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Notícia: Pesquisadores da USP São Carlos criam técnica para reaproveitar TVs e 

computadores antigos 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara, 01/04/2021 

Resumo:  Pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de 

São Paulo (USP) desenvolveram uma técnica para reaproveitar televisões de tubo e 

monitores de computadores antigos. Com o objetivo de evitar que esses produtos sejam 

descartados irregularmente no meio ambiente, causando prejuízos, os cientistas criaram 

um novo esmalte para revestimentos cerâmicos feito com o vidro das telas desses 

equipamentos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/04/01/pesquisadores-da-usp-sao-
carlos-criam-tecnica-para-reaproveitar-tvs-e-computadores-antigos.ghtml 
 

Notícia: Ministério do Meio Ambiente publica exoneração de chefias do Ibama na Bahia, 

Amazonas, Tocantins e Paraíba 

Reportagem: G1 BA, 09/04/2021 

Resumo:  O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou o superintendente do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) da Bahia, 

Rodrigo Santos Alves. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta 

sexta-feira (9). Também foram exonerados os superintendentes dos estados do Amazonas, 

Tocantins e Paraíba. 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/04/09/ministerio-do-meio-ambiente-publica-
exoneracao-de-chefias-do-ibama-na-bahia-amazonas-tocantins-e-paraiba.ghtml 
 

Notícia: Desmatamento é recorde às vésperas da saída de militares da Amazônia  

Reportagem: Christina Lemos, 10/04/2021 

Resumo:  O ministério da Defesa prepara para esta tarde uma prestação de contas sobre os 

11 meses de atuação no combate ao desmatamento da região amazônica [...], mas os 

últimos números do INPE sobre desmatamento, divulgados nesta sexta-feira, impedem 

qualquer comemoração. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o 
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desmatamento de março foi o maior de toda a  série histórica, iniciada em 2015, e alcançou 

367 km2. 

https://noticias.r7.com/prisma/christina-lemos/desmatamento-e-recorde-as-vesperas-da-
saida-de-militares-da-amazonia-10042021 
 

Notícia: Secretaria do Meio Ambiente constata presença de peixes no rio Pinheiros, 

investiga espécie e como migraram 

Reportagem: G1 SP, 11/04/2021 

Resumo:  Técnicos e biólogos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e das empresas 

estatais envolvidas no projeto de despoluição do Rio Pinheiros, em São Paulo, estão 

investigando qual é a espécie de peixe que foi vista no rio nesta semana e como o cardume 

foi parar lá. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/11/secretaria-do-meio-ambiente-de-
sp-analisa-videos-que-mostram-presenca-de-peixes-no-rio-pinheiros.ghtml 
 

Notícia: Jovens processam governo por 'pedalada' climática e pedem anulação de meta 

brasileira no Acordo de Paris 

Reportagem: Lais Modelli, G1, 14/04/2021 

Resumo:  Um grupo de seis jovens entrou com uma ação popular na Justiça de São Paulo na 

terça-feira (13) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ex-ministro das 

Relações Exteriores Ernesto Araújo. O motivo é a 'pedalada' climática do governo cometida 

em dezembro ao apresentar uma nova meta ao Acordo de Paris, regredindo seu 

compromisso de diminuir os gases do efeito estufa. 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/14/jovens-processam-governo-por-
pedalada-climatica-e-pedem-anulacao-de-meta-brasileira-no-acordo-de-paris.ghtml 
 

Notícia: Parque Sustentável é modelo de preservação ambiental 

Reportagem: Prefeitura de Marília, 14/04/2021 

Resumo: O município de Marília vem dando passos concretos para a instalação de um 

ambicioso projeto ambiental, o Parque Sustentável, que ocupa uma área superior a 4 km², 

localizada no Jardim Montana 2, zona Norte. Nesse espaço estão sendo realizadas múltiplas 

ações visando recuperar e proteger 14 nascentes, formar trilhas ecológicas, promover 

reflorestamentos. O local também é palco para construções sustentáveis com reuso de 

garrafas e pneus, captação de água de chuva, uso de energia solar, meliponicultora, 
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aquaponia, horta comunitária, coleta seletiva de recicláveis entre outros. 

