
 

Edição Nº 6 – Ano 08                                         

Araraquara, 30 de junho de 2020. 

                                                          Período: Junho de 2020 

Notícia: Araraquara, Rio Claro e São Carlos retomam atividades não essenciais nesta segunda (1º) 

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

Resumo: Após quase 70 dias de quarentena, o comércio de São Carlos, Araraquara e Rio Claro (SP) volta a funcionar com 

restrições, de acordo com o estabelecido no Plano São Paulo, criado pelo Governo do Estado. 

As cidades estão em fases diferentes no plano de retomada da economia e, cada prefeitura, tem autonomia para definir 

regras específicas do que abre e o que não abre no município, a partir das determinações feitas pelo governo estadual. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/01/araraquara-rio-claro-e-sao-carlos-retomam-atividades-

nao-essenciais-nesta-segunda-1o.ghtml 

 
Notícia: São Carlos confirma mais 19 casos positivos de Covid-19 e soma 157 registros da doença 

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

Resumo: O número de casos de Covid-19 em São Carlos (SP) subiu de 138 para 157 nesta segunda-

feira (1º). A Vigilância Epidemiológica confirmou mais 19 casos positivos da doença que já causou 

cinco mortes na cidade. É o maior número de confirmações em um dia desde o início da pandemia. 

Segundo a prefeitura, dos 157 casos positivos, 90 já se recuperaram totalmente da doença. 

Atualmente, 8 pacientes permanecem internados. A taxa de ocupação dos leitos especiais para 

Covid-19 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) /Sistema Único de Saúde (SUS) continua em 16,7%. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/01/sao-carlos-confirma-mais-19-casos-

positivos-de-covid-19-e-soma-157-registros-da-doenca.ghtml 

 

Notícia: Coronavírus: Araraquara confirma a 5ª morte causada por Covid-19 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara – 02/06/2020 

Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus confirmou nesta terça-feira (2) a quinta morte 

causada por Covid-19 em Araraquara (SP). A cidade registra 261 casos da doença. 

A quinta vítima é uma mulher de 53 anos que morreu no sábado (29). Ela portadora de 

comorbidades e que estava internada com Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no 

momento não há nenhum caso em investigação. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/02/coronavirus-araraquara-confirma-

a-5a-morte-causada-por-covid-19.ghtml 
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Notícia: Pesquisadores da UFSCar criam mapa interativo com casos de Covid-19 em Araraquara 

Reportagem: Por EPTV 1 – 02/06/2020 

Resumo: Pesquisadores do Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a Prefeitura de Araraquara (SP), desenvolveu 

um mapa interativo que mostra onde estão os casos de Covid-19 por bairro e rua. O objetivo é 

manter o cidadão informado e também subsidiar a prefeitura com informações para que as 

autoridades tenham mais clareza de quais bairros precisam de intervenção e qual pode ter mais 

flexibilidade nas atividades. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/02/pesquisadores-da-ufscar-criam-

mapa-interativo-com-casos-de-covid-19-em-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Diocese permite retorno de missas presenciais em Brotas e outras 6 cidades da região; 

veja regras 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara e EPTV1 – 03/06/2020 

Resumo: A Diocese de São Carlos (SP) permitiu o retorno das missas presenciais em sete cidades da 

região, onde foram permitidas flexibilizações da quarentena contra o novo coronavírus. A medida, 

que vale para as igrejas católicas, permite a abertura dos templos para celebração 

em Dourado, Américo Brasiliense, Brotas, Ibaté, Boa Esperança do Sul, Trabiju e Ribeirão 

Bonito desde que sigam as normas de segurança e higienização  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/03/diocese-permite-retorno-de-

missas-presenciais-em-brotas-e-outras-6-cidades-da-regiao-veja-regras.ghtml 

 

