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Notícia: Unesp sela parceria para colaborar na gestão de resíduos sólidos 

Reportagem: Portal do Governo, 02/07/2021 

Resumo:  Na tarde da última quarta-feira (30), a Unesp assinou um Protocolo de Intenções 

com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) para fortalecer as ações 

promovidas pelo Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS). 

A ideia é que a Universidade colabore de maneira técnico-científica para a gestão e o 

gerenciamento desses materiais no estado de São Paulo durante dois anos. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/unesp-sela-parceria-para-colaborar-na-gestao-de-

residuos-solidos/ 

 

 

Notícia: Queimadas na Amazônia são as piores desde junho de 2007 

Reportagem: João Vítor Tavarez, estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi, 02/07/2021 

Resumo:  A Amazônia registrou 2.308 focos de incêndio em junho, maior número para o 

mês desde 2007. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão 

ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Desde 2019, a gestão Jair Bolsonaro tem sido 

alvo de críticas no Brasil e no exterior, pelos recordes seguidos de destruição. Para combater 

crimes ambientais, o governo tem apostado em operações militares, mas os registros de perda 

vegetal continuam altos. 

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/07/4935026-queimadas-na-amazonia-sao-

as-piores-desde-junho-de-2007.html 

 

 

Notícia: O que liga o aumento na conta de luz ao desmatamento da Amazônia e à 

emergência climática? Tudo 

Reportagem: Gil Alessi, 05/07/2021 

Resumo:  O que a derrubada recorde da floresta Amazônica e o processo de emergência 

climática tem a ver com o aumento na conta de luz previsto para julho? Tudo. No dia 29 a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste de 52% na bandeira 

tarifária vermelha 2, de 6,24 reais para 9,49 reais por cada 100 kWh. Esta taxa é cobrada 

quando existe um aumento nos custos da geração de energia.  
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https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-05/o-que-liga-o-aumento-na-conta-de-luz-ao-

desmatamento-da-amazonia-e-a-emergencia-climatica-tudo.html 

 

Notícia: Brasil terá de fazer reformas em sua política ambiental para entrar na OCDE 

Reportagem: Jamil Chade, 08/07/2021 

Resumo:  Informe da entidade irá apontar falhas na política ambiental do país e sugerir 

reformas. Documento deverá servir de base para uma futura adesão do Brasil à OCDE. 

Entidade critica propostas de flexibilidade do licenciamento ambiental e desmatamento 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/07/08/brasil-tera-de-fazer-reformas-em-

sua-politica-ambiental-para-entrar-na-ocde.htm 

 

Notícia: Comissão da covid-19 debate preservação ambiental para evitar pandemias 

Reportagem: Agência Senado, 08/07/2021 

Resumo:  Com foco na prevenção, a Comissão Temporária da Covid-19 debaterá nesta 

sexta-feira (9), a partir das 10h, a preservação do meio ambiente como forma de evitar novas 

pandemias. Na reunião, senadores e convidados também discutirão sobre os reflexos diretos 

e indiretos do coronavírus no ecossistema, assim como um plano de mitigação dos impactos 

ambientais pós-pandemia.  

[...] O parlamentar cita o relatório Fronteiras 2016: questões emergentes de preocupação 

ambiental, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que apontou o 

desmatamento como fator de aumento das zoonoses (doenças infecciosas transmitidas entre 

animais e seres humanos).  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/08/comissao-da-covid-19-debate-

preservacao-ambiental-para-evitar-pandemias 

 

Notícia: Incêndios e secas extremas indicam ritmo acelerado do aquecimento global  

Reportagem: Ernesto Neves, 09/07/2021 

Resumo:  Situada ao pé das montanhas da Cordilheira da Cascata, cercada de florestas 

exuberantes e rios caudalosos, a cidade de Lytton, na Colúmbia Britânica, província no 

sudoeste do Canadá, era descrita nas brochuras para turistas como “o lugar ideal para se 

conectar com a natureza”. Nos primeiros dias de julho, 00porém, a natureza, maltratada por 

décadas de desleixo e maus-tratos, deu um basta — e a idílica cidadezinha de 250 habitantes 

virou um inferno. Durante três dias consecutivos, a temperatura beirou os 50 graus, algo 

jamais observado na região. 
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https://veja.abril.com.br/agenda-verde/incendios-e-secas-extremas-indicam-ritmo-acelerado-

do-aquecimento-global/  

 

