
                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 

CLIPPING NOTÍCIAS – JANEIRO 2018 
 
 

05-01-2018 - Ainda é pouco: 'Maior projeto de reflorestamento da história' recupera menos de 5% 

do desmatamento anual na Amazônia 

Veículo: BBC Brasil 

Link: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42485742  

08-01-2018 - Municípios de prontidão durante as chuvas 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/municipios-de-prontidao-durante-as-chuvas/  

08-01-2018 - Defesa Civil registra 34 ocorrências e prefeitura cria força-tarefa em Volta Redonda 

Veículo: A Voz da Cidade 

Link: http://avozdacidade.com/defesa-civil-registra-34-ocorrencias-e-prefeitura-cria-forca-tarefa-

em-volta-redonda/  

09-01-2018 - Rio Paraíba sobe 1,5 m em três dias, em Campos 

Veículo: SFn Notícias 

Link: http://www.sfnoticias.com.br/rio-paraiba-sobe-15-m-em-tres-dias-em-campos  

12-01-2018 - Lei estabelece critérios para atendimento em caso de acidentes ambientais 

Veículo: Semad 

Link: http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3389-lei-estabelece-criterios-para-

atendimento-em-rodovias-em-caso-de-acidentes-ambientais  

12-01-2018 - CAR: como está o andamento do cadastro nos estados 

Veículo: Canal Rural 

Link: http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/car-como-esta-andamento-cadastro-

nos-estados-71294  
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16-01-2018 - Presidente Temer nomeia novos diretores da Agência Nacional de Águas 

Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/presidente-da-republica-nomeia-novos-

diretores-da-ana  

16-01-2018 - No Rio, moradores de Barra Mansa temem criação de aterro para resíduos tóxicos 

Veículo: Agência Brasil 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/no-rio-moradores-de-barra-mansa-

sao-contra-criacao-de-novo-aterro-sanitario  

16-01-2018 - Especialistas debatem gestão das águas 

Veículo: Ministério do Meio Ambiente 

Link: http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2796  

16-01-2018 - Olhar ‘verde’ une escola e profissão 

Veículo: Estadão 

Link: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,olhar-verde-une-escola-e-

profissao,70002152217  

19-01-2018 - Especialista diz que sociedade precisa estar preparada para viver com menos água 

Veículo: Agência Brasil 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/especialista-diz-que-sociedade-

precisa-estar-preparada-para-viver-com-menos  

19-01-2018 - Ritmo das mudanças climáticas é ‘ameaça existencial para o planeta’, alerta ONU 

Veículo: ONU Brasil 

Link: https://nacoesunidas.org/ritmo-das-mudancas-climaticas-e-ameaca-existencial-para-o-

planeta-alerta-onu/  

19-01-2018 - ANA lança vídeos que ensinam como acessar dados na página do SNIRH 
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Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-lanca-videos-que-ensinam-como-acessar-

dados-do-sistema-nacional-de-informacoes-sobre-recursos-hidricos-1  

23-01-2018 - Obras afastam risco de crise, afirma Sabesp 

Veículo: Aqui Notícias 

Link: https://www.aquinoticias.com/cotidiano/2018/01/20180123-obras-afastam-risco-de-crise-

afirma-sabesp  

23-01-2018 - Represas têm pior nível desde 2016 

Veículo: Gazeta de Taubaté 

Link: https://gazetadetaubate.com.br/represas-tem-pior-nivel-desde-2016/  

23-01-2018 - Obrigatoriedade de Plano Municipal de Saneamento é adiada mais uma vez 

Veículo: Terra 

Link: https://www.terra.com.br/noticias/dino/obrigatoriedade-de-plano-municipal-de-

saneamento-e-adiada-mais-uma-vez,71a71968156837c5bcec1323316335d8sv6mem9w.html  

24-01-2018 - Resultado da seleção de projetos sobre regulação e gestão de água é divulgado 

Veículo: Agência Nacional de Águas 

Link: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-e-capes-divulgam-resultado-da-selecao-de-

projetos-sobre-regulacao-e-gestao-de-agua  

24-01-2018 - Inovação e tecnologia ajudam a aprimorar o saneamento básico 

Veículo: G1 

Link: https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/inovacao-e-tecnologia-

ajudam-a-aprimorar-o-saneamento-basico.ghtml  
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24-01-2018 - Secretário de Saneamento de SP não vê motivo para se temer falta d’água 

Veículo: G1 

Link: http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/secretario-de-saneamento-de-sp-nao-

ve-motivo-para-se-temer-falta-dagua/  
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