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/prefeitura-de-marilia/noticias-
de-marilia/noticia/2021/04/14/parque-sustentavel-e-modelo-de-preservacao-
ambiental.ghtml 
 
Notícia: Projeções pós-pandemia despertam a necessidade de um consumo mais 

sustentável 

Reportagem: TopSun Energia Solar para G1, 15/04/2021 

Resumo:  Países, cidades, governos e a sociedade como um todo estão se voltando para a 

retomada do crescimento econômico em resposta à crise gerada pela pandemia do 

coronavírus. Diante do novo cenário, uma economia verde, sustentável, consciente, com 

baixa emissão de carbono, desmatamento zero e que enxerga as mudanças climáticas como 

um problema a ser resolvido se faz ainda mais necessária. Essa economia também prevê 

incentivos a novas formas de usufruir os recursos naturais, conservando o meio ambiente. 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/top-sun/top-sun-energia-
solar/noticia/2021/04/15/projecoes-pos-pandemia-despertam-para-necessidade-de-um-
consumo-mais-sustentavel.ghtml 
 
Notícia: ICMBio fica sem recursos para atividades básicas e pode paralisar de vez 

Reportagem: Estadão Conteúdo, 15/04/2021 

Resumo:  A situação de penúria financeira do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 

(ICMBio) deverá paralisar boa parte das operações do órgão federal nas próximas semanas. 

Ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio vive hoje, sob o comando do ministro 

Ricardo Salles, uma fase de extrema restrição de recursos, o que levou o próprio órgão a 

elencar uma série de paralisações que terá de executar, devido ao corte de recursos. 

https://www.istoedinheiro.com.br/icmbio-fica-sem-recursos-para-atividades-basicas-e-
pode-paralisar-de-vez/  
 
Notícia: Poluição atmosférica acelera o envelhecimento dos rins 

Reportagem: A Cidade ON Araraquara, 15/04/2021 

Resumo:  Nos últimos anos, a poluição atmosférica tem estado cada vez mais em evidência 

devido as suas características nocivas ao ser humano e ao meio ambiente.Entre as diversas 

consequências para o corpo humano, está o envelhecimento acelerado de órgãos 

fundamentais para a manutenção da vida, como é o caso dos rins.  

Estudos da Faculdade de Medicina da USP e Universidade de Amsterdã investigaram as 
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causas desses efeitos e apontaram uma relação direta com a concentração de poluição.  

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1604581,poluicao-
atmosferica-acelera-o-envelhecimento-dos-rins.aspx 
 
Notícia: Ocorrências de queimadas aumentam 43% em Araraquara 

Reportagem: Milton Filho, CBN Araraquara, 15/04/2021 

Resumo:  O número de ocorrências de queimadas atendidas pelo Corpo de Bombeiros de 

Araraquara cresceu 43%, entre 2020 e 2021. Até o último dia 14 de abril, foram 247 

chamados nos 19 municípios da região. Levantamento realizado a pedido da CBN releva que 

o total de ocorrências vem crescendo desde o início do ano. Em janeiro, fevereiro e março, 

foram 20, 63 e 64 chamados. Somente nos 14 dias deste mês, foram 100. 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1604624,ocorrencias-
de-queimadas-aumentam-43-em-araraquara.aspx 
 

Notícia: Na gestão de Salles, Ibama deixa de gastar R$ 48,8 milhões em ações contra 

desmatamento 

Reportagem: Leandro Prazeres, 16/04/2021 

Resumo:  Apesar dos constantes pedidos de recursos estrangeiros para financiar o combate 

ao desmatamento na Amazônia feitos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deixou de 

gastar R$ 48,8 milhões de um programa destinado exclusivamente para ações para reduzir 

a destruição da floresta amazônica. O dinheiro, que já estava liberado, fazia parte de um 

projeto cuja validade expirou no início de abril. Para não perder os recursos, o Ibama teve 

de pedir uma prorrogação do prazo do projeto. 

