
                                                                                                  

 

 
 

CLIPPING NOTÍCIAS – NOVEMBRO 2017 
 
 

06-11-2017 – Técnicos do IEF levam práticas sustentáveis a produtores rurais da Zona da Mata 

Veículo: Radar do Vale MG 

Link: http://radardovalemg.com/2017/11/tecnicos-do-ief-levam-praticas-sustentaveis-produtores-

rurais-da-zona-da-mata.html  

06-11-2017 – Brasil apresenta política ambiental ao mundo 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2669  

06-11-2017 – Seminário sobre Eficiência Hídrica para Indústrias acontece em São Paulo 

Veículo: Segs 

Link: http://www.segs.com.br/demais/89363.html  

07-11-2017 – Ministro das Cidades assina ordem de serviço para novo lote de obras de contenção 

em Juiz de Fora 

Veículo: G1 

Link: https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/ministro-das-cidades-assina-ordem-de-

servico-para-novo-lote-de-obras-de-contencao-em-juiz-de-fora.ghtml  

07-11-2017 – ANA agiliza pedidos de outorga de direito de uso de água com novo sistema de 

regulação 

Veículo: Grupo Cultivar 

Link: http://www.grupocultivar.com.br/noticias/ana-agiliza-pedidos-de-outorga-de-direito-de-

uso-de-agua-com-novo-sistema-de-regulacao  
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07-11-2017 – Finanças aprova criação do Fundo Nacional de Educação Ambiental 

Veículo: Setor Energético 

Link: http://www.setorenergetico.com.br/sustentabilidade/financas-aprova-criacao-do-fundo-

nacional-de-educacao-ambiental/24188/  

08-11-2017 – Entenda com a porcentagem ajuda nas avaliações de desmatamento ambiental 

Veículo: G1 

Link: https://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/entenda-como-a-porcentagem-ajuda-

nas-avaliacoes-de-desmatamento-ambiental.ghtml  

08-11-2017 – Agência debate desafios do setor de recursos hídricos durante o 19º ENCOB 

Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/agencia-participa-de-debates-sobre-desafios-

do-setor-de-recursos-hidricos-durante-o-19o-encob  

09-11-2017 – Sabesp renova contrato com Taubaté e anuncia investimentos de R$ 265,7 milhões 

Veículo: Agora Vale 

Link: https://www.agoravale.com.br/noticias/Meio-Ambiente/sabesp-renova-contrato-com-

taubate-e-anuncia-investimentos-de-r-265-7-milhoes  

09-11-2017 – Estado cria grupo para garantir a segurança hídrica no território mineiro 

Veículo: IGAM 

Link: http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1794-estado-cria-grupo-

para-garantir-a-seguranca-hidrica-no-territorio-mineiro  

12-11-2017 – Polícia Federal faz operação contra extração de ouro no rio Paraíba, em São Fidélis 

Veículo: SF Notícias 
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Link: http://www.sfnoticias.com.br/policia-federal-faz-operacao-contra-extracao-de-ouro-no-rio-

paraiba-em-sao-fidelis   

13-11-2017 – Exposição reúne registros do assoreamento do Rio Paraíba do Sul 

Veículo: NF Notícias 

Link: http://www.nfnoticias.com.br/noticia-8325/exposicao-reune-registros-do-assoreamento-do-

rio-paraiba-do-sul  

13-11-2017 – Oficina debate escassez hídrica e racionamento preventivo 

Veículo: IGAM 

Link: http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1795--oficina-debate-

escassez-hidrica-e-racionamento-preventivo  

14-11-2017 – Audiência sobre outorgas para diluição de efluentes termina nesta terça 

Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/agencia-realiza-audiencia-publica-sobre-

outorgas-para-diluicao-de-efluentes-domesticos  

14-11-2017 – Prodes revela queda de 28% no desmatamento em UCs 

Veículo: ICMBio 

Link: http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9293-prodes-revela-queda-de-

28-no-desmatamento-em-ucs  

14-11-2017 – 8º Fórum em pauta na COP 23 

Veículo: World Water Forum 

Link: http://www.worldwaterforum8.org/production/docroot/pt-br/news/8%C2%BA-

f%C3%B3rum-em-pauta-na-cop-23  
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15-11-2017 – Nível dos reservatórios que abastecem o Rio está menor que no ano passado 

Veículo: Rádio CBN 

Link: http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/137615/nivel-dos-reservatorios-que-abastecem-
o-rio-esta-m.htm  

 
16-11-2017 – Poluição causa 12,6 milhões de mortes por ano, alerta agência ambiental da ONU 

