
 

Edição Nº 7 – Ano 08                                         

Araraquara, 30 de julho de 2020. 

                                                          Período: Julho de 2020 

 

Notícia: Araraquara registra 988 casos de Covid-19, diz Secretaria Municipal de Saúde 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 01/07/2020 

Resumo: O número de casos de Covid-19 em Araraquara (SP) subiu para 988, informou o Comitê de Contingência do 

Coronavírus na manhã desta quarta-feira (1º).  Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, das 118 amostras enviadas aos 

laboratórios credenciados, 34 deram positivo para a doença. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/01/araraquara-registra-988-caos-de-covid-19-diz-

secretaria-municipal-de-saude.ghtml 

 
Notícia: Polícia Ambiental resgata 85 animais em Leme e aplica multa de R$ 255 mil por maus-

tratos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 02/07/2020 

Resumo: A Polícia Ambiental de Leme (SP) resgatou na quarta-feira (1º) em uma casa 85 animais que 

eram mantidos em condições de maus-tratos. A dona do imóvel foi multada em R$ 255 mil. 

Segundo o tenente Ivo Fabiano Morais, a Polícia Ambiental foi acionada pela Polícia Civil que 

investigava uma denúncia sobre a situação dos animais. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/02/policia-ambiental-resgata-85-

animais-em-leme-e-aplica-multa-de-r-255-mil-por-maus-tratos.ghtml 

 

Notícia: Pacientes curados na Santa Casa de São Carlos superam média de hospitais brasileiros 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 03/07/2020  

Resumo: O número de pacientes curados na Santa Casa de São Carlos (SP), de 17 de março a 30 de 

junho, superou a média dos hospitais brasileiros no mesmo período, segundo o levantamento do 

Projeto UTIs Brasileiras – Registro Nacional de Terapia Intensiva. Desde o início da pandemia, a Santa 

Casa tratou 287 pessoas com suspeita de Covid-19 e, entre os pacientes mais graves, que precisarem 

ser intubados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 49,1% foram curados e receberam alta. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/03/pacientes-curados-na-santa-casa-

de-sao-carlos-superam-media-de-hospitais-brasileiros.ghtml 
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Notícia: Araraquara confirma a 14ª morte e mais 24 casos de Covid-19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 04/07/2020 

Resumo: Araraquara (SP) registrou a 14ª morte por Covid-19 e mais 24 novos casos positivos, neste 

sábado (4), chegando a 1.065 no total, segundo boletim do Comitê de Contingência do Coronavírus. 

Segundo a secretária de Saúde, Eliana Honain, o falecimento foi de um homem de 65 anos, com 

comorbidades, que estava internado há 15 dias. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/04/araraquara-confirma-a-14a-morte-

e-mais-24-casos-de-covid-19.ghtml 

 

Notícia: Tecido capaz de eliminar o novo coronavírus em dois minutos chega ao mercado 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 05/07/2020 

Resumo: Um tecido formado por nanopartículas de prata e sílica capaz de eliminar o novo 

coronavírus em dois minutos já está sendo utilizado para a fabricação de roupas e, em especial, 

jalecos para profissionais da saúde. A tecnologia foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em parceria com a empresa de tecnologia Nanox, com 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/05/tecido-desenvolvido-para-eliminar-

virus-da-covid-19-em-dois-minutos-chega-ao-mercado.ghtml 

 

Notícia: Prefeitura de Matão sanciona lei que proíbe uso de animais para condução de carga no 

município 

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

Resumo: A Prefeitura de Matão (SP) sancionou o projeto de lei que proíbe o uso de animais para 

condução de carga no município. De acordo com o prefeito Edinardo Esquetini, a cidade tem até 

janeiro de 2021 para se adaptar à nova legislação. Dentro deste período de 180 dias, a Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social e entidades irão atuar para que os carroceiros tenham 

condições de seguir com seus trabalhos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/06/prefeitura-de-matao-sanciona-lei-

que-proibe-uso-de-animais-para-conducao-de-carga-no-municipio.ghtml 
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Notícia: Araraquara registra mais 16 casos de Covid-19 e soma 1.109 infectados pela doença 

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

Resumo: O número de casos de Covid-19 em Araraquara (SP) chega a 1.109 registros, segundo boletim 

divulgado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus divulgado nesta terça-feira (7). Segundo a secretária 

municipal de Saúde, Eliana Honain, das 98 amostras enviadas para laboratórios cadastrados, 16 deram 

positivo para o novo coronavírus. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/07/araraquara-registra-mais-16-casos-de-

covid-19-e-soma-1109-registros-da-doenca.ghtml 

 

