
 

 

 maio de 2019  

      

  

Agência Nacional de Águas 
02/05/2019 - Seminário discute aprendizado do 8º Fórum Mundial 
da Água um ano após o evento 

 
SENAC  
02/05/2019 - Minidocumentários mostra saneamento básico 

 
G1 
02/05/2019 - Polícia flagra extração ilegal de ouro no Rio Paraíba 
do Sul, em São Fidélis, no RJ 
 

Uol 
02/05/2019 - Estudo prevê risco de falta de água para 60 milhões 

de brasileiros 
 
Diário do Vale 
08/05/2019 - Escola desenvolve projeto ambiental em Piraí 
 

Agência Nacional de Águas 
08/05/2019 - Inscrições para mestrado gratuito em gestão e 

regulação de recursos hídricos são prorrogadas até 21 de maio 
 
SEMAD 
08/05/2019 - Sisema abre consulta pública para o Programa 
Somos Todos Água 

 
Ministério do Meio Ambiente 
08/05/2019 - MMA investe no fortalecimento do ecoturismo 

 
ONU Brasil 
08/05/2019 - ONU alerta contra impactos ambientais da 
dessalinização para fornecimento de água doce 
 

Terra 
08/05/2019 - ABES-SP e Fundação Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo debaterão a MP do Saneamento, no dia 16 de maio 
 
 

 

  

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/seminario-discute-aprendizado-do-8o-forum-mundial-da-agua-um-ano-apos-o-evento
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/seminario-discute-aprendizado-do-8o-forum-mundial-da-agua-um-ano-apos-o-evento
http://setor3.com.br/minidocumentarios-mostra-saneamento-basico/
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/04/30/policia-flagra-extracao-ilegal-de-ouro-no-rio-paraiba-do-sul-em-sao-fidelis-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/04/30/policia-flagra-extracao-ilegal-de-ouro-no-rio-paraiba-do-sul-em-sao-fidelis-no-rj.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/01/risco-de-falta-de-agua-ameaca-32-milhoes-em-sp-e-no-rio-diz-agencia.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/01/risco-de-falta-de-agua-ameaca-32-milhoes-em-sp-e-no-rio-diz-agencia.htm
https://diariodovale.com.br/cidade/escola-desenvolve-projeto-ambiental-em-pirai/
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/inscricoes-para-mestrado-gratuito-em-gestao-e-regulacao-de-recursos-hidricos-sao-prorrogadas-ate-21-de-maio
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/inscricoes-para-mestrado-gratuito-em-gestao-e-regulacao-de-recursos-hidricos-sao-prorrogadas-ate-21-de-maio
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3826-sisema-abre-consulta-publica-para-o-programa-somos-todos-agua
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3826-sisema-abre-consulta-publica-para-o-programa-somos-todos-agua
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15483-mma-investe-no-fortalecimento-do-ecoturismo.html
https://nacoesunidas.org/onu-alerta-contra-impactos-ambientais-da-dessalinizacao-para-fornecimento-de-agua-doce/
https://nacoesunidas.org/onu-alerta-contra-impactos-ambientais-da-dessalinizacao-para-fornecimento-de-agua-doce/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/abes-sp-e-fundacao-escola-de-sociologia-e-politica-de-sao-paulo-debaterao-a-mp-do-saneamento-no-dia-16-de-maio,5712af19e3e749434dc3574f3d80883bofk5mqdz.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/abes-sp-e-fundacao-escola-de-sociologia-e-politica-de-sao-paulo-debaterao-a-mp-do-saneamento-no-dia-16-de-maio,5712af19e3e749434dc3574f3d80883bofk5mqdz.html


Terra 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 
obras de saneamento básico nos municípios 

 
Agência O Globo 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 

obras de saneamento básico nos municípios 
 

Por Dentro de Minas 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 
obras de saneamento básico nos municípios 

 
Gazeta do Dia 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 
obras de saneamento básico nos municípios 
 

