Edição Nº 4 – Ano 08

Araraquara, 30 de Abril de 2020.

Período: Abril de 2020

Notícia: Covid-19: veja o total de casos na região de Ribeirão Preto em 1º de abril, segundo as prefeituras
Reportagem: Por G1 Ribeirão Preto e Franca - 01/04/2020
Resumo: A região de Ribeirão Preto (SP) tem 74 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira (1º),
segundo dados atualizados pelas prefeituras. Na região, dois pacientes morreram em função da doença, de acordo
com as autoridades. As mortes foram confirmadas em Ribeirão Preto e Cravinhos.
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2020/04/01/covid-19-veja-o-total-de-casos-na-regiao-deribeirao-preto-em-1o-de-abril-segundo-as-prefeituras.ghtml
Notícia: Prefeitura de Araraquara confirma mais 2 casos de Covid-19 e registra morte suspeita
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 02/04/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) confirmou mais dois casos de Covid-19, nesta
quinta-feira (2). Os exames positivados são de pacientes internados em hospital particular, de
51 e 53 anos. Eles estão estáveis e respondem bem ao tratamento. Segundo a prefeitura, nesta
quinta também foi registrado mais um óbito por suspeita de coronavírus de um idoso de 78
anos, com histórico de viagem a São Paulo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/02/araraquara-confirma-mais-trescasos-de-covid-19-e-registra-outra-morte-suspeita.ghtml
Notícia: Coronavírus: Unesp de Araraquara começa realizar testes para diagnóstico de
Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 03/04/2020
Resumo: A Faculdade de Farmácia da Universidade Estadual Paulista (Unesp),
em Araraquara (SP), começa nesta sexta-feira (3) a realizar os exames para diagnosticar a
Covid-19. Araraquara tem sete casos confirmados da doença, entre eles, uma morte
confirmada de um homem de 81 anos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/03/coronavirus-unesp-deararaquara-comeca-realizar-testes-para-diagnostico-de-covid-19.ghtml

Notícia: Coronavírus: movimento nas feiras de Araraquara cai 40% e feirantes se
adaptam para vender
Reportagem: Por EPVT 1 - 05/04/2020
Resumo: Feirantes de Araraquara (SP) mudaram os hábitos para conquistar os clientes em
meio à pandemia do novo coronavírus. Com o distanciamento social, o movimento nas feiras
livres da cidade caiu cerca de 40%. Todas as barracas possuem álcool em gel para uso e alguns
feirantes apostam até em luvas para o trabalho.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/05/coronavirus-movimento-nasfeiras-de-araraquara-cai-40percent-e-feirantes-se-adaptam-para-vender.ghtml

Notícia: Tamanduá-bandeira nasce no Parque Ecológico de São Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/04/2020
Resumo: Uma tamanduá-bandeira moradora do Parque Ecológico de São Carlos (SP) deu à
luz seu primeiro filhote, nesta segunda-feira (6). A espécie está ameaçada de extinção devido
aos atropelamentos e pela destruição do cerrado, seu habitat natural. A nova mamãe é
superprotetora e não deixa ninguém chegar perto do filhote.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/06/filhote-de-tamandua-bandeiranasce-no-parque-ecologico-de-sao-carlos-veja-fotos.ghtml

Notícia: Coronavírus: na contramão de decisão estadual, Conchal reabre comércio; movimento
já cresceu

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/04/2020
Resumo: Na contramão da decisão estadual de quarentena, a Prefeitura de Conchal (SP) abriu,
nesta segunda-feira (6), a maior parte do comércio da cidade. Em meio à pandemia de
coronavírus, o decreto municipal que permite a reabertura inclui várias regras e exigências que
foram divulgados em um guia nas redes sociais da prefeitura. Segundo a administração
municipal, um comitê avaliou que seria possível a abertura com medidas de prevenção.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/06/coronavirus-na-contramao-dedecisao-estadual-conchal-reabre-comercio-movimento-ja-cresceu.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara orienta moradores que descartem máscaras e luvas no lixo
comum

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 07/04/2020
Resumo: O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) e a Cooperativa Acácia,
responsáveis pela coleta seletiva de Araraquara (SP), solicitam aos moradores que descartem
máscaras e luvas utilizadas durante a quarentena no lixo comum. Os materiais não são
recicláveis e podem oferecer risco de contaminação aos coletores da rua e das cooperadas da
triagem.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/07/coronavirus-araraquara-orientamoradores-que-descartem-mascaras-e-luvas-no-lixo-comum.ghtml

