
 
 

 

 

CLIPPING NOTÍCIAS – MARÇO 2017 

01-03-2017 - Tema alerta para poluição dos biomas e pela defesa da vida 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/57018/ 

 

01-03-2017 – Ministério aprova ação para proteger biomas 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2183 

 

01-03-2017 – Músicos apóiam mobilização da ONU para o Dia Mundial da Água 

Veículo: ONU Brasil 

Link: https://nacoesunidas.org/musicos-apoiam-mobilizacao-da-onu-para-dia-mundial-

da-agua/ 

 

02-03-2017 – Rádio Vaticano destaca participação de Benedito Braga em evento 
mundial sobre a água 

Veículo: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. 

Link: http://www.saneamento.sp.gov.br/noticia_164.html 

 

 

http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/57018/
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2183
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2183
https://nacoesunidas.org/musicos-apoiam-mobilizacao-da-onu-para-dia-mundial-da-agua/
https://nacoesunidas.org/musicos-apoiam-mobilizacao-da-onu-para-dia-mundial-da-agua/
http://www.saneamento.sp.gov.br/noticia_164.html


 
 

 

 

 

 

 

02-03-2017 – Feira sediará debate sobre crescimento sustentável de cidades indústrias 

e empresas 

Veículo: Terra 

Link: https://noticias.terra.com.br/dino/feira-sediara-debate-sobre-crescimento-

sustentavel-de-cidades-industrias-e-

empresas,826182eb691126fb685ea400fa36626fnnep8jpx.html  

 

03-03-2017 – Mês das águas promoverá conscientização  

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2188  

 

03-03-2017 – “Comunicar objetivos de desenvolvimento sustentável é a chave para 

implementá-los” 

Veículo: ONU Brasil 

Link: https://nacoesunidas.org/comunicar-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-

e-a-chave-para-implementa-los/ 

 

04-03-2017 – Eventos vão promover conscientização no mês das águas 

Veículo: Portal Brasil 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2188  
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05-03-2017 – O estrago da pegada: medida ecológica de uso da água mostra rastro dos 

hábitos de consumo 

Veículo: Hoje em Dia 

Link: http://hojeemdia.com.br/mais/plural/o-estrago-da-pegada-medida-

ecol%C3%B3gica-de-uso-da-%C3%A1gua-mostra-rastro-dos-h%C3%A1bitos-de-

consumo-1.450070 

 

14-03-2017 – Diálogo entre poder público e setor privado em busca da regularização 

ambiental 

Veículo: FIEMG 

Link: http://www7.fiemg.com.br/noticias/detalhe/dialogo-entre-poder-publico-e-

setor-privado-em-busca-da-regularizacao-ambiental 

 

14-03-2017 – Diálogo para fortalecer a agenda ambiental 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2211, 

 

15-03-2017 – Câmara aprova reajuste ao servidor e vice-prefeito questiona 

fechamento da Casa da Menina 

Veículo: Guia Muriaé 

Link: http://www.guiamuriae.com.br/noticias/governo/camara-aprova-reajuste-ao-

servidor-e-vice-prefeito-questiona-fechamento-da-casa-da-menina/ 

 

http://hojeemdia.com.br/mais/plural/o-estrago-da-pegada-medida-ecol%C3%B3gica-de-uso-da-%C3%A1gua-mostra-rastro-dos-h%C3%A1bitos-de-consumo-1.450070
http://hojeemdia.com.br/mais/plural/o-estrago-da-pegada-medida-ecol%C3%B3gica-de-uso-da-%C3%A1gua-mostra-rastro-dos-h%C3%A1bitos-de-consumo-1.450070
http://hojeemdia.com.br/mais/plural/o-estrago-da-pegada-medida-ecol%C3%B3gica-de-uso-da-%C3%A1gua-mostra-rastro-dos-h%C3%A1bitos-de-consumo-1.450070
http://www7.fiemg.com.br/noticias/detalhe/dialogo-entre-poder-publico-e-setor-privado-em-busca-da-regularizacao-ambiental
http://www7.fiemg.com.br/noticias/detalhe/dialogo-entre-poder-publico-e-setor-privado-em-busca-da-regularizacao-ambiental
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2211
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2211
http://www.guiamuriae.com.br/noticias/governo/camara-aprova-reajuste-ao-servidor-e-vice-prefeito-questiona-fechamento-da-casa-da-menina/
http://www.guiamuriae.com.br/noticias/governo/camara-aprova-reajuste-ao-servidor-e-vice-prefeito-questiona-fechamento-da-casa-da-menina/


