Janeiro de 2019

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam)
04/01/2019 - Igam lança publicação sobre Gestão de Bacias
Hidrográficas
Agência Nacional de Águas (ANA)
04/01/2019 - Nota à imprensa - Vinculação da ANA ao
Ministério do Desenvolvimento Regional
Ministério do Meio Ambiente
04/01/2019 - Ricardo Salles assume o Meio Ambiente
Agência Nacional de Águas (ANA)
04/01/2019 - Monitor de Secas chega a Minas Gerais e novas
parcerias devem levar o acompanhamento a todo o Brasil
As Vozes do Mundo
04/01/2019 - Problema da água no Brasil não é técnico e sim
cultural, diz especialista em recursos hídricos israelense
Diário de Petrópolis
04/01/2019 - Prefeituras precisam incentivar reuso da água
INEA
08/01/2019 - Acessibilidade e transparência: conheça o novo
portal do Inea

G1
08/01/2019 - Pescadores denunciam que retirada de água
da represa de Jaguari para o Cantareira, em Santa Isabel,
fez despencar nível do reservatório
SEMAD
08/01/2019 - Licenciamento ganha agilidade com ampliação
da plataforma IDE-Sisema
G1
08/01/2019 - Limpeza em estação de tratamento
compromete abastecimento em mais de 50 bairros em Barra
Mansa
FEAM
08/01/2019 - Feam divulga inventário de áreas
contaminadas e reabilitadas em Minas
ANA
11/01/2019 - Usuários de águas da União têm até 31 de
janeiro para declararem seus usos
Segs
11/01/2019 - Documentário inédito narra a história do Rio
Paraíba do Sul, um dos principais do Brasil, no SescTV
ICMBio
11/01/2019 - Edital aberto para executar programa de RPPN
Jornal da USP
11/01/2019 - Pautas ambientais ganham destaque neste
início de ano
ANA
11/01/2019 - Cooperação técnica entre ANA e IICA vai
reforçar implementação de ações para melhoria das condições
de bacias interestaduais

Ministério do Meio Ambiente
11/01/2019 - Ministério oferece oito cursos a distância

O Eco
11/01/2019 - MapBiomas vai premiar estudos sobre infraestrutura
e uso do solo

IGAM
11/01/2019 - Igam reduz inadimplência na cobrança pelo uso de
Recursos Hídricos

INEA
11/01/2019 - SEAS apresenta nova gestão, comemora o
aniversário do Inea e anuncia "Programa Fins"

Jornal do Oeste
11/01/2019 - O aumento do consumo de água no País até 2030

Destak Jornal
11/01/2019 - Gasto efetivo com saneamento caiu 40% em quatro
anos

Governo do Estado de São Paulo
11/01/2019 - Internautas participam de bate-papo sobre meio
ambiente em SP

Valor Econômico
17/01/2019 - Plano terá 114 obras contra escassez de água,
diz ministro
ANA
17/01/2019 - Órgãos federais se unem para atuação
conjunta em segurança de barragens

Portal R3
17/01/2019 - São José: imagens de satélite orientam
fiscalização em 27 áreas de São Francisco Xavier
Agência Brasil
17/01/2019 - Governo prevê investimentos de R$ 25 bilhões
em segurança hídrica
Band Entrevista
21/01/2019 - Programa em comemoração aos 25 anos do
CBH-PS
Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=pxwL5mBX4Hw
Parte 2 - https://www.youtube.com/watch?v=cPaBPSCm8vc
Parte 3 - https://www.youtube.com/watch?v=P-IUwsB8goI
Diário de Uberlândia
21/01/2019 - MG possui quase 100 unidades de conservação
A Voz da Cidade
21/01/2019 - Temporais isolados castigam regiões apesar de
janeiro ainda ter índice baixo de chuvas
Terra
23/01/2019 - Gestão de resíduos sólidos na bacia do Paraíba
do Sul
Agência Estadão
23/01/2019 - Gestão de resíduos sólidos na bacia do Paraíba
do Sul
O Diário
23/01/2019 - Gestão de resíduos sólidos na bacia do Paraíba
do Sul
Por Dentro de Minas
23/01/2019 - Gestão de resíduos sólidos na bacia do Paraíba
do Sul

CBN Rio
23/01/2019 - Chuvas abaixo da média preocupam, mas
situação é menos grave do que em 2014
Ministério do Meio Ambiente
28/01/2019 - Nota sobre rompimento de barragens em MG
Agência Nacional de Águas
28/01/2019 - Nota à imprensa sobre o Relatório de Segurança
de Barragens
Época Negócios
28/01/2019 - Confira as maiores tragédias ambientais no
Brasil
Ministério do Meio Ambiente
28/01/2019 - Vale é multada em R$ 250 mi por danos em
Brumadinho (MG)
O Dia
28/01/2019 - Vistoria aponta seis barragens com 'alto dano
potencial' no Rio de Janeiro
Agência Nacional de Águas
28/01/2019 - ANA, CPRM e IGAM monitoram qualidade do rio
Paraopeba e divulgarão dados sistematicamente
Veja
30/01/2019 - Vale vai desativar barragens iguais às de
Brumadinho e Mariana
Ministério do Meio Ambiente
30/01/2019 - MMA reforça ações para conter danos
ambientais
Ministério do Meio Ambiente
30/01/2019 - Mais segurança para as barragens

Agência Nacional de Águas
30/01/2019 - Confira a lista de barragens que terão
fiscalização priorizada
O Globo (Blog)
30/01/2019 - Com Brumadinho, Brasil tem um rompimento
de barragem a cada dois anos desde 2000; veja lista

