Edição Nº 2 – Ano 08

Araraquara, 29 de Fevereiro de 2020.

Período: Fevereiro de 2020

Notícia: Mococa soma 549 casos de dengue e faz nebulização contra o mosquito Aedes
aegypti
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 07/02/2020
Resumo: A equipe de endemias de Mococa (SP) faz o serviço de nebulização em nove prédios
públicos nesta sexta-feira (7) e outros dez neste sábado (8) em uma ação contra a dengue.
Segundo a prefeitura, a cidade já soma 549 casos da doença. Outros 202 aguardam
confirmação. A cidade recebeu 50 litros de inseticida para realizar o trabalho de nebulização
para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre amarela, da febre
chikungunya e do zika vírus.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/07/mococa-soma-549-casos-dedengue-e-faz-nebulizacao-contra-o-mosquito-aedes-aegypti.ghtml

Notícia: Vazamento de esgoto e mato alto em escola infantil preocupam pais de alunos
em São Carlos
Reportagem: Por EPTV1, 11/02/2020
Resumo: Pais de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dário Rodrigues,
em São Carlos (SP), estão preocupados com a precariedade do prédio, que tem esgoto vazando
no parquinho ao lado das salas de aula, mato alto por todo o entorno e falta de segurança. Os
problemas foram vistos pela equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, durante uma reportagem
sobre o quarto furto desde o fim de janeiro. Em nota, a Secretaria de Educação informou que
o esgoto já foi limpo e os proprietários dos terrenos vizinhos notificados.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/11/vazamento-de-esgoto-e-matoalto-em-escola-infantil-preocupam-pais-de-alunos-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Moradores reclamam de buraco de rua aberto pelo Saae há mais de uma semana
em São Carlos
Reportagem: Por EPTV1, 12/02/2020
Resumo: Moradores do bairro Romeu Tortorelli, em São Carlos (SP), reclamam de um buraco
aberto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) há mais de uma semana na Rua Odete
dos Santos. Alguns moradores dizem que não conseguem tirar o carro da garagem. Eles pedem
uma solução, já que estão desde terça-feira (4) convivendo com a situação. O Saae disse que
está trocando toda a rede e ligações de água e esgoto do Romeu Tortorelli, já que o bairro é o
próximo a receber o serviço de recapeamento.Segundo o Saae, nesta rua está sendo feito um
novo coletor com 400 metros de extensão, mas com a chuva foi preciso interromper o serviço.
Caso não chova, as equipes devem voltar a trabalhar nesta quinta-feira (13).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/12/moradores-reclamam-deburaco-de-rua-aberto-pelo-saae-ha-mais-de-uma-semana-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Ponte cai com chuvas em Rio Claro e 15 famílias têm dificuldades de acesso em
área rural
Reportagem: Por EPTV1, 12/02/2020
Resumo: A ponte sobre o córrego da Batalha, na antiga estrada para Brotas, na área rural de
Rio Claro (SP), caiu na tarde de terça-feira (11), deixando 15 famílias com dificuldade de
acesso à zona urbana. A cabeceira da ponte cedeu e toda a estrutura da ponte foi levada pelo
córrego que transbordou. Segundo a Defesa Civil do município, choveu 120 milímetros entre
domingo e terça-feira. O córrego da Batalha e um afluente do rio Corumbataí, que também
transbordou e alagou a estrada, deixando-a instransitável por dois dias.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/12/ponte-cai-e-deixa-15-familiasde-rio-claro-com-dificuldade-de-acesso-em-area-rural.ghtml

Notícia: Esgoto vaza em córrego e mau cheiro incomoda moradores de São Carlos desde
janeiro
Reportagem: Por EPTV1,12/02/2020
Resumo: Desde a forte chuva que causou estragos em São Carlos (SP) no início de janeiro,
parte da tubulação de esgoto foi rompida na região do Recreio dos Bandeirantes e está vazando
direto no Córrego Monjolinho e incomodando os moradores com o mau cheiro.
Segundo relatos de moradores, vários pedidos foram feitos ao Serviço Autônomo de Água e
Esgoto e à prefeitura, mas nenhuma solução foi dada.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/12/esgoto-vaza-em-corrego-emau-cheiro-incomoda-moradores-de-sao-carlos-desde-inicio-de-janeiro.ghtml