Veículo: ONU Brasil 

Link: https://nacoesunidas.org/poluicao-causa-126-milhoes-de-mortes-por-ano-alerta-agencia-

ambiental-da-onu/  

16-11-2017 – Em Bonn, ministro destaca avanços brasileiros 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente  

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2693  

16-11-2017 – São Paulo passa a receber alerta via SMS para desastres naturais 

Veículo: Valor Econômico 

Link: http://www.valor.com.br/brasil/5195737/sao-paulo-passa-receber-alerta-sms-para-

desastres-naturais  

16-11-2017 – Projeto do IFF realiza plantio de árvores em São João da Barra 

Veículo: Portal OZK  

Link: http://www.portalozk.com/vaf/noticias/cidades/projeto-do-iff-realiza-plantio-de-arvores-

em-sao-joao-da-barra/7648/  

20-11-2017 – Sistema aquaviário poderá voltar a funcionar no Rio Paraíba 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/sistema-aquaviario-podera-voltar-a-funcionar-no-rio-paraiba/  
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20-11-2017 – Seminário discute gestão de águas subterrâneas 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente  

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2703  

21-11-2017 – Fórum debate gestão integrada de resíduos 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente  

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2704  

21-11-2017 – Captação em rio vai para a 1ª instância 

Veículo: Diário do Comércio 

Link:http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=captacao_em_rio_vai_para_a_1_instancia&i

d=187653  

21-11-2017 – Agenda 21 promove fórum que trata sobre Rio Paraíba do Sul 

Veículo: A Voz da Cidade  

Link: http://avozdacidade.com/agenda-21-promove-forum-que-trata-sobre-rio-paraiba-do-sul/  

21-11-2017 – Representantes do estado apresentam projeto de regulamentação fundiária ao 

prefeito 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/representantes-do-estado-apresentam-projeto-de-

regulamentacao-fundiaria-ao-prefeito/  
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23-11-2017 – Plantas aquáticas comprometem ecossistema e estrutura de pontes 

Veículo: TV Rio Sul 

Link: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/plantas-aquaticas-comprometem-

ecossistema-e-estrutura-de-pontes.ghtml  

24-11-2017 – Rio Paraíba do Sul sobre mais de 1 metro, mas nível continua baixo para o período 

Veículo: NF Notícias 

Link: http://www.nfnoticias.com.br/noticia-8458/rio-paraiba-do-sul-sobe-mais-de-1-metro-mas-

nivel-continua-baixo-para-o-periodo  

24-11-2017 – Reforço na gestão dos resíduos sólidos na bacia do Paraíba do Sul 

Veículo: Agência o Globo 

Link: 

http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=37098&tit=Refor%C3%A7o+na+

gest%C3%A3o+dos+res%C3%ADduos+s%C3%B3lidos+na+bacia+do+Para%C3%ADba+do+Sul  

24-11-2017 – Reforço na gestão dos resíduos sólidos na bacia do Paraíba do Sul 

Veículo: Terra 

Link: https://www.terra.com.br/noticias/dino/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-
paraiba-do-sul,e4d4d25d634d5aa5c89355bb5ce76899ieug6ggw.htm  
 

 
24-11-2017 – Reforço na gestão dos resíduos sólidos na bacia do Paraíba do Sul 
Veículo: O Diário 

Link: http://maringa.odiario.com/politica/2017/11/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-
do-paraiba-do-sul/2439455/  
24-11-2017 – Reforço na gestão dos resíduos sólidos na bacia do Paraíba do Sul 

Veículo: Estado de Minas 

Link: https://www.em.com.br/app/noticia/dino/2017/11/24/interna_dino,919403/reforco-na-

gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul.shtml  

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/plantas-aquaticas-comprometem-ecossistema-e-estrutura-de-pontes.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/plantas-aquaticas-comprometem-ecossistema-e-estrutura-de-pontes.ghtml
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-8458/rio-paraiba-do-sul-sobe-mais-de-1-metro-mas-nivel-continua-baixo-para-o-periodo
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-8458/rio-paraiba-do-sul-sobe-mais-de-1-metro-mas-nivel-continua-baixo-para-o-periodo
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=37098&tit=Refor%C3%A7o+na+gest%C3%A3o+dos+res%C3%ADduos+s%C3%B3lidos+na+bacia+do+Para%C3%ADba+do+Sul
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=37098&tit=Refor%C3%A7o+na+gest%C3%A3o+dos+res%C3%ADduos+s%C3%B3lidos+na+bacia+do+Para%C3%ADba+do+Sul
https://www.terra.com.br/noticias/dino/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul,e4d4d25d634d5aa5c89355bb5ce76899ieug6ggw.htm
https://www.terra.com.br/noticias/dino/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul,e4d4d25d634d5aa5c89355bb5ce76899ieug6ggw.htm
http://maringa.odiario.com/politica/2017/11/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul/2439455/
http://maringa.odiario.com/politica/2017/11/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul/2439455/
https://www.em.com.br/app/noticia/dino/2017/11/24/interna_dino,919403/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/dino/2017/11/24/interna_dino,919403/reforco-na-gestao-dos-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul.shtml