https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/na-gestao-de-salles-ibama-deixa-de-
gastar-488-milhoes-em-acoes-contra-desmatamento-24974201 
 

Notícia: Servidores do Ibama denunciam que fiscalização ambiental está paralisada após 

decisão de Salles 

Reportagem: Laís Modelli, 20/04/2021 

Resumo: Mais de 400 servidores de carreira do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) assinaram um ofício, publicado na segunda-feira (19), 

no qual afirmam que todas as atividades de fiscalização de infrações ambientais 

desenvolvidas pelo órgão estão paralisadas. 
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https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/20/mais-de-400-servidores-do-ibama-
denunciam-em-carta-estarem-com-as-atividades-de-fiscalizacao-ambiental-
paralisadas.ghtml 
 

Notícia: Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no Rio, entra para lista mundial de locais 

com alta relevância ambiental 

Reportagem:G1 Rio, 20/04/2021 

Resumo:O Monumento Natural das Ilhas Cagarras (MONA Cagarras), localizado a cinco 

quilômetros da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, entrou para a lista de 130 locais em 

todo o mundo considerados "Hope Spots". Os chamados "Pontos de Esperança", em 

português, são ambientes reconhecidos pela alta diversidade de espécies, importância 

ecológica e econômica e também pelo risco em que se encontram. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/20/monumento-natural-das-ilhas-
cagarras-no-rio-entra-para-lista-mundial-de-locais-com-alta-relevancia-ambiental.ghtml 
  

Notícia: Inteligência da Guarda de Araraquara vai ajudar no combate às queimadas 

Reportagem:A Cidade ON Araraquara, 20/04/2021 

Resumo: O Plano de Contingência - Operação Estiagem de 2021 foi apresentado pela 

Defesa Civil de Araraquara como forma de debater as medidas necessárias para a época de 

estiagem e grandes queimadas na cidade.  

O plano é um instrumento de gestão de risco, possibilitando aos gestores públicos a adoção 

de medidas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, com o objetivo 

de minimizar os efeitos da estiagem. O período é marcado pelo aumento das queimadas em 

áreas urbanas e rurais, com elevação do número de problemas alérgicos e respiratórios.  

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1606816,inteligencia-
da-guarda-de-araraquara-vai-ajudar-no-combate-as-queimadas.aspx 
 

Notícia: Plano do governo para reduzir emissões na agropecuária é renovado por mais 

uma década 

Reportagem:G1, 20/04/2021 

Resumo: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou, nesta 

terça-feira (20), a primeira etapa do Plano de Agricultura de Baixo Carbono (ABC) + 2020-

2030, que apresenta bases conceituais e os objetivos estratégicos para a promoção da 

agropecuária de baixa emissão de carbono no Brasil nos próximos anos. 
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O anúncio acontece dias antes da Cúpula do Clima, que começa na quinta-feira (22) e irá 

reunir 40 chefes de Estados para discutir o que pode ser feito sobre o aquecimento global. 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/04/20/plano-do-governo-para-
reduzir-emissoes-na-agropecuaria-e-renovado-por-mais-uma-decada.ghtml 
 

Notícia: Cientistas afirmam que o combate a novas epidemias exige a proteção do meio 

ambiente 

Reportagem: G1, 21/04/2021 

Resumo: Cientistas no mundo todo alertam para a necessidade de preservação do meio 

ambiente como forma de evitar novas pandemias. O aquecimento global e as mudanças do 

clima são as ameaças mais temidas e discutidas no mundo, mas os riscos podem ir muito 

além. Cientistas alertam que a destruição do meio ambiente de hoje pode ser a nova 

doença, a pandemia de amanhã. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/21/cientistas-afirmam-que-o-
combate-a-novas-epidemias-exige-a-protecao-do-meio-ambiente.ghtml 
 
Notícia: Polícia de Americana detém 44 pessoas por pesca em local proibido 

Reportagem: A Cidade ON Campinas, 21/04/2021 

Resumo: A Polícia Militar Ambiental de Americana deteve, na manhã desta quarta-feira 

(21), 44 pessoas em atividade de pesca em local proibido próximo da barragem da represa 

de Salto Grande. 