Notícia: Curada da covid-19, paciente de Araraquara recebe alta e é homenageada com
aplausos

Reportagem: Por EPTV 1 - 08/04/2020
Resumo: Uma paciente que foi diagnosticada com covid-19, em Araraquara (SP), recebeu alta
nesta quarta-feira (8). Curada, ela foi homenageada pela equipe médica na saída do hospital
com aplausos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/08/curada-da-covid-19-pacientede-araraquara-recebe-alta-e-e-homenageada-com-aplausos.ghtml

Notícia: Estudo coloca Araraquara entre 13 principais polos de disseminação do coronavírus no
interior e litoral

Reportagem: Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara
09/04/2020
Resumo: Araraquara (SP) é uma das 13 cidades do interior e litoral do Estado de São
Paulo apontadas em um estudo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) como
principais polos de disseminação do coronavírus. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade
de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente (SP) e faz parte do projeto “Radar Covid19”, um mapeamento atualizado diariamente com base nos registros oficias de Covid-19 no
estado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/09/estudo-coloca-araraquaraentre-13-principais-polos-de-disseminacao-do-coronavirus-no-interior-e-litoral.ghtml

Notícia: Coronavírus: Porto Ferreira confirma a 1ª morte por Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 09/04/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Porto Ferreira (SP) confirmou a primeira morte por
Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, na manhã desta quinta-feira (9). A cidade
tem dois casos da doença, incluindo o da morte.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/09/coronavirus-porto-ferreiraconfirma-a-1a-morte-por-covid-19.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara e Matão confirmam mais 2 casos de Covid-19 e região
soma 49
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/04/2020
Resumo: As Prefeituras de Araraquara e Matão (SP) confirmaram, nesta sexta-feira (10),
mais dois casos de novo coronavírus, somando 49 confirmações em 13 cidades da região.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/10/coronavirus-araraquara-ematao-confirmam-mais-2-casos-de-covid-19-e-regiao-soma-48.ghtml

Notícia: Coronavírus: Leme confirma primeira morte por Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 11/04/2020
Resumo: A Prefeitura de Leme (SP) confirmou a primeira morte por Covid-19, doença
causada pelo coronavírus, neste sábado (11). Outros seis óbitos são investigados. A paciente é
uma idosa com comorbidades que esteve em São Paulo nas últimas semanas.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/11/coronavirus-leme-confirmaprimeira-morte-por-covid-19.ghtml

Notícia: Coronavírus: Prefeitura de Araraquara suspende passe livre para idosos em ônibus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 12/04/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) suspendeu o passe livre nos ônibus de transporte
urbano para as pessoas com mais de 65 anos. A medida vale a partir desta segunda-feira (12)
e tem o objetivo de coibir a circulação de idosos, que estão no grupo de risco do coronavírus.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/12/coronavirus-prefeitura-deararaquara-suspende-passe-livre-para-idosos-em-onibus.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara confirma a 2ª morte por Covid-19 de mulher de 41 anos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/04/2020
Resumo: Araraquara (SP) registrou, nesta segunda-feira (13), a segunda morte por Covid-19,
de uma mulher de 41 anos que estava internada há dez duas. Ela já havia sido testada
positivo para coronavírus e estava na lista de casos confirmados do município.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/13/coronavirus-araraquaraconfirma-a-2a-morte-por-covid-19-de-mulher-de-41-anos.ghtml

Notícia: Araraquara oferece hospedagem em hotéis para profissionais de saúde com suspeita
de Covid-19

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/04/2020
Resumo: A Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara (SP) finaliza, nesta segunda-feira
(13), a contratação de 70 quartos de hotéis que irão hospedar os profissionais de saúde com
suspeita de Covid-19, durante o tratamento da doença ou até que a suspeita seja descartada.
Segundo a Rede de Saúde de Araraquara, dos 28 casos confirmados da doença, 18 são de
médicos e enfermeiros.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/13/araraquara-oferecehospedagem-em-hoteis-para-profissionais-de-saude-com-suspeita-de-covid-19.ghtml

Notícia: Santa Casa de São Carlos usa centro de simulação para capacitar equipe contra a
Covid-19