Notícia: Nível do Rio Mogi Guaçu sobe 17 centímetros e deixa moradores em alerta em
Pirassununga
Reportagem: Por EPTV1,13/02/2020
Resumo: O nível do Rio Mogi Guaçu, em Pirassununga (SP), está 17 centímetros mais alto
devido ao excesso de chuva na região. É o maior nível de água atingido comparando com o
mesmo período do ano passado. A situação preocupa moradores e comerciantes, que temem
uma inundação. No distrito de Cachoeira de Emas, a água invadiu a mata ciliar às margens do
rio.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/13/nivel-do-rio-mogi-guacu-sobe17-centimetros-e-deixa-moradores-em-alerta-em-pirassununga.ghtml

Notícia: Moradores de Aguaí ficam sem água neste sábado em alguns bairros
Reportagem: Por EPTV1, 15/02/2020
Resumo: Moradores de Aguaí (SP) reclamam da falta de água em alguns bairros neste sábado
(15). O problema ocorre no Jardim Bela Vista, Jardim dos Alpes, Monte Líbano e Vila Bom
Gosto. A prefeitura informou que na sexta-feira (14) houve o rompimento de uma adutora
durante a troca do sistema de fornecimento de água. A administração disse ainda que agora o
sistema de água é de responsabilidade da Sabesp e não mais da prefeitura.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/15/moradores-de-aguai-ficamsem-agua-neste-sabado-em-alguns-bairros.ghtml

Notícia: Número de pessoas picadas por escorpião aumenta 10,5% na região de
Araraquara
Reportagem: Por EPTV2, 17/02/2020
Resumo: Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que a regional
de Araraquara (SP), que compreende 24 cidades, 1.554 pessoas foram picadas por escorpião
em 2019, o que representa um aumento de 10,5% em relação a 2018. O número é superior à
media do estado que teve um aumento de 5,5%. No total, 32,6 mil pessoas foram picadas em
todo estado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/17/numero-de-pessoas-picadaspor-escorpiao-aumenta-105percent-na-regiao-de-araraquara.ghtml

Notícia: Mococa tem mais 231 casos de dengue e já soma 780 neste ano
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 17/02/2020
Resumo: O número de casos de dengue em Mococa (SP) subiu de 549 para 780, segundo
levantamento divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (17). Há sete dias, o Departamento
de Saúde da cidade informou que estava investigando uma morte por suspeita de dengue.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/17/mococa-tem-mais-231-casos-dedengue-e-ja-soma-780-neste-ano.ghtml

Notícia: Bomba queima e deixa moradores sem água em Américo Brasiliense
Reportagem: Por EPTV1,18/02/2020
Resumo: Moradores de alguns bairros de Américo Brasiliense (SP) reclamam que estão sem
água desde segunda-feira (17). O motivo é a queima de uma bomba no domingo (16). O
equipamento já está sendo trocado. O problema atinge moradores de alguns bairros da região
central e do Jardim Planalto. Segundo o Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente
(Daema), o problema aconteceu por causa das chuvas e também por causa de constantes quedas
bruscas de energia por conta de manutenções na rede.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/18/bomba-queima-e-deixamoradores-sem-agua-em-americo-brasiliense.ghtml

Notícia: Escorpiões invadem casas em bairro de Matão: ‘já fui picada, a dor é
insuportável’, diz moradora
Reportagem: Por EPTV1, 18/02/2020
Resumo: Moradores do bairro Bom Jesus, em Matão (SP), estão assustados com a infestação
de escorpiões. O descarte irregular de lixo e entulho em um terreno favorece a presença dos
animais peçonhentos. A prefeitura informou que já começou a fazer a limpeza. A depiladora
Maria Quitéria dos Santos disse que já perdeu as contas de quantos bichos já apareceram em
casa. “Geralmente é mais na garagem, é raro o dia que não encontra. Lavando o quintal, já fui
picada, a dor é insuportável”, relatou.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/18/escorpioes-invadem-casas-embairro-de-matao-ja-fui-picada-a-dor-e-insuportavel-diz-moradora.ghtml

Notícia: Chuva com ventos fortes em Leme derruba 7 árvores; veja fotos
Temporal durou apenas 20 minutos na tarde desta terça-feira (18).
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 18/02/2020
Resumo: A chuva forte que atingiu Leme (SP), na tarde desta terça-feira (18), derrubou sete
árvores. Ninguém ficou ferido. A chuva com ventos fortes começou por volta das 14h30
e durou 20 minutos. Segundo a prefeitura, as árvores que caíram foram cortadas e as ruas já
estão liberadas. Na quarta-feira (19), os troncos e galhos vão ser retirados.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/18/chuva-com-ventos-fortes-emleme-derruba-7-arvores-veja-fotos.ghtml

