
 

 julho de 2019  

      

  

Embrapa 

01/07/2019 - Lodo de esgoto é ótimo adubo para 
reflorestamento 

 
Diário de Petrópolis 

01/07/2019 - Comitê Piabanha lança Atlas Geográfico 
 

Ministério do Meio Ambiente 
01/07/2019 - MMA lança Sistema Nacional de Informações sobre 

a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) 
 

ONU Brasil 

01/07/2019 - ONU Meio Ambiente alerta para riscos globais da 
poluição por químicos 

 
ANA 

01/07/2019 - ANA recebe entidades delegatárias e órgãos 
gestores para discutir aplicação de recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso da água 
 

IGAM 
01/07/2019 - Igam publica nova portaria de convocação para 

cadastro de barragens 
 

Conexão Mata Atlântica 
01/07/2019 - Conexão Mata Atlântica lança edital para PSA 

Proteção 

 
Voz da Cidade  

01/07/2019 - Estudo revela potencial de ETEs para reuso de água 

na indústria 

 
A Voz da Cidade  

04/07/2019 - Ceivap destina R$ 4 milhões para o controle da 
proliferação de plantas aquáticas no rio Paraíba do Sul 

 
 

  

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/44370852/lodo-de-esgoto-e-otimo-adubo-para-reflorestamento
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/44370852/lodo-de-esgoto-e-otimo-adubo-para-reflorestamento
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/comite-piabanha-lanca-atlas-geografico-167552
http://www.mma.gov.br/informma/item/15527-mma-lan%C3%A7a-sistema-nacional-de-informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-gest%C3%A3o-dos-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos-sinir.html
http://www.mma.gov.br/informma/item/15527-mma-lan%C3%A7a-sistema-nacional-de-informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-gest%C3%A3o-dos-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos-sinir.html
https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-alerta-para-riscos-globais-da-poluicao-por-quimicos/
https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-alerta-para-riscos-globais-da-poluicao-por-quimicos/
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-recebe-entidades-delegatarias-e-orgaos-gestores-para-discutir-aplicacao-de-recursos-arrecadados-com-a-cobranca-pelo-uso-da-agua
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-recebe-entidades-delegatarias-e-orgaos-gestores-para-discutir-aplicacao-de-recursos-arrecadados-com-a-cobranca-pelo-uso-da-agua
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-recebe-entidades-delegatarias-e-orgaos-gestores-para-discutir-aplicacao-de-recursos-arrecadados-com-a-cobranca-pelo-uso-da-agua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2127-igam-publica-nova-portaria-de-convocacao-para-cadastro-de-barragens-
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2127-igam-publica-nova-portaria-de-convocacao-para-cadastro-de-barragens-
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/conexao/2019/06/conexao-mata-atlantica-lanca-edital-para-psa-protecao/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/conexao/2019/06/conexao-mata-atlantica-lanca-edital-para-psa-protecao/
https://avozdacidade.com/wp/estudo-revela-potencial-de-etes-para-reuso-de-agua-na-industria/
https://avozdacidade.com/wp/estudo-revela-potencial-de-etes-para-reuso-de-agua-na-industria/
https://avozdacidade.com/wp/ceivap-destina-r-4-milhoes-para-o-controle-da-proliferacao-de-plantas-aquaticas-no-rio-paraiba-do-sul/#prettyPhoto
https://avozdacidade.com/wp/ceivap-destina-r-4-milhoes-para-o-controle-da-proliferacao-de-plantas-aquaticas-no-rio-paraiba-do-sul/#prettyPhoto


Terra  

04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 
macrófitas do rio Paraíba do Sul 

 

Agência O Globo 
04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 

macrófitas do rio Paraíba do Sul 
 

Por Dentro de Minas 
04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 

macrófitas do rio Paraíba do Sul 
 

Correio Ambiental Digital 
04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 

macrófitas do rio Paraíba do Sul 
 

Gazeta do Dia 
04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 

macrófitas do rio Paraíba do Sul 

 
Revista Ecotour News 

04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 
macrófitas do rio Paraíba do Sul 

 
Casa de Notícias  

04/07/2019 - CEIVAP retira mais de 1,5 milhões de m² de 
macrófitas do rio Paraíba do Sul 

 
Agência Nacional de Águas (ANA) 

11/07/2019 - ANA e EMBRAPA identificam forte tendência de 
crescimento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

