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                                                          Período: Janeiro de 2021 

 
Notícia: Chuva forte causa a queda de 40 árvores em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 02/01/2021 

Resumo: Uma tempestade de granizo causou a queda de dezenas de árvores em Araraquara (SP) na 

tarde deste sábado (2). Em uma hora choveu 60,8 milímetros. Houve pelo menos 40 registros de 

quedas, entre eles nas avenidas Manoel de Abreu, Augusto Munhoz Perez, Euclides Custódio de Lima. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/02/fotos-chuva-forte-causa-a-queda-

de-40-arvores-em-araraquara.ghtml  

 

Notícia: Vento e forte chuva em Aguaí causam destelhamento de edifícios e queda de 200 árvores 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 03/01/2021 

Resumo:  Uma forte chuva na noite de sábado (2) com rajadas de vento causou destruição em vários 

pontos de Aguaí (SP). Segundo a prefeitura, choveu 90 milímetros. Cerca de 200 árvores caíram, 

algumas foram arrancadas da terra pela raiz. Houve também registros de destelhamento de 

construções. Alguns comércios foram atingidos e várias residências foram afetadas. Muitos bairros 

ficaram sem energia elétrica porque árvores caíram sobre a rede, que foi desligada pela 

concessionária. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/03/fotos-vento-e-forte-chuva-causam-

destruicao-em-aguai.ghtml  

 

Notícia: Defesa Civil de Américo Brasiliense interdita ponte após erosão causada por chuvas 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 05/01/2021 

Resumo:  A Defesa Civil e o Departamento de Planejamento e Obras de Américo 

Brasiliense (SP) interditaram a ponte de passagem de pedestres que liga o bairro do São José ao 

Centro. Uma vistoria na segunda-feira (4) apontou que, após as fortes chuvas que atingiram o 

município, a erosão nas cabeceiras de apoio da ponte cresceu, colocando em risco a vida e a 

segurança das pessoas que utilizam a ponte.  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/05/defesa-civil-de-americo-brasiliense-

interdita-ponte-apos-erosao-causada-por-chuvas.ghtml  
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Notícia: Agricultores fazem ‘tratoraço’ contra cobrança de ICMS em insumos de alimentos na região 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara – 07/01/2021 

Resumo:  Agricultores participam de uma manifestação na manhã desta quinta-feira (7) contra o 

aumento na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Em Araraquara (SP), ao menos 23 tratores e diversos veículos se reuniram no protesto pacífico na Via 

Expressa. Em São Carlos, agricultores se reuniram na manhã para o tratoraço. Os tratores e caminhões 

passaram pela Avenida Getúlio Vargas, contornando a Praça Itália, com bandeiras do Brasil e banners 

nos veículos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/07/agricultores-fazem-tratoraco-

contra-cobranca-de-icms-em-insumos-de-alimentos-na-regiao.ghtml  

 

Notícia: Chuva forte em São Carlos causa pontos de alagamento 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara – 11/01/2021 

Resumo:  Uma forte chuva voltou a causar pontos de alagamento em São Carlos (SP), na tarde desta 

segunda-feira (11). A Defesa Civil ainda contabiliza as áreas atingidas e ainda não há informações do 

quanto choveu na cidade. Na região central, a Rua Episcopal ficou alagada. O pontilhão da Praça Itália 

também não suportou a quantidade de água e também alagou. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/11/video-chuva-forte-em-sao-carlos-

causa-pontos-de-alagamento.ghtml  

 

Notícia: Chuva forte causa transtornos e alagamentos em Rio Claro e Santa Gertrudes 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 13/01/2021 

Resumo:  Uma chuva forte causou alagamentos em Santa Gertrudes (SP) nesta quarta-feira (13). 

Em Rio Claro também foram registrados transtornos. Segundo moradores, a chuva durou cerca de 35 

minutos e ponto mais atingido foi o pontilhão da antiga Fepasa, que ficou tomado pela água. Ainda 

não há informações oficiais da quantidade de chuva que caiu no município ou se há pessoas feridas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/13/fotos-chuva-forte-em-santa-

gertrudes-causa-alagamentos.ghtml  
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Notícia: Em meio à pandemia, mais de 18 mil estudantes fazem o Enem neste domingo na região 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 17/01/2021 

Resumo:  Em meio à pandemia, mais de 18 mil estudantes vão prestar a prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) neste domingo (17) em São Carlos, Araraquara e Rio Claro (SP). De acordo com 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 8.374 estudantes se 

inscreveram para a prova impressa do exame em São Carlos. Em Araraquara, 5.815 e em Rio Claro 

3.964 pessoas realizarão a prova. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/17/em-meio-a-pandemia-mais-

de-18-mil-estudantes-fazem-o-enem-neste-domingo-na-regiao.ghtml  

 

Notícia: Prefeitura encontra centenas de livros enterrados no aterro sanitário de Itobi 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/01/2021 