Notícia: Falta de chuva na região de Ribeirão Preto pode causar problemas ao meio 

ambiente 

Reportagem: Redação Revide, 10/07/2021 

Resumo:  A Somar Meteorologia aponta que maio, o último mês antes da estiagem, choveu 

apenas 2.8mm na região de Ribeirão Preto, enquanto a média de precipitação neste período é 

de 58mm. Em consequência disso, a região passa por um período de estiagem 

particularmente difícil, ficando constantemente a mercê de incêndios em matas e terrenos da 

cidade. Além, é claro, da falta de água. 

https://www.revide.com.br/noticias/meio-ambiente/falta-de-chuvas-na-regiao-de-ribeirao-

preto-causam-problemas-para-o-meio-ambiente/ 

 

 

Notícia: Um ano após perder 26% do bioma, Pantanal corre o risco de ter incêndios 

piores neste inverno 

Reportagem:Anderson Viegas, Débora Ricalde, Flávio Dias, Graziela Rezende, João Pedro 

Godoy, José Câmara e Nadyenka Castro, 10/07/2021 

Resumo:  Região ainda nem se recuperou direito da tragédia de 2020, e previsão é de 

estiagem ainda mais severa neste inverno. Comunidade ribeirinha tem sobrevivido de 

doações. 

Na comunidade ribeirinha de Barra de São Lourenço, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, 

famílias que antes sobreviviam da pesca, da coleta de iscas vivas e da agricultura de 

subsistência dependem de doações para viver desde o ano passado, quando viram a região ser 

devastada pelas queimadas. 

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/07/10/um-ano-apos-perder-

26percent-do-bioma-pantanal-corre-o-risco-de-ter-incendios-piores-neste-inverno.ghtml 

 

Notícia:Caçador é detido pela Polícia Ambiental em Santa Lúcia 

Reportagem: Ed Junior, 14/07/2021 

Resumo:  Nesta quarta-feira (14), a equipe de Polícia Militar Ambiental de Araraquara 

recebeu uma denúncia relatando que um morador de uma fazenda no município de Santa 

Lúcia praticava caça de animais silvestres e possuía armas de fogo sem registro. 

https://www.portalmorada.com.br/noticias/policia/81266/cacador-e-detido-pela-policia-

ambiental-em-santa-lucia 
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Notícia:Com Amazônia mais seca, indígenas adaptam técnicas ancestrais de plantio 

Reportagem: Suzana Camargo, 15/07/2021 

Resumo:  Indígenas da Amazônia praticam há milênios uma agricultura baseada na queima 

de vegetação que preserva os recursos naturais e favorece a regeneração do solo. No entanto, 

com as mudanças climáticas e a floresta mais seca, as queimadas têm se tornado mais difíceis 

de controlar. No Xingu, indígenas e pesquisadores desenvolveram técnicas alternativas de 

manejo agrícola para evitar os incêndios, como a limpeza de folhas secas antes da queimada 

e o uso de plantas menos inflamáveis. Secas mais longas também têm levado alimentos que 

são a base da alimentação indígena, como a batata-doce e o amendoim, a não prosperar. 

https://brasil.mongabay.com/2021/07/com-a-amazonia-mais-seca-indigenas-precisam-

adaptar-suas-tecnicas-ancestrais-de-plantio/ 

 

 

Notícia: Como previsões mais pessimistas para Amazônia já se confirmam 

Reportagem: Deutsche Welle, 15/07/2021 

Resumo:  A chegada dos meses mais secos na Amazônia, de agosto a outubro, traz um 

roteiro previsível para a química Luciana Gatti, pesquisadora do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe). É quando a floresta, depois de desmatada, é queimada e, como 

consequência, despeja na atmosfera toneladas de gases de efeito estufa. 

https://www.revistaplaneta.com.br/como-previsoes-mais-pessimistas-para-amazonia-ja-se-

confirmam/ 

 

 