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. Todos as pessoas foram 

conduzidos à delegacia da cidade para registro da ocorrência. Segundo a corporação, todos 

irão responder por crime ambiental. 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/policia/NOT,0,0,1607250,policia-de-
americana-detem-44-pessoas-por-pesca-em-local-proibido.aspx 
 
Notícia: Autos de infração pela Polícia Ambiental cresce 113% em Araraquara 

Reportagem: Milton Filho, CBN Araraquara, 21/04/2021 

Resumo: O número de autos de infração emitidos pela Polícia Militar Ambiental cresceu 

113% entre 2020 e 2021, em Araraquara.  Somente de aves apreendidas, o aumento foi de 

15%. Apenas no primeiro trimestre de 2020, foram 420 aves, sendo que no mesmo período 

deste ano, foram 486.Por outro lado, o número de aves soltas diminuiu, de 350 caiu para 

341.  
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https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/policia/NOT,0,0,1607213,autos-de-
infracao-pela-policia-ambiental-cresce-113-em-araraquara.aspx 
 
Notícia: Quais são as questões que colocam o agro no centro das polêmicas sobre 

preservação do meio ambiente? 

Reportagem: G1, 22/04/2021 

Resumo:  A pressão internacional sobre o agronegócio brasileiro tem aumentado nos 

últimos anos, com notícias de aumento da devastação da Amazônia, onde está grande parte 

do rebanho bovino do país. 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/04/22/quais-sao-as-questoes-
colocam-o-agro-no-centro-das-polemicas-sobre-preservacao-do-meio-ambiente.ghtml 
 

Notícia: Brasil desativa mais de 600 lixões em menos de um ano 

Reportagem: Governo do Brasil, 22/04/2021 

Resumo:  Em menos de um ano, foram desativados mais de 600 lixões pelo país. Marco 

inédito alcançado pelo Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento 

de Resíduos e Efluentes (Abetre). O encerramento de lixões é objetivo prioritário do 

programa Lixão Zero, lançado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/04/brasil-desativa-mais-
de-600-lixoes-em-menos-de-um-ano 
 

Notícia: Moradores registram mortandade de peixes no Rio São José dos Dourados 

Reportagem: G1 Rio Preto e Araçatuba,  22/04/2021 

Resumo:  Moradores registraram a mortandade de peixes no Rio São José dos Dourados, 

entre as cidades de Votuporanga e Nhandeara (SP), nesta quinta-feira (22). 

Em vídeos enviados à TV TEM, é possível identificar dourados, lambaris, bagres e 

piauçusmortos em diversos trechos do rio. Também dá para notar que alguns peixes 

agonizam na superfície da água. 

https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2021/04/22/moradores-
registram-mortandade-de-peixes-no-rio-sao-jose-dos-dourados.ghtml 
 

Notícia: Bolsonaro corta gastos com meio ambiente um dia após promessa em Cúpula do 

Clima 

Reportagem: Reuters CNN Brasil, 23/04/2021 

Resumo: O presidente Jair Bolsonaro aprovou corte de 24% no orçamento do meio 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/04/brasil-desativa-mais-de-600-lixoes-em-menos-de-um-ano
https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/04/brasil-desativa-mais-de-600-lixoes-em-menos-de-um-ano
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2021/04/22/moradores-registram-mortandade-de-peixes-no-rio-sao-jose-dos-dourados.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2021/04/22/moradores-registram-mortandade-de-peixes-no-rio-sao-jose-dos-dourados.ghtml


