
 

Edição Nº 03 – Ano 09                                        

 Araraquara, 31 de Março de 2021. 

Período: Março de 2021 

 
Notícia: 1º dia de vacinação contra Covid-19 de idosos a partir de 80 anos tem filas em São Carlos e 

região 

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

Resumo: Nesta segunda-feira (1º), o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 de idosos com idade 

a partir dos 80 anos foi marcado por grande procura e filas em São Carlos (SP) e outras cidades da 

região. Ao menos 11 municípios haviam suspendido a imunização devido a falta de doses. Desde 

sexta-feira (26), novos lotes chegaram e o cronograma pode ser retomado, mas, em algumas cidades, 

as remessas recebidas ainda não foram o suficiente. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/01/1o-dia-de-vacinacao-de-idosos-a-

partir-de-80-anos-tem-filas-em-sao-carlos-e-regiao.ghtml  

 

Notícia: Trabalhadores do comércio de Araraquara terão redução salarial e banco de horas por 45 

dias 

Reportagem: Por G1 Araraquara e São Carlos - 02/03/2021 

Resumo: Trabalhadores do comércio de Araraquara (SP) terão redução salarial e de jornada e banco 

de horas pelos próximos 45 dias. O acordo foi feito nesta terça-feira (2), durante uma reunião online 

promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara (Sincomercio) com o Sindicato dos 

Empregados no Comércio de Araraquara (Sincomerciários) e mediada pela Gerência Regional do 

Trabalho de Araraquara. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/02/trabalhadores-do-comercio-de-

araraquara-terao-reducao-salarial-e-banco-de-horas-por-45-dias.ghtml  

 

Notícia: Transporte coletivo de Araraquara volta a funcionar com retomada gradual de serviços 

Reportagem: Por Bom Dia Cidade - 03/03/2021 

Resumo: O transporte coletivo de Araraquara (SP) foi retomado nesta quarta-feira (3) em meio à nova 

fase do plano de retomada da economia, estipulado pela prefeitura para sair do confinamento 

rigoroso em causado pela pandemia (veja abaixo a lista das atividades que serão liberadas). A 

circulação dos ônibus estava suspensa desde 21 de fevereiro quando foi decretado o ‘lockdown’. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/03/transporte-coletivo-de-araraquara-

volta-a-funcionar-com-retomada-gradual-de-servicos.ghtml  
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Notícia: Ônibus são higienizados de hora em hora em Araraquara: 'meu trabalho ajuda a proteger', 

diz auxiliar de limpeza 

Reportagem: Por Ana Marin, G1 São Carlos e Araraquara - 04/03/2021 

Resumo: Higienizar os ônibus no menor tempo possível para não atrasar as viagens dos coletivos. 

Essa é a função das auxiliares de limpeza Simone Santos e Aldeneide Fernandes, que desde o início 

da pandemia trabalham no terminal de integração em Araraquara (SP). Para tentar frear a circulação 

do vírus no momento crítico, a empresa em que elas trabalham determinou a higienização de hora 

em hora dos coletivos. Ou seja, toda vez que o ônibus entrar no terminal, ele será higienizado. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/04/onibus-sao-higienizados-de-hora-

em-hora-em-araraquara-meu-trabalho-ajuda-a-proteger-diz-auxiliar-de-limpeza.ghtml  

 

Notícia: Araraquara retoma parceria com igreja para ampliar estrutura de leitos para pacientes com 

Covid-19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 06/03/2021 

Resumo: A Prefeitura de Araraquara (SP) e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

assinaram contrato de utilização das dependências da igreja para leitos de retaguarda para pacientes 

com Covid-19 aten didos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Xavier. A previsão é de 

que a estrutura esteja montada e funcionando na semana do dia 15 de março. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/06/araraquara-retoma-parceria-com-

igreja-para-ampliar-estrutura-de-leitos-para-pacientes-com-covid-19.ghtml  

 

Notícia: Sebrae oferece curso online gratuito para motoristas por aplicativo em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 07/03/2021 

Resumo: O Sebrae está com inscrições abertas para motoristas por aplicativos de Araraquara (SP) 

interessados em participar do curso online e gratuito de capacitação empreendedora oferecido pelo 