Notícia: Polícia Ambiental de Araraquara apreende galos de rinha e cães e multa dono em R$ 240 

mil 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 04/06/2020 

Resumo: A Polícia Ambiental de Araraquara (SP) apreendeu na quarta feira (3) 76 aves, entre elas, 

galos da raça índio, utilizados para rinha, além de quatro cães da raça bull terrier. Os animais estavam 

em uma casa no Jardim Veneza. O dono foi multado em R$ 240 mil e vai responder em liberdade por 

crime ambiental. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/04/policia-ambiental-de-araraquara-

apreende-galos-de-rinha-e-caes-e-multa-dono-em-r-240-mil.ghtml 
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Notícia: Reflexos da pandemia: Mais de mil acordos trabalhistas são feitos no comércio de 

Araraquara 

Reportagem: Por EPTV 1 – 05/06/2020 

Resumo: Devido à pandemia, os comércios pararam o atendimento físico e tiveram quedas significativas em 

seu faturamento. Com isso, muitos empresários aderiram aos acordos trabalhistas. Segundo o Sindicato do 

Comércio Varejista de Araraquara (Sincomércio), 1.035 acordos já foram feitos em menos de dois meses. 

Entre 1º de abril e 18 de maio, 67% dos empresários optaram por suspender os contratos de funcionários, já 

14% reduziram pela metade os salários e a carga horária dos colaboradores. De acordo com a pesquisa, dos 

261 comércios da cidade que realizaram uma dessas duas ações, 90% são microempresas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/05/reflexos-da-pandemia-mais-de-mil-acordos-

trabalhistas-sao-feitos-no-comercio-de-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Boa Esperança do Sul e Matão confirmam a 1ª morte por Covid-19 e Leme a 6ª; região 

soma 66 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 05/06/2020  

Resumo: Matão e Boa Esperança do Sul (SP) registraram a primeira morte por Covid-19, nesta sexta-

feira (5). Leme (SP) também teve um óbito causado pela doença e, agora, registra 6 ao todo. De 

acordo com os boletins epiemiológicos das prefeituras, até a última atualização dessa matéria, nesta 

sexta-feira foram registrados 129 novos casos nas cidades da região, que agora soma 1.778 

pessoas que tiveram a infecção pelo novo coronavírus confirmada, das quais 66 morreram. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/05/boa-esperanca-do-sul-e-matao-

confirmam-a-1a-morte-por-covid-19-e-leme-a-6a-regiao-soma-66.ghtml 

 

Notícia: Médico de Araraquara promove aula online gratuita de mindfulness durante a pandemia 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/06/2020  

Resumo: Para ajudar as pessoas que têm crises de ansiedade e querem melhorar a saúde mental 

durante a quarentena de coronavírus, o médico de Araraquara (SP) Marcelo Demarzo promove aulas 

de mindfulness gratuitas pela internet. O encontro é realizado todos os domingos das 10h às 11h. A 

atividade era guiada pelo especialista, que atua na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no 

Parque Ibirapuera, mas passou a ser feita pela internet para todo o país durante a quarentena. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/06/medico-de-araraquara-promove-

aula-online-gratuita-de-mindfulness-durante-a-pandemia.ghtml 
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Notícia: Rio Claro confirma 16ª morte por Covid-19; casos chegam a 180 com aumento de 68,2% 

em 1 semana 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/06/2020 

Resumo: Rio Claro (SP) confirmou neste sábado (6) a 16ª morte por Covid-19. Outros cinco novos casos 

foram registrados somando 180 com aumento de 68,2% em uma semana. No sábado passado eram 107. Na 

segunda, a cidade flexibilizou a abertura do comércio. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/06/rio-claro-confirma-16a-morte-por-covid-19-

casos-chegam-a-180-com-aumento-de-682percent-em-1-semana.ghtml 

 

Notícia: Araraquara confirma mais 38 casos de Covid-19 e soma 407, aponta boletim de comitê 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 07/06/2020  

