
                                                                                                  

 

 
 

CLIPPING NOTÍCIAS – FEVEREIRO 2018 
 
 

01-02-2018 - UNESCO lança ferramenta online para monitorar qualidade da água no mundo 

Veículo: ONU BR 

Link: https://nacoesunidas.org/unesco-lanca-ferramenta-online-para-monitorar-qualidade-da-

agua-no-mundo/  

02-02-2018 - ONU debate problemas de saneamento no Brasil e no mundo 

Veículo: ONU BR 

Link: https://nacoesunidas.org/onu-debate-problemas-de-saneamento-no-brasil-e-no-mundo/  

05-02-2018 - Novas tecnologias podem alertar sobre riscos de enchentes 

Veículo: Jornal da USP 

Link: http://jornal.usp.br/ciencias/tecnologia/novas-tecnologias-podem-alertar-sobre-riscos-de-

enchentes/  

05-02-2018 - Confira os passos de uma obra de saneamento básico no Brasil 

Veículo: G1 

Link: https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/confira-os-passos-de-uma-

obra-de-saneamento-basico-no-brasil.ghtml   

16-02-2018 - Plataforma otimiza uso de recursos hídricos em bacias hidrográficas 

Veículo: Istoé 

Link: https://istoe.com.br/plataforma-otimiza-uso-de-recursos-hidricos-em-bacias-hidrograficas/  

16-02-2018 - Evento discute recuperação de rios urbanos 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2835  
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16-02-2018 - Plataforma otimiza uso de recursos hídricos em bacias hidrográficas 

Veículo: Agência Brasil 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-02/plataforma-otimiza-

uso-de-recursos-hidricos-em-bacias  

18-02-2018 - Em Minas Gerais, 622 municípios ainda não têm plano de saneamento e população 

fica exposta a perigos 

Veículo: Estado de Minas 

Link: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/02/18/interna_gerais,938445/em-minas-

gerais-622-municipios-ainda-nao-tem-plano-de-saneamento.shtml  

19-02-2018 - Grande SP gasta 15% menos água 

Veículo: Estadão 

Link: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grande-sp-gasta-15-menos-

agua,70002194589  

20-02-2018 - Começa montagem de estrutura do 8º Fórum Mundial da Água no Mané Garrincha 

Veículo: Agência Brasília 

Link: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/02/20/comeca-montagem-de-estrutura-do-8o-

forum-mundial-da-agua-no-mane-garrincha/  

20-02-2018 - Fornecimento de água em Resende é tema de audiência pública no Legislativo 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: https://avozdacidade.com/fornecimento-de-agua-em-resende-e-tema-de-audiencia-publica-

no-legislativo/  

 

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-02/plataforma-otimiza-uso-de-recursos-hidricos-em-bacias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2018-02/plataforma-otimiza-uso-de-recursos-hidricos-em-bacias
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/02/18/interna_gerais,938445/em-minas-gerais-622-municipios-ainda-nao-tem-plano-de-saneamento.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/02/18/interna_gerais,938445/em-minas-gerais-622-municipios-ainda-nao-tem-plano-de-saneamento.shtml
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grande-sp-gasta-15-menos-agua,70002194589
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grande-sp-gasta-15-menos-agua,70002194589
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/02/20/comeca-montagem-de-estrutura-do-8o-forum-mundial-da-agua-no-mane-garrincha/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2018/02/20/comeca-montagem-de-estrutura-do-8o-forum-mundial-da-agua-no-mane-garrincha/
https://avozdacidade.com/fornecimento-de-agua-em-resende-e-tema-de-audiencia-publica-no-legislativo/
https://avozdacidade.com/fornecimento-de-agua-em-resende-e-tema-de-audiencia-publica-no-legislativo/


                                                                                                  

 

 

21-02-2018 - Green Film Festival reúne filmes ambientais no Fórum Mundial da Água 

Veículo: Metrópoles 

Link: https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/green-film-festival-reune-filmes-

ambientais-no-forum-mundial-da-agua  

22-02-2018 - Minas compartilha experiência de gestão das águas em seminário internacional 

Veículo: IGAM 

Link: http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1833-minas-compartilha-

experiencia-de-gestao-das-aguas-em-seminario-internacional  

23-02-2018 - Material usado na extração ilegal de ouro é apreendido no Rio Paraíba do Sul, em 

Santo Antônio de Pádua, no RJ 

Veículo: G1 

Link: https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/material-usado-na-extracao-ilegal-de-ouro-

e-apreendido-no-rio-paraiba-do-sul-em-santo-antonio-de-padua-no-rj.ghtml  

23-02-2018 - ANA passa oferecer pesquisa de outorgas de direito de uso de recursos hídricos 

Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/site-da-ana-passa-oferecer-pesquisa-de-

outorgas-de-direito-de-uso-de-recursos-hidricos  

24-02-2018 - Areais clandestinos crescem, poluem rios e causam prejuízos 

Veículo: Diário do Vale 

Link: http://diariodovale.com.br/tempo-real/areais-clandestinos-crescem-poluem-rios-e-causam-

prejuizos/  
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25-02-2018 - Reunião define detalhes sobre o 1° Passeio Ciclístico do CBH-MPS 

Veículo: Diário do Vale 

Link: http://diariodovale.com.br/cadernos/reuniao-define-detalhes-sobre-o-1-passeio-ciclistico-do-

cbh-mps/  

25-02-2018 - Apesar de obras, São Paulo ainda precisa de chuva para evitar nova crise hídrica 

 

Veículo: Agência Brasil 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-02/apesar-de-obras-sao-paulo-depende-

de-chuvas-para-evitar-nova-crise-hidrica  

26-02-2018 - Programa Nascentes: maior iniciativa de restauração ecológica de SP 

Veículo: Folha Nobre 

Link: http://folhanobre.com.br/2018/02/26/programa-nascentes-maior-iniciativa-de-restauracao-

ecologica-de-sp-sao-paulo/89440  

26-02-2018 - Apoio ao licenciamento, a Plataforma de Dados Espaciais estreia no Sisema 

Veículo: SEMAD 

Link: http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3463-apoio-ao-licenciamento-a-plataforma-

de-dados-espaciais-estreia-no-sisema  

26-02-2018 - Em Dia Mundial da Água, ONU defende soluções para problemas hídricos baseadas na 

natureza 

Veículo: ONU BR 

Link: https://nacoesunidas.org/em-dia-mundial-da-agua-onu-defende-solucoes-para-problemas-

hidricos-baseadas-na-natureza/  
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