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/04/2020
Resumo: A Santa Casa de São Carlos (SP) está utilizando o Centro de Simulação
Realística do departamento de ensino do hospital para capacitar os profissionais de saúde.
Objetivo é treinar médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para situações de emergência que
podem acontecer com os pacientes infectados.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/14/santa-casa-de-sao-carlos-usacentro-de-simulacao-para-capacitar-equipe-contra-a-covid-19.ghtml

Notícia: Aguaí confirma por tomografia o primeiro caso de Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/04/2020
Resumo: A Prefeitura de Aguaí (SP) registrou, nesta terça-feira (14), o primeiro caso de
COVID-19 em um homem de 64 anos. A confirmação foi feita por meio de uma tomografia.
Paciente está internado na UTI em São João da Boa Vista.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/14/aguai-confirma-portomografia-o-primeiro-caso-de-covid-19.ghtml

Notícia: Dentistas de Araraquara imprimem máscaras e sugadores em 3D e doam para rede
pública

Reportagem: Por EPTV1 - 15/04/2020
Resumo: Um grupo de dentistas de Araraquara (SP) está produzindo máscaras e sugadores
para doar à rede pública de atendimento odontológico. O objetivo é garantir que os colegas de
profissão estejam protegidos contra a contaminação por coronavírus durante o trabalho. Os
equipamentos de proteção individual (EPIs) estão sendo feitos em uma impressora 3D. Até o
momento, foram doadas 42 máscaras para Secretaria de Saúde de Araraquara e outras 40 serão
doadas a um hospital de Matão. A meta é produzir mais 120.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/15/dentistas-de-araraquaraimprimem-mascaras-e-sugadores-em-3d-e-doam-para-rede-publica.ghtml

Notícia: Região ultrapassa os 100 casos de Covid-19; veja o perfil das pessoas infectadas
Reportagem: Por Fabiana Assis, G1 São Carlos e Araraquara - 16/04/2020
Resumo: 105 pessoas testaram positivo para coronavírus em 17 municípios desde 18 de março,
quando foi confirmado o primeiro caso da região em São Carlos Quase metade dos casos é de
pessoas na faixa etária entre 30 e 49 anos. Em menos de um mês, 13 mortes foram registradas.
O paciente mais novo com Covid-19 confirmada é um bebê de seis meses e o mais velho é
uma mulher de 84 anos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/16/regiao-ultrapassa-os-100-casosde-covid-19-veja-o-perfil-das-pessoas-infectadas.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara confirma mais três casos de Covid-19 e soma 42 pessoas
infectadas

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 17/04/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) confirmou, nesta sexta-feira (17) mais três casos do
novo coronavírus, totalizando 42 pessoas infectadas com a doença no município. Segundo a
Secretaria de Saúde, os pacientes têm 33, 41 e 54 anos e encontram-se em observação.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/17/cornavirus-araraquaraconfirma-mais-tres-casos-de-covid-19-e-soma-42-pessoas-infectadas.ghtml

Notícia: Araras confirma 10º caso de coronavírus de paciente internado na UTI em estado grave
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/04/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Araras (SP) confirmou mais um caso de novo
coronavírus neste sábado (18). Esse é o 10º caso positivo da doença e a 4ª confirmação dentro
de dois dias. De acordo com informações médicas passadas pela prefeitura, o paciente está
internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave e respira por aparelhos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/18/araras-confirma-10o-caso-decoronavirus-de-paciente-internado-na-uti-em-estado-grave.ghtml

Notícia: Moradores relatam terremoto na região de São Roque
Reportagem: Por TV TEM e G1 Sorocaba e Jundiaí - 18/04/2020
Resumo: Moradores de São Roque (SP) e de Mairinque (SP) relataram um "pequeno
terremoto" durante a noite desta sexta-feira (17). Os primeiros tremores foram sentidos por
volta das 23h em diversos bairros. Alguns também relataram sons de explosões durante esse
período. O Centro de Sismologia da USP confirmou que registrou um pequeno tremor na
região, de magnitude 2 na escala Richter. A escala vai de 1 (mais fraco) a 10 (mais intenso).
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/04/18/moradores-relatam-terremotona-regiao-de-sao-roque.ghtml

Notícia: Araraquara soma 54 casos de coronavírus, diz Secretaria Municipal de Saúde
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 19/04/2020
Resumo: Araraquara (SP) registrou neste domingo (19) mais nove novos casos de coronavírus
e já soma 54 confirmações da doença e duas mortes. Segundo a secretária municipal de Saúde,
Eliana Honain, das 131 notificações feitas até o momento, 54 foram confirmadas, 65 suspeitas
foram descartadas e 12 pacientes aguardam resultados de exames que foram colhidos.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/19/araraquara-soma-54-casos-decoronavirus-diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml

