
 

Edição Nº 8 – Ano 08                                         

Araraquara, 31 de agosto de 2020. 

                                                          Período: Agosto de 2020 

 

Notícia: Prefeitura de Araraquara inaugura equipamento que dá resultado de Covid-19 em 2 horas 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 01/08/2020 

Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) inaugurou neste sábado (1º) uma máquina que reduz o tempo de espera 

dos resultados da Covid-19 para 2 horas. O aparelho foi instalado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila 

Xavier, onde há o centro de triagem para pessoas com suspeita da doença, e ficará disponível para quem tem sintomas 

e tenha mais de 50 anos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/01/prefeitura-de-araraquara-inaugura-equipamento-que-

da-resultado-de-covid-19-em-2-horas.ghtml  

 
Notícia: Araraquara tem 81 novos casos de Covid-19 e soma 1.999, diz boletim 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 02/08/2020 

Resumo: Araraquara (SP) registrou mais 81 casos de Covid-19 neste domingo (2) e soma 1.999 desde 

o início da pandemia, segundo boletim do Comitê de Contingência. O município continua com 19 

mortes pela doença e uma está em investigação.  Hoje, 58 pacientes estão internados. Destes, 42 

estão em enfermaria – 12 suspeitos e 30 casos confirmados. Ao todo, 16 pacientes estão internados 

em UTI – 4 suspeitos e 12 confirmados. Do total de 58 internados, 45 são moradores de Araraquara 

e 13 são de outros municípios e foram transferidos para hospitais da cidade. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/02/araraquara-tem-81-novos-casos-

de-covid-19-e-soma-1999-diz-boletim.ghtml  

 

Notícia: Projeto de oficinas artísticas para pessoas com deficiência retoma atividades online em 

Araraquara 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 03/08/2020  

Resumo:  O projeto "Curta Cultura com a Gente", que promove a inclusão e facilita o 

desenvolvimento cognitivo, familiar e afetivo de pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, 

retomou as atividades educacionais na Fundação Toque, em Araraquara (SP), após quase três meses 

de suspensão devido à pandemia do novo coronavírus. As aulas agora são em formato online e 

disponibilizadas no canal no projeto no Youtube. Com a adoção da internet como mecanismo, 
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o conteúdo passou a ser oferecido gratuitamente para toda a população. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/03/projeto-de-oficinas-artisticas-para-

pessoas-com-deficiencia-retoma-atividades-online-em-araraquara.ghtml  

 

Notícia: Polícia Ambiental localiza dois açudes em área de preservação permanente de Mococa 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 04/08/2020 

Resumo: A Polícia Militar Ambiental de São João da Boa Vista (SP) localizou, na segunda-feira 

(3), dois açudes construídos em uma Área de Preservação Permanente (APP) de Mococa (SP). O 

proprietário foi multado em R$ 14,5 mil por destruir a vegetação nativa. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/04/policia-ambiental-localiza-dois-

acudes-em-area-de-preservacao-permanente-de-mococa.ghtml  

 

Notícia: Araraquara confirma 20ª morte por Covid-19 e soma 2.125 casos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 05/08/2020  

Resumo: O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara (SP), confirmou, na tarde desta 

quarta-feira (20), mais uma morte e soma 20 óbitos por Covid-19. Uma morte suspeita é investigada. 

A 20ª vítima trata-se de um homem de 74 anos, que estava internado, e faleceu na segunda-feira 

(3). Segundo boletim apresentado durante a manhã pela secretária de Saúde, Eliana Honain, foram 

confirmados 71 novos casos e com isso o município totaliza 2.125 positivados. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/05/araraquara-tem-71-novos-casos-

de-covid-19-e-soma-2125-positivados.ghtml  

 

Notícia: Em risco de extinção no estado, gato-do-mato é flagrado na zona rural de Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/08/2020 

Resumo: A equipe de Gestão de Fauna do Daae de Araraquara (SP) flagrou um gato-do-mato na 

região rural. A espécie é um dos menores felinos selvagens do Brasil e está na lista dos animais mais 

ameaçados de extinção no estado de São Paulo. O animal adulto foi avistado na segunda-feira (3), 

na região da bacia do rio Jacaré, durante o trabalho de monitoramento de áreas verdes. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/06/em-risco-de-extincao-no-estado-

gato-do-mato-e-flagrado-na-zona-rural-de-araraquara.ghtml  
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Notícia: Araraquara, São Carlos e outras 14 cidades da região permanecem na fase amarela do 