11/07/2019 - MMA lança painel sobre legislação ambiental 

 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) 
11/07/2019 - Solenidade marca cercamento de nascentes do 

Rio Paraibuna 
 

Organização das Nações Unidas (ONU) 
11/07/2019 - Mudanças climáticas ameaçam progresso no 

desenvolvimento sustentável 
 

Folha de São Paulo 
11/07/2019 - Pesquisa descobre áreas de proteção 'escondidas' 

na mata atlântica 
 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul,a70d085c6b9010f6a8b0ad4a7f16e915uo81eugt.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul,a70d085c6b9010f6a8b0ad4a7f16e915uo81eugt.html
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=61523&tit=CEIVAP+retira+mais+de+1%2c5+milh%c3%b5es+de+m%c2%b2+de+macr%c3%b3fitas+do+rio+Para%c3%adba+do+Sul
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=61523&tit=CEIVAP+retira+mais+de+1%2c5+milh%c3%b5es+de+m%c2%b2+de+macr%c3%b3fitas+do+rio+Para%c3%adba+do+Sul
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=209389
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=209389
https://correioambientaldigital.com.br/noticia/403/ceivap-retira-mais-de-1-5-milhoes-de-m--de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul
https://correioambientaldigital.com.br/noticia/403/ceivap-retira-mais-de-1-5-milhoes-de-m--de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=1659&releaseId=209389
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=1659&releaseId=209389
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=53&releaseId=209389
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=53&releaseId=209389
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=1590&releaseId=209389
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-retira-mais-de-15-milhoes-de-m%C2%B2-de-macrofitas-do-rio-paraiba-do-sul&partnerid=1590&releaseId=209389
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-e-embrapa-identificam-forte-tendencia-de-crescimento-da-agricultura-irrigada-por-pivos-centrais-no-brasil
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-e-embrapa-identificam-forte-tendencia-de-crescimento-da-agricultura-irrigada-por-pivos-centrais-no-brasil
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15536-mma-lan%C3%A7a-painel-sobre-legisla%C3%A7%C3%A3o-ambiental.html
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3875-solenidade-marca-cercamento-de-nascentes-do-rio-paraibuna
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3875-solenidade-marca-cercamento-de-nascentes-do-rio-paraibuna
https://nacoesunidas.org/mudancas-climaticas-ameacam-progresso-no-desenvolvimento-sustentavel-diz-novo-relatorio-da-onu/
https://nacoesunidas.org/mudancas-climaticas-ameacam-progresso-no-desenvolvimento-sustentavel-diz-novo-relatorio-da-onu/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/pesquisa-descobre-areas-de-protecao-escondidas-na-mata-atlantica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/pesquisa-descobre-areas-de-protecao-escondidas-na-mata-atlantica.shtml


DAEE 

15/07/2019 - Governo de São Paulo entrega relatório sobre 
diagnóstico das barragens de mineração e de usos múltiplos 

 

INEA 
15/07/2019 - SEAS e Inea anunciam investimentos de R$ 25 

milhões em ações ambientais para o município de Teresópolis 
 

INEA 
15/07/2019 - Central do Proprietário/Possuidor do CAR ganha 

versão para dispositivos móveis 
 

Jornal Atual 
15/07/2019 - Comitê Guandu-RJ reúne secretários de Meio 

Ambiente 
 

SEMAD 
15/07/2019 - Governo de Minas incentiva novas tecnologias em 

disposição de barragens 

 
Agora Vale 

15/07/2019 - Núcleo de Educação Ambiental da Suzano em 
Jacareí oferece programação gratuita especial de férias 
 

G1 (Rio de Janeiro) 

16/07/2019 - Municípios do RJ e áreas da capital terão 
abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira 

 
ONU Brasil 

16/07/2019 - Especialista lembra tragédia de Brumadinho em 
relatório sobre direitos humanos e extração de recursos naturais 

 
G1 (Natureza) 

