Edição Nº 3 – Ano 08

Araraquara, 31 de Março de 2020.

Período: Março de 2020

Notícia: Chuva forte provoca alagamentos e bloqueia rodovias na região de Ribeirão
Preto
Reportagem: Por G1 Ribeirão Preto e Franca, 02/03/2020
Resumo: A chuva forte que atingiu a região de Ribeirão Preto na tarde deste domingo (1º)
provocou alagamentos em trechos de pelo menos quatro rodovias. O trânsito chegou a ser
bloqueado por causa da enxurrada nas pistas. A situação mais grave foi registrada na Rodovia
Anhanguera (SP-330), no quilômetro 281, próximo à praça de pedágio em São Simão (SP).
Segundo a concessionária Via Paulista, que administra o trecho, a pista precisou ser interditada
nos dois sentidos, por volta das 18h. Na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), que
liga Ribeirão Preto a Araraquara (SP), os motoristas chegaram a transitar pelo acostamento.
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2020/03/02/chuva-forte-provocaalagamentos-e-bloqueia-rodovias-na-regiao-de-ribeirao-preto.ghtml

Notícia: Erosão avança em direção à rua e preocupa moradores em bairro de São Carlos
Reportagem: Por Bom Dia Cidade - 04/03/2020
Resumo:

Uma cratera causada pela erosão está destruindo uma área de preservação

permanente do Jardim Munique, de São Carlos (SP). Em dezembro, a Defesa Civil de São
Carlos foi ao local e constatou que havia a necessidade de fazer uma intervenção de urgência.
Prefeitura disse que aguarda a licença ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) para começar as obras no Jardim Munique.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/04/erosao-avanca-em-direcao-arua-e-preocupa-moradores-em-bairro-de-sao-carlos.ghtml

Notícia: Distrito Santa Eudóxia concentra 50,5% do total de casos de dengue registrados
em São Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/03/2020
Resumo: O distrito Santa Eudóxia concentra 50,5% do total de casos de dengue registrados
em São Carlos (SP) neste ano. Dos 95 casos, 48 são do local, que é considerado área de risco.
Dos mais de 250 mil habitantes da cidade, apenas 3,2 mil vivem no distrito, que ainda se
descuida com recipientes com água e locais de descarte irregular de materiais.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/06/distrito-santa-eudoxiaconcentra-505percent-do-total-de-casos-de-dengue-registrados-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Vigilância Epidemiológica registra 6º caso suspeito de coronavírus em São Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 07/03/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (SP) confirmou, na sexta-feira (6), o
recebimento de duas notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19). O município
já notificou seis casos suspeitos até o momento, mas o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo
descartou dois deles. De acordo com a Prefeitura de São Carlos, um dos pacientes é um jovem
de 20 anos, de outro município da região, que manteve contato com uma pessoa que apresentou
sintomas do novo coronavírus. O outro caso é de um homem de 27 anos, morador de São
Carlos, com histórico de viagem recente aos Estados Unidos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/07/vigilancia-epidemiologicaregistra-6o-caso-suspeito-de-coronavirus-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Moradores reclamam de escuridão em praça e mato alto em residencial em São
Carlos
Reportagem: Por EPTV1 - 14/03/2020
Resumo:

Os moradores do bairro Américo Alves Margarido, em São Carlos (SP), não

conseguem usar a praça da rua principal porque o local está sem iluminação pública e com
mato alto. O problema é recorrente e acontece devido a furtos na fiação.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/14/moradores-reclamam-deescuridao-em-praca-e-mato-alto-em-residencial-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Mau cheiro na região da Praça Santa Cruz incomoda moradores e comerciantes
em São Carlos
Reportagem: Por EPTV1 - 15/03/2020
Resumo: Comerciantes de São Carlos (SP) reclamam de prejuízos por causa do mau cheiro
na região da Praça Santa Cruz. Os comerciantes dizem que a situação já dura meses. Assessoria
da prefeitura disse que entrou em contato com o Saae, mas não teve resposta.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/15/mau-cheiro-na-regiao-dapraca-santa-cruz-incomoda-moradores-e-comerciantes-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Coronavírus: IFSP suspende aulas presenciais em São Carlos, Matão, Araraquara e
São João

