
 

 Março de 2019  

  

  

Guia de Muriaé 

Convênio garante tratamento de esgoto para distritos de 

Belisário e Itamuri em Muriaé  

Voz da Cidade 

Porto Real já conta com Espaço Cílios do Paraíba  

O Vale 

Represas da região ganham 33% de volume em 60 dias, diz 

ANA 

Rádio Muriaé 

Parceria garantirá tratamento de 100% da rede de esgoto dos 

distritos de Belisário e Itamuri 

Voz da Cidade 

Materiais utilizados para extração de areia em Valença são 

encontrados pela PM 

G1 

Ministério Público firma parceria com UFV e PM para 

elaboração de projetos ambientais na Bacia do Rio Doce 

SEA-RJ 

Seas promove seminário sobre segurança hídrica e 

barragens 

SENAC 

Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2019 

  

https://www.guiamuriae.com.br/noticias/cidade/convenio-garante-tratamento-de-esgoto-para-distritos-de-belisario-e-itamuri-em-muriae/
https://www.guiamuriae.com.br/noticias/cidade/convenio-garante-tratamento-de-esgoto-para-distritos-de-belisario-e-itamuri-em-muriae/
https://avozdacidade.com/wp/porto-real-ja-conta-com-o-espaco-cilios-do-paraiba/
http://www.ovale.com.br/_conteudo/2019/03/politica/72291-represas-da-regiao-ganham-33-de-volume-em-60-dias-diz-ana.html
http://www.ovale.com.br/_conteudo/2019/03/politica/72291-represas-da-regiao-ganham-33-de-volume-em-60-dias-diz-ana.html
http://www.radiomuriae.com.br/noticias/parceria-garantira-tratamento-de-100-da-rede-de-esgoto-dos-distritos-de-belisario-e-itamuri-
http://www.radiomuriae.com.br/noticias/parceria-garantira-tratamento-de-100-da-rede-de-esgoto-dos-distritos-de-belisario-e-itamuri-
https://avozdacidade.com/wp/materiais-utilizados-para-extracao-de-areia-em-valenca-sao-encontrados-pela-pm/
https://avozdacidade.com/wp/materiais-utilizados-para-extracao-de-areia-em-valenca-sao-encontrados-pela-pm/
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/03/11/ministerio-publico-firma-parceria-com-ufv-e-pm-para-elaboracao-de-projetos-ambientais-na-bacia-do-rio-doce.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/03/11/ministerio-publico-firma-parceria-com-ufv-e-pm-para-elaboracao-de-projetos-ambientais-na-bacia-do-rio-doce.ghtml
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=10745310
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=10745310
http://setor3.com.br/premio-fundacao-banco-do-brasil-de-tecnologia-social-2019/


Multiplix 

Comitê Rio Dois Rios tem novos representantes 

O Dia 

A força das mulheres no meio ambiente 

Diário de Petrópolis 

Comitê Piabanha lança edital na área de saneamento 

Portal R3 

Semana da Água em São José trará reflexão sobre a 

proteção dos recursos hídricos 

G1 (Sul do Rio e Costa Verde) 

Após forte temporal, nível do Rio Paraíba do Sul aumenta no 

Sul do Rio 

G1 (Norte Fluminense) 