Programa Serviços de Transportes. A atividade começa nesta próxima segunda-feira (8). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/07/sebrae-oferece-curso-online-

gratuito-de-gestao-para-motoristas-por-aplicativo-em-araraquara.ghtml  
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Notícia: Manutenção emergencial do Daae de Araraquara deixa alguns bairros sem água nesta 4ª 

feira 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 10/03/2021 

Resumo: Um serviço emergencial do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (Daae), 

em Araraquara (SP), nesta quarta-feira (10) interrompe o abastecimento de água para moradores da 

Vila Harmonia, região da Fonte Luminosa, parte alta da Vila Xavier e arredores. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/10/manutencao-emergencial-do-daae-

de-araraquara-deixa-alguns-bairros-sem-agua-nesta-4a-feira.ghtml  

 

Notícia: Covid-19: a cidade brasileira que viu casos desabarem após 'lockdown de verdade' 

Reportagem: Por BBC - 11/03/2021 

Resumo: A 285 quilômetros da capital, Araraquara foi uma das primeiras cidades paulistas a sofrer 

um colapso no sistema de saúde em 2021. A partir da segunda semana de fevereiro, o número de 

casos subiu vertiginosamente e as enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTI) atingiram lotação 

máxima. Desde a última sexta-feira (05/03), porém, apareceram os primeiros indícios (ainda bem 

tímidos) de alívio na pandemia por lá. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/11/covid-19-a-cidade-brasileira-que-

viu-casos-desabarem-apos-lockdown-de-verdade.ghtml  

 

Notícia: Operação que apura adulteração de combustível cumpre mandados em 7 locais de Ibaté, 

Araraquara e Ribeirão Bonito 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 15/03/2021 

Resumo:  A operação do Ministério Público de Piracicaba e da Receita Federal, que investiga uma 

organização criminosa por adulteração de combustíveis, cumpriu mandados em 7 

locais em Ibaté, Ribeirão Bonito e Araraquara (SP), nesta segunda-feira (15). Outras 4 cidades de São 

Paulo e 2 do Mato Grosso tiveram cumprimento de mandados. Segundo a investigação, o grupo 

sonegou R$ 270 milhões em impostos federais. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/15/operacao-que-apura-adulteracao-

de-combustivel-cumpre-mandados-em-7-locais-de-ibate-araraquara-e-ribeirao-bonito.ghtml  
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Notícia: Após Araraquara, mais duas cidades do interior de SP decretam lockdown para conter a 

Covid-19 

Reportagem: O Globo - 16/03/2021 

Resumo: Diante do avanço de casos, internações e óbitos por Covid-19 em São Paulo, mais dois 

municípios do estado decretaram lockdown para conter a doença, depois de Araraquara, o primeiro 

a proibir a circulação nas ruas sem extrema necessidade. Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, polos 

regionais do estado, também aderiram à medida, segundo informações do G1. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/apos-araraquara-mais-duas-cidades-do-interior-de-sp-

decretam-lockdown-para-conter-covid-19-24927796  

 

Notícia: Motoristas de aplicativos fazem protesto por revisão de tarifas e mais segurança em 

Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 17/03/2021 

Resumo:  Motoristas de aplicativos fizeram uma carreata em protesto por revisão de tarifas e outras 

reivindicações na manhã desta quarta-feira (17), em Araraquara (SP). Profissionais de São 

Carlos também cobram os mesmos pontos. Eles alegam que as tarifas cobradas pelas empresas de 

aplicativos chegam a até 50% do valor pago por viagem. Também pedem mais segurança durante as 

corridas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/17/motoristas-de-aplicativos-fazem-

protesto-por-revisao-de-tarifas-e-mais-seguranca-em-araraquara.ghtml  

 

Notícia: Um ano de pandemia na região: veja os números e os fatos desde a comprovação do 1º 

caso 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 18/03/2021 

Resumo: Em 18 de março de 2.020 era registrado o primeiro caso de Covid-19 na região. O 

paciente, um homem de 35 anos, que foi diagnosticado por meio de um exame particular, não 

precisou ser internado e se recuperou em casa. Um ano depois, São Carlos e as outras 41 cidades da 