Notícia: Covid-19: Com 8 mortes nesta quarta-feira, região chega a 170 óbitos e 7,6 mil casos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 08/07/2020 

Resumo: Rio Claro, Araras, São Carlos , Conchal e Leme (SP) registraram mais óbitos por Covid-19, 

nesta quarta-feira (8). A região soma 170 mortes, das quais 41 (24,12%) ocorreram nos 8 primeiros 

dias de julho.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/08/covid-19-com-8-mortes-nesta-

quarta-feira-regiao-chega-a-169-obitos-e-76-mil-casos.ghtml 

 

Notícia: Em 4 meses, projeto aumenta em 400% produção de marmitas para pessoas em 

vulnerabilidade 

Reportagem: Por Geovana Alves - 09/07/2020 

Resumo: Para um grupo de voluntários de Américo Brasiliense e Araraquara (SP), as quintas-feiras 

têm um sabor especial desde que eles começaram a produzir e entregar marmitas para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. O projeto "O Amor é Orgânico" começou em março deste ano 

com a distribuição semanal de 50 kits de alimentação para caminhoneiros, que estavam sem postos 

de apoio devido à pandemia do novo coronavírus, e pessoas em situação de rua. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/09/em-4-meses-projeto-aumenta-em-

400percent-producao-de-marmitas-para-pessoas-em-vulnerabilidade.ghtml 
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Notícia: Rio Claro e outras 10 cidades da região vão para fase laranja e podem reabrir com 

restrições 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/07/2020  

Resumo: Rio Claro (SP) e outras dez cidades da área de cobertura da EPTV Central, afiliada da TV Globo, 

avançaram para a fase laranja na 6ª atualização do Plano São Paulo, anunciada nesta sexta-feira (10) pelo 

governo do estado. A nova fase vale a partir de quarta-feira (15) até 30 de julho. Nesta etapa controle, as 

cidades poderão flexibilizar a abertura de concessionárias, imobiliárias, escritórios, comércio e shopping com 

restrições. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/10/rio-claro-e-outras-10-cidades-da-regiao-

avancam-para-fase-laranja-e-podem-reabrir-com-restricoes.ghtml 

 

Notícia: SP tem praias lotadas após região entrar na fase amarela do Plano São Paulo 

Reportagem: Por G1 Santos - 11/07/2020  

Resumo: Centenas de banhistas lotaram as praias de Santos, no litoral de São Paulo, aproveitando o dia 

ensolarado neste sábado (11). A reportagem flagrou moradores caminhando na faixa de areia e no calçadão 

da orla santista, liberada para a prática de esportes individuais, um dia após o governo estadual anunciar a 

classificação das cidades da Baixada Santista da fase laranja para a fase amarela do 'Plano São Paulo', o plano 

estadual de retomada econômica. 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/07/11/sp-tem-praias-lotadas-apos-regiao-entrar-na-

fase-amarela-do-plano-sao-paulo.ghtml 

 

Notícia: Mercado da citricultura tem aumento nas vendas mesmo na pandemia de coronavírus 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 12/07/2020 

Resumo: Na contramão da crise causada pela Covid-19 em diversos setores da economia mundial, a 

citricultura tem se mantido produtiva e com boas negociações. Empresas de Rio Claro (SP) e a região seguem 

registrando crescimento nas vendas. De acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), houve 

um aumento de 35% nesta safra, se comparadas com a anterior. De acordo a estimativa de safra do 

Fundecitrus, em em 2019/20 foram produzidas 386,79 milhões de caixas da fruta contra 285,98 milhões em 

2018/19 . 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/12/com-aumento-de-35percent-na-

safra-de-laranja-mercado-cresce-mesmo-durante-pandemia-de-covid-19.ghtml 
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Notícia: Sem máscaras, 4 pessoas são autuadas e podem ser multadas em R$ 524 em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/07/2020 

Resumo: Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Guarda Municipal e 

Vigilância Sanitária, neste domingo (12), resultou na autuação de quatro pessoas que estavam sem 

máscara de proteção, no Residencial Alamedas, em Araraquara (SP). Segundo a assessoria de 

imprensa da prefeitura, os autuados podem recorrer da infração, mas se isso não acontecer ou o 

recurso não for aceito, eles serão multados no valor de R$ 524 por infringir o decreto estadual 

vigente desde 7 de maio. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/13/sem-mascaras-4-pessoas-sao-

autuadas-e-podem-ser-multadas-em-r-524-em-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Araraquara é o município com menor índice de letalidade da Covid-19 no estado de São 

