
 

 

 Setembro de 2019  

  
 

  

  

EcoDebate 

03/09/2019 
A oportunidade de discutir a governança e a necessidade de 

precaução para mudar o SINGREH no Brasil e nos estados, 
artigo de Angelo José Rodrigues Lima 

 

Iagua 
03/09/2019 

GovernAgua: transformando la gobernanza del agua en 
América del Sur 

 
RJ TV 1ª edição (TV Rio Sul) 

03/09/2019 
Com tempo seco, nível do reservatório do Funil, em Itatiaia, 

caiu 

  

     

  

Diário de Petrópolis 
09/09/2019 

Qualidade da água do rio Piabanha será monitorada 
mensalmente 

 
IGAM 

09/09/2019 

Governo de Minas publica decreto que altera concessão de 
outorgas 

 
Voz da Cidade 

09/09/2019 
Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj vistoria 

montanhas de escórias da CSN, em Volta Redonda  
 

 
 

 

  

https://www.ecodebate.com.br/2019/08/30/a-oportunidade-de-discutir-a-governanca-e-a-necessidade-de-precaucao-para-mudar-o-singreh-no-brasil-e-nos-estados-artigo-de-angelo-jose-rodrigues-lima/
https://www.ecodebate.com.br/2019/08/30/a-oportunidade-de-discutir-a-governanca-e-a-necessidade-de-precaucao-para-mudar-o-singreh-no-brasil-e-nos-estados-artigo-de-angelo-jose-rodrigues-lima/
https://www.ecodebate.com.br/2019/08/30/a-oportunidade-de-discutir-a-governanca-e-a-necessidade-de-precaucao-para-mudar-o-singreh-no-brasil-e-nos-estados-artigo-de-angelo-jose-rodrigues-lima/
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/governagua-transformando-gobernanza-agua-america-sur
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/governagua-transformando-gobernanza-agua-america-sur
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/playlist/videos-rj1-tv-rio-sul-de-terca-feira-3-de-setembro.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/playlist/videos-rj1-tv-rio-sul-de-terca-feira-3-de-setembro.ghtml
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/qualidade-da-agua-do-rio-piabanha-sera-monitorada-mensalmente-170699
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/qualidade-da-agua-do-rio-piabanha-sera-monitorada-mensalmente-170699
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2175-governo-de-minas-publica-decreto-que-altera-concessao-de-outorgas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2175-governo-de-minas-publica-decreto-que-altera-concessao-de-outorgas
https://avozdacidade.com/wp/comissao-de-saneamento-ambiental-da-alerj-vistoria-montanhas-de-escorias-da-csn-em-volta-redonda/
https://avozdacidade.com/wp/comissao-de-saneamento-ambiental-da-alerj-vistoria-montanhas-de-escorias-da-csn-em-volta-redonda/


ANA 
09/09/2019 

ANA seleciona consultor para propor ações com foco nas 

metas gestão, qualidade e quantidade de água do ODS6 
 

G1 (Norte Fluminense) 
09/09/2019 

Museu de Campos, RJ, vai receber exposição sobre o Rio 
Paraíba do Sul 

 
Rádio EBC 

09/09/2019 
Humanista aborda relação da mulher com a água 

     

  

Destak Jornal 

10/09/2019 
Qualidade da água na palma da mão 

 
ANA 

10/09/2019 

ANA prorroga inscrições para o PROCOMITÊS até o fim de 
2020 

 
SigRH 

10/09/2019 
Minicursos especiais da ABRHidro estão com as inscrições 

abertas 
 

G1 
10/09/2019 

Quase 60% das obras de infraestrutura paralisadas no país 
são de saneamento básico, aponta estudo 

 

  

  

SFn Notícias 

18/09/2019 
Com participação da Marinha, São Fidélis terá mutirão de limpeza no 
Rio Paraíba do Sul 
 
Ministério do Meio Ambiente  

18/09/2019 
Segundo curso de capacitação será nesta sexta-feira 
 
O Vale 

18/09/2019 
Represas do Vale perdem 23% do volume nos meses de inverno 
 
 
 