Notícia: Mau cheiro e entulho acumulado em estrada perto de bairro incomodam em São
Carlos
Reportagem: Por EPTV 1,18/02/2020
Resumo: Os moradores do bairro São Carlos 8, em São Carlos (SP), que dependem da estrada
velha do Canchim precisam passar por montes de entulho e lixo para chegar até seus destinos.
Eles também convivem com mau cheiro causado pela rede de esgoto do local.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/18/mau-cheiro-e-entulhoacumulado-em-estrada-perto-de-bairro-incomodam-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: FOTOS: chuva forte em São Carlos causa alagamentos e transtornos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,19/02/2020
Resumo: A chuva forte que atingiu São Carlos (SP), na tarde desta quinta-feira (19), causou
alagamentos na região do Varjão. Uma árvore caiu na Avenida Comendador Alfredo Maffei,
mas ninguém se feriu.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/19/fotos-chuva-forte-em-saocarlos-causa-alagamentos-e-transtornos.ghtml

Notícia: Lixo jogado em terreno pela Prefeitura de Araras preocupa moradores: 'mau
cheiro e ratos
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 20/02/2020
Resumo: Moradores do Parque Tiradentes, em Araras (SP), reclamam do descarte de lixo,
feito pela prefeitura, em um terreno do bairro. A área, que tem cerca de 10 mil metros
quadrados recebe vários caminhões por dia carregados com galhos de árvores tem sofá,
colchões, sacos plásticos, pneus e outros materiais. Em nota, a prefeitura informou que o local
recebe apenas restos de construção civil, que ficam lá temporariamente para triagem dos
materiais e depois são encaminhados para um aterro licenciado pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb), em Leme (SP).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/20/lixo-jogado-em-terreno-pelaprefeitura-de-araras-preocupa-moradores-mau-cheiro-e-ratos.ghtml

Notícia: Erosão e assoreamento de córrego atingem chácaras em São Carlos e
prejudicam moradores há 1 ano
Reportagem: Por EPTV1, 20/02/2020
Resumo:

O assoreamento e a erosão atingem o Córrego da Água Quente, em São

Carlos (SP), há mais de um ano. Moradores da região estão assustados com possíveis
desmoronamentos e relatam que nenhuma obra foi feita até então para resolver o problema.
Há um ano, a Secretaria de Meio Ambiente prometeu cumprir um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. “Já sabemos quais as áreas críticas que
precisam ser trabalhadas pela prefeitura. Vamos colocar gabiões para poder conter a erosão e
vamos também aumentar as áreas alagadas e plantar mais vegetação”, disse o secretário José
Galiza Tundisi em fevereiro de 2019.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/20/erosao-e-assoreamento-de-

corrego-atingem-chacaras-em-sao-carlos-e-prejudicam-moradores-ha-1-ano.ghtml

Notícia: Chuva volta a alagar a rotatória do Cristo em São Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,20/02/2020
Resumo: A chuva forte desta quinta-feira (20), em São Carlos (SP), alagou novamente a
região da rotatória do Cristo e causou transtornos e interdições. O Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil foram aos locais para orientar os motoristas que precisaram usar rotas aleatórias.
Alguns tiveram que retornar na contramão.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/20/chuva-volta-a-alagar-arotatoria-do-cristo-em-sao-carlos-veja-fotos.ghtml

Notícia: Chuva em São Carlos causa alagamentos em avenida e desmoronamento em
córrego
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 21/02/2020
Resumo: Um trecho da Avenida Doutor Francisco Pereira Lopes próximo à rotatória do
Cristo, em São Carlos (SP), ficou tomado pela lama por causa da chuva registrada na noite de
quinta-feira (20). O córrego transbordou e teve desmoronamento em uma das margens. No total,
segundo a Defesa Civil, a precipitação atingiu 46 milímetros. Durante a noite, a região do
Shopping Iguatemi ficou intransitável para motoristas e pedestres. Parte da calçada também
foi prejudicada devido ao acúmulo de água e erosão do córrego. Desde a manhã desta sextafeira (21), equipes da prefeitura estão nas ruas removendo a lama acumulada e avaliando os
estragos causados. A previsão é que São Carlos registre chuvas fortes nesta sexta-feira e
também durante o final de semana.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/21/chuva-em-sao-carlos-causaalagamentos-em-avenida-e-desmoronamento-em-corrego.ghtml

