
 

 Agosto de 2019  

      

  

A Voz da Cidade 
02/08/2019 -  CEIVAP realiza seminário sobre segurança hídrica 

no Rio Paraíba 
 

A Voz da Cidade 
02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança 
  

Diário do Vale 
02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança 

 
Por Dentro de Minas 

02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 
segurança hídrica 

 
Portal Comunique-se 

02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 
segurança hídrica 

 
Jornal MG Turismo 

02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 
segurança hídrica 

 
Casa de Notícias 

02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança hídrica 
 

Gazeta do dia 
02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança hídrica 
 

O Dia Jundiaí 
02/08/2019 -   Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança hídrica 
 

Correio Ambiental Digital 
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https://avozdacidade.com/wp/seminario-do-ceivap-discute-ampliacao-da-seguranca-hidrica/
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https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=seminario-do-ceivap-discute-ampliacao-da-seguranca-hidrica&partnerid=1590&releaseId=211647
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https://gazetadodia.com/newsdino/?title=seminario-do-ceivap-discute-ampliacao-da-seguranca-hidrica&partnerid=1659&releaseId=211647
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02/08/2019 - Seminário do CEIVAP discute ampliação da 
segurança hídrica 

 

Revista Ecotour 
02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança hídrica 
 

Notícias Populares 
02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança hídrica 
 

Falando da Notícia 
02/08/2019 -  Seminário do CEIVAP discute ampliação da 

segurança hídrica 
 

Agora Vale 
12/08/2019 - Lorena inicia processo de recuperação da 

nascente do Ribeirão do Taboão 

 
BBC 

12/08/2019 - Os países em que a água já é um recurso em 
falta 

 
IGAM 

12/08/2019 - Prazo para cadastro de usuários de recursos 
hídricos termina em 31 de agosto 

 
Diário do Rio 

12/08/2019 - Apenas 35% do esgoto do Rio de Janeiro é 
tratado 

 
 

ANA 

12/08/2019 - Seminário reúne servidores da ANA, alunos e 
professores do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos 

Hídricos 
 

Governo de São Paulo 
12/08/2019 - Sabesp amplia para 78% a cobertura vegetal no 

entorno do Sistema Cantareira 
 

As Vozes do Mundo 
12/08/2019 - Crise hídrica faz países correrem por soluções e 

já gera conflitos 
 

O Tempo  
12/08/2019 - Mais de 70 milhões de brasileiros podem 

enfrentar falta d'água até 2035 
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SigRH 

20/08/2019 - Inscrições para o World Toilet Summit estão 

abertas 
 

 
O Vale  

20/08/2019 - Estado impõe regras para extração de areia na 
RMVale 

 
Jornal da USP 

20/08/2019 - A maior coleção de peixes brasileiros é reunida 
em livro 

 
A Voz da Cidade 

20/08/2019 - Encontro em Angra dos Reis pretende reunir 
prefeitos de 21 cidades da região 

 

IGAM 
20/08/2019 - Manual orienta uso de recursos provenientes de 

contratos de gestão 
 

O ECO 
21/08/2019 - Agência prorroga prazo para extinção de 

barragens como Brumadinho 
 

 
Folha do Meio 

21/08/2019 - Primeiro dia da Semana do Clima tem discussões 
sobre futuro climático 

 
 

ONU Brasil 

21/08/2019 - Rede Brasil do Pacto Global participa de debate 
sobre água e saneamento em SP 

 
 

EXAME 
21/08/2019 - Bioenergia pode ajudar a conter as mudanças 

climáticas, diz ONU 
 

 
Folha de São Paulo 

21/08/2019 - Onda de queimadas já atinge 68 áreas protegidas 
somente nesta semana 

 
O Vigilante 
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http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/9255
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21/08/2019 - Produtores rurais participam de ação para 
preservação de nascentes 

 

 
 

Agência Nacional de Águas 
26/08/2019 - ANA lança podcasts sobre temas da sua área de 

atuação 
 

Eco Debate 
26/08/2019 - Regiões afetadas por baixa qualidade da água 

podem ter um corte de um terço no seu potencial econômico 
 

Exame 
26/08/2019 - É possível recuperar milhões de hectares de 

vegetação até 2030, diz estudo 
 

Terra 

26/08/2019 - Brasil possui a maior reserva terrestre de águas 
superficiais 

 
BBC News 

26/08/2019 - Por que quase metade do Brasil não tem acesso à 
rede de esgoto 

 
Rádio EBC 

 
26/08/2019 - Especialista fala sobre o consumo da água virtual 

 
 

 
 

     
 

  

  

Clipping de notícias de interesse e de aparições do CEIVAP na imprensa referente ao mês corrente. 

 

  

 

 

 

https://www.ovigilanteonline.com/noticia/detalhe/44985/produtores-rurais-participam-de-acao-sobre-preservacao-de-nascentes
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