Resumo: Araraquara (SP) registrou mais 38 casos de Covid-19 neste domingo (7) e chega a 407 no total, 

segundo o boletim do Comitê de Contingência do Coronavírus. O número é o maior entre as cidades da 

região. O município permanece com 5 mortos pela doença. Segundo a secretária de Saúde, Eliana Honain, o 

aumento dos casos nesta semana ainda é reflexo do Dia das Mães, quando houve relaxamento no isolamento 

social. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/07/araraquara-confirma-mais-38-casos-de-

covid-19-e-soma-407-aponta-boletim-de-comite.ghtml 

 

Notícia: Parceria entre músicos e produtores rurais de Araraquara incentiva compra de hortaliças 

Reportagem: Por EPTV 1 - 08/06/2020 

Resumo: Com a pandemia, muitas feiras foram fechadas e as vendas de hortaliças caíram. Ao mesmo tempo, 

os artistas também tiveram perdas. Para contornar a situação, músicos e agricultores se uniram, 

em Araraquara (SP), e criaram o projeto Agri-Cultura. O objetivo da iniciativa é alavancar as vendas dos 

agricultores, por meio da visibilidade que os artistas têm, e evitar que os alimentos sejam jogados fora por 

falta de clientes. Por outro lado, os músicos voltam a ter contato com seu público, se mantendo ativo durante 

esse período. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/08/parceria-entre-musicos-e-produtores-

rurais-de-araraquara-incentiva-compra-de-hortalicas.ghtml 
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Notícia: Após um mês na UTI com Covid-19, caminhoneiro tem alta dois dias antes do aniversário 

Reportagem: Por EPTV2 - 09/06/2020 

Resumo: Após 30 dias internado com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 

Estadual de Américo Brasiliense (SP), um caminhoneiro de Nova Europa (SP) recebeu alta dois dias 

antes de completar 52 anos. Para comemorar a vitória contra o coronavírus e o aniversário de 

Antônio Rovito, conhecido por todos como "Seu Toninho", os familiares e amigos organizaram uma 

surpresa com bolo, bexigas, cartazes e carreata. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/09/apos-um-mes-na-uti-com-covid-19-

caminhoneiro-tem-alta-dois-dias-antes-do-aniversario.ghtml 

 

Notícia: Araraquara chega a 452 casos de Covid-19, diz Secretaria Municipal de Saúde 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/06/2020  

Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus confirmou nesta quarta-feira (9) mais 14 casos de Covid-

19 em Araraquara (SP). A cidade soma 452 casos da doença com cinco mortes. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, das 78 amostras enviadas ao laboratório da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), em Araraquara, 14 tiveram resultado positivo, mas 4 delas são de moradores de Américo 

Brasiliense (SP). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/10/araraquara-chega-a-452-casos-de-covid-19-

diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml 

 

Notícia: Shopping de Araraquara instala túnel inflável de desinfecção contra o coronavírus 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 11/06/2020 

Resumo: O Shopping Jaraguá de Araraquara (SP) instalou, nesta quinta-feira (11) um túnel inflável de 

desinfecção em uma de suas entradas. Segundo a administração, o objetivo é promover mais uma forma de 

segurança para os clientes contra a contaminação do coronavírus. O túnel dispara uma solução de água com 

ozônio diluído. O procedimento dura cerca de 10 segundos e, segundo o shopping, o procedimento não 

agride pele ou cabelos e não estraga a roupa. A passagem pelo túnel não é obrigatória. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/11/shopping-de-araraquara-instala-

tunel-inflavel-de-desinfeccao-contra-o-coronavirus.ghtml 
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Notícia: Santa Casa faz crachás com fotos descontraídas para atender pacientes com Covid-19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 12/06/2020  

Resumo: Para humanizar ainda mais o contato entre pacientes e profissionais da saúde, a Santa Casa 

de Araraquara (SP) produziu crachás personalizados para a equipe responsável pela unidade 

respiratória que atende pessoas com Covid-19. Com a iniciativa, 30 funcionários passaram a ser 

identificados mesmo usando equipamentos de proteção individual (EPIs) que cobrem a maior parte 

do rosto, como macacão, máscara N-95, óculos de proteção, protetor facial e gorro. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/12/santa-casa-faz-crachas-com-fotos-

descontraidas-para-atender-pacientes-com-covid-19.ghtml 

 