Notícia: Por falta de coleta seletiva, São Carlos recicla somente 30% do lixo
Reportagem: Por EPTV2, 21/02/2020
Resumo: Apenas 30% da população de São Carlos (SP) é atendida pela coleta seletiva de
lixo. Número bem inferior a outras cidades da região como Rio Claro, que tem esse tipo de
coleta em 100% da sua área, e Araraquara, em 96%. Um estudo para a ampliação do serviço
foi iniciado no ano passado, mas ainda depende de várias fases e um projeto de lei para ser

implantado. São Carlos produz 800 toneladas de lixo doméstico por dia. Segundo
pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), 50% desse total são recicláveis, outros
30% são de lixo orgânico e poderia ser transformado em adubo, sobrando apenas 20% de lixo
que não dá para ser aproveitado, como fralda descartável, papel higiênico, que realmente
deveria ir para o aterro sanitário.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/21/por-falta-de-coleta-seletiva-sao-carlosrecicla-somente-30percent-do-lixo.ghtml

Notícia: Ciclistas de São Carlos fazem pedal ecológico e recolhem lixo descartado em
cachoeira
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 25/02/2020
Resumo: Ciclistas que integram o grupo Amigos do Pedal, de São Carlos (SP), aproveitaram
a terça-feira de carnaval para recolher o lixo jogado nos arredores da trilha rural que dá acesso
à Cachoeira do Santana. O pedal ecológico reuniu cerca de 40 ciclistas para o passeio
aproximado de 50 km (ida e volta). Durante 40 minutos, os voluntários recolheram diversos
materiais, como fraldas usadas, plásticos, copos, latinhas, sacos de carvão, entre outros.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/25/ciclistas-de-sao-carlos-fazempedal-ecologico-e-recolhem-lixo-descartado-em-cachoeira.ghtml

Notícia: FOTOS: chuva forte em Matão e Araraquara causa alagamentos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 26/02/2020
Resumo: Matão e Araraquara (SP) tiveram transtornos com alagamentos causados pela forte
chuva na tarde desta quarta-feira (26). Na região, São Carlos também teve ruas inundadas. Em
Matão, a chuva durou cerca de 40 minutos. O Rio São Lourenço e o Córrego da Espiga
Vermelha transbordaram.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/26/chuva-forte-em-matao-eararaquara-causa-alagamentos-veja-fotos.ghtml

Notícia: Mococa já contabiliza 1,13 mil casos de dengue este ano
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 27/02/2020
Resumo:

Mococa (SP) registrou mais 203 casos de dengue e já contabiliza 1,13 mil

confirmações, informou a prefeitura nesta quinta-feira (27). Em Aguaí, são 171 novos
registros. Com isso, a cidade passa a ter 711 casos. No município vizinho de São João da Boa
Vista são 81 novas ocorrências, passando para 302 casos confirmados. Já em Araras são 57
novos casos totalizando 165 confirmações. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de
São Paulo concentra 33,4% dos casos prováveis do país, contando mais de 10 mil registros.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/27/mococa-ja-contabiliza-113-milcasos-de-dengue-este-ano.ghtml

Notícia: Secretaria da Saúde de Águas da Prata investiga caso suspeito de coronavírus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 27/02/2020
Resumo: A Prefeitura de Águas da Prata (SP) informou que um caso suspeito de coronavírus
está sendo investigado no município. A paciente chegou recentemente da Itália e foi atendida
no pronto-socorro, na manhã desta quinta-feira (27), apresentando sintomas suspeitos. Os
casos são oficialmente reconhecidos como suspeitos somente após confirmação do Ministério
da Saúde, o que ainda não ocorreu. O governo de São Paulo afirmou nesta quinta-feira (27)
que há 85 casos suspeitos de coronavírus no estado. Águas da Prata ainda não aparece na lista
das cidades.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/27/secretaria-da-saude-de-aguasda-prata-investiga-caso-suspeito-de-coronavirus.ghtml

Notícia: Três estradas na zona rural de Rio Claro são interditadas após chuva
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 27/02/2020
Resumo: As estradas do Sobrado, de Jacutinga e Estrada Velha de Brotas, em Rio Claro (SP),
foram interditadas pela Defesa Civil, após a forte chuva registrada na quarta-feira (26) na
região. Segundo o órgão, a chuva durou 24 horas e atingiu mais de 77 milímetros de
precipitação. As três estradas são acessos alternativos à Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que
liga a cidade a Araras, e devem ser evitadas por moradores e motoristas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/27/tres-estradas-na-zona-rural-derio-claro-sao-interditadas-apos-chuva.ghtml