Plano São Paulo 

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

Resumo: Araraquara, São Carlos (SP) e outras 14 cidades da área de cobertura da EPTV Central, afiliada da 

TV Globo, permanecem na fase amarela na 10ª atualização do Plano São Paulo, anunciada nesta sexta-feira 

(7) pelo governo do estado. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/07/araraquara-sao-carlos-e-outras-14-cidades-

da-regiao-regridem-para-a-fase-laranja-do-plano-sao-paulo.ghtml  

 

Notícia: Rio Claro tem 3 óbitos por Covid-19 e chega a 91; São Carlos e mais 3 cidades também têm 

mortes 

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

Resumo: Rio Claro (SP) teve mais três mortes por Covid-19 e soma 91. A Vigilância 

Epidemiológica São José do Rio Pardo (SP) também confirmou o falecimento da 10ª vítima na 

cidade, Santa Rita do Passa Quatro registrou o 3º óbito , Porto Ferreira, o 19º e São Carlos, o 27º. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/08/sao-jose-do-rio-pardo-registra-o-

10o-obito-por-covid-19.ghtml  

 

Notícia: Santa Gertrudes confirma três novas mortes por Covid-19 e soma nove óbitos 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/08/2020 

Resumo: A Vigilância Epidemiológica de Santa Gertrudes (SP) confirmou, na manhã desta segunda-feira 

(10), três novas mortes por Covid-19. Com isso, o município soma nove óbitos desde o início da pandemia. 

Segundo a vigilância epidemiológica, as vítimas estavam internadas em hospitais em Rio Claro. Trata-se de 

um homem de 84 anos e duas mulheres, uma de 72 e outra de 81 anos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/10/santa-gertrudes-confirma-tres-novas-

mortes-por-covid-19-e-soma-nove-obitos.ghtml  
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Notícia: Morre funcionário do Samu de Araraquara que estava com suspeita de reinfecção de 

Covid-19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/08/2020 

Resumo: O técnico de de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 

de Araraquara (SP), que testou positivo para Covid-19 novamente após se curar, morreu nesta terça-

feira (11), no Hospital Estadual de Américo Brasiliense, onde estava internado na UTI desde julho. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/11/morre-funcionario-do-samu-de-araraquara-

que-estava-com-suspeita-de-reinfeccao-de-covid.ghtml  

 

Notícia: Rio Claro registra mais uma morte por Covid-19 e soma 95 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 12/08/2020 

Resumo: Rio Claro (SP) confirmou a 95ª morte por Covid-19, nesta quarta-feira (12), de uma mulher 

idosa que estava internada. Em agosto, o município registrou 16 mortes pela doença. Ao todo o município 

tem 3.291 casos positivos, sendo que 32 deles foram confirmados nas últimas 24 horas.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/12/rio-claro-registra-mais-uma-morte-por-

covid-19-e-soma-95.ghtml  

 

Notícia: Polícia Ambiental recupera 19 aves nativas em São José do Rio Pardo e aplica multa de R$ 

14 mil 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/08/2020 

Resumo: A Polícia Militar Ambiental de São João da Boa Vista (SP) recuperou 19 aves nativas 

mantidas em cativeiro em São José do Rio Pardo (SP). O proprietário foi multado em R$ 14 

mil durante a operação "São Paulo Mais Seguro" realizada na quinta-feira (13). A equipe foi até a 

residência, localizada no bairro Chico Xavier, após receber uma denúncia.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/14/policia-ambiental-recupera-19-

aves-nativas-em-sao-jose-do-rio-pardo-e-aplica-multa-de-r-14-mil.ghtml  
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Notícia: Programa destinado às mulheres produtoras rurais é realizado em São José do Rio Pardo 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 16/08/2020  

Resumo: O programa "Sebrae Delas", que tem como objetivo apoiar e fortalecer o empreendedorismo 

feminino por meio de palestras onlines e gratuitas, será realizado para as mulheres agricultoras e produtoras 

rurais de São José do Rio Pardo (SP). A programação abordará temas como inteligência emocional, gestão de 

finanças, marketing e ideia de negócio.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/16/programa-destinado-as-mulheres-

produtoras-rurais-e-realizado-em-sao-jose-do-rio-pardo.ghtml  

 

