Edição Nº 5 – Ano 08
Araraquara, 30 de Maio de 2020.

Período: Maio de 2020

Notícia: Decreto que obriga uso de máscaras em Araraquara começa a valer nesta sexta (1º); veja regras
Reportagem: Por EPTV1 - 01/05/2020
Resumo: Começa a valer, nesta sexta-feira (1º), o decreto que obriga o uso de máscaras em Araraquara (SP)
como medida preventiva contra a disseminação do novo coronavírus. A orientação é que os moradores usem
o equipamento de proteção de tecido, feito em casa, e deixem os modelos cirúrgicos para os profissionais da
saúde. Para garantir que todas as pessoas tenham acesso ao equipamento de proteção, a prefeitura contratou
uma entidade para a produção de 15 mil máscaras que serão doadas às famílias em vulnerabilidade social e será
feita para as pessoas cadastradas nos programas sociais da prefeitura.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/01/decreto-que-obriga-uso-de-mascaras-emararaquara-comeca-a-valer-nesta-sexta-1o-veja-regras.ghtml
Notícia:

Universitários

de

São

Carlos

criam

plataforma

digital

para

ajudar

microempreendedores
Reportagem: Por EPTV 1 - 02/05/2020
Resumo: Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos (SP) criaram uma
plataforma digital para ajudar os microempreendedores individuais (MEIs) a manterem suas
vendas durante a pandemia de coronavírus. Por meio do site de investimento solidário, os
clientes podem comprar com descontos os serviços oferecidos por cabeleireiros, tatuadores,
lavanderias, escolas de idiomas e academias. Os produtos vão estar disponíveis para uso após
o fim da quarentena.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/02/universitarios-de-saocarlos-criam-plataforma-digital-para-ajudar-microempreendedores.ghtml

Notícia: Araraquara tem mais 4 casos de Covid-19 e completa 97; veja bairros com pacientes
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 03/05/2020
Resumo: Araraquara (SP) confirmou mais quatro pessoas infectadas por coronavírus. Agora,
o município tem 97 casos, entre eles, três mortes. Segundo a prefeitura, há casos notificados
em 47 bairros. A Secretaria Municipal da Saúde informou que todos os casos suspeitos e
confirmados, assim como seus comunicantes, são monitorados para que cumpram a
quarentena.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/03/araraquara-tem-mais-4casos-de-covid-19-e-completa-97-veja-bairros-com-pacientes.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara confirma 4ª morte por Covid-19; município tem 98 casos
da doença
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 04/05/2020
Resumo: Araraquara (SP) confirmou mais uma morte por Covid-19, nesta segunda-feira (4),
é a quarta do município. O caso confirmado é de uma idosa de 91 anos, falecida em 17 de
abril, após dar entrada no serviço de urgência de um hospital particular.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/04/coronavirus-araraquaraconfirma-4a-morte-por-covid-19-municipio-tem-98-casos-da-doenca.ghtml

Notícia: Parceria entre Embraer e Unesp viabiliza 15 mil testes de Covid-19 em Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 04/05/2020
Resumo: A Embraer e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) firmaram parceria para
viabilizar o processamento de 15 mil testes de diagnóstico da Covid-19 em Araraquara (SP). O
objetivo da iniciativa é unir esforços para acelerar o diagnóstico de pacientes com sintomas
compatíveis com a doença na região onde a empresa está presente.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/04/parceria-entre-embraer-eunesp-viabiliza-15-mil-testes-de-covid-19-em-araraquara.ghtml

Notícia: Ação em Araraquara arrecada ração para animais de estimação
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 04/05/2020
Resumo: O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal e a Rede de Solidariedade
de Araraquara (SP) realizam no próximo sábado (9), das 9h às 13h, uma ação para arrecadar
rações para animais de estimação. De acordo com os organizadores, com a crise do Covid-19
e a desestabilização de muitas famílias, diversos animais de estimação, como cachorros,
gatos e pássaros, acabam em situação de fome ou abandono.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/04/acao-em-araraquaraarrecada-racao-para-animais-de-estimacao.ghtml