Notícia: Araraquara confirma mais 30 casos de Covid-19 e soma 542, aponta boletim de comitê 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/06/2020 

Resumo: Araraquara (SP) registrou mais 30 casos de Covid-19 neste sábado (13) e chega a 542 no 

total, segundo o boletim do Comitê de Contingência do Coronavírus. O número é o maior entre as 

cidades da região de cobertura do G1 São Carlos e Araraquara. O município permanece com 6 

mortos pela doença. Do total de casos confirmados, 171 permanecem em quarentena e 365 já 

saíram. Estão internadas 34 pessoas, sendo que 28 em enfermarias, destes 8 suspeitos e 20 casos 

confirmados. 6 pacientes estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/13/araraquara-confirma-mais-30-

casos-de-covid-19-e-soma-542-aponta-boletim-de-comite.ghtml 

 

Notícia: Brechó solidário troca roupa por alimentos para famílias carentes e projetos sociais em 

São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/06/2020  

Resumo: Com uma iniciativa criativa, a engenheira de produção Helen Girotto, de 27 anos, já 

conseguiu ajudar muitas famílias. Ela montou um brechó solidário que troca roupas por alimentos, 

o “Algodão por Pão”. A ideia surgiu como forma de ajudar pessoas que estão passando por 

dificuldades durante a quarentena. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/14/brecho-solidario-troca-roupa-por-

alimentos-para-familias-carentes-e-projetos-sociais-em-sao-carlos.ghtml 
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Notícia: Araraquara e outras 6 cidades da região recebem 45 ventiladores pulmonares do governo 

estadual 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 15/06/2020 

Resumo: O governo do estado de São Paulo entregou, nesta segunda-feira (15), 45 ventiladores pulmonares 

para fortalecimento da rede hospitalar em Araraquara, São Carlos e Américo Brasiliense, São João da Boa 

Vista, Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo e Mococa (SP). Os novos equipamentos permitem a 

ampliação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para garantir atendimento a pacientes contaminados pelo 

coronavírus que estão em estado grave. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/15/araraquara-e-outras-6-cidades-da-regiao-

recebem-45-ventiladores-pulmonares-do-governo-estadual.ghtml 

 

Notícia: Coronavírus: UFSCar restringe acesso ao Cerrado no campus em São Carlos durante a 

pandemia 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 15/06/2020 

Resumo: A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) proibiu o acesso ao fragmento do Cerrado que faz 

parte do campus universitário na cidade. A medida emergencial visa evitar a circulação de pessoas e de 

animais de estimação na área. A reitoria publicou uma portaria restringindo o acesso. O documento é fruto 

de uma solicitação da equipe da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS) da 

Universidade, que tem sido informada e observado uma grande movimentação de pessoas e animais de 

estimação na área. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/15/coronavirus-ufscar-restringe-acesso-ao-

cerrado-no-campus-em-sao-carlos-durante-a-pandemia.ghtml 

 

Notícia: Militares do Exército desinfectam áreas públicas de Pirassununga 

Reportagem: Por EPTV1 - 16/06/2020 

Resumo: Militares do Exército, capacitados pelo 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear, fizeram nesta terça-feira (16) a desinfecção da rodoviária de Pirassununga (SP), local escolhido 

devido a grande circulação de pessoas. O trabalho faz parte do combate à pandemia da Covid-19 em espaços 

públicos. A cidade, que soma 171 casos da doença e uma morte, está na fase laranja da quarentena pelo 

Plano São Paulo. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/16/militares-do-exercito-desinfectam-areas-

publicas-de-pirassununga.ghtml 
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Notícia: Araraquara chega a 635 casos de Covid-19, diz Secretaria Municipal de Saúde 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 17/06/2020 

Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus confirmou nesta quarta-feira (17) mais 26 casos de 

Covid-19 em Araraquara (SP). A cidade soma 635 casos da doença com sete mortes. Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, das 84 amostras enviadas ao laboratório da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 

