
 

Edição Nº 9 – Ano 08                                         

Araraquara, 30 de setembro de 2020. 

                                                          Período: Setembro de 2020 

 

Notícia: Casos registrados de Covid-19 caem 3,8% em agosto na região, mas mortes aumentam 

4,3% 

Reportagem: Por Gabrielle Chagas, G1 São Carlos e Araraquara  - 01/09/2020 

Resumo: Os casos de Covid-19 registrados em agosto caíram 3,8% na região de cobertura do G1 São 

Carlos e Araraquara (SP), se comparados ao número acumulado no mês anterior. Mesmo com a 

queda no número de pacientes contaminados, as mortes tiveram alta de 4,3% no mesmo período. 

De acordo com o médico epidemiologista e professor do departamento de medicina e do programa 

de pós-graduação em gestão da clínica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Bernardino 

Geraldo Alves Souto, mesmo que os casos apresentem queda, a situação epidemiológica ainda é uma 

situação de alto risco e não é possível afirmar que a pandemia está controlada. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/01/casos-registrados-de-covid-19-

caem-38percent-em-agosto-na-regiao-mas-mortes-tem-alta-de-43percent.ghtml  

 

 

Notícia: Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 02/09/2020 

Resumo: Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis, entre os bairros do Del Rey e 

Victório de Santi, nesta quarta-feira (2), em Araraquara (SP). Ninguém ficou ferido. O Corpo de 

Bombeiros foi acionado ao local e controlou as chamas que duraram pouco mais de uma hora. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/02/incendio-atinge-deposito-de-

materiais-reciclaveis-em-araraquara.ghtml  
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Notícia: Projeto Guri abre novo período de matrículas e oferece mais de 500 vagas nas cidades da 

região 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 03/09/2020 

Resumo: O Projeto Guri está com mais de 500 vagas disponíveis nos polos de ensino de São 

Carlos (SP) e outras cidades da região. São várias opções de cursos gratuitos de música para crianças 

e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos incompletos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/03/projeto-guri-abre-novo-periodo-

de-matriculas-e-oferece-mais-de-500-vagas-nas-cidades-da-regiao.ghtml  

 

Notícia: Bombeiros de Araraquara resgatam veado em região de chácaras 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 05/09/2020  

Resumo: O Corpo de Bombeiros de Araraquara (SP) resgatou um veado machucado, na manhã deste 

sábado (4), em uma estrada de terra no bairro Victório De Santi. Nesta semana, um incêndio atingiu 

uma vegetação na mesma região. A suspeita é que o animal tenha se assustado e fugido do fogo. 

Segundo pessoas que passavam pelo local, o veado teria sido atacado por cachorros. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/05/bombeiros-de-araraquara-

resgatam-veado-em-regiao-de-chacaras.ghtml  

 

Notícia: Homem é preso por colocar fogo em mata ao lado da UPA Central em Araraquara 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 07/09/2020  

Resumo: Um homem de 51 anos foi preso após ser detido pela Guarda Civil Municipal por atear fogo 

em uma vegetação, próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, na manhã desta 

segunda-feira (7), em Araraquara (SP). Ninguém ficou ferido. A GCM realizava patrulhamento pela 

unidade quando encontrou os focos de incêndio. A cerca de 100 metros do local, testemunhas 

indicaram o suspeito pelo crime. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/07/homem-e-preso-por-colocar-fogo-

em-mata-ao-lado-da-upa-central-em-araraquara.ghtml  
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Notícia: Projeto em Araraquara troca doações de alimentos e produtos de higiene por livros 

didáticos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 08/09/2020  

Resumo: Para estimular a solidariedade, um projeto de Araraquara (SP) vai trocar alimentos não-

perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza por livros didáticos nesta terça (8) e quarta-

feira (9). Todo o material arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade e será 

repassado para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/08/projeto-em-araraquara-troca-

doacoes-de-alimentos-e-produtos-de-higiene-por-livros-didaticos.ghtml  

 

Notícia: Incêndios atingem bairros de chácaras de São Carlos e vários locais de Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/09/2020 

Resumo: Um incêndio atinge a região rural de São Carlos (SP) desde as 13h desta quinta-feira (10). 

