
 

 

 Dezembro de 2019  

     

  

Jornal A Voz da Cidade 
03/12/2019 

Obras de esgotamento sanitário na bacia do Paraíba do Sul 
  

Jornal da Região 
04/12/2019 

Município de Santa Maria Madalena é contemplado com cerca de 
R$ 17,9 milhões para investir em saneamento 

 

O Vale 
04/12/2019 

Jacareí terá R$ 3,27 mi do Ceivap para obras  
 

Comdema Cruzeiro 
04/12/2019 

Integração na construção do Plano de Bacia: iniciando o trabalho 
conjunto 

  
RJ TV 2ª ed. (G1 Sul do Rio e Costa Verde) 

04/12/2019 
Projeto busca recuperar bacia do Rio Sesmaria, em Resende 

  
  

SFn Notícias 

04/12/2019 
Nova embarcação amplia a limpeza do lixo flutuante de usina 

hidrelétrica no Rio Paraíba do Sul  
 

Agência Nacional de Águas 
04/12/2019 

ANA lança estudo inédito sobre indicadores de uso da água para 
irrigação em todo o Brasil 

 
 

  

https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-02-de-dezembro-2019/
https://jornaldaregiao.com/municipio-de-santa-maria-madalena-e-contemplado-com-cerca-de-r-179-milhoes-para-investir-em-saneamento/
https://jornaldaregiao.com/municipio-de-santa-maria-madalena-e-contemplado-com-cerca-de-r-179-milhoes-para-investir-em-saneamento/
http://ovale.com.br/_conteudo/economia/2019/11/92683-jacarei-tera-r--3-27-mi-do-ceivap-para-obras.html
http://comdemacruzeiro.blogspot.com/
http://comdemacruzeiro.blogspot.com/
https://globoplay.globo.com/v/8137098/
http://www.sfnoticias.com.br/nova-embarcacao-amplia-a-limpeza-do-lixo-flutuante-de-usina-hidreletrica-no-rio-paraiba-do-sul
http://www.sfnoticias.com.br/nova-embarcacao-amplia-a-limpeza-do-lixo-flutuante-de-usina-hidreletrica-no-rio-paraiba-do-sul
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-lanca-estudo-inedito-sobre-indicadores-de-uso-da-agua-para-irrigacao-em-todo-o-brasil
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-lanca-estudo-inedito-sobre-indicadores-de-uso-da-agua-para-irrigacao-em-todo-o-brasil


 
G1 (Norte Fluminense) 

04/12/2019 

Campos, RJ, está em alerta com previsão de 100 mm de chuva em 
cinco dias  

 
Diário do Vale 

04/12/2019 
Quatis está acima da média estadual no tratamento de esgoto, 

segundo levantamento  
 

G1 (TV Globo) 
04/12/2019 

Governo anuncia programa para levar saneamento básico a áreas 
rurais” 