Notícia: Prefeitura de Ibaté irá distribuir kit merenda para estudantes da rede municipal
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 05/05/2020
Resumo: A Secretaria de Educação de Ibaté (SP) irá distribuir kits de merenda escolar aos
alunos matriculados nas escolas da rede municipal durante a suspensão das aulas, por conta
da pandemia de coronavírus. Os kits serão compostos por arroz, feijão, farinha de trigo, fubá,
açúcar, macarrão, sal, leite em pó e óleo de soja. E a entrega será feita mediante
agendamento para evitar possíveis aglomerações.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/05/prefeitura-de-ibate-iradistribuir-kit-merenda-para-estudantes-da-rede-municipal.ghtml

Notícia: Autônomos de São Carlos mudam de setor e apostam em máscaras para ter renda
na pandemia
Reportagem: Por EPTV 1 - 06/05/2020
Resumo: Autônomos de São Carlos (SP) estão se reinventando e mudando de produtos para
conseguir mercado durante a pandemia do novo coronavírus. As máscaras faciais são a
principal aposta e estão rendendo lucros.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/06/autonomos-de-sao-carlosmudam-de-setor-e-apostam-em-mascaras-para-ter-renda-na-pandemia.ghtml

Notícia: Mulher é encontrada morta dentro de ônibus de viagem em Américo Brasiliense
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 07/05/2020
Resumo: Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta dentro de um ônibus de viagem na
quarta-feira (6), em Américo Brasiliense (SP). Equipes da Vigilância Epidemiológica da cidade
colheram amostras de sangue da vítima e encaminharam para o Instituto Adolfo Lutz já que
a Vigilância Epidemiológica teve informações que a passageira chegou a tomar um analgésico
por ter febre e tosse durante a viagem.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/07/mulher-e-encontradamorta-dentro-de-onibus-de-viagem-em-americo-brasiliense.ghtml

Notícia: Araraquara vai integrar comitê de combate à Covid-19: 'união em defesa da vida',
diz prefeito
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 08/05/2020
Resumo: O prefeito de Araraquara (SP) anunciou em seu perfil do Facebook que a cidade irá
integrar um comitê municipalista de combate à Covid-19, criado pelo Governo do Estado de
São Paulo nesta sexta-feira (8). Além de Araraquara, São Paulo, Campinas, Santos, Sorocaba,
Presidente Prudente e Ribeirão Preto, integram o comitê que dará início aos trabalhos com
uma reunião na segunda-feira (11).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/08/araraquara-vai-integrar-comite-decombate-a-covid-19-uniao-em-defesa-da-vida-diz-prefeito.ghtml

Notícia: Campanha incentiva população a escrever cartas para idosos que vivem em abrigos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 08/05/2020
Resumo: Por conta da pandemia de Covid-19 desde o dia 17 de março os abrigos fecharam as portas
para visitas aos idosos. Por conta disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social criou uma campanha
para incentivar o envio de mensagens por e-mail ou carta para os idosos que estão nas Instituições
de Longa Permanência (ILPIS). O objetivo é levar até eles uma palavra amiga, um gesto de carinho e
conforto psicológico.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/08/campanha-incentivapopulacao-a-escrever-cartas-para-idosos-que-vivem-em-abrigos.ghtml

Notícia: Araraquara tem mais 6 casos de Covid-19 e soma 117; veja bairros com pacientes
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 09/05/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) confirmou neste sábado (9) mais seis
casos de Covid-19. A cidade soma agora 117 pessoas infectadas com a doença, incluindo
quatro mortes, segundo o Comitê de Contingência do Coronavírus. A cidade lidera em
número de confirmações na região. A Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os
casos suspeitos e confirmados, assim como seus comunicantes, são monitorados para que
cumpram a quarentena.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/09/araraquara-tem-mais-6casos-de-covid-19-e-soma-117-veja-bairros-com-pacientes.ghtml

Notícia: Estudante de 17 anos cria impressora 3D e produz protetores faciais em Araraquara
Reportagem: Por Rebecca Crepaldi, G1 São Carlos e Araraquara - 10/05/2020
Resumo: Com um investimento de R$ 300, um estudante do Instituto Federal de São Paulo
(IFSP), em Araraquara (SP), criou uma impressora 3D e está produzindo protetores faciais
para doar aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. A
impressora foi construída com materiais recicláveis e o estudante a produziu sozinho. O
objetivo é utilizá-la para ajudar no combate à pandemia.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/10/estudante-de-17-anos-criaimpressora-3d-e-produz-protetores-faciais-em-araraquara.ghtml

