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World Environment Day 

03/06/2019 - ONU Meio Ambiente promove ações para 
#CombaterAPoluiçãoDoAr em todo o Brasil e celebrar o Dia 

Mundial do Meio Ambiente 
 

Metrópoles 

05/06/2019 - Dia Mundial do Meio Ambiente: ONU promove 
desafio nas redes sociais 
 

Metro Jornal 

05/06/2019 - Mostra Ecofalante de Cinema lembra Dia Mundial 
do Meio Ambiente 
 

Catraca Livre 
05/06/2019 - Dia Mundial do Meio Ambiente: o que podemos 

fazer pela qualidade do ar 
 

Repórter Brasil 
05/06/2019 - É possível eliminar resíduos de agrotóxicos da água 

e dos alimentos? 
 

Jovem Pan 
05/06/2019 - Governo de SP distribui R$35 mi para ações 

ambientais; ‘recurso é democrático’, defende secretário 
 

Diário do Aço 

05/06/2019 - Nove estados da Mata Atlântica tem nível de 

desmatamento zero 
 

Agência Nacional de Águas 

05/06/2019 - Nota de Esclarecimento 
 

Igam 
05/06/2019 - Governo de Minas comemora Dia do Meio Ambiente 

com avanços na pasta ambiental 
 

Ministério do Meio Ambiente 
05/06/2019 - MMA anuncia programa de qualidade do ar 

  

https://www.worldenvironmentday.global/pt-br/story/onu-meio-ambiente-promove-acoes-para-combaterapoluicaodoar-em-todo-o-brasil-e-celebrar-o-dia
https://www.worldenvironmentday.global/pt-br/story/onu-meio-ambiente-promove-acoes-para-combaterapoluicaodoar-em-todo-o-brasil-e-celebrar-o-dia
https://www.worldenvironmentday.global/pt-br/story/onu-meio-ambiente-promove-acoes-para-combaterapoluicaodoar-em-todo-o-brasil-e-celebrar-o-dia
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/bem-estar/dia-mundial-do-meio-ambiente-onu-promove-desafio-nas-redes-sociais
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/bem-estar/dia-mundial-do-meio-ambiente-onu-promove-desafio-nas-redes-sociais
https://www.metrojornal.com.br/entretenimento/2019/06/05/mostra-ecofalante-de-cinema-dia-mundial-do-meio-ambiente.html
https://www.metrojornal.com.br/entretenimento/2019/06/05/mostra-ecofalante-de-cinema-dia-mundial-do-meio-ambiente.html
https://catracalivre.com.br/cidadania/dia-mundial-do-meio-ambiente-qualidade-do-ar/
https://catracalivre.com.br/cidadania/dia-mundial-do-meio-ambiente-qualidade-do-ar/
https://reporterbrasil.org.br/2019/06/e-possivel-eliminar-residuos-de-agrotoxicos-da-agua-e-dos-alimentos/
https://reporterbrasil.org.br/2019/06/e-possivel-eliminar-residuos-de-agrotoxicos-da-agua-e-dos-alimentos/
https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/governo-de-sp-distribui-r35-mi-para-acoes-ambientais-recurso-e-democratico-defende-secretario.html
https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/governo-de-sp-distribui-r35-mi-para-acoes-ambientais-recurso-e-democratico-defende-secretario.html
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0068851-nove-estados-da-mata-atlantica-tem-nivel-do-desmatamento-zero
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0068851-nove-estados-da-mata-atlantica-tem-nivel-do-desmatamento-zero
https://www.ana.gov.br/noticias/nota-de-esclarecimento
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2116-governo-de-minas-comemora-dia-do-meio-ambiente-com-avancos-na-pasta-ambiental
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2116-governo-de-minas-comemora-dia-do-meio-ambiente-com-avancos-na-pasta-ambiental
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15508-mma-anuncia-programa-de-qualidade-do-ar.html


 

Inea  

05/06/2019 - No Dia Mundial do Meio Ambiente, Secretaria de 

Estado do Ambiente e Sustentabilidade e Inea inauguram 

Espaço Convivência Sustentável 
 

TV Rio Sul (RJTV 1ª edição) 

05/06/2019 - Índices de tratamento de esgoto são preocupantes 

no Sul do Rio 

 

Notícias Agrícolas 

06/06/2019 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento busca a 

integração da pesquisa agropecuária com a preservação 

ambiental 
 

Net Diário 
12/06/2019 - Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas 

debate os rios 

 

G1 (Norte Fluminense) 
12/06/2019 - Abastecimento de água será interrompido neste 

domingo em bairros de Campos, no RJ 
 

Multiplix 

12/06/2019 - Encontro ambiental vai lançar "Carta de Teresópolis" 

com diagnóstico dos rios da região 
 

Portal R3 

12/06/2019 - Rio Paraíba é tema do VI Encontro de Educadores 
em Jacareí 
 

CBH-PS 
12/06/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos 

em obras de saneamento básico nos municípios 

 

