
                                                                                                  

 

 
 

CLIPPING NOTÍCIAS – ABRIL 2018 
 
 

02-04-2018 – Solução para crise hídrica passa por tarifa mais cara 

Veículo: O Globo 

Link: https://oglobo.globo.com/brasil/solucao-para-crise-hidrica-passa-por-tarifa-mais-cara-
22549363  

03-04-2018 – Obra de interligação do Paraíba é concluída; liminar barra operação 

Veículo: Gazeta de Taubaté 

Link: https://gazetadetaubate.com.br/obra-de-interligacao-do-paraiba-e-concluida-liminar-barra-
operacao/  

03-04-2018 – Acordo estabelece normas para visitação no Parque Estadual de Ibitipoca e limita 
fluxo de pessoas  

Veículo: G1 (Zona da Mata) 

Link: https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/acordo-estabelece-normas-para-visitacao-
no-parque-estadual-de-ibitipoca-e-limita-fluxo-de-pessoas.ghtml  

06-04-2018 – Conselho de Recursos Hídricos recebe inscrições 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2935  

09-04-2018 – Água é um dos temas centrais do século 21 

Veículo: Nexo Jornal 

Link: https://www.nexojornal.com.br/series/2018/04/07/%C3%81gua-%C3%A9-um-dos-temas-
centrais-do-s%C3%A9culo-21  
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10-04-2018 – Água: um recurso cada vez mais valioso no Brasil 

Veículo: Tempo 

Link: https://www.tempo.com/noticias/ciencia/agua-um-recurso-cada-vez-mais-valioso-no-
brasil.html  

17-04-2018 - Governo e sociedade debatem transparência 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2953  

18-04-2018 - Engajamento das futuras gerações é o principal legado do Fórum da Água 

Veículo: Agência Brasil 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/engajamento-das-futuras-geracoes-e-
o-principal-legado-do-forum-da-agua  

18-04-2018 - Quase metade das barragens no Brasil funcionam de forma irregular 

Veículo: Agência Brasil 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/especialistas-debatem-seguranca-e-
fiscalizacao-de-barragens-no-pais  

19-04-2018 - Falta de repasse de verbas ameaça ações de comitês de bacia em Minas 

Veículo: Estado de Minas 

Link: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/04/19/interna_gerais,952750/falta-de-
repasse-de-verbas-ameaca-acoes-de-comites-de-bacia-em-minas.shtml  

19-04-2018 - Taubaté está entre as 10 cidades com melhor saneamento do país 

Veículo: Portal R3 

Link: https://www.portalr3.com.br/2018/04/taubate-esta-entre-as-10-cidades-com-melhor-
saneamento-do-pais/  
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20-04-2018 - Mapa de Qualidade das Águas 2017 revela situação de recursos hídricos no Estado 

Veículo: IGAM 

Link: http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1873-mapa-de-qualidade-
das-aguas-2017-revela-situacao-de-recursos-hidricos-no-estado  

23-04-2018 - Biodiversidade é tema de série especial 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2964  

23-04-2018 - Compartilhar é fio condutor na política de recursos hídricos em Minas 

Veículo: SEMAD 

Link: http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3547-compartilhar-e-fio-condutor-na-
politica-de-recursos-hidricos-em-minas  

24-04-2018 - Agências da ONU e empresas brasileiras estarão no Fórum Pacto Global 2018 

Veículo: ONU Brasil  

Link: https://nacoesunidas.org/agencias-da-onu-e-empresas-brasileiras-estarao-no-forum-pacto-
global-2018/  

24-04-2018 - Estados discutem política de resíduos sólidos 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2966  

25-04-2018 - Água para beber, para produzir e para gerar riquezas 

Veículo: Istoé 

Link: https://www.istoedinheiro.com.br/agua-para-beber-para-produzir-e-para-gerar-riquezas/  
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