 

ambiente para 2021 em relação ao ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta 

sexta-feira, apenas um dia depois de ter prometido aumentar os gastos com combate ao 

desmatamento. Em declaração na quinta-feira na cúpula organizada pelo presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro prometeu dobrar o orçamento para fiscalização 

ambiental e acabar com o desmatamento ilegal até 2030. 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-corta-gastos-com-meio-ambiente-um-
dia-apos-promessa-em-cupula-do-clima/ 
 

Notícia: Origem de lixo encontrado em praias do RN permanece desconhecida 

Reportagem: Leandro Martins, 24/04/2021 

Resumo:  Técnicos de meio ambiente ainda não conseguiram identificar a origem de 3,5 

toneladas de dejetos encontrados nas praias do litoral sul do Rio Grande do Norte, desde a 

última quarta-feira. Parte do lixo é hospitalar, como seringas, máscaras descartáveis e tubos 

para coleta de sangue. Mas também há documentos, restos de roupas, madeiras, garrafas 

pets, isopor e sacos plásticos.  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2021-
04/origem-de-lixo-encontrado-em-praias-do-rn-permanece-desconhecida 
 

Notícia: 'Diminuir desmatamento requer vontade política, não financiamento', diz 

Noruega sobre pedido de US$ 1 bi de Salles para Amazônia 

Reportagem: Luis Barrucho, BBC, 26/04/2021 

Resumo:  O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prometeu reduzir o desmatamento 

da Amazônia entre 30% e 40% em um ano se o Brasil receber US$ 1 bilhão 

(aproximadamente R$ 5,7 bilhões) de países estrangeiros, mas na visão do seu homólogo 

norueguês, essa é "uma questão de vontade política, não de falta de financiamento 

adiantado". 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/16/diminuir-desmatamento-requer-
vontade-politica-nao-financiamento-diz-noruega-sobre-pedido-de-us-1-bi-de-salles-para-
amazonia.ghtml 
 

Notícia:IFSP São Carlos oferece curso de Gestão de Resíduos Sólidos 

Reportagem: Redação São Carlos Agora, 26/04/2021 

Resumo: O curso de extensão tem como objetivo formar profissionais capacitados para 

atuar em órgãos públicos quanto em empresas. 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-corta-gastos-com-meio-ambiente-um-dia-apos-promessa-em-cupula-do-clima/
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O IFSP campus São Carlos, está com inscrições abertas para o curso de Gestão de Resíduos 

Sólidos. O início das aulas está previsto para o dia 10 de maio e término para 30 de julho. O 

primeiro encontro será síncrono, com início às 10h pelo Microsoft Teams, e as demais 

atividades serão assíncronas pela plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem).  

https://www.saocarlosagora.com.br/cidade/ifsp-sao-carlos-oferece-curso-de-gestao-de-
residuos-solidos/136170/ 
 

Notícia: Inundações em Recife podem ter causado ondas de lixo em praias do RN e PB. 

Reportagem: José Maria Tomazela, 27/04/2021 

Resumo:  O lixo doméstico e hospitalar que atingiu as praias do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba nos últimos dias pode ter sido levado para o mar pelas inundações que atingiram a 

área urbana de Recife, a capital de Pernambuco, na segunda semana de abril. De acordo 

com o presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente 

(Anamma), Welison Silva, que é também secretário do Meio Ambiente de João Pessoa, 

materiais com identificação de procedência no lixo, como uma mochila escolar, santinhos 

de um candidato a vereador e restos de correspondência com endereço de Recife, reforçam 

a hipótese. 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/ag-
estado/2021/04/27/inundacoes-em-recife-podem-ter-causado-ondas-de-lixo-em-praias-do-
rn-e-pb.htm 
 

Notícia: Pesquisadores da Unesp de São João da Boa Vista desenvolvem tecnologia para 

reciclar baterias 

Reportagem: EPTV 2, 27/04/2021 

Resumo:  Pesquisadores da Unesp de São João da Boa Vista (SP) desenvolveram 

uma tecnologia de reciclagem em larga escala de baterias de íon-lítio. 