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 15/03/2020
Resumo: Por conta do novo coronavírus, a reitoria do Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
decidiu suspender todas as aulas presenciais nos campi a partir desta segunda-feira (16) e até
o dia 29 de março, prazo que pode ser prorrogado. Na região há unidades em São
Carlos, Araraquara, Matão e São João da Boa Vista. Segundo a reitoria, os servidores da
reitoria e câmpus manterão, dentro das suas competências, trabalho remoto que será
organizado pelas chefias. Reuniões deverão ser realizadas por meios eletrônicos, evitando
aglomerações de pessoas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/15/coronavirus-ifsp-suspendeaulas-presenciais-em-sao-carlos-matao-araraquara-e-sao-joao.ghtml

Notícia: Coronavírus: 50% das indústrias de São Carlos e região já têm reflexos sem materiais
da China

Reportagem: Por Rebecca Crepaldi, G1 São Carlos e Araraquara - 15/03/2020
Resumo: A disseminação do novo coronavírus na China já afeta 50% das indústrias de São
Carlos (SP) e região, segundo uma pesquisa realizada pela regional do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Ciesp), que levantou dados sobre 40 empresas de diferentes setores.
Segundo o Ciesp, 87,5% das empresas que participaram da pesquisa relataram sentir até 25%
de impacto negativo da epidemia. Para 12% foi ainda maior, atingindo até 50% da produção.
Uma pequena parcela - 3% - respondeu que o coronavírus influenciou de 75% a 100% na
produção.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/15/coronavirus-50percent-dasindustrias-de-sao-carlos-e-regiao-ja-tem-reflexos-sem-materiais-da-china.ghtml

Notícia: Araraquara cria Comitê de Contingência do Coronavírus e 0800 para tirar dúvidas
Reportagem: Por Bom Dia Cidade - 16/03/2020
Resumo: A Prefeitura Araraquara (SP) reuniu a equipe de governo, além de profissionais de
todas as áreas da saúde, para traçar um plano de ação estratégico para enfrentamento do
coronavírus. Segundo a prefeitura, a cidade não registra nenhum caso, mas encontra-se no
estágio de ‘Atenção’, por isso adotará medidas para não desorganizar os sistemas públicos de
atendimento, bem como garantir segurança no atendimento à população.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/16/araraquara-cria-comite-decontingencia-do-coronavirus-e-0800-para-tirar-duvidas.ghtml

Notícia: Coronavírus: veja medidas que mudaram rotinas de serviços públicos e privados em
São Carlos, Araraquara, Rio Claro e região

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 16/03/2020
Resumo: Além das medidas estaduais para frear a pandemia do novo coronavírus (Covid-19),
governos municipais e instituições privadas adotaram mudanças nas rotinas que já são
percebidas nesta segunda-feira (16) em São Carlos, Araraquara, Rio Claro (SP) e outras
cidades região. Instituições de ensino anunciam suspensão das atividades, eventos são
proibidos e serviços têm mudanças.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/16/coronavirus-veja-medidas-quemudaram-rotinas-de-servicos-publicos-e-privados-em-sao-carlos-araraquara-rio-claro-eregiao.ghtml

Notícia: Com 200 casos de dengue, Rio Claro intensifica ações contra o Aedes e orienta
lojistas do Centro
Reportagem: Por EPTV1 - 17/03/2020
Resumo: Com 200 casos de dengue, Rio Claro (SP) está intensificando o combate aos
criadouros do mosquito Aedes aegypti. O Centro, que tem grande concentração de lojas, está
entre as áreas com alto risco de proliferação e os agentes estão orientando os comerciantes.
Alerta tem dado resultado e o número de pessoas infectadas no Centro é baixo em relação aos
bairros mais periféricos. Confira os casos em outras cidades da região.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/17/com-200-casos-de-dengue-rioclaro-intensifica-acoes-contra-o-aedes-e-orienta-lojistas-do-centro.ghtml

Notícia: São Carlos confirma 1º caso de coronavírus em homem de 35 anos; cidade apura 25
suspeitos