Notícia: Estiagem começa com recordes de queimadas no Cerrado 

Reportagem: Olavo David Neto, 15/07/2021 

Resumo:  A troca no comando do Ministério do Meio Ambiente (MMA) já movimentou o 

ordenamento para o tema no Brasil. Na última terça-feira (29), a União emitiu o Decreto 

10.735/2021, que proíbe por quatro meses o emprego de fogo em florestas e demais formas 

de vegetação. A medida é uma resposta do governo à explosão de focos de incêndio na 

Amazônia e, sobretudo, no Cerrado. 

https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/estiagem-comeca-com-recordes-de-queimadas-

no-cerrado/ 

 

Notícia: Reciclagem no Brasil não supera 4% 

Reportagem: Redação Monitor Mercantil, 16/07/2021 

Resumo:  Estudo da ONG australiana Plastic Free Foundation, das 11,3 milhões de 
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toneladas de resíduo plástico produzidas por ano, apenas 1,28% são recicladas. Esse 

percentual não é nada perante os mais de 400 milhões de toneladas de plástico são 

produzidas por ano no mundo, piorando o estado de poluição no meio ambiente. Entre os 

produtos descartados de forma incorreta, estão materiais como cotonetes, copos, garrafas, 

embalagens de produtos de beleza, etc. 

https://monitormercantil.com.br/reciclagem-no-brasil-nao-supera-4/ 

 

 

Notícia: Polícia Ambiental realiza operação Curupira 

Reportagem: RECORDTV INTERIOR SP (vídeo), 16/07/2021 

Resumo:  A Polícia Ambiental realiza uma operação para fiscalizar crimes contra o meio 

ambiente na região. A operação curupira começou hoje e vai apurar, até amanhã, denúncias 

de irregularidades nas regiões de Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara. 

https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/policia-ambiental-realiza-operacao-curupira-

16072021 

 

Notícia: Governo quer quadruplicar 'aluguel' de florestas; desmatamento atrapalha 

Reportagem: Carla Araújo e Giulia Fontes, 17/07/2021 

Resumo:  O governo federal quer aumentar de 1 milhão de hectares para 4 milhões de 

hectares as áreas de florestas públicas concedidas à iniciativa privada até o final de 2023. Na 

prática, isso significa delegar a gestão destas florestas a empresas, que podem retirar e vender 

madeira legalmente. Podem ser concedidas nove áreas florestais públicas: seis que ficam na 

Amazônia e outras três da região Sul. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/17/governo-bolsonaro-concessoes-

florestas-amazonia-meio-ambiente.htm 

 

Notícia: Pesquisadores preveem aumento da população de baleias no litoral brasileiro 

Reportagem: Marcela Monteiro, Camille Couto e Adriana Freitas, 17/07/2021 

Resumo:   O Brasil está em plena temporada de migração de baleias, que podem ser vistas 

desde o litoral do estado do Rio Grande do Sul até a Bahia. Neste ano, a visita desses animais 

começou dois meses mais cedo e os pesquisadores já prevêem um aumento da população de 

baleias no país. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pesquisadores-preveem-aumento-da-populacao-de-

baleias-no-litoral-brasileiro/ 
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Notícia: Doenças infecciosas: relacionamento humano com o meio ambiente favorece 

esses problemas 

Reportagem: A Cidade ON Araraquara, 18/07/2021 

Resumo:  Desde o início da pandemia de covid-19, diversas pessoas ao redor do mundo têm 

se perguntando sobre a origem de doenças infecciosas, como o coronavírus. Segundo 

pesquisadores da UFRGS (Universidade Federal do Rio de Janeiro), cerca de 75% das 

doenças infeciosas são derivadas de microrganismos previamente presente em animais 

selvagens e que foram transmitidos para os seres humanos.  