Araraquara, 26 tiveram resultado positivo. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/17/araraquara-chega-a-635-casos-de-covid-19-

diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml 

  

Notícia: Tecumseh demite cerca de 100 funcionários em São Carlos nesta quinta-feira, afirma 

sindicato 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/06/2020  

Resumo: A fábrica de compressores Tecumseh em São Carlos (SP) anunciou a demissão de trabalhadores, 

nesta quinta-feira (18), por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o 

sindicato, pelo menos 100 funcionários, entre plantas 1 e 2, foram desligados. Em nota, a empresa confirmou 

as demissões e informou que, desde o início da pandemia, tem aplicado medidas de flexibilização e redução 

de custos operacionais, mas que eles não foram suficientes para o enfrentamento da crise. O número oficial 

de desligamentos não foi divulgado pela empresa. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/18/tecumseh-demite-cerca-de-100-

funcionarios-em-sao-carlos-nesta-quinta-feira-afirma-sindicato.ghtml 

 

Notícia: Universidade de Araraquara arrecada alimentos em troca de livros; veja como participar 

Reportagem: Por EPTV 1 - 19/06/2020 

Resumo: Uma universidade particular de Araraquara (SP) criou uma campanha para arrecadar alimentos 

não-perecíveis, produtos de higiene e de limpeza. Em troca, o doador recebe um livro como brinde. As 

doações serão recebidas pelo sistema drive-thru, seguindo todos os padrões de higiene para evitar a 

transmissão do novo coronavírus. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/19/universidade-de-araraquara-arrecada-

alimentos-em-troca-de-livros-veja-como-participar.ghtml 
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Notícia: Moradores protestam por providências sobre interdição de ponte em Araraquara 

Reportagem: Por EPTV 1 - 19/06/2020 

Resumo: Moradores e motoristas de Araraquara (SP) organizaram um protesto, na manhã desta sexta-feira 

(19), para pedir providências sobre a interdição da Ponte dos Machados, que liga a cidade ao distrito de 

Guarapiranga. A passagem está obstruída desde dezembro de 2019, devido às fortes chuvas que atingiram o 

município e danificaram o local. Os moradores, então, reclamam que, quem precisa utilizar o trajeto todo dia, 

é obrigado a fazer um devido de mais 30 km. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/19/moradores-protestam-contra-

interdicao-da-ponte-dos-machados-em-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Prefeitura de São Carlos realiza 1ª feira livre drive-thru na região do kartódromo 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/06/2020 

Resumo: A Prefeitura de São Carlos (SP) realiza neste sábado (20) a 1ª feira livre drive-thru na região do 

parque do kartódromo. A previsão é de que o evento ocorra semanalmente, das 7h às 13h. Para garantir a 

segurança dos produtores e da população, as 22 barracas foram montadas com quatro metros de distância 

entre elas, sendo permitido apenas dois feirantes por banca. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/20/prefeitura-de-sao-carlos-realiza-1a-feira-

livre-drive-thru-na-regiao-do-kartodromo.ghtml 

 

Notícia: Supermercado fica fechado em Araraquara após registrar 3 casos de Covid-19 entre 

funcionários 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 21/06/2020 

Resumo: O supermercado Palomax, da Avenida Francisco Vaz Filho, em Araraquara (SP), fechou neste 

domingo (21) para desinfecção. Segundo a secretária municipal de Saúde, Eliana Honain, três funcionários da 

loja testaram positivo para Covid-19. De acordo com comunicado fixado na porta do supermercado, 

localizado no Jardim América, a loja ficará fechada neste domingo para higienização. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/21/supermercado-fica-fechado-em-

araraquara-apos-registrar-3-casos-de-covid-19-entre-funcionarios.ghtml 
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Notícia: Idosos isolados em asilos matam saudades da família com visitas pela janela e chamadas 

de vídeo 

Reportagem: Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara - 22/06/2020 

Resumo: A chegada do novo coronavírus no Brasil mudou a rotina da maioria das pessoas e fez com que 