Em Araraquara, uma área de vegetação do bairro Selmi Dei 2 também foi atingida por fogo, mas as 

chamas já foram controladas.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/10/incendios-atingem-bairros-de-

chacaras-de-sao-carlos-e-varios-locais-de-araraquara.ghtml  

 

Notícia: Rumo é multada em R$ 20 mil por buzina de trem acima dos limites em São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 11/09/2020  

Resumo: O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano de São Carlos (SP) multou a concessionária de ferrovias Rumo em R$ 20 mil pela utilização 

da buzina fora do horário permitido. A Rumo afirmou que cumpre a legislação federal.   

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/11/rumo-e-multada-em-r-20-mil-por-

buzina-de-trem-acima-dos-limites-em-sao-carlos.ghtml  
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Notícia: Bambuzal às margens do Córrego Monjolinho pega fogo e bambus derrubam postes em 

avenida 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 12/09/2020 

Resumo: Um incêndio atingiu um bambuzal às margens do Córrego Monjolinho, na Avenida 

Francisco Pereira Lopes, no Centro de São Carlos (SP), na tarde deste sábado (12). Os bambus 

atingiram a rede elétrica, o que fez com que dois postes caíssem sobre a via, impedindo o trânsito. 

Foram, pelo menos, três focos de incêndio.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/12/bambuzal-as-margens-do-corrego-

monjolinho-pega-fogo-e-fumaca-atrapalha-transito-em-sao-carlos.ghtml  

 

Notícia: Incêndio atinge mata próximo à área urbana de Águas da Prata 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/09/2020 

Resumo: Águas da Prata (SP) volta a ser atingida por incêndio neste domingo (13), na parte da mata 

próximo à área de visitação do Parque Estadual (Bosque) de Águas da Prata (SP), na Serra da 

Mantiqueira. Durante toda a semana, um incêndio consumiu a Serra da Paulista, entre os municípios 

de São João da Boa Vista, Águas da Prata e Vargem Grande do Sul. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/13/serra-da-paulista-volta-a-ser-

atingida-por-incendio-proximo-a-area-urbana-de-aguas-da-prata.ghtml  

 

Notícia: Sem chuvas, Tambaú restringe o uso da água e proíbe lavagem de calçadas e carros 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 16/09/2020 

Resumo: Com Tambaú (SP) passando por uma intensa seca, a prefeitura publicou um decreto 

restringindo o uso da água e proibindo a lavagem de calçadas e carros. De março a setembro deste 

ano, choveu apenas 74,1 milímetros em Tambaú. O volume é 25% menor do que o registrado em 

2014, ano em que Tambaú sofreu a pior crise hídrica de sua história. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/16/sem-chuvas-tambau-restringe-o-

uso-da-agua-e-proibe-lavagem-de-calcadas-e-carros.ghtml  
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Notícia: Mulheres Empreendedoras de Araraquara realizam 1ª Feira Digital 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 17/09/2020  

Resumo: O grupo Mulheres Empreendedoras de Araraquara (MEA) realiza no sábado (19) a primeira 

edição da sua 1° Feira Digital, das 11h às 13h. A inscrição deve ser feita pela internet até esta quinta-

feira (17). A ideia surgiu como alternativa à pandemia do novo coronavirus que, além de impedir a 

realização presencial da atividade, também exige das trabalhadoras autônomas e micro e pequenas 

empresárias soluções criativas para movimentação de seus negócios. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/17/mulheres-empreendedoras-de-

araraquara-realizam-1a-feira-digital.ghtml  

 

Notícia: Festival Internacional de Dança de Araraquara tem atrações online a partir deste sábado 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 19/09/2020 

Resumo: A 20ª edição do Festival Internacional de Dança de Araraquara (SP) começa neste sábado 

(19) e segue até o dia 27 de agosto com atividades gratuitas, que promovem o encontro de saberes 

por meio de lives realizadas pela Secretaria Municipal da Cultura e Fundart. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/19/festival-internacional-de-danca-de-

araraquara-tem-atracoes-online-a-partir-deste-sabado.ghtml  

 

Notícia: Araraquara registra 45ª morte por Covid-19; Pirassununga, Mococa e Leme também têm 

óbitos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 22/09/2020 

Resumo: Araraquara (SP) tem mais uma morte por Covid-19 nesta terça-feira (22) e soma 45 

óbitos desde o início da pandemia, segundo boletim da prefeitura. Mococa registrou o 21º 