Água de canal no interior do Rio será analisada após 

aparecimento de 30 kg de peixes mortos 

IGAM 

Semana da água leva modelo de gestão sustentável dos 

recursos hídricos a debate 

ANA 

Especialistas debatem lições das crises hídricas recentes e 

perspectivas futuras sobre o tema 

MMA 

Inscrições abertas para cursos a distância de educação 

ambiental e água 

Agência Brasil 

Falta saneamento básico para 2 bilhões de pessoas no 

mundo, diz ONU 

https://www.portalmultiplix.com/noticias/comite-rio-dois-rios-tem-novos-representantes
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/03/5625546-a-forca-das-mulheres-no-meio-ambiente.html#foto=1
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/comite-piabanha-lanca-edital-na-area-de-saneamento-163154
https://www.portalr3.com.br/2019/03/semana-da-agua-em-sao-jose-trara-reflexao-sobre-a-protecao-dos-recursos-hidricos/
https://www.portalr3.com.br/2019/03/semana-da-agua-em-sao-jose-trara-reflexao-sobre-a-protecao-dos-recursos-hidricos/
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/03/18/apos-forte-temporal-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-aumenta-no-sul-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/03/18/apos-forte-temporal-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-aumenta-no-sul-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/03/18/agua-de-canal-no-interior-do-rio-sera-analisada-apos-aparecimento-de-30-kg-de-peixes-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/03/18/agua-de-canal-no-interior-do-rio-sera-analisada-apos-aparecimento-de-30-kg-de-peixes-mortos.ghtml
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2066-semana-da-agua-leva-modelo-de-gestao-sustentavel-dos-recursos-hidricos-a-debate
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2066-semana-da-agua-leva-modelo-de-gestao-sustentavel-dos-recursos-hidricos-a-debate
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/especialistas-debatem-licoes-das-crises-hidricas-recentes-e-perspectivas-futuras-sobre-o-tema
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/especialistas-debatem-licoes-das-crises-hidricas-recentes-e-perspectivas-futuras-sobre-o-tema
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15424-inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-cursos-a-dist%C3%A2ncia-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental-e-%C3%A1gua.html
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15424-inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-cursos-a-dist%C3%A2ncia-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental-e-%C3%A1gua.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/falta-saneamento-basico-para-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo-diz-onu
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/falta-saneamento-basico-para-2-bilhoes-de-pessoas-no-mundo-diz-onu


O Globo 

Witzel se reunirá com ministro do Meio Ambiente para tratar 

sobre risco em barragens e crise hídrica no estado 

A Voz da Cidade  

Projeto leva alunos da rede municipal de Resende para 

conhecer a Hidrelétrica de Furnas 

Exame 

Os alertas da Associação Brasileira de Recursos Hídricos 

sobre o Dia Mundial da Água 

G1 (Norte Fluminense) 

Rio Paraíba do Sul, em Campos, RJ, terá soltura de 6 mil 

peixes nesta quinta 

Diário Carioca 

TJRJ e SEAS promovem seminário sobre segurança hídrica e 

de barragens no estado 

O Dia 

Falta d'água será um dos temas de seminário do Inea 

O Dia 

Cidades celebram a água 

Guia Muriaé 

Itamuri: 100% do esgoto do distrito será tratado com a 

construção da nova ETE 

G1 (Vale do Paraíba e Região) 

No Dia Mundial da Água especialistas do Inpe alertam para a 

preservação de árvores 

G1 (Zona da Mata) 

No Dia Mundial da Água, conheça a história, os problemas e 

curiosidades do Rio Paraibuna em Juiz de Fora 

https://oglobo.globo.com/rio/witzel-se-reunira-com-ministro-do-meio-ambiente-para-tratar-sobre-risco-em-barragens-crise-hidrica-no-estado-23534296
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-se-reunira-com-ministro-do-meio-ambiente-para-tratar-sobre-risco-em-barragens-crise-hidrica-no-estado-23534296
https://avozdacidade.com/wp/projeto-leva-alunos-da-rede-municipal-de-resende-para-conhecer-a-hidreletrica-de-furnas/
https://avozdacidade.com/wp/projeto-leva-alunos-da-rede-municipal-de-resende-para-conhecer-a-hidreletrica-de-furnas/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/os-alertas-da-associacao-brasileira-de-recursos-hidricos-sobre-o-dia-mundial-da-agua/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/os-alertas-da-associacao-brasileira-de-recursos-hidricos-sobre-o-dia-mundial-da-agua/
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/03/20/rio-paraiba-do-sul-em-campos-rj-tera-soltura-de-6-mil-peixes-nesta-quinta.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/03/20/rio-paraiba-do-sul-em-campos-rj-tera-soltura-de-6-mil-peixes-nesta-quinta.ghtml
https://odiariocarioca.com/noticia-2019-03-20-tjrj-e-seas-promovem-seminario-sobre-seguranca-hidrica-e-de-barragens-no-estado-9650976.carioca.html
https://odiariocarioca.com/noticia-2019-03-20-tjrj-e-seas-promovem-seminario-sobre-seguranca-hidrica-e-de-barragens-no-estado-9650976.carioca.html
https://odia.ig.com.br/colunas/vida-e-meio-ambiente/2019/03/5627920-falta-d-agua-sera-um-dos-temas-de-seminario-do-inea.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/o-dia-no-estado/2019/03/5627662-cidades-celebram-a-agua.html#foto=1
https://www.guiamuriae.com.br/noticias/cidade/itamuri-100-do-esgoto-do-distrito-sera-tratado-com-a-construcao-da-nova-ete/
https://www.guiamuriae.com.br/noticias/cidade/itamuri-100-do-esgoto-do-distrito-sera-tratado-com-a-construcao-da-nova-ete/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/03/22/no-dia-mundial-da-agua-especialistas-do-inpe-alertam-para-a-preservacao-de-arvores.ghtml?fbclid=IwAR1hAmT-9sTDKbIi_6-4whr1hZxL_acNKPRZ4bRWI5jQ9A8Xbt5vuUZcFFU
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/03/22/no-dia-mundial-da-agua-especialistas-do-inpe-alertam-para-a-preservacao-de-arvores.ghtml?fbclid=IwAR1hAmT-9sTDKbIi_6-4whr1hZxL_acNKPRZ4bRWI5jQ9A8Xbt5vuUZcFFU
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-a-historia-os-problemas-e-curiosidades-do-rio-paraibuna-em-juiz-de-fora.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-a-historia-os-problemas-e-curiosidades-do-rio-paraibuna-em-juiz-de-fora.ghtml