todos readequassem regras básicas de convivência. Em lares de idosos de Araraquara e São Carlos (SP), uma 

das principais mudanças foi a suspensão total de visitas presenciais, o que fez com que fosse preciso criar 

alternativas para amenizar o distanciamento da família. A saudade dos familiares diminui com a ajuda de 

chamadas de vídeo, que também são utilizadas por professores para passar atividades. Alguns lares foram 

além e criaram formas dos parentes se verem ou pela janela ou pela porta dos lares. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/22/idosos-isolados-em-asilos-matam-

saudades-da-familia-com-visitas-pela-janela-e-chamadas-de-video.ghtml 

 

Notícia: Com alta de casos e mortes por Covid-19, Araras volta a fechar o comércio a partir de 

sábado 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/06/2020 

Resumo: A Prefeitura de Araras (SP) anunciou, nesta terça-feira (23), que voltará a fechar o comércio não 

essencial a partir do próximo sábado (27). O município passará a seguir as diretrizes da fase 1 (vermelha) do 

Plano São Paulo até 12 de julho. A medida tem o objetivo de diminuir a disseminação da Covid-19, após 

um salto no número de casos confirmados e mortes em decorrência da contaminação pelo coronavírus nos 

últimos dias. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/23/com-alta-de-casos-e-mortes-por-covid-19-

araras-volta-a-fechar-o-comercio-a-partir-de-sabado.ghtml 

 

Notícia: Com a pandemia, Araraquara registra queda de R$ 15 milhões na arrecadação de impostos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/06/2020 

Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) registrou queda de aproximadamente R$ 15 milhões na 

arrecadação de impostos nos últimos dois meses na cidade se comparados ao que foi recebido em março. Os 

dados foram apresentados pelo prefeito Edinho Silva (PT) em uma transmissão nas redes sociais e tem relação 

com o período de pandemia do novo coronavírus. Durante o anúncio, o prefeito informou que as retrações 

dizem respeito ao: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Impostos de Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI), Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto 

sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). 
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https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/24/com-a-pandemia-araraquara-

registra-queda-de-r-15-milhoes-na-arrecadacao-de-impostos.ghtml 

 

Notícia: Macaco bugio é flagrado em supermercado de Araraquara 

Reportagem: Por EPTV1 - 25/06/2020 

Resumo: Um macaco da espécie bugio (Alouatta) chamou a atenção de clientes e funcionários de um 

supermercado na Vila Sedenho, em Araraquara (SP), na manhã desta quinta-feira (25). Nos vídeos gravados 

é possível ver que o animal, conhecido como Chico, está entre as caixas de bebida e se aproxima de quem 

oferece bananas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/25/video-macaco-bugio-e-flagrado-

em-supermercado-de-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Araraquara realiza testagem em massa com idosos para avaliar contaminação pelo 

coronavírus 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 26/06/2020 

Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) vai realizar testagem em massa com idosos dos bairros Carmo, São 

Geraldo e Jardim Paulistano para avaliar a contaminação pelo coronavírus. Segundo a secretária municipal de 

saúde, Eliana Honain, com a medida será possível saber o impacto da contaminação neste grupo de risco. A 

previsão é que os testes comecem na próxima semana. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/26/araraquara-realiza-testagem-em-massa-

com-idosos-para-avaliar-contaminacao-pelo-coronavirus.ghtml 

  

Notícia: Chuva e ventos fortes em Matão derrubam árvore e deixam rua parcialmente interditada 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/06/2020  

Resumo: Uma árvore caiu no bairro Imperador, em Matão (SP), por causa da chuva e das fortes rajadas de 

vento na manhã deste sábado (27). Choveu cerca de 7 milímetros até às 9h. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/27/chuva-e-ventos-fortes-derrubam-

arvore-e-interditam-rua-em-matao.ghtml 
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Notícia: Matão chega a 58 casos de Covid-19, com 2 pacientes na UTI 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/06/2020 

