
 

 

 Novembro de 2019  

     

  

Ururau 
04/11/2019 

Fechamento da foz do Rio Paraíba do Sul 
  

Nf Notícias 
04/11/2019 

Comitê explica fechamento da foz do Rio Paraíba do Sul 
  

O Vale 

04/11/2019 
Em 2019, RMVale tem maior volume de chuvas dos últimos cinco 

anos 
  

ICmbio 
04/11/2019 

Peixes reintroduzidos serão acompanhados por telemetria 
  

Gazeta de Piracicaba 
04/11/2019 

Agência das Bacias PCJ fará convênio com Instituição 
  

Correio 
04/11/2019 

Uma década de ações pelo bem maior 

  
Ururau 

04/11/2019 
Ação visando segurança no Pontal de Atafona 

 
 

Terra 
05/11/2019 

Construiremos normas do saneamento na base do consenso, diz 
diretor de agência sobre novo marco 

  

http://www.ururau.com.br/noticias/cidades/fechamento-da-foz-do-rio-paraiba-do-sul/27568/
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-18560/comite-explica-fechamento-da-foz-do-rio-paraiba-do-sul
http://w.ovale.com.br/_conteudo/economia/2019/10/90697-2019-tem-maior-volume-de-chuvas-na-rmvale-dos-ultimos-cinco-anos.html
http://w.ovale.com.br/_conteudo/economia/2019/10/90697-2019-tem-maior-volume-de-chuvas-na-rmvale-dos-ultimos-cinco-anos.html
http://icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10640-peixes-reintroduzidos-serao-acompanhados-por-telemetria
http://www.gazetadepiracicaba.com.br/_conteudo/2019/10/canais/piracicaba_e_regiao/877614-agencia-das-bacias-pcj-fara-convenio-com-instituicao.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/11/campinas_e_rmc/877672-uma-decada-de-acoes-pelo-bem-maior.html
http://www.ururau.com.br/noticias/cidades/acao-visando-seguranca-no-pontal-de-atafona-em-sjb/27666/
https://www.terra.com.br/economia/construiremos-normas-do-saneamento-na-base-do-consenso-diz-diretor-de-agencia-sobre-novo-marco,257324f46014c6dac5459bc950e69dc5xmr0qc02.html
https://www.terra.com.br/economia/construiremos-normas-do-saneamento-na-base-do-consenso-diz-diretor-de-agencia-sobre-novo-marco,257324f46014c6dac5459bc950e69dc5xmr0qc02.html


  
IGAM 

05/11/2019 

Governo de Minas lança Sistema de Licenciamento Ambiental 100% 
digital 

  
INEA 

05/11/2019 
Inscrições abertas: Seminário “CPRJ 40 anos: caminhos para a 

preservação” 
  

EBC 
05/11/2019 

Especialista dá dicas e ressalta a importância da luta contra o 
aquecimento global 

  
Jovem Pan 

05/11/2019 

Represas de São Paulo iniciam período chuvoso com nível 
preocupante 

  
Agora Vale 

05/11/2019 
Taubaté sedia VIII Seminário de Educação Ambiental do Vale do 

Paraíba 
 

 
Ururau 

07/11/2019 
Defeso interrompe pesca na bacia do Paraíba 

  
BBC 

07/11/2019 

As seis mudanças urgentes para conter a emergência climática, 
segundo 11 mil cientistas 

  
G1 

07/11/2019 
Quais são as cidades mais poluídas do Brasil e do mundo? 

  
Campos 24 horas 

07/11/2019 
Balneabilidade: Água do Paraíba do Sul coletada para análise 

 
 

 
 

 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2226-governo-de-minas-lanca-sistema-de-licenciamento-ambiental-100-digital
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2226-governo-de-minas-lanca-sistema-de-licenciamento-ambiental-100-digital
http://www.inea.rj.gov.br/inscricoes-abertas-seminario-cprj-40-anos-caminhos-para-a-preservacao/
http://www.inea.rj.gov.br/inscricoes-abertas-seminario-cprj-40-anos-caminhos-para-a-preservacao/
http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-amazonia/2019/11/especialista-da-dicas-e-ressalta-importancia-da-luta-contra-o
http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-amazonia/2019/11/especialista-da-dicas-e-ressalta-importancia-da-luta-contra-o
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/represas-de-sao-paulo-iniciam-periodo-chuvoso-com-nivel-preocupante.html
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/represas-de-sao-paulo-iniciam-periodo-chuvoso-com-nivel-preocupante.html
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/taubate-sedia-viii-seminario-de-educacao-ambiental-do-vale-do-paraiba
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/taubate-sedia-viii-seminario-de-educacao-ambiental-do-vale-do-paraiba
http://www.ururau.com.br/noticias/cidades/defeso-interrompe-pesca-na-bacia-do-paraiba/27745/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50321928
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50321928
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/07/quais-sao-as-cidades-mais-poluidas-do-brasil-e-do-mundo.ghtml
https://www.campos24horas.com.br/noticia/balneabilidade-agua-do-paraiba-do-sul-coletada-para-analise