Resumo:  A Prefeitura de Itobi (SP) encontrou centenas de livros didáticos enterrados no aterro 

sanitário municipal, nesta segunda-feira (18). Alguns exemplares estavam em boa condição de uso e 

tinham o carimbo da biblioteca municipal. Segundo o boletim de ocorrência , o representante da 

prefeitura informou que não foi encontrado qualquer registro de pedido de destruição dos livros. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/18/prefeitura-encontra-centenas-de-

livros-enterrados-no-aterro-sanitario-de-itobi.ghtml  

  

Notícia: Araraquara recebe 4.080 doses da vacina contra Covid-19 e começa aplicação nesta quinta-

feira 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 20/01/2021 

Resumo:  Profissionais de saúde estão entre grupos prioritários para a CoronaVac. Cidade também 

recebeu outras 1,1 mil doses que vão para municípios vizinhos. São Carlos e outras 5 cidades devem 

receber até quinta. A vacinação em Araraquara vai começar na Unidade de Pronto-Atendimento 

(UPA) da Vila Xavier.  

 https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/20/araraquara-recebe-4080-doses-da-

vacina-contra-covid-19-e-comeca-aplicacao-nesta-quinta.ghtml  
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Notícia: Com vacinação de técnica de enfermagem e presença de Doria, Araraquara inicia 

imunização contra a Covid-19 

Reportagem: Por Fabiana Assis, G1 São Carlos e Araraquara - 21/01/2021 

Resumo:  Com a vacinação de uma técnica de enfermagem e a presença do governador João Doria 

(PSDB), Araraquara (SP) iniciou a imunização contra a Covid-19 na cidade, na manhã desta quinta-

feira (21), no Pronto-Socorro do Melhado. A técnica de enfermagem Vanda Marques dos Reis, de 51 

anos, já teve Covid-19 e foi a primeira pessoa a receber a vacina, aplicada pela secretária municipal 

da Saúde, Eliana Honain. Araraquara soma 9.579 casos da doença com 102 mortes. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/21/com-vacinacao-de-tecnica-de-

enfermagem-e-presenca-de-doria-araraquara-inicia-imunizacao-contra-a-covid-19.ghtml  

  

Notícia: Polícia Ambiental apreende mais de 100 kg de peixe e doa para asilos de Porto Ferreira 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 23/01/2021 

Resumo:  A Polícia Ambiental de Santa Rita do Passa Quatro (SP) apreendeu mais de 100 quilos de 

peixe durante duas ações em Porto Ferreira (SP), na sexta-feira (22). As carnes foram apreendidas em 

comércios que deixaram de apresentar a declaração do estoque e doadas para dois asilos da cidade. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/23/policia-ambiental-apreende-mais-

de-100-kg-de-peixe-e-doa-para-asilos-de-porto-ferreira.ghtml  

 

Notícia: Projeto cria cozinha coletiva para gerar emprego às mulheres de baixa renda em São Carlos 

Reportagem: Por Rebecca Crepaldi*, G1 São Carlos e Araraquara - 25/01/2021 

Resumo:  Percebendo a necessidade de falar sobre cidadania, 13 moradores de São Carlos (SP) se 

uniram em julho de 2020 para criar o Instituto Cidadão, com o objetivo de organizar projetos sociais 

para empoderar a população sãocarlense. Como primeiro projeto, surgiu a "Cozinha Cidadã", uma 

cozinha coletiva que tem como ideia central oferecer, de forma gratuita, toda a infraestrutura 

necessária para que os usuários possam construir seus próprios negócios no ramo alimentício. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/25/projeto-cria-cozinha-coletiva-para-

gerar-emprego-as-mulheres-de-baixa-renda-em-sao-carlos.ghtml  
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Notícia: Cientistas da USP São Carlos criam descontaminador de compras e pacotes com luz 

ultravioleta  

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara  - 28/01/2021 

Resumo:  Pesquisadores do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (GO-IFSC) da 

Universidade de São Paulo (USP), desenvolveram um descontaminador de compras e pacotes com 

radiação ultravioleta (UVC) para auxiliar na eliminação de microrganismos de diversas naturezas, 

inclusive do novo coronavírus. O produto ainda está em processo e de patente e deve chegar em 

breve ao mercado. A ideia surgiu para minimizar a propagação de qualquer tipo de microrganismo 

que possa estar nas superfícies de embalagens, frutas, garrafas, ovos, e itens que estão nas prateleiras 

dos supermercados. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/28/cientistas-da-usp-sao-carlos-criam-

descontaminador-de-compras-e-pacotes-com-luz-ultravioleta.ghtml  

 

Notícia: Araraquara tem mais duas mortes por Covid-19 e fecha janeiro com 24 óbitos, recorde da 

pandemia 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 31/01/2021  

Resumo:  Araraquara (SP) registrou mais duas mortes por Covid-19 neste domingo (31) e 

soma 116 desde o início da pandemia. Janeiro foi o mês com o maior número de mortes (24) e de 

casos (2.029) da doença. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/01/31/araraquara-tem-mais-duas-mortes-

por-covid-19-e-fecha-janeiro-com-24-obitos-recorde-da-pandemia.ghtml  
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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 

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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