Paulo 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/07/2020 

Resumo: Araraquara é o município com menor índice de letalidade da Covid-19 no Estado de São Paulo, 

segundo o governo estadual informou em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14). A cidade 

tem 15 mortes pela doença e 1.276 confirmações, de acordo com dados da prefeitura. Pelo índice do estado, 

a letalidade é de 1,17%. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/14/araraquara-e-o-municipio-com-menor-

indice-de-letalidade-da-covid-19-no-estado-de-sao-paulo.ghtml 

 

Notícia: Araraquara, São Carlos e região têm 115 interrupções de energia por queimadas, aponta CPFL 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/07/2020 

Resumo: Um levantamento feito pelo centro de operações da CPFL Paulista e Santa Cruz mostra que 

em Araraquara, Américo Brasiliense, Rincão e São Carlos (SP) foram contabilizadas 99 queimadas 

responsáveis por interrupções no fornecimento de energia. Os dados foram analisados entre 1º de janeiro a 

15 de junho deste ano, mesmo período em que Caconde, Casa Branca, Mococa, São José do Rio Pardo e São 

Sebastião da Grama (SP) registraram 16 incêndios que afetaram a rede elétrica. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/14/araraquara-sao-carlos-e-regiao-tem-115-

interrupcoes-de-energia-por-queimadas-aponta-cpfl.ghtml 
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Notícia: MPT recebe 83 denúncias relativas à Covid-19 em empresas de São Carlos e Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 15/07/2020 

Resumo: O Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15ª Região recebeu 67 denúncias relativas à Covid-19 

em empresas de Araraquara (SP) e 16 em São Carlos. As informações são desde o início da pandemia. 

Segundo o MPT, a maioria das denúncias está relacionada à falta de proteção de trabalhadores, incluindo, o 

não fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), insumos de higiene, entre outras. De 

acordo com o órgão, também há denúncias sobre casos de demissão em massa, redução salarial, não 

pagamento de verbas trabalhistas e assédio moral. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/15/mpt-recebe-83-denuncias-relativas-a-covid-

19-em-empresas-de-sao-carlos-e-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Novo decreto em Araraquara prorroga quarentena até 5 de agosto e flexibiliza serviços 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, EPTV 1 - 16/07/2020 

Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) publicou nesta quinta-feira (16) um decreto 

municipal prorrogando a quarentena até de 5 de agosto e autorizando o atendimento presencial em 

escolas de idiomas, esportes, dança e informática. O decreto também autoriza bares e restaurantes 

a funcionar até as 23h, desde que cumpram a restrição de quatro horas diárias de funcionamento e 

as regras. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/16/novo-decreto-em-araraquara-

prorroga-quarentena-ate-5-de-agosto-e-flexibiliza-servicos.ghtml 

 

Notícia: Usuários do transporte de Araraquara reclamam de aglomerações e ônibus atrasados 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 17/07/2020 

Resumo: Os usuários do transporte público de Araraquara (SP) têm reclamado da aglomeração de 

pessoas no Terminal Central de Integração (TCI) e também do atraso de ônibus em algumas linhas. 

O diretor da Controladoria do Transporte de Araraquara (CTA), Nilson Carneiro, informou que o 

transporte público trabalha com a capacidade de 50% dos ônibus para atender uma demanda de 

25%. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/17/usuarios-do-transporte-de-

araraquara-reclamam-de-aglomeracoes-e-onibus-atrasados.ghtml 
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Notícia: Polícia Ambiental prende dupla por porte ilegal de arma e caça na área rural de Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/07/2020 

Resumo: A Polícia Ambiental prendeu em flagrante dois homens por porte ilegal de arma e suspeita 

de caça na área rural de Araraquara (SP) na tarde deste sábado (18). De acordo com os policiais, a 

equipe estava em patrulhamento quando abordou um homem, próximo ao assentamento Monte 

Alegre, que portava duas carabinas, sendo uma de pressão modificada e outra calibre 32. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/18/policia-ambiental-prende-dois-

suspeitos-de-porte-ilegal-de-arma-e-caca-na-area-rural-de-araraquara.ghtml 

 

Notícia: Plataforma em Araraquara faz atendimento médico gratuito para pacientes com Covid-19 

Reportagem: Por EPTV 1 - 20/07/2020 

Resumo: Uma plataforma desenvolvida em Araraquara (SP) oferece atendimento médico gratuito para 

pacientes com suspeita ou diagnosticados com a Covid-19. O sistema também busca médicos voluntários 

para realizar os atendimentos. Segundo o diretor de comunicação e idealizador da plataforma Medic Talk, 

Fernando Henrique Brondi, todo tratamento e orientação médica é feito dentro da plataforma por vídeo 

chamada. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/20/plataforma-em-araraquara-faz-

atendimento-medico-gratuito-para-pacientes-com-covid-19.ghtml 

 