  

https://www.ana.gov.br/noticias/ana-seleciona-consultor-para-propor-acoes-com-foco-nas-metas-gestao-qualidade-e-quantidade-de-agua-do-ods6
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-seleciona-consultor-para-propor-acoes-com-foco-nas-metas-gestao-qualidade-e-quantidade-de-agua-do-ods6
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/09/08/museu-de-campos-rj-vai-receber-exposicao-sobre-o-rio-paraiba-do-sul.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/09/08/museu-de-campos-rj-vai-receber-exposicao-sobre-o-rio-paraiba-do-sul.ghtml
http://radios.ebc.com.br/natureza-viva/2019/09/mulher-e-agua
https://www.destakjornal.com.br/cidades/sao-paulo/detalhe/qualidade-da-agua-na-palma-da-mao
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-prorroga-inscricoes-para-o-procomites-ate-o-fim-de-2020
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-prorroga-inscricoes-para-o-procomites-ate-o-fim-de-2020
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/9277
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/9277
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/10/quase-60percent-das-obras-de-infraestrutura-paralisadas-no-pais-sao-de-saneamento-basico-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/10/quase-60percent-das-obras-de-infraestrutura-paralisadas-no-pais-sao-de-saneamento-basico-aponta-estudo.ghtml
http://www.sfnoticias.com.br/com-participacao-da-marinha-sao-fidelis-tera-mutirao-de-limpeza-no-rio-paraiba-do-sul
http://www.sfnoticias.com.br/com-participacao-da-marinha-sao-fidelis-tera-mutirao-de-limpeza-no-rio-paraiba-do-sul
https://www.mma.gov.br/informma/item/15618-segundo-curso-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-ser%C3%A1-nesta-sexta-feira.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/09/87735-represas-do-vale-perdem-23--do-volume-nos-meses-de-inverno.html


SFn Notícias 

18/09/2019 
Rio Paraíba recebe 10º Encontro “Amigos da Canoagem” neste fim de 
semana, em Porto Marino 

      

  

Portal Multiplix 

19/09/2019 
5º Fórum de Água e Juventude acontece nesta sexta-feira, em Nova 
Friburgo 
 
Governo do Estado de São Paulo 

19/09/2019 
São Paulo vai ganhar Museu da Água 
 
Prefeitura de Barra Mansa 

19/09/2019 
Saae de Barra Mansa promove melhorias no bairro Vista Alegre 

  

  

 

Por Dentro de Minas 

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 
 
Revista Ecotour 

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 
 
Gazeta do Dia 

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 
 
Gazeta da Semana 

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 
 
Inteligência e Inovação 

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 
 
Mobilidade Sampa 

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 
 

  

http://www.sfnoticias.com.br/rio-paraiba-recebe-10o-encontro-amigos-da-canoagem-neste-fim-de-semana-em-porto-marinho
http://www.sfnoticias.com.br/rio-paraiba-recebe-10o-encontro-amigos-da-canoagem-neste-fim-de-semana-em-porto-marinho
https://www.portalmultiplix.com/noticias/destaques/5-forum-de-agua-e-juventude-acontece-nesta-sexta-feira-em-nova-friburgo
https://www.portalmultiplix.com/noticias/destaques/5-forum-de-agua-e-juventude-acontece-nesta-sexta-feira-em-nova-friburgo
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sao-paulo-vai-ganhar-museu-da-agua/
https://www.barramansa.rj.gov.br/index.php/imprensa/noticias/1362-saae-de-barra-mansa-promove-melhorias-no-bairro-vista-alegre
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1345&releaseid=216824
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1345&releaseid=216824
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=53&releaseId=216824
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=53&releaseId=216824
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1659&releaseId=216824
https://gazetadodia.com/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1659&releaseId=216824
https://gazetadasemana.com.br/noticia/22023/monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao
https://gazetadasemana.com.br/noticia/22023/monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao
https://inteligenciaeinovacao.com/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1745&releaseId=216824
https://inteligenciaeinovacao.com/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1745&releaseId=216824
https://mobilidadesampa.com.br/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1393&releaseid=216824
https://mobilidadesampa.com.br/newsdino/?title=monitoramento-dos-reservatorios-da-bacia-do-paraiba-do-sul-na-palma-da-mao&partnerid=1393&releaseid=216824