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/03/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (SP) confirmou o primeiro caso de
novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (18). A cidade tem 25 casos suspeitos da
doença. O Estado de São Paulo já tem três mortes por Covid-19. O paciente é um homem de
35 anos que foi atendido recentemente na rede particular de saúde, porém não foi notificado
como caso suspeito, pois não se enquadrava nos critérios de definição dos casos, inclusive sem
registro de viagem recente para fora do país.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/18/sao-carlos-confirma-1o-casode-coronavirus-em-homem-de-35-anos.ghtml

Notícia: Cinemas de Araraquara suspendem sessões por prevenção ao coronavírus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 19/03/2020
Resumo: Os cinemas de Araraquara (SP) anunciaram na quarta-feira (18) a suspensão
temporária das sessões como forma de prevenção ao coronavírus. A medida foi adotada pelo
Cine Lupo e pelo Moviecom por tempo indeterminado. A recomendação é das autoridades de
Saúde, que orientam evitar a aglomeração de pessoas. Por meio de suas redes sociais, as
empresas comunicaram a decisão ao público.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/19/cinemas-de-araraquarasuspendem-sessoes-por-prevencao-ao-coronavirus.ghtml

Notícia: Chuva forte em Rio Claro causa pontos de alagamento
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/03/2020
Resumo: Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 50 milímetros na tarde desta sexta-feira
(20) com duração aproximada de duas horas. Apesar dos pontos de alagamento, não houve
ocorrências graves.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/20/fotos-chuva-forte-em-rio-clarocausa-pontos-de-alagamento.ghtml

Notícia:

Coronavírus: São Carlos decreta fechamento do comércio, incluindo bares e

restaurantes

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/03/2020
Resumo: Medida é imediata e vale para todo tipo de comércio, com exceção de
supermercados, drogarias, padarias, postos de combustíveis, distribuidoras de gás e
laboratórios de análises clínicas. De acordo com a última atualização da Vigilância
Epidemiológica, na tarde desta sexta-feira (20), São Carlos tem um caso confirmado de
coronavírus e investiga 41 casos suspeitos, dos quais 33 pacientes estão em isolamento
domiciliar e 8 internados.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/20/coronavirus-sao-carlos-decretafechamento-do-comercio-incluindo-bares-e-restaurantes.ghtml

Notícia: Matão investiga 2ª morte por suspeita de coronavírus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 21/03/2020
Resumo: O hospital Carlos Fernando Malzoni de Matão (SP) investiga a segunda morte por
suspeita de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. A paciente era uma mulher de 78 anos,
que tinha diabetes e hipertensão, e que também apresentou sintomas de coronavírus. Ela estava
internada desde segunda-feira (16) com suspeita de pneumonia e os exames foram colhidos na
quinta-feira (19).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/21/matao-investiga-2a-morte-porsuspeita-de-coronavirus.ghtml

Notícia: Prefeitura de Nova Europa bloqueia vias que dão acesso à cidade para conter
coronavírus

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 21/03/2020
Resumo: A Prefeitura de Nova Europa (SP) bloqueou, na manhã deste sábado (21), vias que
dão acesso à cidade para conter o trânsito de pessoas que chegam de outros municípios e evitar
a proliferação do novo coronavírus. Os locais foram impedidos com tubos de concreto e a
principal entrada da cidade está sendo monitorada pela Polícia Militar.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/21/prefeitura-de-nova-europabloqueia-vias-que-dao-acesso-a-cidade-para-conter-coronavirus.ghtml

Notícia: Seis unidades de saúde ampliam horário de atendimento em Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/03/2020
Resumo: A Secretaria da Saúde de Araraquara (SP) passa a adotar horário estendido, das 7h
às 20h, em seis centros municipais de saúde a partir desta segunda-feira (23) em meio
à pandemia do novo coronavírus. A medida foi tomada pela prefeitura para ampliar o
atendimento da demanda espontânea, o que evitará superlotação das Upas. Serão atendidos
pacientes sem agendamento, incluindo pacientes com sintomas gripais e do novo coronavírus
(Covid-19).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/23/seis-unidades-de-saudeampliam-horario-de-atendimento-em-araraquara.ghtml

Notícia: Coronavírus: São Carlos, Rio Claro, Araraquara e região investigam mais de 290 casos
suspeitos

