um caso. 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro, 80% dos criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, estão em móveis habitáveis. O 
mutirão ocorreu na Vila Nova e Vila Alemã, onde há a maior concentração de casos 
suspeitos, que já passaram de 80. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/25/com-18-casos-de-dengue-rio-
claro-faz-primeiro-mutirao-do-ano-contra-a-doenca.ghtml 
 
 
Notícia: Erosão compromete estrutura de ponte em São Carlos 

Reportagem: Por EPTV1, 25/01/2020 

Resumo:  Moradores de São Carlos (SP) reclamam da situação de uma ponte na região do 
Tijuco Preto. A ponte está cedendo e, segundo os moradores, o problema começou há algum 
tempo. A prefeitura informou que a ponte já foi vistoriada por engenheiros e foi constada a 
erosão lateral. Ela está na lista das obras emergenciais por causa das chuvas. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/25/erosao-compromete-estrutura-
de-ponte-em-sao-carlos.ghtml 
 
 
Notícia: Mococa já soma 228 casos de dengue neste ano; 219 suspeitos aguardam 

resultado de exames 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 27/01/2020 

Resumo:  Mococa (SP) confirmou mais 88 casos de dengue nesta segunda-feira (27) e soma 
228 confirmações. Há ainda 219 pessoas aguardando resultados de exames. Os números da 
doença têm crescido no município. Na terça-feira (21) eram 100 casos e, em menos de uma 
semana, houve 128 novas confirmações. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/27/mococa-ja-soma-228-casos-de-
dengue-neste-ano-219-suspeitos-aguardam-resultado-de-exames.ghtml 
 
 
Notícia: Trabalhadores pedem asfalto, iluminação e limpeza em avenida usada como 

lixão em São Carlos 

Reportagem: Por EPTV1, 28/01/2020 

Resumo:  A situação da Avenida Ayrton Salvador Júnior, em São Carlos (SP), assusta quem 
trabalha no distrito industrial. A reclamação é pela falta de asfalto, iluminação, excesso de 
lixo e mato. A prefeitura informou que ocorre o descarte irregular de entulho e lixo na 
avenida, mas que a limpeza é feita regularmente. Quanto ao asfalto, afirmou que não tem 
previsão para começar a obra. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/28/trabalhadores-pedem-asfalto-



 

iluminacao-e-limpeza-em-avenida-usada-como-lixao-em-sao-carlos.ghtml 
 
 
Notícia: Situação de abandono em terreno que virou 'lixão' preocupa moradores de São 

Carlos 

Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 30/01/2020 

Resumo:  A situação de abandono em um terreno baldio no bairro Eduardo Abdelnur, em 
São Carlos (SP), está preocupando os moradores da região. O lixo descartado no local já 
chegou até a rua e teve que ser retirado pelos moradores. Em nota, a Secretaria de Serviços 
Públicos da cidade informou que vai enviar uma equipe para verificar a situação e notificar o 
proprietário, mas pediu a colaboração da população para não descartar o lixo em terrenos 
baldios. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/30/situacao-de-abandono-em-
terreno-que-virou-lixao-preocupa-moradores-de-sao-carlos.ghtml 
 
 
Notícia: Conchal confirma mais 51 casos de dengue e já soma 219; prefeitura faz 

mutirão contra o Aedes 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 30/01/2020 

Resumo:  A Prefeitura de Conchal (SP) confirmou mais 51 casos de dengue no município e 
já soma 219 neste ano. A partir desta sexta-feira (31) um mutirão de combate ao Aedes 
aegypti é realizado por conta da epidemia da doença. A ação de combate às larvas do 
mosquito transmissor será dividida por bairros para recolhimento de todo tipo de material 
que seja dispensado pelos moradores. 
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/01/30/conchal-confirma-mais-51-
casos-de-dengue-e-ja-soma-219-prefeitura-faz-mutirao-contra-o-aedes.ghtml 
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