Folha Geral 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 

obras de saneamento básico nos municípios 
 

Portal Comunique-se 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 
obras de saneamento básico nos municípios 

 
Casa de Notícias 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 
obras de saneamento básico nos municípios 
 

Revista Ecotour 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 

obras de saneamento básico nos municípios 

 
Notícias Populares 
13/05/2019 - CEIVAP lança edital que viabiliza investimentos em 
obras de saneamento básico nos municípios 

 
INEA 
23/05/2019 - Inea reconhece a criação de duas RPPNs, que juntas 
irão proteger mais de 50 hectares de Mata Atlântica 
 

Diário do Rio 
23/05/2019 - Represa quase transborda no estado do Rio e 

reforça antigo problema 
 
Diário do Vale 
23/05/2019 - Presidente do Inea solicita projeto-piloto para o Rio 
Barra Mansa 

 
Agência Nacional de Águas 
23/05/2019 - MP 868: "Normas de referência no saneamento 

serão feitas progressivamente e observando peculiaridades 
regionais", diz Christianne Dias 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios,1e5450734e5b26b7bd055236020097751p5y97hs.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios,1e5450734e5b26b7bd055236020097751p5y97hs.html
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=59311&tit=CEIVAP+lan%C3%A7a+edital+que+viabiliza+investimentos+em+obras+de+saneamento+b%C3%A1sico+nos+munic%C3%ADpios
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=59311&tit=CEIVAP+lan%C3%A7a+edital+que+viabiliza+investimentos+em+obras+de+saneamento+b%C3%A1sico+nos+munic%C3%ADpios
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1345&releaseid=207120
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1345&releaseid=207120
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1659&releaseId=207120
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1659&releaseId=207120
https://www.folhageral.com/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1374&releaseid=207120#axzz5npRRtoAS
https://www.folhageral.com/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1374&releaseid=207120#axzz5npRRtoAS
http://portal.comunique-se.com.br/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=33&releaseid=207120
http://portal.comunique-se.com.br/newsdino/?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=33&releaseid=207120
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1590&releaseId=207120
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=1590&releaseId=207120
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=53&releaseId=207120
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=53&releaseId=207120
http://amsoldera.blogspot.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=15&releaseId=207120
http://amsoldera.blogspot.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-edital-que-viabiliza-investimentos-em-obras-de-saneamento-basico-nos-municipios&partnerid=15&releaseId=207120
http://www.inea.rj.gov.br/inea-reconhece-a-criacao-de-duas-rppns-que-juntas-irao-proteger-mais-de-50-hectares-de-mata-atlantica/
http://www.inea.rj.gov.br/inea-reconhece-a-criacao-de-duas-rppns-que-juntas-irao-proteger-mais-de-50-hectares-de-mata-atlantica/
https://diariodorio.com/represa-quase-transborda-no-estado-do-rio-e-reforca-antigo-problema/
https://diariodorio.com/represa-quase-transborda-no-estado-do-rio-e-reforca-antigo-problema/
https://diariodovale.com.br/politica/presidente-do-inea-solicita-projeto-piloto-para-o-rio-barra-mansa/
https://diariodovale.com.br/politica/presidente-do-inea-solicita-projeto-piloto-para-o-rio-barra-mansa/
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/mp-868-normas-de-referencia-no-saneamento-serao-feitas-progressivamente-e-observando-peculiaridades-regionais-diz-christianne-dias
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/mp-868-normas-de-referencia-no-saneamento-serao-feitas-progressivamente-e-observando-peculiaridades-regionais-diz-christianne-dias
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/mp-868-normas-de-referencia-no-saneamento-serao-feitas-progressivamente-e-observando-peculiaridades-regionais-diz-christianne-dias


 

IGAM 
23/05/2019 - Igam apresenta Modelagem Institucional para 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
 
Guia do Estudante  
27/05/2019 - Por que o Brasil tem tantas barragens perigosas? 
 