  
Agência Brasil 

04/12/2019 

Decisão sobre novo marco regulatório do saneamento pode sair 
hoje  

 
Folha de São Paulo 

11/12/2019 
O dia em que o Cantareira não secou 

  
Agora Vale 

11/12/2019 
Antiga Foz do Paraíba, em São João da Barra, RJ, está imprópria 

ao banho 
 

IGAM 
11/12/2019 

Prazo para cadastramento de barragens de água em Minas é 

prorrogado 
  

ANA 
11/12/2019 

Ação cobra saneamento em Barra Mansa  
 

IGAM 
11/12/2019 

Sisema moderniza gestão e dá novos rumos à área ambiental em 
Minas 

 
ANA 

11/12/2019 
Agência lança relatório de Conjuntura 2019 como passo para 

elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/11/29/campos-rj-esta-em-alerta-com-previsao-de-100-mm-de-chuva-em-cinco-dias.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/11/29/campos-rj-esta-em-alerta-com-previsao-de-100-mm-de-chuva-em-cinco-dias.ghtml
https://diariodovale.com.br/cidade/quatis-esta-acima-da-media-estadual-no-tratamento-de-esgoto-segundo-levantamento/
https://diariodovale.com.br/cidade/quatis-esta-acima-da-media-estadual-no-tratamento-de-esgoto-segundo-levantamento/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/03/governo-anuncia-programa-para-tentar-levar-saneamento-basico-a-40-milhoes-de-pessoas-em-areas-rurais.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/03/governo-anuncia-programa-para-tentar-levar-saneamento-basico-a-40-milhoes-de-pessoas-em-areas-rurais.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/03/governo-anuncia-programa-para-tentar-levar-saneamento-basico-a-40-milhoes-de-pessoas-em-areas-rurais.ghtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/decisao-sobre-novo-marco-regulatorio-do-sanemanento-pode-sair-hoje
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/decisao-sobre-novo-marco-regulatorio-do-sanemanento-pode-sair-hoje
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/12/o-dia-em-que-o-cantareira-nao-secou.shtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/12/06/antiga-foz-do-paraiba-em-sao-joao-da-barra-rj-esta-impropria-ao-banho.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/12/06/antiga-foz-do-paraiba-em-sao-joao-da-barra-rj-esta-impropria-ao-banho.ghtml
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2261-prazo-para-cadastramento-de-barragens-de-agua-em-minas-e-prorrogado-
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2261-prazo-para-cadastramento-de-barragens-de-agua-em-minas-e-prorrogado-
https://eurio.com.br/noticia/11048/acao-cobra-saneamento-em-barra-mansa.html
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2262-sisema-moderniza-gestao-e-da-novos-rumos-a-area-ambiental-em-minas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2262-sisema-moderniza-gestao-e-da-novos-rumos-a-area-ambiental-em-minas
https://www.ana.gov.br/noticias/agencia-lanca-relatorio-de-conjuntura-2019-como-importante-passo-para-elaboracao-do-novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos
https://www.ana.gov.br/noticias/agencia-lanca-relatorio-de-conjuntura-2019-como-importante-passo-para-elaboracao-do-novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos


 
 

EcoDebate 

17/12/2019 
Retrospectiva de 2019 e perspectivas para 2020 na área ambiental 

  
A Agência Brasil 

17/12/2019 
Despoluição de rios é desafio para cidades paulistas 

  
SFn Notícias 

17/12/2019 
Aumento na vazão de represa eleva nível do Paraíba em São 

Fidélis, mas sem risco de inundação 
  

SFn Notícias 
17/12/2019 

Combate a pesca predatória: Polícia Ambiental apreende redes no 

rio Paraíba, em São Fidélis 
 

Ambiente Brasil 
18/12/2019 

3 condições globais – e um mapa – para salvar a natureza e usá-la 
com sabedoria 

  
Rádio EBC 

18/12/2019 
Especialista comenta desafios da COP 25  

 
Rádio EBC 

18/12/2019 
Pesquisador fala sobre saneamento básico e solução tecnológica 

para tratamento da água  

 
Diário do Vale 

18/12/2019 
Meio Ambiente promove reflorestamento de área afetada pela 

tragédia de 2011  
 

   

  

 

App CEIVAP  
(24) 3355-8389 | 

ceivap@agevap.org.br 

  

        

 

https://www.ecodebate.com.br/2019/12/17/retrospectiva-de-2019-e-perspectivas-para-2020-na-area-ambiental/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/despoluicao-de-rios-e-desafio-para-cidades-paulistas
http://www.sfnoticias.com.br/aumento-na-vazao-de-represa-eleva-nivel-do-paraiba-em-sao-fidelis-mas-sem-risco-de-inundacao
http://www.sfnoticias.com.br/aumento-na-vazao-de-represa-eleva-nivel-do-paraiba-em-sao-fidelis-mas-sem-risco-de-inundacao
http://www.sfnoticias.com.br/combate-a-pesca-predatoria-policia-ambiental-apreende-redes-no-rio-paraiba-em-sao-fidelis
http://www.sfnoticias.com.br/combate-a-pesca-predatoria-policia-ambiental-apreende-redes-no-rio-paraiba-em-sao-fidelis
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2019/12/14/155967-tres-condicoes-globais-para-salvar-a-natureza-e-usa-la-com-sabedoria.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2019/12/14/155967-tres-condicoes-globais-para-salvar-a-natureza-e-usa-la-com-sabedoria.html
http://radios.ebc.com.br/natureza-viva/2019/12/cop-25-desafios
http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/12/pesquisador-fala-sobre-saneamento-basico-e-sobre-de-solucao-tecnologica-para
http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/12/pesquisador-fala-sobre-saneamento-basico-e-sobre-de-solucao-tecnologica-para
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/meio-ambiente-promove-reflorestamento-de-area-afetada-pela-tragedia-de-2011-175113
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/meio-ambiente-promove-reflorestamento-de-area-afetada-pela-tragedia-de-2011-175113
mailto:ceivap@agevap.org.br
http://www.ceivap.org.br/
http://www.ceivap.org.br/
https://www.facebook.com/ceivap/
https://www.instagram.com/ceivap/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.saltambiental.ceivap&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/ceivap/id1246861018?mt=8