G1 (Norte Fluminense) 

Dia da Água: Rio Paraíba do Sul contabiliza cinco anos com 

nível baixo no Norte Fluminense 

Folha de São Paulo 

Grandes rios brasileiros estão por um triz 

Agência O Globo 

CEIVAP completa 23 anos no Dia Mundial da Água 

Folha Geral 

CEIVAP completa 23 anos no Dia Mundial da Água 

Gazeta do Dia 

CEIVAP completa 23 anos no Dia Mundial da Água 

Gazeta de Brasília 

CEIVAP completa 23 anos no Dia Mundial da Água 

Por Dentro de Minas 

CEIVAP completa 23 anos no Dia Mundial da Água 

Folha de São Paulo 

Cidades ficam mais vulneráveis a extremos de enchentes e 

secas 

ONU Brasil 

ARTIGO: Dia Mundial da Água 2019 — ‘Não deixar ninguém 

para trás’ 

G1 

Crise da água: E se só você estiver fazendo sua parte? 

G1 

Dia Mundial da Água: reflorestamento pode ajudar a diminuir 

estresse hídrico 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/03/22/dia-da-agua-rio-paraiba-do-sul-contabiliza-cinco-anos-com-nivel-baixo-no-norte-fluminense.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/03/22/dia-da-agua-rio-paraiba-do-sul-contabiliza-cinco-anos-com-nivel-baixo-no-norte-fluminense.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/grandes-rios-brasileiros-estao-por-um-triz.shtml
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=57303&tit=CEIVAP+completa+23+anos+no+Dia+Mundial+da+%C3%81gua
https://www.folhageral.com/newsdino/?title=ceivap-completa-23-anos-no-dia-mundial-da-agua&partnerid=1374&releaseid=200840#axzz5iw96UGoK
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-completa-23-anos-no-dia-mundial-da-agua&partnerid=1659&releaseId=200840
http://gazetabrasilia.com.br/newsdino/?title=ceivap-completa-23-anos-no-dia-mundial-da-agua&partnerid=1623&releaseId=200840
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-completa-23-anos-no-dia-mundial-da-agua&partnerid=1345&releaseid=200840
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/cidades-ficam-mais-vulneraveis-a-extremos-de-enchentes-e-secas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/cidades-ficam-mais-vulneraveis-a-extremos-de-enchentes-e-secas.shtml
https://nacoesunidas.org/artigo-dia-mundial-da-agua-2019-nao-deixar-ninguem-para-tras/
https://nacoesunidas.org/artigo-dia-mundial-da-agua-2019-nao-deixar-ninguem-para-tras/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2019/03/22/crise-da-agua-e-se-so-voce-estiver-fazendo-sua-parte.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/22/dia-mundial-da-agua-reflorestamento-pode-ajudar-a-diminuir-estresse-hidrico.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/22/dia-mundial-da-agua-reflorestamento-pode-ajudar-a-diminuir-estresse-hidrico.ghtml


O Globo 

No Dia Mundial da Água, estudo mostra que rejeito da 

barragem de Brumadinho atingiu o Rio São Francisco 

Rádio EBC 

Dia Mundial da Água chama atenção para reflexão sobre o 

recurso 

Crypto ID 

Dia Mundial da Água: como a tecnologia tem contribuído 

para poupar esse recurso fundamental à vida – Ouça 

Terra 

Dia Mundial da Água: O tema deste ano é sobre acesso 

A Voz da Cidade  

Situação Hidrológica da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 

(SEAS/RJ) 