Notícia: Vigilância Epidemiológica de Pirassununga investiga caso suspeito de
coronavírus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,27/02/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Pirassununga (SP) informou, nesta quinta-feira
(27), que está investigando um caso suspeito de coronavírus. A paciente de 59 anos voltou
recentemente da Itália e foi atendida na quarta (26) com coriza e calafrios, no Hospital da
Academia da Força Aérea (AFA). Os casos são oficialmente reconhecidos como suspeitos
somente após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. O governo de São
Paulo afirmou nesta quinta-feira (27) que há 85 casos suspeitos de coronavírus no estado, entre
eles o caso de Pirassununga.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/27/vigilancia-epidemiologica-depirassununga-investiga-caso-suspeito-de-coronavirus.ghtml

Notícia: Polícia Ambiental de Pirassununga registra 33 autos de infração por pesca ilegal
durante piracema
Reportagem: Por Bom Dia Cidade, 28/02/2020
Resumo: A Polícia Ambiental de Pirassununga (SP) registrou 33 autos de infração por pesca
ilegal durante os quatro meses da piracema no Rio Mogi Guaçu. O período de restrição, que
começou em novembro de 2019, acaba nesta sexta-feira (28) a meia-noite.
De acordo com o tenente Ivo Moraes, o número é exatamente a metade do que foi registrado
no ano passado, o que pode representar uma maior consciência das pessoas em relação ao
período de restrição.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/28/policia-ambiental-depirassununga-registra-33-autos-de-infracao-por-pesca-ilegal-durante-piracema.ghtml

Notícia: Tubulação rompe e despeja 18 mil litros de esgoto por minuto em córrego de
Araraquara, diz Daae
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 28/02/2020
Resumo: Desde o rompimento de uma tubulação na madrugada de quinta-feira (27), cerca de
18 mil litros de esgoto estão sendo despejados por minuto no Córrego do Ouro, em Araraquara
(SP). A estimativa é do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) divulgada nesta
sexta-feira (28). De acordo com o Daae, serão feitas análises da água para verificar o possível
grau de prejuízo ou contaminação ao Córrego do Ouro. Ainda não há previsão de conclusão

das obras de reparo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/28/tubulacao-rompe-e-despeja-18mil-litros-de-esgoto-por-minuto-em-corrego-de-araraquara-diz-daae.ghtml

Notícia: Prefeitura de Araraquara investiga caso suspeito de coronavírus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,28/02/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) informou que um caso suspeito de coronavírus está
sendo investigado no município. O paciente chegou recentemente de um país da Europa com
casos da doença e apresentou sintomas de gripe. Os casos são oficialmente reconhecidos como
suspeitos somente após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/28/prefeitura-de-araraquarainvestiga-caso-suspeito-de-coronavirus.ghtml

Notícia: Caso suspeito de coronavírus em São Carlos foi notificado por Guarulhos,
afirma Vigilância
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,29/02/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (SP) confirmou, neste sábado (29), que
o caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19) do município foi notificado por Guarulhos. O
homem de 36 anos estava em viagem pela Itália e chegou ao aeroporto na quinta-feira (27).
Em nota, a vigilância disse que o paciente, que mora em São Carlos, se enquadra nos critérios
de definição de caso suspeito e irá adotar medidas de investigação, após o recebimento da ficha
de notificação. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/29/caso-suspeito-de-coronavirusem-sao-carlos-foi-notificado-por-guarulhos-afirma-vigilancia.ghtml

Notícia:

Com 1,1 mil casos de dengue, Prefeitura de Mococa decreta estado de

calamidade pública
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara,29/02/2020
Resumo: A Prefeitura de Mococa (SP) decretou, na sexta-feira (28), estado de calamidade
pública por conta da dengue. A cidade vive uma epidemia da doença com 1.138 confirmações
neste ano. No decreto, o prefeito Elias de Sisto diz que houve um crescimento expressivo no
número de atendimentos na Unidade de Pronto-Atendimento relacionados aos casos de dengue
e ainda há resistências por parte de proprietários ao acesso aos imóveis com possíveis focos de

dengue.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/02/29/com-18-mil-casos-de-dengueprefeitura-mococa-decreta-estado-de-calamidade-publica.ghtml
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