
 

Edição Nº 10 – Ano 08                                         

Araraquara, 30 de outubro de 2020. 

                                                          Período: Outubro de 2020 

Notícia: Incêndio de grandes proporções em Araraquara atinge Parque Pinheirinho 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 01/10/2020  

Resumo: Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque do Pinheirinho, em Araraquara (SP), 

na noite de quarta-feira (30). Ainda não há informações sobre a área total atingida. As causas serão 

investigadas. A prefeitura informou que vigilantes do local notaram focos de incêndio e 

imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/01/incendio-de-grandes-proporcoes-

em-araraquara-atinge-parque-pinheirinho.ghtml  

 

Notícia: Bombeiros e brigada de Águas da Prata combatem focos de incêndio durante a madrugada 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 03/10/2020 

Resumo: Bombeiros e a brigada de Águas da Prata (SP) passaram a madrugada deste sábado (3) 

combatendo mais focos de incêndio no local conhecido como Morro do Teleférico (veja vídeo 

abaixo). Uma área de 137 hectares foi atingida. Segundo a prefeitura, no início da manhã o fogo já 

está praticamente controlado, mesmo assim, a administração municipal solicitou ao governo do 

estado um Helicóptero Águia que está fazendo o reconhecimento da área . 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/03/bombeiros-e-brigada-de-aguas-da-

prata-controlam-focos-de-incendio-durante-a-madrugada.ghtml  

 

Notícia: Incêndio assusta moradores de Trabiju na noite de sábado 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 04/10/2020 

Resumo: Um grande incêndio assustou os moradores de Trabiju (SP) na noite de sábado (3). Segundo 

relatos deles, o fogo teria iniciado em uma propriedade rural e se alastrado rapidamente, devido aos 

ventos fortes. Foram atingidos 300 hectares de plantações e de mata. O fogo chegou na região do 

trevo da cidade. Moradores foram retirados preventivamente das propriedades. Ninguém ficou 

ferido. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/04/incendio-assusta-moradores-de-

trabiju-na-noite-de-sabado.ghtml  
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Notícia: Incêndios atingem áreas rurais e de mata de Araraquara, Rio Claro e Pirassununga 

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

Resumo: Vários incêndios foram registrados nesta quarta-feira (7) em municípios da região. Em 

Pirassununga (SP), o fogo causou muitos prejuízos a vegetação e, emAraraquara e Rio Claro a fumaça 

atrapalhou os motoristas que trafegavam pelas rodovias. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/07/incendios-atingem-areas-rurais-e-

de-mata-de-araraquara-rio-claro-e-pirassununga.ghtml  

 

Notícia: Araraquara passa de 5 mil casos de Covid-19, diz Secretaria Municipal de Saúde 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/10/2020 

Resumo: Araraquara (SP) chega a 5.003 casos de Covid-19 nesta terça-feira (13), segundo boletim do 

Comitê de Contingência ao Coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 44 casos do novo 

coronavírus. Com os laboratórios fechados devido ao feriado na segunda-feira (12), 100 testes foram 

feitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Xavier. Destes, 19 foram positivados. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/13/araraquara-passa-de-5-mil-casos-

de-covid-19-diz-secretaria-municipal-de-saude.ghtml  

 

Notícia: Araraquara usa 918 armadilhas para monitorar focos do mosquito transmissor da dengue 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 14/10/2020 

Resumo: As equipes da Vigilância em Saúde de Araraquara (SP) têm acesso, por meio da internet, a 

um mapa interativo que mostra quais são as regiões da cidade com maior e menor incidência do 

mosquito transmissor da dengue. O sistema tecnológico inovador vem sendo utilizado pela 

prefeitura no combate ao mosquito Aedes aegypti desde que 918 armadilhas foram instaladas em 

residências espalhadas por toda a cidade. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/14/araraquara-usa-918-armadilhas-

para-monitorar-focos-do-mosquito-transmissor-da-dengue.ghtml  
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Notícia: Araraquara tem morte por Covid-19 pelo 5º dia seguido e soma 61 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/10/2020 

Resumo: Araraquara (SP) registrou a 61ª morte por Covid-19 neste domingo (18), segundo a 

secretária de Saúde, Eliane Honain. Esse é o quinto dia seguido com óbito pela doença na cidade. 