área de cobertura do G1 São Carlos e Araraquara vivem o pior momento de toda a pandemia, com 

aumento de casos e mortes e falta de leitos com UTIs lotadas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/18/um-ano-de-pandemia-na-regiao-

veja-os-numeros-e-fatos-desde-a-comprovacao-do-1o-caso.ghtml  
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Notícia: Ave mais rápida do mundo é flagrada da torre da EPTV em Araraquara (SP) 

Reportagem:  Por Terra da Gente - 19/03/2021 

Resumo: Na manhã de sexta-feira (19) a torre da EPTV Araraquara recebeu a visita de uma ave ilustre, 

o falcão-peregrino (Falco peregrinus), considerado o animal mais veloz do mundo. A câmera da 

estrutura flagrou o rapinante pousado nas alturas, onde permaneceu por alguns minutos. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2021/03/19/ave-mais-rapida-do-

mundo-e-flagrada-na-torre-da-eptv-em-araraquara-sp.ghtml  

 

Notícia: Instituto de Química da Unesp de Araraquara cria sensor que detecta antibiótico em 

esgotos 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 22/03/2021 

Resumo: Pesquisadores do Instituto de Química (IQ) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

em Araraquara (SP), desenvolveram um biossensor de baixo custo capaz de detectar, em minutos, a 

presença do antibiótico Ciprofloxacina em esgotos e rios. O objetivo da invenção é auxiliar as Estações 

de Tratamento de Água e Esgoto (ETARs) na elaboração de estratégias eficazes para a degradação 

desses compostos, que são considerados uma grande ameaça à saúde humana, à flora e à fauna 

aquáticas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/22/instituto-de-quimica-da-unesp-de-

araraquara-cria-sensor-que-detecta-antibiotico-em-esgotos.ghtml  

 

Notícia: Araraquara cria 'unidade de quarentena' para abrigar moradores infectados com Covid 

Reportagem:  Por G1 São Carlos e Araraquara - 24/03/2021 

Resumo: A Secretaria Municipal da Saúde de Araraquara (SP) colocará em operação nesta quarta-

feira (24) uma “Unidade de Quarentena” para abrigar pessoas positivadas para a Covid-19 que não 

têm condições de cumprir o isolamento obrigatório de 14 dias em suas residências. A unidade 

disponibilizará 44 vagas, divididas em alas feminina e masculina, e funcionará nas dependências de 

um antigo motel, na Chácara Flora. Foi assinado um contrato de cessão do espaço para que a 

prefeitura não tenha custos com o aluguel do imóvel. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/24/araraquara-cria-unidade-de-

quarentena-para-abrigar-moradores-infectados-com-covid.ghtml  
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Notícia: Santa Casa de São Carlos pode suspender atendimento em UTI Covid-19 por falta de 

anestésicos e 24 pedidos de demissão 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 25/03/2021  

Resumo: Com falta de anestésicos e 24 pedidos de demissão de profissionais de saúde na quarta-

feira (24), a Santa Casa de São Carlos (SP) informou que o atendimento na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) Covid-19 corre risco de ser suspenso nos próximos dias. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/25/santa-casa-de-sao-carlos-pode-

suspender-atendimento-em-uti-covid-19-por-falta-de-anestesicos-e-24-pedidos-de-demissao.ghtml  

 

Notícia: Após 44 dias, Araraquara não tem morte por Covid em 24h; cidade teve confinamento de 

10 dias 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 26/03/2021 

Resumo: Pela primeira vez após 44 dias, Araraquara (SP) não registrou óbitos por Covid-19 em 24 

horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (26). A cidade de 240 mil 

habitantes teve 10 dias de 'lockdown' em fevereiro e registrou queda de casos e mortes pela doença. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/26/apos-44-dias-araraquara-nao-

registra-obito-por- -em-24h.ghtml  

 

Notícia: TJ derruba liminar que permitia funcionamento do comércio em Araraquara 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 27/03/2021 

Resumo: O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) derrubou a liminar que permitia a abertura do 

comércio em Araraquara (SP). A decisão foi assinada pelo presidente do TJ, desembargador Geraldo 