ONU Brasil 

17/06/2019 - Planeta perde 24 bilhões de toneladas de solo fértil 
todos os anos, alerta ONU 
 

Agência Brasil 
17/06/2019 - No Brasil, 85 municípios cumprem requisitos de 

saneamento básico 
 

Sfn Notícias 

17/06/2019 - Ambiental encontra ponto de extração ilegal de 

ouro no Rio Paraíba do Sul, em Itaocara 
 

 

http://www.inea.rj.gov.br/no-dia-mundial-do-meio-ambiente-secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-ana-lucia-santoro-e-governador-wilson-witzel-inauguram-espaco-convivencia-sustentavel/
http://www.inea.rj.gov.br/no-dia-mundial-do-meio-ambiente-secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-ana-lucia-santoro-e-governador-wilson-witzel-inauguram-espaco-convivencia-sustentavel/
http://www.inea.rj.gov.br/no-dia-mundial-do-meio-ambiente-secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-ana-lucia-santoro-e-governador-wilson-witzel-inauguram-espaco-convivencia-sustentavel/
https://globoplay.globo.com/v/7669549/
https://globoplay.globo.com/v/7669549/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/236741-secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-busca-a-integracao-da-pesquisa-agropecuaria-com-a-preservacao.html#.XPkpuhZKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/236741-secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-busca-a-integracao-da-pesquisa-agropecuaria-com-a-preservacao.html#.XPkpuhZKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/236741-secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-busca-a-integracao-da-pesquisa-agropecuaria-com-a-preservacao.html#.XPkpuhZKjIU
https://www.netdiario.com.br/noticias/encontro-de-comites-de-bacias-hidrograficas-debate-os-rios-fluminenses
https://www.netdiario.com.br/noticias/encontro-de-comites-de-bacias-hidrograficas-debate-os-rios-fluminenses
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/06/11/abastecimento-de-agua-sera-interrompido-neste-domingo-em-bairros-de-campos-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/06/11/abastecimento-de-agua-sera-interrompido-neste-domingo-em-bairros-de-campos-no-rj.ghtml
https://www.portalmultiplix.com/noticias/meio-ambiente/encontro-ambiental-vai-lancar-carta-de-teresopolis-com-diagnostico-dos-rios-da-regiao
https://www.portalmultiplix.com/noticias/meio-ambiente/encontro-ambiental-vai-lancar-carta-de-teresopolis-com-diagnostico-dos-rios-da-regiao
https://www.portalr3.com.br/2019/06/rio-paraiba-e-tema-do-vi-encontro-de-educadores-em-jacarei/
https://www.portalr3.com.br/2019/06/rio-paraiba-e-tema-do-vi-encontro-de-educadores-em-jacarei/
http://www.comiteps.sp.gov.br/noticias/ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios
http://www.comiteps.sp.gov.br/noticias/ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios
https://nacoesunidas.org/planeta-perde-24-bilhoes-de-toneladas-de-solo-fertil-todos-os-anos-alerta-onu/amp/
https://nacoesunidas.org/planeta-perde-24-bilhoes-de-toneladas-de-solo-fertil-todos-os-anos-alerta-onu/amp/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-06/no-brasil-85-municipios-cumprem-todos-requisitos-de-saneamento-basico
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-06/no-brasil-85-municipios-cumprem-todos-requisitos-de-saneamento-basico
http://www.sfnoticias.com.br/ambiental-encontra-ponto-de-extracao-ilegal-de-ouro-no-rio-paraiba-do-sul-em-itaocara
http://www.sfnoticias.com.br/ambiental-encontra-ponto-de-extracao-ilegal-de-ouro-no-rio-paraiba-do-sul-em-itaocara


ANA 

18/06/2019 - ANA realiza oficina para promover intercâmbio 

sobre planos de capacitação estaduais no contexto do 

PROGESTÃO 
 

TV Integração (MG Rural) 
26/06/2019 - Moradores usam turismo sustentável para 

preservar Rio do Peixe na Zona da Mata 
     

 

  

  

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

 

  

 

 

 
 
 

 

https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-oficina-para-promover-intercambio-sobre-planos-de-capacitacao-estaduais-no-contexto-do-progestao
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-oficina-para-promover-intercambio-sobre-planos-de-capacitacao-estaduais-no-contexto-do-progestao
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-oficina-para-promover-intercambio-sobre-planos-de-capacitacao-estaduais-no-contexto-do-progestao
https://globoplay.globo.com/v/7641645/programa/
https://globoplay.globo.com/v/7641645/programa/