Resumo: Matão (SP) chega a 58 casos de Covid-19, entre eles 1 morte, segundo balanço da Secretaria 

Municipal de Saúde deste domingo (28). Pelo menos 12 casos suspeitos aguardam resultados de exames. Do 

total de casos, 26 foram confirmados pelo instituto Adolfo Lutz e Unesp de Araraquara. Outros 32 foram por 

meio de testes rápidos confirmados por laboratórios particulares. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/28/matao-chega-a-58-casos-de-covid-19-com-

2-pacientes-na-uti.ghtml 

 

Notícia: PM Ambiental apreende 56 aves silvestres em casa e multa pode chegar a R$ 30 mil em 

Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 29/06/2020 

Resumo: A Polícia Ambiental de Araraquara (SP) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (29), 56 aves 

silvestres em uma casa e um idoso, responsável por manter os animais em cativeiro, deve ser multado 

em cerca R$ 30 mil. De acordo com a Polícia Ambiental, a equipe chegou ao local após uma denúncia. Entre 

as espécies apreendidas, estão canário-da-terra-verdadeiro, pássaro-preto, cardial, bigodinho e tico-tico-rei, 

além do bicudo-verdadeiro, que corre risco de extinção. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/29/pm-ambiental-apreende-56-aves-silvestres-

em-casa-e-multa-pode-chegar-a-r-30-mil-em-araraquara.ghtml 

  

Notícia: Covid-19: Com 6 mortes, região chega 129 óbitos e 5,3 mil casos; veja a situação nesta 

terça 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 30/06/2020 

Resumo: Com seis mortes por Covid-19 registradas nesta terça-feira (20), a região chega a 129 óbitos. Dois 

óbitos foram confirmados em Araras, também houve registros em Araraquara, Matão, Porto Ferreira e Rio 

Claro (SP). Em Araraquara, a 12ª morte em decorrência da Covid-19 foi de um homem de 68 anos, com 

múltiplas comorbidades, que estava internado. Em Porto Ferreira foi registrado o 2º óbito pela doença. O 

município está com os quatro leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados aos casos graves da 

Covid-19 ocupados. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/30/covid-19-com-6-mortes-nesta-terca-regiao-

chega-129-obitos-e-53-mil-casos-veja-a-situacao-nesta-terca.ghtml 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/matao/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/28/matao-chega-a-58-casos-de-covid-19-com-2-pacientes-na-uti.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/28/matao-chega-a-58-casos-de-covid-19-com-2-pacientes-na-uti.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/araraquara/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/29/pm-ambiental-apreende-56-aves-silvestres-em-casa-e-multa-pode-chegar-a-r-30-mil-em-araraquara.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/29/pm-ambiental-apreende-56-aves-silvestres-em-casa-e-multa-pode-chegar-a-r-30-mil-em-araraquara.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/araraquara/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/araraquara/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/30/araraquara-confirma-12a-morte-por-covid-19-de-idoso-que-estava-internado-veja-curva-de-contagio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/porto-ferreira/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/30/porto-ferreira-atinge-100percent-da-taxa-de-ocupacao-dos-leitos-de-uti-para-pacientes-com-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/30/covid-19-com-6-mortes-nesta-terca-regiao-chega-129-obitos-e-53-mil-casos-veja-a-situacao-nesta-terca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/06/30/covid-19-com-6-mortes-nesta-terca-regiao-chega-129-obitos-e-53-mil-casos-veja-a-situacao-nesta-terca.ghtml


 

  

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 .      

 

Universidade de Araraquara – UNIARA 

Rua Voluntária da Pátria, 1309 – Centro – Araraquara – SP- CEP: 14801-320 E-mail: 

clippingdomeioambiente@uniara.com.br Telefone: (16) 3301-7224 
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Coordenador - CEAM - Centro de Estudos Ambientais  

Msc. Larissa Camerlengo Dias Gomes 

Pesquisadora 

Fernanda Cesar da Silva – Secretária CIEPesquisa 
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