Agência Nacional de Águas (ANA) 
13/11/2019 

Encontro discute diretrizes e prioridades para novo Plano Nacional 

de Recursos Hídricos 
  

Agência Nacional de Águas (ANA) 
13/11/2019 

ANA disponibiliza vídeo sobre sua atuação no planejamento de 
recursos hídricos 

  
Radioagência Nacional (EBC) 

13/11/2019 
Rio prepara equipes técnicas para agir em caso de aparecimento 

de óleo na costa fluminense 
  

Organização das Nações Unidas (ONU) 
13/11/2019 

Novo projeto florestal da ONU ajudará países a cumprir 

compromissos com mudanças climáticas 
 

 
Ministério do Meio Ambiente 

20/11/2019 
Inscrições abertas para o 8ª Prêmio A3P 

  
INEA 

20/11/2019 
Nota de esclarecimento: ações preventivas e de monitoramento de 

óleo na costa fluminense 

  

Serra News 

20/11/2019 

Sistema de abastecimento de água é tema de audiência em 

Cordeiro 

  

Diário do Vale 

20/11/2019 

Prorrogado período de inscrição para programa de auxílio 
financeiro a pesquisas científicas 

  
Rádio EBC 

20/11/2019 
Aneel divulga balanço da fiscalização de barragens 

  
ANA 

20/11/2019 
ANA é indicada para participar do novo Núcleo de Segurança 

Hídrica do MDR 

https://www.ana.gov.br/noticias/encontro-discute-diretrizes-e-prioridades-para-novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos
https://www.ana.gov.br/noticias/encontro-discute-diretrizes-e-prioridades-para-novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-disponibiliza-video-sobre-sua-atuacao-no-planejamento-de-recursos-hidricos
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-disponibiliza-video-sobre-sua-atuacao-no-planejamento-de-recursos-hidricos
http://radioagencianacional.ebc.com.br/meio-ambiente/audio/2019-11/rio-prepara-equipes-tecnicas-para-agir-em-caso-de-aparecimento-de-oleo
http://radioagencianacional.ebc.com.br/meio-ambiente/audio/2019-11/rio-prepara-equipes-tecnicas-para-agir-em-caso-de-aparecimento-de-oleo
https://nacoesunidas.org/novo-projeto-florestal-da-onu-ajudara-paises-a-cumprir-compromissos-com-mudancas-climaticas/
https://nacoesunidas.org/novo-projeto-florestal-da-onu-ajudara-paises-a-cumprir-compromissos-com-mudancas-climaticas/
https://www.mma.gov.br/component/k2/item/15658-a%C3%A7%C3%B5es-de-sustentabilidade-de-%C3%B3rg%C3%A3os-e-entidades-do-setor-p%C3%BAblico-podem-ser-inscritas-at%C3%A9-16-12.html
http://www.inea.rj.gov.br/nota-de-esclarecimento-acoes-preventivas-e-de-monitoramento-de-oleo-na-costa-fluminense/
http://www.inea.rj.gov.br/nota-de-esclarecimento-acoes-preventivas-e-de-monitoramento-de-oleo-na-costa-fluminense/
https://www.serranewsrj.com.br/2019/11/sistema-de-abastecimento-de-agua-e-tema-de-audiencia-em-cordeiro.html
https://www.serranewsrj.com.br/2019/11/sistema-de-abastecimento-de-agua-e-tema-de-audiencia-em-cordeiro.html
https://diariodovale.com.br/economia/prorrogado-periodo-de-inscricao-para-programa-de-auxilio-financeiro-a-pesquisas-cientificas/
https://diariodovale.com.br/economia/prorrogado-periodo-de-inscricao-para-programa-de-auxilio-financeiro-a-pesquisas-cientificas/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/meio-ambiente/audio/2019-11/aneel-divulga-balanco-da-fiscalizacao-de-barragens
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-e-indicada-para-participar-do-novo-nucleo-de-seguranca-hidrica-do-mdr
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-e-indicada-para-participar-do-novo-nucleo-de-seguranca-hidrica-do-mdr