 
 

 

 

 

 

15-03-2017 – Curso prepara gestores municipais de cidades que possuem unidades de 

conservação 

Veículo: IEF 

Link: http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/2212-curso-prepara-gestores-municipais-

de-cidades-que-possuem-unidades-de-conservacao 

 

15-03-2017 – Alerj aprova projeto para programa de educação ambientalCâmara 

aprova reajuste ao servidor e vice-prefeito questiona fechamento da Casa da Menina 

Veículo: O São Gonçalo 

Link: http://www.osaogoncalo.com.br/politica/22863/alerj-aprova-projeto-para-

programa-de-educacao-ambiental 

 

15-03-2017 – Campanha destaca proteção às águas 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2213 

 

16-03-2017 – Agência discute soluções para saneamento e recursos hídricos no Brasil 

Veículo: ANA 

Link: http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13186 
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16-03-2017 – ANA renova compromisso com o programa A3P 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2216 

 

21-03-2017 – Gestão de Recursos Hídricos na Grande SP tem problemas graves, diz 

estudo 

Veículo: Isto é 

Link: http://istoe.com.br/gestao-de-recursos-hidricos-na-grande-sp-tem-problemas-

graves-diz-estudo/ 

 

21-03-2017 – Começa Seminário sobre a lei das águas 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2227 

 

21-03-2017 – Minas se prepara para o Dia Mundial da Água 2017 

Veículo: IGAM 

Link: http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1700-minas-

se-prepara-para-o-dia-mundial-da-agua-2017 
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21-03-2017 – Governo garante maior agilidade no período chuvoso 

Veículo: SEMAD 

Link: http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/3040-

governo-garante-maior-agilidade-no-periodo-chuvoso 

 

22-03-2017 – Prevenção do Rio Paraíba do Sul é tema de entrevista no RJTV 

Veículo: TV Rio Sul 

Link: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/rjtv-

1edicao/videos/t/edicoes/v/preservacao-do-rio-paraiba-do-sul-e-tema-de-entrevista-

no-rjtv/5744255/ 

 

27-03-2017 – Brasil e China discutem impactos das mudanças climáticas nos recursos 

hídricos e uso racional da água 

Veículo: ANA 

Link: http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13196 

 

27-03-2017 – Brasília apaga as luzes na Hora do Planeta 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link:  

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=2239 
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27-03-2017 – Bombeiros alertam para risco de afogamentos no Rio Paraíba do Sul 

Veículo: G1 

Link: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2017/03/bombeiros-

alertam-para-risco-de-afogamentos-no-rio-paraiba-do-sul.html 

 

27-03-2017 – Ministério da Cultura e Instituto CCR lançam programa de educação 

ambiental 

Veículo: Portal R3 

Link: http://www.portalr3.com.br/2017/03/ministerio-da-cultura-e-instituto-ccr-

lancam-programa-de-educacao-ambiental/#.WNkI9W_yvIU 

 

27-03-2017 – Comitê do rio Paraíba debate gestão de recursos hídricos no Dia da Água 

Veículo: Portal R3 

Link: http://www.portalr3.com.br/2017/03/comite-rio-paraiba-debate-gestao-de-

recursos-hidricos-no-dia-da-agua/#.WNkB-2_yvIU 
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