Notícia: Coronavírus: Com 27 casos, Mococa registra a 3ª morte por Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 11/05/2020
Resumo: Mococa (SP) confirmou mais cinco casos de Covid-19, nesta segunda-feira (11),
entre eles uma morte, a terceira do município causada pela doença. Com mais estas
confirmações chega a 27 o número de casos. As informações sobre os casos confirmados e
sobre o paciente falecido não foram divulgadas pela prefeitura.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/11/coronavirus-com-27-casosmococa-registra-a-3a-morte-por-covid-19.ghtml

Notícia: Araraquara confirma 1º caso de coronavírus em criança de 5 anos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 12/05/2020
Resumo: A Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara (SP) confirmou nesta terça-feira
(12) o primeiro caso de coronavírus em uma criança de 5 anos. O registro faz parte de dez
novos casos divulgados pelo Comitê de Contingência do Coronavírus nesta manhã. A cidade
soma agora 130 registros de pessoas infectadas pela doença.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/12/araraquara-confirma-casode-coronavirus-em-crianca-de-5-anos.ghtml

Notícia: Coronavírus: Mococa confirma a 4ª morte por Covid-19; veja os registros desta
quarta-feira
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/05/2020
Resumo: Mococa (SP) confirmou mais dois casos de Covid-19 nesta quarta-feira (13), sendo
um deles um óbito. É a segunda morte registrada nessa semana. O município tem, agora, 29
casos da doença, entre eles quatro mortes. A prefeitura não informou dados sobre os
pacientes.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/13/coronavirus-mococaconfirma-a-4a-morte-por-covid-19-veja-os-registros-desta-quarta-feira.ghtml

Notícia: Empresa têxtil de São Carlos demite 50 funcionários por conta da pandemia de
coronavírus
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/05/2020
Resumo: A Capricórnio Têxtil, empresa que fabrica jeans, demitiu sem aviso prévio 50
funcionários em São Carlos (SP) na quarta-feira (13). Procurada pelo G1, a empresa lamentou
as demissões e justificou que foi obrigada a fazer alguns ajustes na produção que, no
momento, está totalmente parada, por conta da pandemia de coronavírus.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/14/empresa-textil-de-saocarlos-demite-50-funcionarios-por-conta-da-pandemia-de-coronavirus.ghtml

Notícia: Prefeitura de Rio Claro registra a primeira morte por dengue deste ano e soma 692
casos da doença
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 16/05/2020
Resumo: A Prefeitura de Rio Claro (SP) confirmou na sexta-feira (15) a primeira morte por
dengue deste ano. O município soma 692 casos de dengue. Segundo a Vigilância
Epidemiológica, o exame com o registro é do Instituto Adolfo Lutz. Não foram divulgadas
informações sobre o paciente.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/16/prefeitura-de-rio-claroregistra-a-primeira-morte-por-dengue-deste-ano-e-soma-692-casos-da-doenca.ghtml

Notícia: Aplicativo que ajuda produtores rurais na pandemia é premiado em competição
da USP São Carlos
Reportagem: Por Rebecca Crepaldi, G1 São Carlos e Araraquara - 17/05/2020
Resumo: Uma equipe que tem a participação de dois alunos da Universidade de São Paulo
(USP), de São Carlos (SP), foi premiada no Sancathon - marona tecnológica promovida pela
USP e que terminou sua terceira edição nesta quarta-feira (13) - com um aplicativo que
permite a compra coletiva de insumos entre restaurantes e produtores hortifrutigranjeiros.
A competição tinha como proposta o desenvolvimento de soluções inovadoras para a
resolução de problemas gerados pela pandemia de coronavírus na cadeia do setor
alimentício, principalmente para bares e restaurantes que não podem abrir durante a
quarentena.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/17/aplicativo-que-ajudaprodutores-rurais-na-pandemia-e-premiado-em-competicao-da-usp-sao-carlos.ghtml