16/07/2019 - A nova tecnologia que prevê deslizamentos em 
aterros sanitários 

 
SigRH 

16/07/2019 - Bate papo online sobre Projeto Político Pedagógico 

acontece amanhã 
 

BBC News 

17/07/2019 - Planeta precisa de 1,2 trilhão de novas árvores 

para conter o aquecimento, diz estudo 
 

Folha do Meio Ambiente 
17/07/2019 - Brasil tem 50 milhões de hectares ‘vazios’ para 

replantar árvores, diz estudo 
 

http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2496:governo-de-sao-paulo-entrega-relatorio-sobre-diagnostico-das-barragens-de-mineracao-e-de-usos-multiplos&catid=48:noticias&Itemid=53
http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2496:governo-de-sao-paulo-entrega-relatorio-sobre-diagnostico-das-barragens-de-mineracao-e-de-usos-multiplos&catid=48:noticias&Itemid=53
http://www.inea.rj.gov.br/seas-e-inea-anunciam-investimentos-de-r-25-milhoes-em-acoes-ambientais-para-o-municipio-de-teresopolis/
http://www.inea.rj.gov.br/seas-e-inea-anunciam-investimentos-de-r-25-milhoes-em-acoes-ambientais-para-o-municipio-de-teresopolis/
http://www.inea.rj.gov.br/central-do-proprietario-possuidor-do-car-ganha-versao-para-dispositivos-moveis/
http://www.inea.rj.gov.br/central-do-proprietario-possuidor-do-car-ganha-versao-para-dispositivos-moveis/
https://jornalatual.com.br/2019/07/12/comite-guandu-rj-reune-secretarios-de-meio-ambiente/
https://jornalatual.com.br/2019/07/12/comite-guandu-rj-reune-secretarios-de-meio-ambiente/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3881-governo-de-minas-incentiva-adocao-de-novas-tecnologias-em-disposicao-de-barragens-
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3881-governo-de-minas-incentiva-adocao-de-novas-tecnologias-em-disposicao-de-barragens-
https://www.agoravale.com.br/noticias/Meio-Ambiente/nucleo-de-educacao-ambiental-da-suzano-em-jacarei-oferece-programacao-gratuita-especial-de-ferias
https://www.agoravale.com.br/noticias/Meio-Ambiente/nucleo-de-educacao-ambiental-da-suzano-em-jacarei-oferece-programacao-gratuita-especial-de-ferias
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/15/bairros-e-municipios-do-rj-tem-abastecimento-dagua-interrompido-nesta-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/15/bairros-e-municipios-do-rj-tem-abastecimento-dagua-interrompido-nesta-quinta-feira.ghtml
https://nacoesunidas.org/especialista-lembra-tragedia-de-brumadinho-em-relatorio-sobre-direitos-humanos-e-extracao-de-recursos-naturais/amp/
https://nacoesunidas.org/especialista-lembra-tragedia-de-brumadinho-em-relatorio-sobre-direitos-humanos-e-extracao-de-recursos-naturais/amp/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/15/a-nova-tecnologia-que-preve-deslizamentos-em-aterros-sanitarios.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/15/a-nova-tecnologia-que-preve-deslizamentos-em-aterros-sanitarios.ghtml
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/9235
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/9235
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48859538
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48859538
http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=5107
http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=5107


ICMBio 

17/07/2019 - ICMBio e o Alana lançam o guia Acampando com 
crianças 

 

Agência Brasil 
17/07/2019 - Ações para proteção de recursos hídricos 

beneficiam comunidades rurais 
 

  

G1 Natureza 
22/07/2019 - Documentário mostra a relação entre natureza e 

caos urbano no Rio de Janeiro 
 

Rádio EBC 
22/07/2019 - Especialista faz alerta sobre a proteção das 

florestas no Brasil 
 

Agência Brasil 
22/07/2019 - Qualidade do ar na Grande São Paulo melhora 

nos últimos 10 anos 
 

A Voz da Cidade 
22/07/2019 - Vereador de Resende pede monitoramento para o 

trecho da Bacia do Rio Preto 

 
G1 (Sul do Rio e Costa Verde) 

22/07/2019 - Abastecimento de água pode ser interrompido em 
vários bairros de Barra Mansa 

 
Estado de Minas 

22/07/2019 - Autorização para barragens 13 vezes maiores no 
semiárido causa temor de desastres 

 
Ministério do Meio Ambiente 

23/07/2019 - Iniciativa do MMA visa valorizar ações que 
melhorem o estado de conservação das espécies da fauna e flora 

 
O Eco 

23/07/2019 - Carl Safina: Destruir o meio ambiente é 

completamente imoral 
 

Destak 

23/07/2019 - MP faz diagnóstico da educação ambiental no Vale 
do Paraíba 

 
G1 Natureza 

23/07/2019 - Com 47,6% dos brasileiros sem coleta de esgoto, 
meta de universalização até 2033 é 'impossível', diz especialista 