SFn Notícias 
27/11/2019 

Santa Maria Madalena vai receber cerca de 17,9 milhões para 

investir em saneamento 
  

Serra News RJ 
27/11/2019 

Santa Maria Madalena terá R$ 17,9 milhões para investir em 
saneamento 
 

 

EcoDebate 

27/11/2019 
A Necessidade da Divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

artigo de Luiz Eduardo Corrêa Lima 
  

Poder 360 
27/11/2019 

Fragmentos da mancha de óleo chegam ao litoral do Rio de 
Janeiro 

  
ANA 

27/11/2019 

Parceria e diálogo com o setor é essencial para gestão de águas e 
para ANA receber novos desafios 

  
INEA 

27/11/2019 
Relatório de acompanhamento e avaliação estadual do surgimento 

de óleo na costa fluminense 
  

CBN 
27/11/2019 

Simpósio debate gestão de recursos hídricos no Brasil 
 

 
Terra 

27/11/2019 

CEIVAP investe em obras de esgotamento sanitário na bacia do 
Paraíba do Sul 

  
Por Dentro de Minas 

27/11/2019 
CEIVAP investe em obras de esgotamento sanitário na bacia do 

Paraíba do Sul 
  

 
 

http://www.sfnoticias.com.br/santa-maria-madalena-vai-receber-cerca-de-r-179-milhoes-para-investir-em-saneamento
http://www.sfnoticias.com.br/santa-maria-madalena-vai-receber-cerca-de-r-179-milhoes-para-investir-em-saneamento
https://www.serranewsrj.com.br/category/noticias/regiao-serrana/santa-maria-madalena
https://www.serranewsrj.com.br/category/noticias/regiao-serrana/santa-maria-madalena
https://www.ecodebate.com.br/2019/11/22/a-necessidade-da-divulgacao-dos-comites-de-bacias-hidrograficas-artigo-de-luiz-eduardo-correa-lima/
https://www.ecodebate.com.br/2019/11/22/a-necessidade-da-divulgacao-dos-comites-de-bacias-hidrograficas-artigo-de-luiz-eduardo-correa-lima/
https://www.poder360.com.br/brasil/fragmentos-da-mancha-de-oleo-chegam-ao-litoral-do-rio-de-janeiro/
https://www.poder360.com.br/brasil/fragmentos-da-mancha-de-oleo-chegam-ao-litoral-do-rio-de-janeiro/
https://www.ana.gov.br/noticias/parceria-e-dialogo-com-o-setor-e-essencial-para-gestao-de-aguas-e-para-ana-receber-novos-desafios
https://www.ana.gov.br/noticias/parceria-e-dialogo-com-o-setor-e-essencial-para-gestao-de-aguas-e-para-ana-receber-novos-desafios
http://www.inea.rj.gov.br/relatorio-de-acompanhamento-e-avaliacao-estadual-do-surgimento-de-oleo-na-costa-fluminense/
http://www.inea.rj.gov.br/relatorio-de-acompanhamento-e-avaliacao-estadual-do-surgimento-de-oleo-na-costa-fluminense/
https://cbncuritiba.com/simposio-debate-gestao-de-recursos-hidricos-no-brasil/%5d
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul,c9334e95818f580358860412a140bf603v1lpg8z.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul,c9334e95818f580358860412a140bf603v1lpg8z.html
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=222661
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=222661


Casa de Notícias 

27/11/2019 

CEIVAP investe em obras de esgotamento sanitário na bacia do 

Paraíba do Sul 
  

Gazeta do Dia 

27/11/2019 

CEIVAP investe em obras de esgotamento sanitário na bacia do 
Paraíba do Sul 

  
Notícias Populares 

27/11/2019 
CEIVAP investe em obras de esgotamento sanitário na bacia do 

Paraíba do Sul 
  

Revista Ecotour 

27/11/2019 

CEIVAP investe em obras de esgotamento sanitário na bacia do 

Paraíba do Sul 
 

   

  

 

App CEIVAP  
(24) 3355-8389 | 

ceivap@agevap.org.br 

  

        

 

https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1590&releaseId=222661
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1590&releaseId=222661
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1659&releaseId=222661
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1659&releaseId=222661
http://amsoldera.blogspot.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=15&releaseId=222661
http://amsoldera.blogspot.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=15&releaseId=222661
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=53&releaseId=222661
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-investe-em-obras-de-esgotamento-sanitario-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=53&releaseId=222661
mailto:ceivap@agevap.org.br
http://www.ceivap.org.br/
http://www.ceivap.org.br/
https://www.facebook.com/ceivap/
https://www.instagram.com/ceivap/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.saltambiental.ceivap&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/ceivap/id1246861018?mt=8