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1633065,doencas-

infecciosas-relacionamento-humano-com-o-meio-ambiente-favorece-esses-problemas.aspx 

 

Notícia: Investigações envolvendo Salles apontam para ‘lavagem’ de carga florestal 

Reportagem: Gabriela Coelho e Giovanna Galvani, 20/07/2021 

Resumo:  A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal, por meio de ofício 

enviado na segunda-feira (19), que uma das apurações que atingem o ex-ministro do Meio 

Ambiente Ricardo Salles aponta para o uso de documentos falsos e “lavagem” de produtos 

florestais. 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/investigacoes-envolvendo-salles-apontam-para-

lavagem-de-carga-florestal/ 

 

 

Notícia: Meio ambiente e Daae realizam coleta de água na nascente modelo do córrego 

Água Branca 

Reportagem: Gerência de Comunicação e Eventos, 21/07/2021 

Resumo:  Os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e do 

Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara (Daae) realizaram, na manhã 

desta terça-feira (20), a coleta de água do córrego Água Branca, localizado entre os bairros 

Jardim Dumont e Cruzeiro do Sul. [...] O gerente de Áreas Protegidas e interlocutor suplente 

do Programa Município Verde Azul, biólogo João Henrique Barbosa, explica que a ação visa 

a manutenção das ações de proteção da Nascente Modelo.  

https://daaeararaquara.com.br/meio-ambiente-e-daae-realizam-coleta-de-agua-na-nascente-

modelo-do-corrego-agua-branca/ 
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Notícia: Sistema Cantareira pode terminar ano com 30% de sua capacidade; Grande 

SP corre risco de crise de abastecimento, diz especialista 

Reportagem: Bárbara Muniz Vieira, 23/07/2021 

Resumo:  Reservatórios Alto Tietê e Guarapiranga também tiveram déficit de chuvas de 

janeiro a 15 de julho e operam com volumes menores do que em 2013, ano pré-crise. 

Especialista diz que situação aponta para nova crise de abastecimento em 2022, mas Sabesp 

nega risco e diz que abastecimento está mais 'resiliente' após obras de transposição. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/23/sistema-cantareira-pode-terminar-ano-

com-30percent-de-sua-capacidade-grande-sp-corre-risco-de-crise-de-abastecimento-diz-

especialista.ghtml 

 

 

Notícia:Brasil perde ao não perceber mudança para economia verde, diz especialista 

Reportagem: Elis Franco, 28/07/2021 

Resumo:  Nesta quinta-feira (28), o Fórum de Governadores, que representa a maioria dos 

estados brasileiros, tem uma reunião marcada com o John Kerry, enviado presidencial 

Especial para o clima dos Estados Unidos, para discutir o financiamento de projetos voltados 

à economia sustentável. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-perde-ao-nao-perceber-mudanca-para-

economia-verde-diz-especialista/ 

 

 

Notícia: Descarte incorreto de lixo causou 515 obstruções nas tubulações de esgoto em 

Mauá 

Reportagem: Redação ABC, 30/07/2021 

Resumo:  No primeiro semestre deste ano, a BRK Ambiental, concessionária responsável 

pelos serviços de esgoto em Mauá, realizou 515 desobstruções nas tubulações da rede de 

esgoto do município. 

Esse tipo de situação ocorre pelo uso e descarte incorreto de materiais que se acumulam e 

impedem a passagem do esgoto nas tubulações. Entre as principais consequências do 

entupimento da rede, estão o retorno do esgoto para dentro dos imóveis ou até mesmo a 

ruptura das tubulações. 

https://www.abcdoabc.com.br/maua/noticia/descarte-incorreto-lixo-causou-515-obstrucoes-

tubulacoes-esgoto-maua-129654 
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Notícia: A pressão externa sobre a política do meio ambiente está em crescimento 

Reportagem: Cesário Melantonio Neto, 30/07/2021 

Resumo:  O programa de atração de investimento estrangeiro para a Amazônia Legal vai 

ser cada vez mais difícil de implementar em razão da falta de credibilidade internacional na 

gestão ecológica do atual governo brasileiro. 

As pressões globais em favor da preservação ambiental continuam a crescer reforçados por 

dados que demonstram a expansão dos focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal, que 

estão emitindo mais carbono do que a floresta consegue neutralizar, e pelas enchentes, que já 

fizeram mais de duas centenas de mortos na Alemanha, um dos maiores defensores de 

políticas ambientais sérias. 

https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/coluna-do-embaixador/2021-07-30/a-pressao-

externa-sobre-a-politica-do-meio-ambiente-esta-em-crescimento.html 
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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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