Notícia: Músicos encontram na cozinha uma alternativa de renda na pandemia em São
Carlos
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/05/2020
Resumo: Com eventos e festas cancelados, músicos, cantores e DJs perderam seus trabalhos
em São Carlos (SP). Para garantir a renda durante a pandemia, eles precisaram buscar
alternativas e encontraram na cozinha uma nova profissão. Por meio de encomendas, os
artistas produzem as receitas e divulgam as comidas através das redes sociais.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/18/musicos-encontram-nacozinha-uma-alternativa-de-renda-na-pandemia-em-sao-carlos.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara soma 156 casos positivos de Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 19/05/2020
Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus confirmou na manhã desta terça-feira
(19) mais nove casos positivos de Covid-19 em Araraquara (SP). A cidade soma 156 registros
de pessoas infectadas pela doença.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/19/coronavirus-araraquarasoma-156-casos-positivos-de-covid-19.ghtml

Notícia: Coronavírus: Araraquara vai fazer testes rápidos para saber o índice de
contaminação na cidade
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/05/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) irá fazer testes rápidos em parte do funcionalismo
público da cidade para saber qual o nível de contaminação da população pelo novo
coronavírus. Os exames começam a ser realizados na segunda-feira (26). Serão realizados 3,2
mil testes, que foram fornecidos pelo Ministério da Saúde.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/20/coronavirus-araraquara-vaifazer-testes-rapidos-para-saber-o-indice-de-contaminacao-na-cidade.ghtml

Notícia: Vigilância Sanitária de Araraquara pede desinfecção de açougue após funcionários
terem Covid-19
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 21/05/2020
Resumo: A Vigilância Sanitária de Araraquara (SP) recomendou a suspensão das atividades
em um açougue do centro da cidade para a realização de desinfecção, após a confirmação de
casos de Covid-19 entre os funcionários.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/21/vigilancia-sanitaria-deararaquara-pede-desinfeccao-de-acougue-apos-funcionarios-terem-covid-19.ghtml

Notícia: Cerca de 200 comércios fecham e demitem em Araraquara após início da
quarentena, diz Acia
Reportagem: Por EPTV 1 - 22/05/2020
Resumo: Um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de Araraquara (SP),
em parceria com escritórios de contabilidade da cidade, mostrou que cerca de 200
estabelecimentos encerraram suas atividades e demitiram funcionários depois do início da
quarentena no estado de São Paulo.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/22/cerca-de-200-comerciosfecham-e-demitem-em-araraquara-apos-inicio-da-quarentena-diz-acia.ghtml

Notícia: Rio Claro registra a 9ª morte por Covid-19; veja os casos deste sábado na região
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/05/2020
Resumo: Rio Claro (SP) registrou a nona morte por Covid-19, neste sábado (23), de uma
mulher idosa que estava internada e faleceu na noite de sexta-feira (22). Entre os pacientes
que morreram seis são mulheres e três homens. Apenas um tinha menos de 60 anos. Além
do óbito, o município registrou mais quatro casos e tem 70 casos positivos de Covid-19.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/23/rio-claro-registra-a-9amorte-por-covid-19-veja-os-casos-deste-sabado-na-regiao.ghtml
Notícia: Rio Claro registra a 10ª morte por coronavírus; região chega a 47 óbitos pela
doença
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/05/2020
Resumo: Rio Claro (SP) confirmou a décima morte por coronavírus, neste domingo (23), de
um homem tinha mais de 60 anos, estava internado e faleceu no sábado (23). A nona
morte havia sido registrada no sábado. Do último domingo (17) a sábado (23), Rio
Claro confirmou 22 novos casos de Covid-19 e agora contabiliza 70 casos da doença.
Um aumento de 20,7% em relação ao número de casos da última semana.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/24/rio-claro-registra-a-10amorte-por-coronavirus-regiao-chega-a-47-obitos-pela-doenca.ghtml

Notícia: Prefeitura de Araraquara instala placas de sinalização para comércio drive-thru no
Centro
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 25/05/2020
Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) instalou novas placas de sinalização de trânsito nas
ruas Nove de Julho e São Bento, já que a partir da próxima terça (26) as vias terão quarteirões
com faixa reservada para comércio drive-thru. A iniciativa visa amenizar os efeitos
econômicos da crise provocada pela pandemia de coronavírus.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/25/prefeitura-de-araraquarainstala-placas-de-sinalizacao-para-comercio-drive-thru-no-centro.ghtml