Notícia: UFSCar tem curso gratuito sobre análise de dados do coronavírus 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 19/08/2020  

Resumo: A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de extensão 

"Análise e visualização de dados do Coronavírus no R". Oportunidade é para alunos da Universidade e 

também à comunidade externa. O curso é gratuito e será realizado integralmente online na modalidade de 

Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/19/ufscar-oferece-curso-gratuito-sobre-

analise-de-dados-do-coronavirus.ghtml  

 

Notícia: Incêndio em Matão destrói área de vegetação 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/08/2020 

Resumo: Um incêndio destruiu uma área de vegetação, na tarde de quarta-feira (19), em Matão (SP). 

Ninguém ficou ferido. Alguns cavalos que estavam nas proximidades precisaram ser retirados pelos 

proprietários, mas não houve vítimas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/20/incendio-em-matao-destroi-area-de-

vegetacao.ghtml  
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Notícia: Araraquara tem mais 33 casos de Covid-19 e soma 2.901, diz boletim 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/08/2020 

Resumo: Araraquara (SP) registrou mais 33 casos de Covid-19, neste domingo (23), e 

soma 2.901 desde o início da pandemia, segundo boletim do Comitê de Contingência. A cidade 

permanece com 26 mortes pela doença. Do total de casos, há 275 pacientes que devem cumprir 

isolamento. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/23/araraquara-registra-mais-33-casos-

de-covid-19-e-soma-2901-diz-boletim.ghtml  

 

Notícia: Restaurantes em Araraquara têm opções diferentes para atrair clientes durante pandemia 

Reportagem: Por EPTV 1 - 23/08/2020 

Resumo: Com a pandemia do novo coronavírus, donos de restaurantes e buffets 

de Araraquara (SP) precisaram se reinventar para manter o negócio e apostaram na criatividade, 

com cardápios diferentes e delivery personalizado, para atrair mais clientes. De acordo com a última 

atualização do Plano São Paulo, o município está na fase três (amarela) e pode reabrir 

presencialmente alguns setores com restrições. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/23/restaurantes-em-araraquara-usam-

opcoes-diferentes-para-atrair-clientes-durante-pandemia.ghtml  

 

Notícia: Química da Unesp Araraquara doa mais 240 litros de álcool em gel para o Fundo de 

Solidariedade 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara  - 25/08/2020 

Resumo: O Fundo Social de Solidariedade de Araraquara (SP) recebeu mais 240 litros de álcool em 

gel doados pelo Instituto de Química da Unesp. A universidade faz a produção e doação para várias 

entidades desde março. O produto, usado na higienização contra o novo coronavírus, será repassado 

para entidades assistenciais do município, que beneficiam pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade econômica. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/25/quimica-da-unesp-araraquara-doa-

mais-240-litros-de-alcool-em-gel-para-o-fundo-de-solidariedade.ghtml  
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Notícia: Aulas do programa 'Oficinas Culturais' retornam no formato digital em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/08/2020 

Resumo: O programa ‘Oficinas Culturais’ da Secretaria da Cultura de Araraquara (SP), em parceria com a 

Fundação de Arte e Cultura (Fundart), irá retomar as aulas de forma online a partir de segunda-feira (31), que 

estavam suspensas presencialmente devido à pandemia do coronavírus. As aulas são destinadas à iniciantes 

e famílias, englobando diversas linguagens como artesanato, teatro, dança, música, artes plásticas e poesia.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/27/aulas-do-programa-oficinas-culturais-

retornam-no-formato-digital-em-araraquara.ghtml  

 

Notícia: Araras confirma 3 novas mortes e soma 55 óbitos por Covid-19; Araraquara tem 30ª morte 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 30/08/2020 

Resumo: Araras (SP) confirmou, neste domingo (30), três novas mortes por Covid-19 e registra 55 

óbitos desde o início da pandemia. Araraquara registrou a 30ª morte. Com a nova morte, Araraquara 

soma 30 óbitos causados pela Covid-19 desde o início da pandemia. Trata-se de um idoso de 78 anos, com 

diversas comorbidades, que estava internado na Santa Casa.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/30/araraquara-registra-30a-morte-

por-covid-19-e-soma-3192-positivados.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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