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SigRH (SP) 

03/04/2020 

Cobrança pelo uso da água é prorrogada no Estado de São Paulo 
 

G1 
03/04/2020 

COP 26 é adiada por conta da pandemia de coronavírus 
 

Folha do Sudeste 

03/04/2020 
COVID-19: Prevenir com água e sabão (que água?) 

 
Página 22 

03/04/2020 
Pandemia e saneamento básico escancaram as desigualdades no Brasil 

 
Revista Galileu 

03/04/2020 

Casos de Covid-19 poderão ser rastreados com teste em água de esgoto 
 

WWF Brasil 
03/04/2020 

Hora do Planeta 2020 foi totalmente digital e ofereceu atividades 
gratuitas; veja destaques 
 

Jornal O Globo 
15/04/2020 

Coronavírus: isolamento social e abastecimento de água são urgentes 
para saúde das favelas, apontam especialistas 

 
 

 

  

http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/10395
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/02/cop-26-e-adiada-por-conta-da-pandemia-de-coronavirus.ghtml
http://folhadosudeste.com/site/?p=70107
https://pagina22.com.br/2020/04/01/pandemia-e-saneamento-basico-escancaram-as-desigualdades-o-brasil/
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/03/casos-de-covid-19-poderao-ser-rastreados-com-teste-em-agua-de-esgoto.html
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?75603/Confira-alguns-dos-melhores-momentos-da-HP-2020
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?75603/Confira-alguns-dos-melhores-momentos-da-HP-2020
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-isolamento-social-abastecimento-de-agua-sao-urgentes-para-saude-das-favelas-apontam-especialistas-24372255
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-isolamento-social-abastecimento-de-agua-sao-urgentes-para-saude-das-favelas-apontam-especialistas-24372255


Folha do Meio Ambiente 

15/04/2020 
Natureza responde ao isolamento social 

 

Valor Econômico 
15/04/2020 

Governo libera R$ 256,9 milhões para obras de saneamento 
 

Rádio EBC 
15/04/2020 

Quarentena já tem reflexos no meio ambiente 
 

ANA 
15/04/2020 

Agência Nacional de Águas vai adiar cobrança pela captação de água 
bruta para aliviar custos do setor produtivo 

 
Ciclo Vivo 

22/04/2020 

National Geographic tem programação especial no #DiaDaTerra 

  

 

O Eco 
22/04/2020 

Precisamos mudar a forma como lidamos com a Natureza 
 

O Eco 
22/04/2020 

Dia da Terra, nesta quarta, terá maratona de filmes e séries sobre 
natureza 

 
ONU 

22/04/2020 
Webinar debate perspectivas para os recursos hídricos diante dos 

impactos da COVID-19 

 
Sustentabilidade Hídrica 

22/04/2020 
Infraestrutura verde: um caminho para a sustentabilidade hídrica 

 
Jornale 

22/04/2020 
Preservação dos sistemas florestais naturais representa um 

enfrentamento para a crise hídrica 
 

ANA 
27/04/2020 

ANA prorroga até dezembro outorgas de direito de uso de recursos 
hídricos e outras autorizações para uso de águas da União devido à 

pandemia 

 
 

http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=5400
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/08/governo-libera-r-2569-milhes-para-obras-de-saneamento.ghtml
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/04/quarentena-ja-tem-reflexos-no-meio-ambiente
https://www.ana.gov.br/noticias/agencia-nacional-das-aguas-vai-adiar-cobranca-pela-captacao-de-agua-bruta-para-aliviar-custos-do-setor-produtivo
https://www.ana.gov.br/noticias/agencia-nacional-das-aguas-vai-adiar-cobranca-pela-captacao-de-agua-bruta-para-aliviar-custos-do-setor-produtivo
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/national-geographic-tem-programacao-especial-no-diadaterra/
https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/precisamos-mudar-a-forma-como-lidamos-com-a-natureza/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/dia-da-terra-nesta-quarta-tera-maratona-de-filmes-e-series-sobre-natureza/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/dia-da-terra-nesta-quarta-tera-maratona-de-filmes-e-series-sobre-natureza/
https://nacoesunidas.org/webinar-debate-perspectivas-para-os-recursos-hidricos-diante-dos-impactos-da-covid-19/
https://nacoesunidas.org/webinar-debate-perspectivas-para-os-recursos-hidricos-diante-dos-impactos-da-covid-19/
https://www.ecodebate.com.br/2020/04/20/infraestrutura-verde-um-caminho-para-a-sustentabilidade-hidrica/
https://www.jornale.com.br/single-post/2020/04/19/Preserva%C3%A7%C3%A3o-dos-sistemas-florestais-naturais-representa-um-enfrentamento-para-a-crise-h%C3%ADdrica
https://www.jornale.com.br/single-post/2020/04/19/Preserva%C3%A7%C3%A3o-dos-sistemas-florestais-naturais-representa-um-enfrentamento-para-a-crise-h%C3%ADdrica
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-prorroga-ate-dezembro-outorgas-de-direito-de-uso-de-recursos-hidricos-e-outras-autorizacoes-para-uso-de-aguas-da-uniao-devido-a-pandemia
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-prorroga-ate-dezembro-outorgas-de-direito-de-uso-de-recursos-hidricos-e-outras-autorizacoes-para-uso-de-aguas-da-uniao-devido-a-pandemia
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-prorroga-ate-dezembro-outorgas-de-direito-de-uso-de-recursos-hidricos-e-outras-autorizacoes-para-uso-de-aguas-da-uniao-devido-a-pandemia
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ANA 

27/04/2020 
ANA, IGAM e INCT/UFMG iniciam projeto-piloto Monitoramento COVID 

Esgotos 

 
ANA 

27/04/2020 
ANA amplia base com informações sobre estações de tratamento de 

esgotos em todo o Brasil 
 

Portal Meon 
27/04/2020 

Extração mineral ilegal gera risco de rompimento de barragem em 
Caçapava 

 
G1 

27/04/2020 
Polícia Federal investiga crime ambiental por extração ilegal de areia em 

Caçapava 

 
UOL 

27/04/2020 
Período entre 2015 e 2019 foi o mais quente do planeta, aponta OMM 

 
 

 
 

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://www.ana.gov.br/noticias/ana-igam-e-inct-ufmg-iniciam-projeto-piloto-monitoramento-covid-esgotos
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-igam-e-inct-ufmg-iniciam-projeto-piloto-monitoramento-covid-esgotos
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-amplia-base-com-informacoes-sobre-estacoes-de-tratamento-de-esgotos-em-todo-o-brasil
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-amplia-base-com-informacoes-sobre-estacoes-de-tratamento-de-esgotos-em-todo-o-brasil
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/extracao-mineral-ilegal-gera-risco-de-rompimento-de-barragem-em-cacapava
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/extracao-mineral-ilegal-gera-risco-de-rompimento-de-barragem-em-cacapava
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/04/23/policia-federal-investiga-crime-ambiental-por-extracao-ilegal-de-areia-em-cacapava.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/04/23/policia-federal-investiga-crime-ambiental-por-extracao-ilegal-de-areia-em-cacapava.ghtml
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/04/22/periodo-entre-2015-e-2019-foi-o-mais-quente-do-planeta-aponta-omm.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.saltambiental.ceivap&hl=pt_BR
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
https://itunes.apple.com/br/app/ceivap/id1246861018?mt=8