óbito, Leme o 58º e Pirassununga o 25º.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/22/araraquara-passa-dos-4-mil-casos-

confirmados-de-covid-19-diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml  
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Notícia: Covid-19: projeto de lei aprovado em Araraquara pune infratores com multas de até R$ 57 

mil 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/09/2020 

Resumo: A Câmara de Araraquara (SP) aprovou por unanimidade, na terça-feira (22), um projeto de 

lei que prevê endurecer ainda mais as sanções para quem descumprir as regras sanitárias para 

impedir a transmissão da Covid-19. A cidade soma 4.047 casos da doença que já matou 45 pessoas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/23/covid-19-projeto-de-lei-aprovado-

em-araraquara-pune-infratores-com-multas-de-ate-r-57-mil.ghtml  

 

Notícia: Morador é atacado ao filmar homem de colocava fogo em terreno em São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/09/2020  

Resumo: Um morador foi atacado ao filmar um homem que colocava fogo em um terreno baldio, no 

bairro Jardim São Paulo, em São Carlos (SP). Os dois chegaram a se agredir. O homem estava 

colocando fogo em vários pontos do terreno e uma pessoa que passava pela rua começou a gravar 

a ação com um celular. O incendiário se irritou e partiu para cima do homem que filmava com um 

galho em chamas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/24/video-morador-e-atacado-ao-

filmar-homem-de-colocava-fogo-em-terreno-em-sao-carlos.ghtml  

 

Notícia: Série criada por estudantes da UFSCar tem entrevistas com profissionais de diversas áreas 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/09/2020 

Resumo: Idealizada por dois estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a primeira 

temporada da série "Diário de profissões" ocorre em outubro com o objetivo de ajudar os jovens que 

estão no ensino médio na escolha da futura profissão. As entrevistas com os profissionais de diversas 

áreas ocorrem nos dias 3, 10, 17 e 24 de outubro, sempre às 19h. Nelas, os participantes vão relatar 

o cotidiano de suas atividades profissional. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/24/serie-criada-por-estudantes-da-

ufscar-tem-entrevistas-com-profissionais-de-diversas-areas.ghtml  
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Notícia: Veado catingueiro fêmea é resgatada com várias queimaduras em Conchal 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/09/2020  

Resumo: Uma fêmea de veado catingueiro foi resgatada, nesta segunda-feira (28), com várias 

queimaduras, em Conchal (SP). O animal estava em uma empresa de embalagens, ao lado da rodovia 

Professor Zeferino Vaz (SP-332), que liga a cidade ao distrito de Martinho Prado, no município de 

Mogi Guaçu. Segundo informações do Departamento Municipal de Bem-Estar Animal, responsável 

pelo resgate, o animal está prenhe e foi encontrado muito desidratado, com o rosto todo queimado, 

e um quadro de infecção generalizado devido às queimaduras. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/28/femea-de-veado-catingueiro-e-

resgatada-com-varias-queimaduras-em-conchal.ghtml  

 

Notícia: Polícia Ambiental resgata jiboia em escola de São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 29/09/2020 

Resumo: A Polícia Militar Ambiental de São Carlos (SP) resgatou uma jiboia na Emeb Alcir Afonso 

Leopoldino, no Jardim Araucária, na segunda-feira (29). Moradores do bairro acionaram a equipe 

para retirar a cobra que estava dentro da unidade escolar. A região é cercada por árvores e uma área 

de mata. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/29/policia-ambiental-resgata-jiboia-

em-escola-de-sao-carlos.ghtml  

 

Notícia: Santa Lúcia raciona água para garantir abastecimento em horários de pico 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 30/09/2020 

Resumo: Os moradores de Santa Lúcia (SP) passam por períodos sem abastecimento de água. O 

racionamento começou em agosto e é resultado de uma ação conjunta entre a prefeitura e o 

Departamento de Água e Esgoto (DAE). Segundo a responsável técnica pela qualidade da água da 

cidade, Márcia Rapatão, não é todo dia que há o fechamento do sistema de abastecimento. Ele é 

feito se os reservatórios, que são abastecidos por três poços, não dão conta da demanda diária. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/30/santa-lucia-adota-racionamento-

de-agua-para-garantir-abastecimento-em-horarios-de-pico.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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