Francisco Pinheiro Franco, e publicada neste sábado (27). Na sexta-feira (26), a Justiça havia 

autorizado o atendimento presencial do comércio após a 1ª Vara da Fazenda Pública de Araraquara 

acolher o pedido liminar feito pela Associação Comercial e Industrial de Araraquara (Acia) e considerar 

o decreto municipal de calamidade pública como inconstitucional. A prefeitura recorreu da decisão. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/27/tj-derruba-liminar-que-permitia-

funcionamento-do-comercio-em-araraquara.ghtml  
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Notícia: Polícia Militar interrompe festa de aniversário com cerca de 30 pessoas em Araraquara em 

meio à pandemia 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 28/03/2021 

Resumo: A Polícia Militar de Araraquara (SP) interrompeu uma festa de aniversário com cerca de 30 

pessoas no bairro Selmi Dei, na noite de sábado (27). O proprietário da casa eu um suposto convidado 

foram levados para a delegacia após uma pequena confusão. Ambos foram ouvidos e liberados após 

assinarem um termo circunstanciado. Um decreto municipal proíbe aglomerações em áreas públicas 

e particulares para evitar a transmissão da Covid-19. A regra vigente considera que, qualquer 

encontro com cinco pessoas ou mais, é considerado aglomeração e a multa pode chegar até R$ 6 mil. 

Além disso, o toque de restrição proíbe a circulação de pessoas sem a devida justificativa em todo o 

estado de São Paulo, das 20h às 5h. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/28/policia-militar-interrompe-festa-de-

aniversario-em-araraquara-e-duas-pessoas-sao-levadas-para-a-delegacia.ghtml  

 

Notícia: UFSCar restringe acesso aos campi e ao cerrado em São Carlos para evitar avanço da Covid-

19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 29/03/2021 

Resumo: A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) decidiu restringir o acesso aos campi de São 

Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino a partir desta segunda-feira (29). O objetivo é evitar o avanço 

da Covid-19. O acesso ao Cerrado para atividades físicas e de ciclismo também está proibido em São 

Carlos. A proposta aprovada na sexta-feira (26) pelo Conselho Universitário (ConsUni) define que a 

entrada nos campi está autorizada apenas à comunidade universitária (docentes, técnico-

administrativos, estudantes e prestadores de serviços terceirizados). 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/29/ufscar-intensifica-medidas-para-

controle-da-transmissao-da-covid-19-e-restringe-acesso-aos-campi.ghtml  

 

Notícia: Descumprimento de regras da quarentena gera mais de 320 multas em Araraquara 

Reportagem: Por EPTV1 - 30/03/2021 

Resumo: Entre 1º de dezembro do ano passado até o dia 4 deste mês, 322 pessoas foram 

multadas em Araraquara (SP) por desrespeitarem as regras de prevenção à Covid-19.A maioria das 

infrações está relacionada à circulação em dias proibidos, aponta o levantamento da prefeitura. 

As multas, que estão sendo encaminhadas desde 8 de março, foram aplicadas a pessoas físicas por 

meio de uma força-tarefa entre agentes públicos municipais e estaduais, podendo ultrapassar R$ 1,2 

mil. 
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https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/30/descumprimento-de-regras-da-

quarentena-gera-mais-de-320-multas-em-araraquara.ghtml  

 

Notícia: Araraquara inicia feriado prolongado sem transporte coletivo e com circulação restrita de 

pessoas para conter Covid-19 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara - 31/03/2021 

Resumo: O feriado prolongado em Araraquara (SP) começa nesta quarta-feira (31) sem transporte 

coletivo, com barreiras sanitárias e circulação restrita de pessoas. O objetivo principal das restrições 

que seguem até domingo (4) é o isolamento social e a contenção da disseminação da Covid-19. 

Durante esse período, a entrada de pessoas no município será admitida somente com a apresentação 

de laudo de teste negativo para a Covid, emitido em prazo inferior de 48 horas. As multas para quem 

desrespeitar as medidas podem variar de R$ 120 a R$ 6 mil. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/31/araraquara-inicia-feriado-

prolongado-sem-transporte-coletivo-e-com-circulacao-restrita-de-pessoas-para-conter-covid-

19.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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