SEAS assume a presidência do Comitê de Bacia do Rio 

Paraíba do Sul 

A Voz da cidade  

Nova diretoria  

Correio do Brasil 

Secretária do ambiente assume presidência do Comitê da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Agência O Globo 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Por Dentro de Minas 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Gazeta do Dia 

https://oglobo.globo.com/brasil/no-dia-mundial-da-agua-estudo-mostra-que-rejeito-da-barragem-de-brumadinho-atingiu-rio-sao-francisco-23542949
https://oglobo.globo.com/brasil/no-dia-mundial-da-agua-estudo-mostra-que-rejeito-da-barragem-de-brumadinho-atingiu-rio-sao-francisco-23542949
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/03/dia-mundial-da-agua-chama-atencao-para-reflexao-sobre-o-bem
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/03/dia-mundial-da-agua-chama-atencao-para-reflexao-sobre-o-bem
https://cryptoid.com.br/certisign/dia-mundial-da-agua-como-a-tecnologia-tem-contribuido-para-poupar-esse-recurso-fundamental-a-vida-ouca/
https://cryptoid.com.br/certisign/dia-mundial-da-agua-como-a-tecnologia-tem-contribuido-para-poupar-esse-recurso-fundamental-a-vida-ouca/
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/dia-mundial-da-agua-o-tema-deste-ano-e-sobre-acesso,0c614d09b1304ba0ca7fa6128038cdc5cdi9tcdh.html
https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-27-de-marco-de-2019/
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=11077368
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=11077368
https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-28-de-marco-de-2019/
https://www.correiodobrasil.com.br/secretaria-ambiente-assume-presidencia-comite-bacia-rio-paraiba-sul/
https://www.correiodobrasil.com.br/secretaria-ambiente-assume-presidencia-comite-bacia-rio-paraiba-sul/
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=57645&tit=CEIVAP+elege+nova+diretoria+para+o+bi%C3%AAnio+2019-2021
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021&partnerid=1345&releaseid=200841


CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Folha Geral 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Gazeta Brasília 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

SOS Notícias 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Falando da notícia  

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Web Jornalismo 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021  

Casa de Notícias 

CEIVAP elege nova diretoria para o biênio 2019-2021 

Jornal O Globo 

Brasil está perto de cumprir meta de universalização dos 

serviços de água, mas não de esgoto 

SENAC 

Edital para projetos de gestão e disponibilidade de água 

IGAM 

Premiação incentiva boas práticas ambientais e gestão 

sustentável de resíduos 

R7 

Rio Paraíba do Sul sobe e cidades do norte fluminense 

monitoram nível da água 

A Voz da Cidade  

https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021&partnerid=1659&releaseId=200841
https://www.folhageral.com/newsdino/?title=ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021&partnerid=1374&releaseid=200841#axzz5jZBs6uk4
https://www.folhageral.com/newsdino/?title=ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021&partnerid=1374&releaseid=200841#axzz5jZBs6uk4
https://sosnoticias.com.br/noticia/336/ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021
http://falandodanoticia.blogspot.com/p/noticia-dino.html?title=ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021&partnerid=96&releaseId=200841
https://wj001.cmswebsg.com.br/noticia/185/ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-elege-nova-diretoria-para-o-bienio-2019-2021&partnerid=1590&releaseId=200841
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-esta-perto-de-cumprir-meta-de-universalizacao-dos-servicos-de-agua-mas-nao-de-esgoto-23541895
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-esta-perto-de-cumprir-meta-de-universalizacao-dos-servicos-de-agua-mas-nao-de-esgoto-23541895
http://setor3.com.br/edital-para-projetos-de-gestao-e-disponibilidade-de-agua/
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2077-premiacao-incentiva-boas-praticas-ambientais-e-gestao-sustentavel-de-residuos
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/2077-premiacao-incentiva-boas-praticas-ambientais-e-gestao-sustentavel-de-residuos
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/rio-paraiba-do-sul-sobe-e-cidades-do-norte-fluminense-monitoram-nivel-da-agua-27032019
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/rio-paraiba-do-sul-sobe-e-cidades-do-norte-fluminense-monitoram-nivel-da-agua-27032019


Ato Ambiental em Volta Redonda com participação da 

Federação de Estudantes de Direito da UFF 

NF Notícias 

Avanço do mar entre as pautas na Câmara de São João da 

Barra 

Jornal da USP 

Abastecimento brasileiro depende de poços artesianos sob 

risco de contaminação 

 
   
   

  

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

 

 
 
 
 

https://avozdacidade.com/wp/ato-ambiental-em-volta-redonda-com-participacao-da-federacao-de-estudantes-de-direito-da-uff/
https://avozdacidade.com/wp/ato-ambiental-em-volta-redonda-com-participacao-da-federacao-de-estudantes-de-direito-da-uff/
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-15529/avanco-do-mar-entre-as-pautas-na-camara-de-sao-joao-da-barra
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-15529/avanco-do-mar-entre-as-pautas-na-camara-de-sao-joao-da-barra
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/abastecimento-brasileiro-depende-de-pocos-artesianos-sob-risco-de-contaminacao/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/abastecimento-brasileiro-depende-de-pocos-artesianos-sob-risco-de-contaminacao/

