
 

 Outubro  de 2018  

      

  

G1 
02-10-2018 - Ações de fiscalização contra pesca ilegal são 

reforçadas em Paraíba do Sul, RJ 

EcoDebate 

02-10-2018 - Projeto Conexão Mata Atlântica habilita 165 propostas de 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) no Rio 

Voz da Cidade 

08-10-2018 - Projeto Conexão Mata Atlântica habilita produtores 
em municípios do Sul Fluminense 

Diário do vale 

08-10-2018 - ‘Floresta do Saber’: Mais de 150 estudantes vão 
visitar Parque das Águas em Resende 

G1/TV Rio Sul 
08-10-2018 - Nível da represa do Funil em Itatiaia, RJ, está abaixo 
do ideal 

ONU Brasil 

11-10-2018 - Um terço do lixo da América Latina e Caribe acaba 

em aterros ou na natureza, diz ONU 

ONU Brasil 
  
11-10-2018 - Evento em SP discute gestão da água e negócios 

sustentáveis 
  
SFn Notícias 

  

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/29/acoes-de-fiscalizacao-contra-pesca-ilegal-sao-reforcadas-em-paraiba-do-sul-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/29/acoes-de-fiscalizacao-contra-pesca-ilegal-sao-reforcadas-em-paraiba-do-sul-rj.ghtml
https://www.ecodebate.com.br/2018/09/27/projeto-conexao-mata-atlantica-habilita-165-propostas-de-pagamentos-por-servicos-ambientais-psa-no-rio/
https://www.ecodebate.com.br/2018/09/27/projeto-conexao-mata-atlantica-habilita-165-propostas-de-pagamentos-por-servicos-ambientais-psa-no-rio/
https://avozdacidade.com/projeto-conexao-mata-atlantica-habilita-produtores-em-municipios-do-sul-fluminense/
https://avozdacidade.com/projeto-conexao-mata-atlantica-habilita-produtores-em-municipios-do-sul-fluminense/
https://diariodovale.com.br/cidade/floresta-do-saber-mais-de-150-estudantes-vao-visitar-parque-das-aguas-em-resende/
https://diariodovale.com.br/cidade/floresta-do-saber-mais-de-150-estudantes-vao-visitar-parque-das-aguas-em-resende/
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/10/03/nivel-da-represa-do-funil-em-itatiaia-rj-esta-abaixo-do-ideal.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/10/03/nivel-da-represa-do-funil-em-itatiaia-rj-esta-abaixo-do-ideal.ghtml
https://nacoesunidas.org/um-terco-do-lixo-da-america-latina-e-caribe-acaba-em-aterros-ou-na-natureza-diz-onu/
https://nacoesunidas.org/um-terco-do-lixo-da-america-latina-e-caribe-acaba-em-aterros-ou-na-natureza-diz-onu/
https://nacoesunidas.org/evento-em-sp-discute-gestao-da-agua-e-negocios-sustentaveis/
https://nacoesunidas.org/evento-em-sp-discute-gestao-da-agua-e-negocios-sustentaveis/


11-10-2018 - Um ano após decreto de emergência, nível do Rio 
Paraíba, em São Fidélis, volta a preocupar 

EcoDebate 

11-10-2018 - Inclusão de fatores ambientais é essencial para 
cidades inteligentes, aponta estudo 

ANA 
16-10-2018 - Missão da ANA busca nos EUA referências técnicas 
sobre transposições 

EBC 
16-10-2018 - BNDES eleva financiamento a projetos de 
saneamento básico 

EXAME 
16-10-2018 - Rio Water Week, evento internacional sobre a água 
que acontecerá no Rio de Janeiro de 26 a 28 de novembro, terá 
encontro para debater a visão dos negócios 

ANA 
22-10-2018 - CNRH aprova atualização da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(PCJ), Paraíba do Sul, e Doce 

Ministro do Meio Ambiente 

22-10-2018 - Ministério fortalece consumo sustentável 

O Vale 
22-10-2018 - Novo Plano Diretor começa a tramitar na Câmara de 
São José 

Diário de Petrópolis 
22-10-2018 - Projeto Conexão Mata Atlântica habilita 165 
propostas de PSA no Rio de Janeiro 

   
 

http://www.sfnoticias.com.br/um-ano-apos-decreto-de-emergencia-nivel-do-rio-paraiba-em-sao-fidelis-volta-a-preocupar
http://www.sfnoticias.com.br/um-ano-apos-decreto-de-emergencia-nivel-do-rio-paraiba-em-sao-fidelis-volta-a-preocupar
https://www.ecodebate.com.br/2018/10/11/inclusao-de-fatores-ambientais-e-essencial-para-cidades-inteligentes-aponta-estudo/
https://www.ecodebate.com.br/2018/10/11/inclusao-de-fatores-ambientais-e-essencial-para-cidades-inteligentes-aponta-estudo/
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/missao-da-ana-busca-nos-eua-referencias-tecnicas-sobre-transposicoes
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/missao-da-ana-busca-nos-eua-referencias-tecnicas-sobre-transposicoes
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/bndes-eleva-financiamento-projetos-de-saneamento-basico
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/bndes-eleva-financiamento-projetos-de-saneamento-basico
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/rio-water-week-evento-internacional-sobre-a-agua-que-acontecera-no-rio-de-janeiro-de-26-a-28-de-novembro-tera-encontro-para-debater-a-visao-dos-negocios/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/rio-water-week-evento-internacional-sobre-a-agua-que-acontecera-no-rio-de-janeiro-de-26-a-28-de-novembro-tera-encontro-para-debater-a-visao-dos-negocios/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/rio-water-week-evento-internacional-sobre-a-agua-que-acontecera-no-rio-de-janeiro-de-26-a-28-de-novembro-tera-encontro-para-debater-a-visao-dos-negocios/
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cnrh-aprova-atualizacao-da-cobranca-pelo-uso-de-recursos-hidricos-nas-bacias-dos-rios-piracicaba-capivari-e-jundiai-pcj-paraiba-do-sul-e-doce
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cnrh-aprova-atualizacao-da-cobranca-pelo-uso-de-recursos-hidricos-nas-bacias-dos-rios-piracicaba-capivari-e-jundiai-pcj-paraiba-do-sul-e-doce
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cnrh-aprova-atualizacao-da-cobranca-pelo-uso-de-recursos-hidricos-nas-bacias-dos-rios-piracicaba-capivari-e-jundiai-pcj-paraiba-do-sul-e-doce
http://www.mma.gov.br/informma/item/15167-minist%C3%A9rio-fortalece-consumo-sustent%C3%A1vel.html
http://www.ovale.com.br/_conteudo/2018/10/politica/57329-novo-plano-diretor-comeca-a-tramitar-na-camara-de-sao-jose.html
http://www.ovale.com.br/_conteudo/2018/10/politica/57329-novo-plano-diretor-comeca-a-tramitar-na-camara-de-sao-jose.html
http://diariodepetropolis.com.br/integra/projeto-conexao-mata-atlantica-habilita-165-propostas-de-psa-no-rio-de-janeiro-157093
http://diariodepetropolis.com.br/integra/projeto-conexao-mata-atlantica-habilita-165-propostas-de-psa-no-rio-de-janeiro-157093