 

  

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10403-icmbio-e-parceiros-lancam-o-guia-acampando-com-criancas
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10403-icmbio-e-parceiros-lancam-o-guia-acampando-com-criancas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/acoes-para-protecao-de-recursos-hidricos-beneficiam-comunidades-rurais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/acoes-para-protecao-de-recursos-hidricos-beneficiam-comunidades-rurais
https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/07/17/documentario-mostra-a-relacao-entre-natureza-e-caos-urbano-no-rio-de-janeiro.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/07/17/documentario-mostra-a-relacao-entre-natureza-e-caos-urbano-no-rio-de-janeiro.ghtml
http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2019/07/especialista-faz-alerta-sobre-protecao-das-florestas-no-brasil
http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2019/07/especialista-faz-alerta-sobre-protecao-das-florestas-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/qualidade-do-ar-na-grande-sao-paulo-melhorou-nos-ultimos-10-anos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/qualidade-do-ar-na-grande-sao-paulo-melhorou-nos-ultimos-10-anos
https://avozdacidade.com/wp/vereador-de-resende-pede-monitoramento-para-o-trecho-da-bacia-do-rio-preto/
https://avozdacidade.com/wp/vereador-de-resende-pede-monitoramento-para-o-trecho-da-bacia-do-rio-preto/
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/07/21/abastecimento-de-agua-pode-ser-interrompido-em-varios-bairros-de-barra-mansa.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/07/21/abastecimento-de-agua-pode-ser-interrompido-em-varios-bairros-de-barra-mansa.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/07/22/interna_gerais,1071364/autorizacao-para-barragens-13-vezes-maiores-no-semiarido-causa-temor.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/07/22/interna_gerais,1071364/autorizacao-para-barragens-13-vezes-maiores-no-semiarido-causa-temor.shtml
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15546-abertas-hoje,-inscri%C3%A7%C3%B5es-podem-ser-feitas-at%C3%A9-22-de-outubro.html
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15546-abertas-hoje,-inscri%C3%A7%C3%B5es-podem-ser-feitas-at%C3%A9-22-de-outubro.html
https://www.oeco.org.br/colunas/fernando-fernandez/destruir-o-meio-ambiente-e-completamente-imoral/
https://www.oeco.org.br/colunas/fernando-fernandez/destruir-o-meio-ambiente-e-completamente-imoral/
https://www.destakjornal.com.br/cidades/sao-paulo/detalhe/mp-faz-diagnostico-da-educacao-ambiental-no-vale-do-paraiba
https://www.destakjornal.com.br/cidades/sao-paulo/detalhe/mp-faz-diagnostico-da-educacao-ambiental-no-vale-do-paraiba
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/07/23/com-476percent-dos-brasileiros-sem-coleta-de-esgoto-meta-de-universalizacao-ate-2033-e-impossivel-diz-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/07/23/com-476percent-dos-brasileiros-sem-coleta-de-esgoto-meta-de-universalizacao-ate-2033-e-impossivel-diz-especialista.ghtml


IGAM 

25/07/2019 - Inscrições abertas para o 10º Prêmio Hugo 
Werneck 

 

ONU Brasil 
25/07/2019 - ONU convoca todos os níveis de governo a 

combater poluição do ar e mudanças climáticas 
 

EcoDebate 
25/07/2019 - Contaminantes Emergentes: Difíceis de remover 

nas estações de tratamento de água, fármacos, cosméticos e 
outros compostos contaminam recursos hídricos 

 
EcoDebate 

25/07/2019 - Aquecimento global acelerará o ciclo da água 
sobre as regiões globais de monção 

 
 

  

  

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

 

  

 

 

 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2146-inscricoes-abertas-para-o-10o-premio-hugo-werneck
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2146-inscricoes-abertas-para-o-10o-premio-hugo-werneck
https://nacoesunidas.org/onu-convoca-todos-os-niveis-de-governo-a-combater-poluicao-do-ar-e-mudancas-climaticas/
https://nacoesunidas.org/onu-convoca-todos-os-niveis-de-governo-a-combater-poluicao-do-ar-e-mudancas-climaticas/
https://www.ecodebate.com.br/2019/07/25/contaminantes-emergentes-dificeis-de-remover-nas-estacoes-de-tratamento-de-agua-farmacos-cosmeticos-e-outros-compostos-contaminam-recursos-hidricos/
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