
 

 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 

 
 

 
 

  

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2020-igam-lanca-publicacao-sobre-gestao-de-bacias-hidrograficas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2020-igam-lanca-publicacao-sobre-gestao-de-bacias-hidrograficas
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/nota-a-imprensa-medida-provisoria-no-868-2018
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/nota-a-imprensa-medida-provisoria-no-868-2018
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15370-ricardo-salles-toma-posse-no-meio-ambiente.html
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/monitor-de-secas-chega-a-minas-gerais-e-novas-parcerias-devem-levar-o-acompanhamento-a-todo-o-brasil
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/monitor-de-secas-chega-a-minas-gerais-e-novas-parcerias-devem-levar-o-acompanhamento-a-todo-o-brasil
http://br.rfi.fr/brasil/20190103-problema-da-agua-no-brasil-nao-e-tecnico-e-sim-cultural-diz-especialista-em-recursos
http://br.rfi.fr/brasil/20190103-problema-da-agua-no-brasil-nao-e-tecnico-e-sim-cultural-diz-especialista-em-recursos
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/prefeituras-precisam-incentivar-reuso-da-agua-160327
http://www.inea.rj.gov.br/acessibilidade-e-transparencia-conheca-o-novo-portal-do-inea/
http://www.inea.rj.gov.br/acessibilidade-e-transparencia-conheca-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 

 

  

https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2019/01/04/pescadores-denunciam-que-retirada-de-agua-da-represa-de-jaguari-para-o-cantareira-em-santa-isabel-fez-despencar-nivel-do-reservatorio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2019/01/04/pescadores-denunciam-que-retirada-de-agua-da-represa-de-jaguari-para-o-cantareira-em-santa-isabel-fez-despencar-nivel-do-reservatorio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2019/01/04/pescadores-denunciam-que-retirada-de-agua-da-represa-de-jaguari-para-o-cantareira-em-santa-isabel-fez-despencar-nivel-do-reservatorio.ghtml
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/01/05/limpeza-em-estacao-de-tratamento-compromete-abastecimento-em-mais-de-50-bairros-em-barra-mansa.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/01/05/limpeza-em-estacao-de-tratamento-compromete-abastecimento-em-mais-de-50-bairros-em-barra-mansa.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/01/05/limpeza-em-estacao-de-tratamento-compromete-abastecimento-em-mais-de-50-bairros-em-barra-mansa.ghtml
http://www.feam.br/noticias/1/1693-feam-divulga-inventario-de-areas-e-contaminadas-e-reabilitadas-em-minas
http://www.feam.br/noticias/1/1693-feam-divulga-inventario-de-areas-e-contaminadas-e-reabilitadas-em-minas
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/usuarios-de-aguas-da-uniao-tem-ate-31-de-janeiro-para-declararem-seus-usos
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/usuarios-de-aguas-da-uniao-tem-ate-31-de-janeiro-para-declararem-seus-usos
https://www.segs.com.br/eventos/151411-documentario-inedito-narra-a-historia-do-rio-paraiba-do-sul-um-dos-principais-do-brasil-no-sesctv
https://www.segs.com.br/eventos/151411-documentario-inedito-narra-a-historia-do-rio-paraiba-do-sul-um-dos-principais-do-brasil-no-sesctv
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10169-edital-aberto-para-executar-programa-de-rppn
https://jornal.usp.br/atualidades/pautas-ambientais-ganham-destaque-neste-inicio-de-ano/
https://jornal.usp.br/atualidades/pautas-ambientais-ganham-destaque-neste-inicio-de-ano/
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cooperacao-tecnica-entre-ana-e-iica-vai-reforcar-implementacao-de-acoes-para-melhoria-das-condicoes-de-bacias-interestaduais
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cooperacao-tecnica-entre-ana-e-iica-vai-reforcar-implementacao-de-acoes-para-melhoria-das-condicoes-de-bacias-interestaduais
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/cooperacao-tecnica-entre-ana-e-iica-vai-reforcar-implementacao-de-acoes-para-melhoria-das-condicoes-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 
 

 

  

http://www.mma.gov.br/informma/item/15372-mma-oferece-oito-cursos-a-dist%C3%A2ncia.html
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/mapbiomas-vai-premiar-estudos-sobre-infraestrutura-e-uso-do-solo/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/mapbiomas-vai-premiar-estudos-sobre-infraestrutura-e-uso-do-solo/
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2020-igam-lanca-publicacao-sobre-gestao-de-bacias-hidrograficas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2020-igam-lanca-publicacao-sobre-gestao-de-bacias-hidrograficas
http://www.inea.rj.gov.br/seas-apresenta-nova-gestao-comemora-o-aniversario-do-inea-e-anuncia-programa-fins/
http://www.inea.rj.gov.br/seas-apresenta-nova-gestao-comemora-o-aniversario-do-inea-e-anuncia-programa-fins/
https://www.jornaldooeste.com.br/blog/artigos/post/o-aumento-do-consumo-de-agua-no-pais-ate-2030
https://www.destakjornal.com.br/brasil/politica/detalhe/gasto-efetivo-com-saneamento-caiu-40-em-quatro-anos
https://www.destakjornal.com.br/brasil/politica/detalhe/gasto-efetivo-com-saneamento-caiu-40-em-quatro-anos
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/internautas-participam-de-bate-papo-sobre-meio-ambiente-em-sp/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/internautas-participam-de-bate-papo-sobre-meio-ambiente-em-sp/
https://www.valor.com.br/brasil/6064455/plano-tera-114-obras-contra-escassez-de-agua-diz-ministro
https://www.valor.com.br/brasil/6064455/plano-tera-114-obras-contra-escassez-de-agua-diz-ministro
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/orgaos-federais-se-unem-para-atuacao-conjunta-em-seguranca-de-barragens
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/orgaos-federais-se-unem-para-atuacao-conjunta-em-seguranca-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 
 