Notícia: Decreto em Araraquara aumenta punição em casos de maus-tratos e abandono de animais 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, EPTV 1 - 21/07/2020  

Resumo: Um decreto em Araraquara (SP) assinado pelo prefeito Edinho Silva (PT), na segunda-feira 

(20), aumenta a punição para donos de animais em casos de maus-tratos e abandono. As multas variam 

de R$ 57,68 a R$ 5.768. Entre maio e dezembro de 2019, a prefeitura aplicou 20 multas, já nos sete primeiros 

meses deste ano o número mais que dobrou, sendo aplicadas 43 multas até o momento. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/21/decreto-em-araraquara-aumenta-punicao-

em-casos-de-maus-tratos-e-abandono-de-animais.ghtml 
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Notícia: Secretário de Saúde de São Carlos teme retrocesso para a fase vermelha do Plano São 

Paulo 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/07/2020  

Resumo: O secretário de Saúde de São Carlos (SP), Marcos Palermo, teme que o município vá para a 

fase vermelha do Plano São Paulo por causa do aumento da ocupação dos leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). A informação foi dada durante entrevista à Rádio CBN São Carlos na manhã desta segunda-

feira (20). São Carlos tem 1.029 casos confirmados de Covid-19 com 17 mortes. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/20/secretario-de-saude-de-sao-carlos-teme-

retrocesso-para-a-fase-vermelha-do-plano-sao-paulo.ghtml 

 

Notícia: Profissionais se adaptam durante a pandemia e têm aumento na renda em Araraquara 

Reportagem: Por EPTV 2 - 21/07/2020  

Resumo: Com a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas precisaram 

adaptar seus negócios para garantir seu sustento em Araraquara (SP). Respeitando o isolamento, os 

profissionais migraram para o meio virtual para vender produtos, aulas ou consultorias e conseguiram até 

aumentar sua renda com a nova situação. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/21/profissionais-se-adaptam-durante-a-

pandemia-e-tem-aumento-na-renda-em-araraquara.ghtml 

  

Notícia: Araraquara chega a 1,5 mil casos de Covid-19, diz Secretaria Municipal de Saúde 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 22/07/2020  

Resumo: O número de casos de Covid-19 em Araraquara (SP) subiu para 1,5 mil nesta quarta-feira (22), 

informou o Comitê de Contingência do Coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde não informou quantas 

amostras foram enviadas aos laboratórios credenciados, apenas que 19 deram positivo para a doença que já 

matou 15 pessoas na cidade. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/22/araraquara-chega-a-15-mil-casos-de-covid-

19-diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml 
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Notícia: 403 agentes públicos de São Carlos, Araraquara e Rio Claro recebem auxílio emergencial 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/07/2020  

Resumo: 403 agentes públicos de São Carlos, Araraquara e Rio Claro (SP) receberam indevidamente o 

auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19, de acordo com a 

Controladoria Geral da União (CGU). Rio Claro é a cidade que lidera com a maior quantidade de agentes 

públicos que solicitaram o benefício sem se enquadrarem nos critérios de recebimento, totalizando 292 

funcionários. Em Araraquara foram 102 e, em São Carlos, nove. Os dados incluem funcionários estaduais e 

municipais. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/23/403-agentes-publicos-de-sao-carlos-

araraquara-e-rio-claro-recebem-auxilio-emergencial.ghtml 

 

Notícia: Motuca e Corumbataí registram 1ª morte por Covid-19; Rio Claro e outras 4 cidades têm 

novos óbitos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/07/2020 

Resumo: A Prefeitura de Motuca (SP) confirmou, nesta sexta-feira (24), a primeira morte por Covid-19 desde 

o início da pandemia. Corumbataí também confirmou o primeiro óbito. (Saiba mais abaixo). 

Rincão confirmou a 3ª morte por Covid-19 no município. Rio Claro registrou a 65ª, Araras a 33ª, Santa Cruz 

das Palmeiras a 10ª e São Carlos a 20ª. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/24/rincao-confirma-3a-morte-por-covid-19-e-

soma-48-casos.ghtml 

 

Notícia: Rio Claro confirma a 66ª morte por Covid-19 e Araras a 34ª; veja novos casos registrados 

na região 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 25/07/2020 

Resumo: A prefeitura de Rio Claro (SP) confirmou, neste sábado (25), mais uma morte por Covid-19 e 

soma 66 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia. Araras também teve mais um 