Notícia: MP transfere R$ 250 mil para Saúde de Araraquara usar em ações de combate à Covid19

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 19/04/2020
Resumo: Um requerimento assinado pelo Ministério Público (MP) transferiu R$ 250 mil para
a Secretaria de Saúde de Araraquara (SP), que devem ser usados em ações de combate à
Covid-19 na cidade. A prefeitura terá 90 dias para prestar contas de como o montante será
utilizado.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/19/mp-transfere-r-250-mil-parasaude-de-araraquara-usar-em-acoes-de-combate-a-covid-19.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara confirma morte de mulher por Covid-19 e já soma três
óbitos

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/04/2020
Resumo: A Secretaria de Saúde de Araraquara (SP) confirmou, na manhã desta segunda-feira
(20), mais uma morte de paciente por Covid-19, totalizando três óbitos pela doença na cidade.
De acordo com a secretaria, a vítima é uma mulher de 46 anos, que tinha problemas cardíacos
e estava internada com sintomas de Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um
hospital em Matão desde 25 de março. Ela foi internada na cidade por falta de leitos em
Araraquara na ocasião.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/20/coronavirus-araraquaraconfirma-morte-de-mulher-por-covid-19-e-ja-soma-tres-obitos.ghtml

Notícia: Javalis e javaporcos destroem plantações e causam prejuízos em Dourado e Ribeirão
Bonito

Reportagem: Por EPTV2 - 20/04/2020
Resumo: Ataques de javalis e javaporcos em platações têm causado prejuízos a produtores
rurais de Ribeirão Bonito e Descalvado (SP). As espécies são vorazes e agressivas. Andam em
bandos e se reproduzem rapidamente. Os ataques costumam acontecer à noite quando o bando
vai atrás de alimentos. Segundo a professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Dalva Matos, especialista em invasões biológicas, o aumento da população de javalis e
javaporcos é consequência da degradação ambiental.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/20/javalis-e-javaporcos-destroemplantacoes-e-causam-prejuizos-em-dourado-e-ribeirao-bonito.ghtml

Notícia: Santa Lúcia, Gavião Peixoto, Motuca e Rincão se unem para comprar mil testes para
Covid-19

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 21/04/2020
Resumo: Gavião Peixoto, Motuca, Rincão e Santa Lúcia (SP) se uniram para formar um
convênio junto com a Prefeitura de Araraquara (SP) para comprar 1 mil kits de testes para
Covid-19. A medida tem o objetivo de identificar casos positivos da doença em pacientes com
sintomas mais graves. Os kits de testagem serão divididos para os quatro municípios. O
investimento total de R$ 4 mil também foi reateado entre as prefeituras.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/21/santa-lucia-gaviao-peixotomotuca-e-rincao-se-unem-para-comprar-mil-testes-para-covid-19.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara torna obrigatório o uso de máscaras por todos que saírem
de casa

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 22/04/2020
Resumo: Uma atualização no decreto de calamidade pública, nesta quarta-feira (22), obriga o
uso de máscaras por todos os moradores de Araraquara (SP) que necessitarem sair de casa, a
partir do dia 1º de maio. Na região, Águas da Prata e São José do Rio Pardo também obrigam
o uso de máscaras por todos os moradores.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/22/coronavirus-araraquara-tornaobrigatorio-o-uso-de-mascaras-por-todos-que-sairem-de-casa.ghtml

Notícia: Rompimento de adutora em Araraquara deixa região da Vila Xavier sem água
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/04/2020
Resumo: O rompimento de uma adutora em Araraquara (SP) deixa ao menos sete bairros sem
água nesta quinta-feira (23). Segundo o superintendente do Daae, Donizete Simioni, a adutora
de 350 milímetros rompeu na noite de terça-feira (22) e é responsável por conduzir a água
tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Fonte até o Reservatório da Vila Xavier
(próximo ao Sesi).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/23/rompimento-de-adutora-emararaquara-deixa-regiao-da-vila-xavier-sem-agua.ghtml