  

https://www.portalr3.com.br/2019/01/sao-jose-imagens-de-satelite-orientam-fiscalizacao-em-27-areas-de-sao-francisco-xavier/
https://www.portalr3.com.br/2019/01/sao-jose-imagens-de-satelite-orientam-fiscalizacao-em-27-areas-de-sao-francisco-xavier/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/governo-preve-investimentos-de-r-25-bilhoes-em-seguranca-hidrica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/governo-preve-investimentos-de-r-25-bilhoes-em-seguranca-hidrica
https://www.youtube.com/watch?v=pxwL5mBX4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=cPaBPSCm8vc
https://www.youtube.com/watch?v=P-IUwsB8goI
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/19466/mg-possui-quase-100-unidades-de-conservacao
https://avozdacidade.com/wp/temporais-isolados-castigam-regioes-apesar-de-janeiro-ainda-ter-indice-baixo-de-chuvas/
https://avozdacidade.com/wp/temporais-isolados-castigam-regioes-apesar-de-janeiro-ainda-ter-indice-baixo-de-chuvas/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/gestao-de-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul,7adf0bab278f2320ea88300e10746306bcqx783e.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/gestao-de-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul,7adf0bab278f2320ea88300e10746306bcqx783e.html
http://institucional.ae.com.br/cadernos/releases/?id=MkdFMmNHOXpjclIvN1NxWVhIakIydz09
http://institucional.ae.com.br/cadernos/releases/?id=MkdFMmNHOXpjclIvN1NxWVhIakIydz09
https://maringa.odiario.com/politica/2019/01/gestao-de-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul/2543329/
https://maringa.odiario.com/politica/2019/01/gestao-de-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul/2543329/
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=gestao-de-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=165690
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=gestao-de-residuos-solidos-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=165690


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 
 

 
 

  

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/240878/chuvas-abaixo-da-media-preocupam-mas-situacao-e-me.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/240878/chuvas-abaixo-da-media-preocupam-mas-situacao-e-me.htm
http://www.mma.gov.br/informma/item/15383-mma-divulga-nota-sobre-rompimento-da-barragem-em-brumadinho-mg.html
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/nota-a-imprensa-sobre-o-relatorio-de-seguranca-de-barragens-2
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/nota-a-imprensa-sobre-o-relatorio-de-seguranca-de-barragens-2
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/01/confira-maiores-tragedias-ambientais-no-brasil.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/01/confira-maiores-tragedias-ambientais-no-brasil.html
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15384-vale-%C3%A9-multada-em-r$-250-milh%C3%B5es-por-danos-em-brumadinho-mg.html
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15384-vale-%C3%A9-multada-em-r$-250-milh%C3%B5es-por-danos-em-brumadinho-mg.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/01/5615231-vistoria-aponta-seis-barragens-com--alto-dano-potencial--no-rio-de-janeiro.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/01/5615231-vistoria-aponta-seis-barragens-com--alto-dano-potencial--no-rio-de-janeiro.html
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-monitora-qualidade-do-rio-paraopeba-e-divulgara-dados-sistematicamente
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ana-monitora-qualidade-do-rio-paraopeba-e-divulgara-dados-sistematicamente
https://veja.abril.com.br/economia/vale-vai-paralisar-producao-para-desativar-barragens-em-minas-gerais/
https://veja.abril.com.br/economia/vale-vai-paralisar-producao-para-desativar-barragens-em-minas-gerais/
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15386-mma-refor%C3%A7a-equipes-em-brumadinho.html
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15386-mma-refor%C3%A7a-equipes-em-brumadinho.html
http://www.mma.gov.br/informma/item/15387-mais-seguran%C3%A7a-para-as-barragens.html


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 
 

 

 

 

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/confira-a-lista-de-barragens-que-terao-fiscalizacao-priorizada
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/confira-a-lista-de-barragens-que-terao-fiscalizacao-priorizada
https://blogs.oglobo.globo.com/politicando/post/brumadinho-e-o-10-rompimento-de-barragem-no-brasil-desde-2000-veja-lista.html
https://blogs.oglobo.globo.com/politicando/post/brumadinho-e-o-10-rompimento-de-barragem-no-brasil-desde-2000-veja-lista.html