óbito e totaliza 34. A 66ª vítima em Rio Claro trata-se de um idoso, que estava internado, mas a idade não foi 

divulgada. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/25/rio-claro-confirma-66a-morte-por-covid-19-

veja-confirmacoes-de-casos-em-outras-cidades-da-regiao.ghtml 
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Notícia: Araraquara tem 46 novos registros e chega a 1.706 casos de Covid-19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara  - 26/07/2020  

Resumo: Araraquara (SP) registrou 46 novos casos de Covid-19, neste domingo (26) e tem 1.706 

confirmações com 16 mortes desde o início da pandemia. Do total de confirmados, 238 permanecem em 

quarentena e 1.452 já estão curados. Aguardam resultado de exames 232 amostras. O município tem 31 

pacientes internados. Destes, 18 estão em enfermaria - cinco suspeitos e 13 confirmados - e 13 estão 

internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - sete suspeitos e seis confirmados. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/26/araraquara-tem-46-novos-registros-e-

chega-a-1706-casos-de-covid-19.ghtml 

 

Notícia: Academias e salões de beleza já podem reabrir em Araraquara, São Carlos e outras 14 

cidades 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/07/2020  

Resumo: Shoppings, academias, salões de beleza e barbearias de Araraquara, São Carlos e outras 14 cidades 

da região podem reabrir a partir desta segunda-feira (27) após a 8ª atualização do Plano São Paulo realizada 

na sexta-feira (24). A mudança foi possível porque o Departamento Regional de Saúde (DRS) III passou para a 

fase amarela (3), que possibilita mais flexibilização e maior liberação de atividades. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/27/academias-e-saloes-de-beleza-ja-podem-

reabrir-em-araraquara-sao-carlos-e-outras-14-cidades.ghtml 

 

Notícia: Incêndio de grandes proporções atinge área de preservação em São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara  - 28/07/2020 

Resumo: Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de preservação ambiental no Residencial 

Samambaia, em São Carlos (SP), na tarde desta terça-feira (28). As chamas foram controladas durante a noite. 

(Confira o vídeo acima). O fogo chegou a 15 metros de altura. A estimativa é que o fogo atingiu cerca de 300 

mil metros quadrados (30 hectares) de vegetação. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/28/video-incendio-de-grandes-proporcoes-

atinge-area-de-preservacao-em-sao-carlos.ghtml 
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Notícia: Fiscalização em Araras tem mais de 800 denúncias de aglomeração e faz 61 autuações em 

julho 

Reportagem: Por EPTV 1 - 29/07/2020  

Resumo: Araras (SP) está na fase um (vermelha) do Plano São Paulo, o que significa que só o comércio 

essencial pode funcionar. O município, no entanto, registrou mais de 800 denúncias de aglomerações só no 

mês de julho, realizando 61 autuações. Segundo o último boletim epidemiológico, a cidade soma 1.432 casos 

confirmados do novo coronavírus, sendo 35 mortes. Entre os positivos, 30 estão internados, 13 na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) e 17 na enfermaria Covid. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/29/fiscalizacao-em-araras-tem-mais-

de-800-denuncias-de-aglomeracao-e-faz-61-autuacoes-em-julho.ghtml 

 

Notícia: Polícia Ambiental recupera 19 galos e multa dono em R$ 57 mil por maus-tratos em 

Pirassununga 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara  - 30/07/2020  

Resumo: A Polícia Militar Ambiental de Pirassununga (SP) apreendeu, na quarta-feira (29), 19 galos da 

espécie "índio-de-combate". O dono foi multado em R$ 57 mil por maus-tratos e vai responder em liberdade 

por crime ambiental. Após receber denúncias, a Polícia Ambiental chegou a um terreno, no Centro, onde as 

aves foram encontradas em um local sem luz solar e alimentação. De acordo com a polícia, os galos 

apresentavam ferimentos. As aves foram recolhidas e levadas para um local adequado na área rural de 

Pirassununga. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/30/policia-ambiental-apreende-19-galos-e-

aplica-r-57-mil-em-multa-por-maus-tratos-em-pirassununga.ghtml 

 

Notícia: 10 funcionários de asilo particular com surto de Covid-19 testam positivo em São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara e EPTV2 - 31/07/2020 

Resumo: O asilo particular com surto de Covid-19, em São Carlos (SP), confirmou nesta sexta-feira (31) 

mais 10 testes positivos para doença em funcionários do local. As coletas foram feitas em laboratório 

particular a pedido da Clínica Flamboyant. Com os resultados, o asilo soma 13 casos entre os 26 pacientes e 10 

entre os 31 funcionários. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/07/31/10-funcionarios-de-asilo-particular-com-

surto-de-covid-19-testam-positivo-em-sao-carlos.ghtml 
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