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/03/2020
Resumo: As prefeituras de São Carlos, Araraquara, Rio Claro (SP) e outras 26 cidades da
região aguardavam, até o início da noite desta terça-feira (24), resultado de 294 casos suspeitos
do novo coronavírus. São Carlos e São José do Rio Pardo e já confirmaram dois pacientes
infectados. Pelo menos 10 mortes são investigadas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/24/coronavirus-sao-carlos-rioclaro-araraquara-e-regiao-investigam-mais-de-250-casos-suspeitos.ghtml

Notícia: Coronavírus: Sobe para 4 as mortes investigadas por suspeita de Covid-19 em São
Carlos

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 25/03/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (SP) investiga a morte de uma mulher
de 92 anos que estava internada com sintomas do Covi-19, nesta quarta-feira (25). Agora,
são quatro óbitos que aguardam laudo do Instituto Adolfo Lutz. De acordo com a Vigilância,
a mulher apresentava comorbidade e estava internada com Síndrome Respiratória Aguda
Grave (Sars) desde segunda-feira (23) em enfermaria.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/25/sobe-para-quatro-o-numero-demortes-investigadas-por-suspeita-de-covid-19-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara e outras 4 cidades da região vão receber R$ 7,4 milhões para
tratar pacientes

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 26/03/2020
Resumo: Cinco cidades da região deverão receber R$ 7.386.416 do governo estadual para ser
usados

no

tratamento

de

pacientes

com

coronavírus.

Estão

na

lista

do Araraquara, Araras, Leme, Rio Claro e São Carlos (SP). O valor do recurso é proporcional
à população de cada município ou área que atende e deverá ser utilizado na instalação de
centros de referência e hospitais de campanha. A Prefeitura de Araraquara já está estudando
locais para a instalação de hospitais de campanha para pacientes que forem diagnosticados
com a Covid-19.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/26/coronavirus-araraquara-eoutras-4-cidades-da-regiao-vao-receber-r-74-milhoes-para-tratar-pacientes.ghtml

Notícia: São Carlos confirma o segundo caso de Covid-19 em homem de 53 anos da área da
saúde

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/03/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica confirmou, nesta sexta-feira (27), o segundo caso
positivo para o Covid-19 em São Carlos (SP). Trata-se de um homem de 53 anos da área da
saúde, que trabalha em outros municípios, mas que passa os finais de semana na cidade.
Segundo a prefeitura, o paciente está em isolamento domiciliar e passa bem.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/27/sao-carlos-confirma-osegundo-caso-de-covid-19-em-homem-de-53-anos-da-area-da-saude.ghtml

Notícia:

Prefeitura de Araraquara investiga segunda morte de idoso com suspeita de

coronavírus

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/03/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) registrou, na sexta-feira (27), a segunda morte
suspeita do novo coronavírus. O paciente de 81 anos tinha outras doenças e histórico de viagem
para São Paulo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/28/prefeitura-de-araraquarainvestiga-segunda-morte-de-idoso-com-suspeita-de-coronavirus.ghtml

Notícia: Decreto que obriga fechamento do comércio em São Carlos será reavaliado em 7 de
abril

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/03/2020
Resumo: O decreto inicial havia sido anunciado pela Prefeitura de São Carlos e posto em vigor
na sexta-feira (20) valendo até 30 de abril. Essa paralisação será reavaliada em 7 de abril,
quando o governo do estado também deve tomar uma nova decisão sobre a necessidade em
manter o isolamento.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/28/decreto-que-obrigafechamento-do-comercio-em-sao-carlos-sera-reavaliado-em-7-de-abril.ghtml

Notícia: Chuva causa transtornos em Araraquara e mulher é arrastada por enxurrada
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 29/03/2020
Resumo: Uma mulher de 50 anos foi arrastada pela enxurrada em Araraquara (SP) após uma
forte chuva que causou transtornos no domingo (29) na cidade. A mulher foi socorrida para a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. De acordo com os bombeiros, a mulher
foi arrastada por cerca de quatro quarteirões. Ela sofreu ferimentos leves e precisou ser levada
para a unidade de saúde. A chuva causou transtornos na cidade e, segundo a Prefeitura, foram
registrados ao menos dois pontos de interdição.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/03/29/idosa-de-70-anos-e-arrastadapor-enxurrada-em-araraquara.ghtml
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