A Voz da Cidade 
27/05/2019 - Projeto-Piloto para o Rio Barra Mansa é solicitado 
pelo presidente do INEA 

 
Prefeitura de Teresópolis 
27/05/2019 - Proposta de rede coletora de esgoto e curso de 
moda sustentável marcam etapa de projeto de proteção às 
nascentes e comunidades produtoras de água 

 
Hoje em Dia 
27/05/2019 - Prorrogadas inscrições para o Prêmio Boas Práticas 
Ambientais 

 
Agora Vale 
27/05/2019 - Região de Jacareí passa a ser contemplada em 

projeto de recuperação de bacias hidrográficas 
 

Ministério do Meio Ambiente  
27/05/2019 - Projeto enfoca biodiversidade e mudança do clima 
 

O Diário 
29/05/2019 - Pesquisadores da UMC estudam repovoamento de 

peixes do Alto Tietê 
 
Agência Brasil 
29/05/2019 - Produtores rurais recebem Pagamentos por Serviços 
Ambientais 

 
G1 
29/05/2019 - Teresópolis, RJ, abre processo de licitação para 

começar a tratar o esgoto da cidade 
 

O Vale 
29/05/2019 - Projeto recupera bacias hidrográficas em Jacareí 

     

    

 

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/2110-igam-apresenta-modelagem-institucional-para-sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2110-igam-apresenta-modelagem-institucional-para-sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/por-que-o-brasil-tem-tantas-barragens-perigosas/
https://avozdacidade.com/wp/projeto-piloto-para-o-rio-barra-mansa-e-solicitado-pelo-presidente-do-inea/
https://avozdacidade.com/wp/projeto-piloto-para-o-rio-barra-mansa-e-solicitado-pelo-presidente-do-inea/
https://teresopolis.rj.gov.br/proposta-de-rede-coletora-de-esgoto-e-curso-de-moda-sustentavel-marcam-etapa-do-projeto-de-protecao-as-nascentes-e-comunidades-produtoras-de-agua/
https://teresopolis.rj.gov.br/proposta-de-rede-coletora-de-esgoto-e-curso-de-moda-sustentavel-marcam-etapa-do-projeto-de-protecao-as-nascentes-e-comunidades-produtoras-de-agua/
https://teresopolis.rj.gov.br/proposta-de-rede-coletora-de-esgoto-e-curso-de-moda-sustentavel-marcam-etapa-do-projeto-de-protecao-as-nascentes-e-comunidades-produtoras-de-agua/
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/educa%C3%A7%C3%A3o/prorrogadas-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-o-pr%C3%AAmio-boas-pr%C3%A1ticas-ambientais-1.716333
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/educa%C3%A7%C3%A3o/prorrogadas-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-o-pr%C3%AAmio-boas-pr%C3%A1ticas-ambientais-1.716333
https://www.agoravale.com.br/noticias/Servicos/regiao-de-jacarei-passa-a-ser-contemplada-em-projeto-de-recuperacao-de-bacias-hidrograficas
https://www.agoravale.com.br/noticias/Servicos/regiao-de-jacarei-passa-a-ser-contemplada-em-projeto-de-recuperacao-de-bacias-hidrograficas
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15499-projeto-enfoca-biodiversidade-e-mudan%C3%A7a-do-clima.html
https://www.odiariodemogi.net.br/mata-ciliar-favorece-o-repovoamento-de-peixes-do-alto-tiete/
https://www.odiariodemogi.net.br/mata-ciliar-favorece-o-repovoamento-de-peixes-do-alto-tiete/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/produtores-rurais-recebem-pagamentos-por-servicos-ambientais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/produtores-rurais-recebem-pagamentos-por-servicos-ambientais
https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2019/05/28/teresopolis-rj-abre-processo-de-licitacao-para-comecar-a-tratar-o-esgoto-da-cidade.ghtml
https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2019/05/28/teresopolis-rj-abre-processo-de-licitacao-para-comecar-a-tratar-o-esgoto-da-cidade.ghtml
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/05/79596-projeto-recupera-bacias-hidrograficas-em-jacarei.html


  

 

 

 
 