 
Casa de Notícias  

20/09/2019 
Monitoramento dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul na palma 
da mão 

     

  

O Vale 

23/09/2019 
Caraguá, Jacareí e Taubaté são contempladas com verba para 
recuperação de recursos hídricos 
 
Agência Nacional de Águas 

23/09/2019 
Monitor de Secas aponta aumento das áreas com seca em seis 
estados do Nordeste e Sudeste 
 
INEA 

23/09/2019 
Inea promove Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias nas unidades 
de conservação 
 
Furnas 

23/09/2019 
FURNAS disponibiliza diariamente os níveis de seus reservatórios 
 
Tribuna de Minas  

23/09/2019 
Abastecimento de água é normalizado em Juiz de Fora 

  

      

 

Secretaria de infraestrutura e Meio Ambiente  

24/09/2019 
Governo de SP anuncia contrato da SABESP para tratar esgoto de 
Guarulhos  
 
Governo de SP cria Comitê de Gestão Ambiental e libera R$ 38 mi 
para projetos de recuperação de recursos hídricos 
 
CEDAE  

24/09/2019 
Estiagem reduz abastecimento em Paty do Alferes 
 
SF Notícias 

24/09/2019 
Sofás, fogões e até TVs são retirados do Rio Paraíba do Sul durante 
mutirão de limpeza, em São Fidélis 
 

 

 

  

https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?releaseId=216824
https://www.casadenoticias.com.br/dino/show?releaseId=216824
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/09/88086-caragua--jacarei-e-taubate-sao-contempladas-com-verba-para-recuperacao-de-recursos-hidricos.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/09/88086-caragua--jacarei-e-taubate-sao-contempladas-com-verba-para-recuperacao-de-recursos-hidricos.html
https://www.ana.gov.br/noticias/monitor-de-secas-aponta-aumento-das-areas-com-seca-em-seis-estados-do-nordeste-e-sudeste
https://www.ana.gov.br/noticias/monitor-de-secas-aponta-aumento-das-areas-com-seca-em-seis-estados-do-nordeste-e-sudeste
http://www.inea.rj.gov.br/inea-promove-dia-mundial-de-limpeza-de-rios-e-praias-nas-unidades-de-conservacao/
http://www.inea.rj.gov.br/inea-promove-dia-mundial-de-limpeza-de-rios-e-praias-nas-unidades-de-conservacao/
https://www.furnas.com.br/noticia/103/noticias/1309
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-09-2019/abastecimento-de-agua-e-normalizado-em-juiz-de-fora.html
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2019/09/governo-de-sp-anuncia-contrato-da-sabesp-para-tratar-esgoto-de-guarulhos/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2019/09/governo-de-sp-anuncia-contrato-da-sabesp-para-tratar-esgoto-de-guarulhos/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2019/09/governo-de-sp-cria-comite-de-gestao-ambiental-e-libera-r-38-mi-para-projetos-de-recuperacao-de-recursos-hidricos/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2019/09/governo-de-sp-cria-comite-de-gestao-ambiental-e-libera-r-38-mi-para-projetos-de-recuperacao-de-recursos-hidricos/
http://abes-dn.org.br/?page_id=7089
http://www.sfnoticias.com.br/sofas-fogoes-e-ate-tvs-sao-retirados-do-rio-paraiba-do-sul-durante-mutirao-de-limpeza-em-sao-fidelis
http://www.sfnoticias.com.br/sofas-fogoes-e-ate-tvs-sao-retirados-do-rio-paraiba-do-sul-durante-mutirao-de-limpeza-em-sao-fidelis


IGAM 

24/09/2019 
Nova parceria entre Igam e Cedec vai otimizar emissão de alertas de 
eventos críticos 
 
Trilhas do saber promove curso à distância sobre educação 
ambiental 

  

  

Istoé 

30/09/2019 
Segurança hídrica: múltiplas soluções para um problema complexo 
 
 
O Dia 

30/09/2019 
Segurança hídrica: múltiplas soluções para um problema complexo 
 

  

        

  

 

App CEIVAP  

(24) 3355-8389 | ceivap@agevap.org.br 

  

        

 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2190-nova-parceria-entre-igam-e-cedec-vai-otimizar-emissao-de-alertas-de-eventos-criticos
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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