O município também tem mais 29 casos da doença, somando 5.180 desde o início da pandemia. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/18/araraquara-registra-a-61a-morte-

por-covid-19-e-soma-5180-casos.ghtml  

 

Notícia: Araraquara inicia testagem de Covid-19 em 6 unidades de saúde 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/10/2020 

Resumo: A partir da próxima segunda-feira (26), seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

de Araraquara (SP) irão realizar uma testagem para a Covid-19 em pacientes assintomáticos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/20/araraquara-inicia-testagem-de-

covid-19-em-seis-unidades-de-saude.ghtml  

 

Notícia: Área atingida por incêndio no Parque Pinheirinho vai receber mil mudas nativas em 

Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 22/10/2020  

Resumo: Cerca de 20 dias após um incêndio de grandes proporções atingir o Parque Pinheirinho, 

em Araraquara (SP), a prefeitura e o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) começam às 

ações de recuperação dos espaços devastados. A partir desta quinta-feira (22), o local vai receber mil 

mudas nativas, entre elas paineira, pata de vaca, ipê, goiaba, aroeira e pimenteira. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/22/area-atingida-por-incendio-no-

parque-pinheirinho-vai-receber-mil-mudas-nativas-em-araraquara.ghtml  
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Notícia: Região chega a 40 mil casos de Covid desde o início da pandemia 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/10/2020 

Resumo: Sete meses depois do registro da primeira infecção pelo novo coronavírus, a região de Sao 

Carlos e Araraquara chega a marca de 40 mil casos de Covid-19, nesta sexta-feira (23). O mês de 

outubro apresenta uma tendência de queda no número de casos, que havia sido inciada levemente 

em setembro. A oito dias de terminar o mês, o número de casos nesta sexta-feira representa 58,4% 

do que foi registrado em todo mês de setembro. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/23/regiao-chega-a-40-mil-casos-de-

covid-19.ghtml  

 

Notícia: Turismo de Brotas registra o melhor mês de setembro dos últimos cinco anos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 25/10/2020 

Resumo: As atividades turísticas em Brotas estão a pleno vapor após a flexibilização do 

distanciamento que havia sido imposto pela pandemia. De acordo com dados da Secretaria 

Municipal de Turismo, em setembro foram contabilizados 28.976 vouchers, o número representa 

um crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2019, quando já tinha sido registrado o 

melhor desempenho para o mês. Somente no feriado da Independência o município recebeu cerca 

de 10 mil turistas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/25/turismo-de-brotas-registra-o-

melhor-mes-de-setembro-dos-ultimos-cinco-anos.ghtml  

 

Notícia: Vendaval e chuva forte derrubam árvores e causam estragos em São Carlos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 26/10/2020  

Resumo: A chuva de 22 milímetros e os ventos de 154 km/h que atingiram São Carlos (SP) neste 

domingo (25) causaram pequenos estragos em algumas regiões da cidade. O índice de ventos é 

classificado como vendaval, segundo a Defesa Civil. Na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 

um outdoor foi derrubado pela força do vento. No Jardim Medeiros, duas árvores caíram com 

comprometimento da rede elétrica.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/26/vendaval-e-chuva-forte-derrubam-

arvores-e-causam-estragos-em-sao-carlos.ghtml  

 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/23/regiao-chega-a-40-mil-casos-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/23/regiao-chega-a-40-mil-casos-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/07/brotas-recebe-cerca-de-10-mil-turistas-durante-o-feriado-de-dia-da-independencia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/09/07/brotas-recebe-cerca-de-10-mil-turistas-durante-o-feriado-de-dia-da-independencia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/25/turismo-de-brotas-registra-o-melhor-mes-de-setembro-dos-ultimos-cinco-anos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/25/turismo-de-brotas-registra-o-melhor-mes-de-setembro-dos-ultimos-cinco-anos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/sao-carlos/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/26/vendaval-e-chuva-forte-derrubam-arvores-e-causam-estragos-em-sao-carlos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/26/vendaval-e-chuva-forte-derrubam-arvores-e-causam-estragos-em-sao-carlos.ghtml


 

 

Notícia: Incêndio em Araraquara destrói cerca mil metros quadrados do Parque do Basalto 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/10/2020 

Resumo: Um incêndio em Araraquara (SP) destruiu cerca de mil metros quadrados do Parque do 

Basalto na terça-feira (27). Equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento Autônomo de Água 

e Esgotos (DAAE) controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 15h, 

em uma vegetação na Avenida Maria Brambila Passos, mas se alastrou para dentro da reserva. Parte 

do bambuzal existente no trecho se perdeu. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/10/28/incendio-em-araraquara-destroi-

cerca-mil-metros-quadrados-do-parque-do-basalto.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 .      
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