                                                                                                  

 

 

24-11-2017 – Reforço na gestão dos resíduos sólidos na bacia do Paraíba do Sul 

Veículo: Agência Estadão 

Link: http://institucional.ae.com.br/cadernos/releases/?id=TlhKTkNiamNoSnlHU3l6TlhlUFdKdz09  
 
 

25-11-2017 – 'Rio Sul Revista' navegou pelas águas do Paraíba do Sul 

Veículo: TV Rio Sul (Globo) 

Link: https://gshow.globo.com/TV-Rio-Sul/Rio-Sul-Revista/noticia/rio-sul-revista-navegou-pelas-

aguas-do-paraiba-do-sul.ghtml  

26-11-2017 – 'Ciclos de seca serão cada vez mais severos', diz especialista 

Veículo: O Globo 

Link: https://oglobo.globo.com/economia/ciclos-de-seca-serao-cada-vez-mais-severos-diz-

especialista-22114879  

26-11-2017 – Gestão da bacia do paraíba muda após crise hídrica 

Veículo: O Globo 

Link: https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/gestao-da-bacia-do-paraiba-do-sul-

muda-apos-crise-hidrica-22114603  

27-11-2017 – Vereador comemora Rio Paraíba do Sul como patrimônio natural 

Veículo: Jornal A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/vereador-comemora-rio-paraiba-do-sul-como-patrimonio-natural/  
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28-11-2017 – Furto de equipamentos da Sabesp prejudica abastecimento de água em Taubaté e 

Tremembé 

Veículo: G1 

Link: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/furto-de-equipamentos-da-sabesp-

prejudica-abastecimento-de-agua-em-taubate-e-tremembe.ghtml  

 

28-11-2017 – Otto Alencar defende preservação das nascentes hídricas 

Veículo: Portal do Senado Federal 

Link: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/28/otto-alencar-defende-

preservacao-das-nascentes-hidricas  

28-11-2017 – Relatório apresenta pontos para aperfeiçoamento da cobrança de recursos hídricos 

Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cobrancas-pelo-uso-de-recursos-hidricos-no-

brasil-caminhos-a-seguir  

29-11-2017 – Projeto garante conservação e recuperação da Mata Atlântica em Minas 

Veículo: Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

Link: http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/2362-projeto-garante-conservacao-e-recuperacao-da-

mata-atlantica-em-minas  

29-11-2017 – Situação do Rio Sesmaria será debatida em audiência pública na câmara 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/situacao-do-rio-sesmaria-sera-debatida-em-audiencia-publica-na-

camara/  

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/furto-de-equipamentos-da-sabesp-prejudica-abastecimento-de-agua-em-taubate-e-tremembe.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/furto-de-equipamentos-da-sabesp-prejudica-abastecimento-de-agua-em-taubate-e-tremembe.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/28/otto-alencar-defende-preservacao-das-nascentes-hidricas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/28/otto-alencar-defende-preservacao-das-nascentes-hidricas
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cobrancas-pelo-uso-de-recursos-hidricos-no-brasil-caminhos-a-seguir
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cobrancas-pelo-uso-de-recursos-hidricos-no-brasil-caminhos-a-seguir
http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/2362-projeto-garante-conservacao-e-recuperacao-da-mata-atlantica-em-minas
http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/2362-projeto-garante-conservacao-e-recuperacao-da-mata-atlantica-em-minas
http://avozdacidade.com/situacao-do-rio-sesmaria-sera-debatida-em-audiencia-publica-na-camara/
http://avozdacidade.com/situacao-do-rio-sesmaria-sera-debatida-em-audiencia-publica-na-camara/


                                                                                                  

 

 

29-11-2017 – Especialistas em revitalização de rios do mundo se reúnem em evento em BH 

Veículo: IGAM 

Link: http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1801-especialistas-em-

revitalizacao-de-rios-do-mundo-se-reunem-em-evento-em-bh  

29-11-2017 – Alerta de Cheias amplia e intensifica atividades no Estado do Rio para o início das 

chuvas 

 

Veículo: Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA) 

Link: http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=4799727  

 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1801-especialistas-em-revitalizacao-de-rios-do-mundo-se-reunem-em-evento-em-bh
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1801-especialistas-em-revitalizacao-de-rios-do-mundo-se-reunem-em-evento-em-bh
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=4799727