Notícia: Observatório registra explosão de meteoro de alta magnitude na Serra do RS.
Reportagem: Por G1 RS - 23/04/2020
Resumo: Um meteoro com elevada magnitude de -6,8 explodiu na madrugada desta quintafeira (23) na Região das Hortênsias, parte da serra gaúcha. A explosão foi registrada por duas
câmeras do observatório, que fica em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De
acordo com o professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Espacial Heller & Jung, o
bólido – (tipo de meteoro característico pelo brilho intenso) entrou na atmosfera a uma altitude
de 106,4 km e se extinguiu com uma explosão a uma altitude de 67,1 Km acima das cidades
de Nova Petrópolis, Canela e Gramado.
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/04/23/observatorio-registra-explosaode-meteoro-de-alta-magnitude-na-serra-do-rs.ghtml

Notícia: Sobe para 62 o número de casos de Covid-19 em Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/04/2020
Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara (SP) confirmou na manhã
desta sexta-feira (24) quatro novos casos para a Covid-19. No total, a cidade soma agora 62
casos confirmados da doença e três mortes.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/24/sobe-para-62-o-numero-decasos-de-covid-19-em-araraquara.ghtml

Notícia: Decreto em Casa Branca obriga uso de máscaras e costureiras são selecionadas para
produzir 3,5 mil

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 25/04/2020
Resumo: Um decreto da Prefeitura de Casa Branca (SP) obriga o uso de máscaras por pessoas
em circulação no perímetro urbano do município. Medida é para conter a disseminação do
coronavírus na cidade, que tem um caso suspeito em investigação. Credenciamento das
costureiras será feito por e-mail.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/25/decreto-em-casa-brancaobriga-uso-de-mascaras-e-costureiras-sao-selecionadas-para-produzir-35-mil.ghtml

Notícia: Coronavírus: São Carlos tem mais 3 casos de Covid-19 e soma 25
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 26/04/2020
Resumo: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (SP) confirmou mais três casos de
Covid-19 neste domingo (26) e a cidade já soma 25. O município tem 2 mortes confirmadas e
outras 2 suspeitas em investigação.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/26/coronavirus-sao-carlos-temmais-3-casos-de-covid-19-e-soma-25.ghtml

Notícia: Criança de 3 anos é picada por escorpião em Conchal e família denuncia sujeira em
terreno

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/04/2020
Resumo: Uma criança de 3 anos foi picada por um escorpião enquanto brincava na calçada
da sua casa no bairro Jardim São Paulo, em Conchal (SP), no sábado (25). O pai do menino
acredita que o escorpião tenha vindo do terreno da prefeitura que está abandonado, com muito
lixo e fica ao lado da casa onde moram.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/27/crianca-de-3-anos-e-picadapor-escorpiao-em-conchal-e-familia-denuncia-sujeira-em-terreno.ghtml

Notícia: Fumaça de incêndio invade a Rodovia Washington Luís e atrapalha o trânsito
em Ibaté
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/04/2020
Resumo: A fumaça de uma queimada causou transtornos para os motoristas que trafegavam
pela Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que passa por Ibaté (SP). Duas equipes da
concessionaria foram até local para fazer orientação do trânsito. Não houve registro de
acidentes. O fogo durou por cerca de uma hora.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/28/fotos-fumaca-de-incendioinvade-a-rodovia-washington-luis-e-atrapalha-o-transito-em-ibate.ghtml

Notícia: Leitos de UTI da Santa Casa de Araraquara e do Hospital Estadual de Américo estão
lotados

Reportagem: Por EPTV1 - 29/04/2020
Resumo: A Secretaria de Saúde de Araraquara (SP) informou, nesta quarta-feira (29), que
os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa e do Hospital Estadual de
Américo Brasiliense, que recebe pacientes da cidade, estão lotados. Segundo a secretária
Eliana Honain, enquanto a UTI estiver ocupada e novos leitos não forem liberados,
os pacientes com sintomas graves de Covid-19 serão mantidos no Centro de Triagem da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Xavier.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/29/leitos-de-uti-da-santa-casa-deararaquara-e-do-hospital-estadual-de-americo-estao-lotados.ghtml

Notícia: Drones são usados para localizar foco de incêndio em mata de Rio Claro
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 30/04/2020
Resumo: Um incêndio atingiu uma grande área de mata no bairro Parque São Jorge, em Rio
Claro (SP), na quarta-feira (29). Drones foram usados para localizar o foco das chamas.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram ao local e trabalharam por cerca de
1h30 para controlar o fogo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/04/30/drones-sao-usados-paralocalizar-foco-de-incendio-em-mata-de-rio-claro.ghtml
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