As baterias de íon- lítio são muito comuns e usadas em pilhas, aparelhos eletrônicos, 

celulares e até drones e carros elétricos. Sua formulação, contudo, contém componentes 

que causam a contaminação do solo e do meio ambiente. 

Até a pesquisa da Unesp, não existia uma forma sustentável de descartar nem reutilizar 

essas baterias em alta escala. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/04/27/pesquisadores-da-unesp-
de-sao-joao-da-boa-vista-desenvolvem-tecnologia-para-reciclar-baterias.ghtml 
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Notícia: Parceria entre alunos da USP São Carlos e empresa cria máquina para coleta de 

óleo de cozinha usado 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara, 28/04/2021 

Resumo:  Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos, em parceria com 

um empresário, desenvolveram um equipamento que promete auxiliar na coleta do óleo de 

cozinha usado. O objetivo é incentivar a reciclagem, já que o óleo recolhido será 

transformado em biodiesel. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/04/28/parceria-entre-alunos-da-
usp-sao-carlos-e-empresa-cria-maquina-para-coleta-de-oleo-de-cozinha-usado.ghtml 
 
Notícia: Operação estiagem tem início na zona rural de Araraquara 

Reportagem: Rafael de Paula, CBN Araraquara, 29/04/2021 

Resumo:  Agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e das pastas da secretaria de 

segurança pública, meio ambiente de Araraquara iniciaram a Operação Estiagem 2021 com 

o objetivo de reduzir as ocorrências de queimadas na zona rural do município.   

De acordo com o poder público municipal, serão desenvolvidos nas comunidades de 

assentamento trabalhos de orientação e conscientização lote a lote, treinamentos 

relacionados aos incêndios e palestras sobre os impactos negativos da prática. 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1610401,operacao-
estiagem-tem-inicio-na-zona-rural-de-araraquara.aspx 
 
Notícia: Audiência pública discute emissão de poluentes em polo petroquímico em SP; 

moradores reclamam de doenças na tireoide 

Reportagem:G1, 29/04/2021 

Resumo:  A primeira audiência pública para discutir a emissão de poluentes no polo 

petroquímico de Capuava, que fica entre Mauá e Santo André, na região metropolitana de 

São Paulo, próximo à Zona Leste, aconteceu nesta quinta-feira (29). 

A reunião foi convocada por vereadores da capital, depois que moradores dos arredores 

relataram casos de doenças na tireoide que podem ter sido causadas pela poluição. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/29/audiencia-publica-discute-emissao-
de-poluentes-no-polo-petroquimico-em-sp-moradores-reclamam-de-doencas-na-tireoide-
causadas-por-poluicao.ghtml 
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Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 

Coordenação – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 

Profa. Dra. Helena Carvalho De Lorenzo 
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Notícia: Supremo invalida flexibilização de licença ambiental para mineração em SC 

Reportagem: Conselho Nacional de Justiça, 30/04/2021 

Resumo:  O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucionais 

dispositivos do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina que dispensavam ou 

simplificavam o licenciamento ambiental para atividades de mineração a céu aberto no 

estado. A decisão foi proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6650, julgada 

procedente na sessão virtual encerrada na segunda-feira (26/4). 

https://www.cnj.jus.br/supremo-invalida-flexibilizacao-de-licenca-ambiental-para-
mineracao-em-sc/ 
 
Notícia: Floresta amazônica brasileira agora é emissora de carbono devido à degradação 

Reportagem: Notícias UOL, 30/04/2021 

Resumo:  A floresta amazônica brasileira, vítima das mudanças climáticas e das atividades 

humanas, expeliu nos últimos dez anos mais carbono do que absorveu, uma mudança 

importante e sem precedentes, de acordo com um estudo publicado esta semana. 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/rfi/2021/04/30/floresta-
amazonica-brasileira-agora-e-emissora-de-carbono-devido-a-degradacao.htm 
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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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Rua Voluntária da Pátria, 1309 – Centro – Araraquara – SP- CEP: 

14801-320 E-mail: clippingdomeioambiente@uniara.com.br Telefone: 

(16) 3301-7224 
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