Notícia: Araraquara confirma mais 13 casos de Covid-19 e soma mais de 200 infectados
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 26/05/2020
Resumo: Com treze novos casos confirmados de Covid-19, Araraquara (SP) soma 203
registros da doença, informou o Comitê de Contingência do Coronavírus nesta terça-feira
(26). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, das 86 amostras enviadas ao laboratório da
Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara, 13 deram positivo para o novo
coronavírus.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/26/araraquara-confirma-mais13-casos-de-covid-19-e-soma-mais-de-200-infectados.ghtml

Notícia: Cidades da região estão em diferentes fases da retomada de atividades do Plano
São Paulo
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/05/2020
Resumo: As cidades das regiões de São Carlos, Araraquara, Rio Claro e São João da Boa
Vista estão em diferentes fases do Plano São Paulo, que prevê flexibilizações e aberturas
econômicas progressivas a partir do dia 1º de junho. A região soma 1.035 casos de Covid-19,
entre eles 50 mortes.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/27/cidades-da-regiao-estaoem-diferentes-fases-da-retomada-de-atividades-do-plano-sao-paulo.ghtml

Notícia: Idoso de 90 anos se recupera da Covid-19 e é homenageado ao receber alta em
Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/05/2020
Resumo: O paciente mais velho de Araraquara (SP) a contrair Covid-19 teve alta médica
nesta quinta-feira (28), após 14 dias de angústia, internação e isolamento. Zerico Charantola,
de 90 anos, também é o primeiro paciente a deixar o Hospital de Solidariedade, destinado
exclusivamente para atendimento de positivados com coronavírus.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/28/idoso-de-90-anos-serecupera-da-covid-19-e-e-homenageado-ao-receber-alta-em-araraquara.ghtml

Notícia: TJ aceita denúncia contra mulher que descumpriu a quarentena e mordeu guarda
em Araraquara
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 29/05/2020
Resumo: O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aceitou, na quinta-feira (28), a denúncia
feita pelo Ministério Público Estadual contra a administradora de empresas Silvana Tavares
Zavatti, de 44 anos, que reagiu a uma abordagem por descumprimento de um decreto
municipal de quarentena do coronavírus no dia 13 de abril, em Araraquara (SP).
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/29/tj-aceita-denuncia-contramulher-que-descumpriu-a-quarentena-e-mordeu-guarda-em-araraquara.ghtml

Notícia: Tiro de Guerra de Araraquara arrecada alimentos em sistema drive-thru
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 30/05/2020
Resumo: O Tiro de Guerra de Araraquara (SP) arrecada alimentos em sistema drivethru neste sábado (30) e domingo (31). As doações serão distribuídas para as famílias em
situação de vulnerabilidade social do município.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/30/tiro-de-guerra-deararaquara-arrecada-alimentos-em-sistema-drive-thru.ghtml

Notícia: Araraquara soma 246 casos de Covid-19, diz Secretaria Municipal de Saúde
Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 31/05/2020
Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara (SP) confirmou neste
domingo (31) mais três casos de Covid-19. A cidade soma 246 registros da doença com
quatros mortes e um óbito suspeito em investigação. Segundo a Secretaria Municipal de
Saúde, 86 amostras aguardam resultados de exames.
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/05/31/araraquara-soma-246casos-de-covid-19-diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml
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O "Clipping do Meio Ambiente" é um serviço oferecido pelo NPDL – Núcleo de Estudo e
Pesquisa em Desenvolvimento Local e Meio Ambiente e pelo CEAM – Centro de Estudos
Ambientais, ligados ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e
Meio Ambiente da Uniara com o objetivo de promover ações de educação ambiental.
Recebem este informativo os docentes constantes do cadastro institucional do NPDL e do
CEAM além de pessoas que o solicitaram ou foram indicadas pelos nossos leitores. Este
Clipping não pode ser considerado como SPAM porque inclui uma forma de ser removido
e a nomeação dos responsáveis. Caso não queira mais recebê-lo, favor enviar e-mail
para clippingdomeioambiente@uniara.com.br e solicitar sua exclusão da lista de
contatos. V. Sa. poderá também acessar o "Clipping do Meio Ambiente" no
site http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/ . Críticas e sugestões podem
ser encaminhadas para o e-mail clippingdomeioambiente@uniara.com.br .
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