
 

 
 

   

  Agosto de 2020  

      

  

A Voz da Cidade 

04/08/2020 
Barra Mansa é incluída em listagem do Ceivap para receber recursos de obras 
em saneamento 

 

Diário do Vale 

04/08/2020 
Três cidades do RJ podem receber incentivos para projeto de saneamento 

 

Terra 

04/08/2020 
Conexão Mata Atlântica reforça importância de preservar 
 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

04/08/2020 
Como elaborar plano de manejo para RPPNs é o tema da oficina de 
capacitação online 

 

Portal R3 

04/08/2020 
São José dos Campos implanta projeto de saneamento rural 
 

Ministério do Meio Ambiente 
04/08/2020 
MMA libera R$ 350 milhões para projetos que visem a melhoria da qualidade 
ambiental urbana 

 

Ambiente Brasil 

04/08/2020 
Aberta consulta pública sobre Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 
 

 
 

  

https://avozdacidade.com/wp/barra-mansa-e-incluida-em-listagem-do-ceivap-para-receber-recursos-de-obras-em-saneamento/
https://avozdacidade.com/wp/barra-mansa-e-incluida-em-listagem-do-ceivap-para-receber-recursos-de-obras-em-saneamento/
https://diariodovale.com.br/destaque/tres-cidades-do-rj-podem-receber-incentivos-para-projeto-de-saneamento/
https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/conexao-mata-atlantica-reforca-importancia-de-preservar,d77ab36f2ea0c4f0738ef090784e87744hbi36z6.html
http://www.inea.rj.gov.br/como-elaborar-plano-de-manejo-para-rppns-e-o-tema-da-oficina-de-capacitacao-online/
http://www.inea.rj.gov.br/como-elaborar-plano-de-manejo-para-rppns-e-o-tema-da-oficina-de-capacitacao-online/
https://www.portalr3.com.br/2020/08/sao-jose-dos-campos-implanta-projeto-de-saneamento-rural/
https://www.mma.gov.br/component/k2/item/15816-mma-libera-r$-350-milh%C3%B5es-para-projetos-que-visem-a-melhoria-da-qualidade-ambiental-urbana.html
https://www.mma.gov.br/component/k2/item/15816-mma-libera-r$-350-milh%C3%B5es-para-projetos-que-visem-a-melhoria-da-qualidade-ambiental-urbana.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2020/08/04/161747-aberta-consulta-publica-sobre-plano-nacional-de-residuos-solidos.html


Metrópole 
06/08/2020 
Obras da primeira edição do Protratar CEIVAP são iniciadas no Vale do Paraíba 

 

Revista Ecotour 

06/08/2020 
Obras da primeira edição do Protratar CEIVAP são iniciadas no Vale do Paraíba 

 

Notícias Populares 

06/08/2020 
Obras da primeira edição do Protratar CEIVAP são iniciadas no Vale do Paraíba 

 

Comunique-se 

06/08/2020 
Obras da primeira edição do Protratar CEIVAP são iniciadas no Vale do Paraíba 

 

Por Dentro de Minas 

06/08/2020 
Obras da primeira edição do Protratar CEIVAP são iniciadas no Vale do Paraíba 

 

Diário de Taubaté 

07/08/2020 
Obras da primeira edição do PROTRATAR CEIVAP são iniciadas no Vale do 
Paraíba 

 

Diário da Borborema 

07/08/2020 
Obras da primeira edição do Protratar CEIVAP são iniciadas no Vale do Paraíba 

 

Cidades do meu Brasil 

07/08/2020 
Obras da primeira edição do PROTRATAR CEIVAP são iniciadas no Vale do 
Paraíba 

 

INEA 

12/08/2020 
Conexão Mata Atlântica reconhece e vai incentivar mais 137 produtores rurais 
prestadores de serviços ambientais 

 

Agência FAPESP 

12/08/2020 
Estudo mostra impacto da mudança climática em ecossistemas de água doce 
neotropicais 

 

ONU 

12/08/2020 
Senso de urgência da Agenda 2030 é ainda maior com pandemia, diz ONU no 
Brasil 
 

ANA 

12/08/2020 
Implementação do Plano Nacional de Segurança Hídrica é o tema do próximo 
Webinar de Capacitação da ANA 

https://www.metropoles.com/dino/obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba&partnerid=53&releaseId=241880
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba&partnerid=15&releaseId=241880
http://portal.comunique-se.com.br/obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba-241880/
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba&partnerid=1345&releaseid=241880
https://www.diariodetaubateregiao.com.br/dt/obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba/
https://www.diariodetaubateregiao.com.br/dt/obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba/
https://www.diariodaborborema.com.br/obras-da-primeira-edicao-do-protratar-ceivap-sao-iniciadas-no-vale-do-paraiba-241880/
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/sp/panorama/noticias
https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/sp/panorama/noticias
http://www.inea.rj.gov.br/conexao-mata-atlantica-reconhece-e-vai-incentivar-mais-137-produtores-rurais-prestadores-de-servicos-ambientais/
http://www.inea.rj.gov.br/conexao-mata-atlantica-reconhece-e-vai-incentivar-mais-137-produtores-rurais-prestadores-de-servicos-ambientais/
https://agencia.fapesp.br/estudo-mostra-impacto-da-mudanca-climatica-em-ecossistemas-de-agua-doce-neotropicais/33834/
https://agencia.fapesp.br/estudo-mostra-impacto-da-mudanca-climatica-em-ecossistemas-de-agua-doce-neotropicais/33834/
https://nacoesunidas.org/senso-de-urgencia-da-agenda-2030-e-ainda-maior-com-pandemia-diz-onu-no-brasil/#:~:text=Close%20the%20sidebar-,Senso%20de%20urg%C3%AAncia%20da%20Agenda%202030%20%C3%A9%20ainda,pandemia%2C%20diz%20ONU%20no%20Brasil&text=O%20senso%20de%20urg%C3%AAncia%20para,ONU%20no%20pa%C3%ADs%2C%20Niky%20Fabiancic.
https://nacoesunidas.org/senso-de-urgencia-da-agenda-2030-e-ainda-maior-com-pandemia-diz-onu-no-brasil/#:~:text=Close%20the%20sidebar-,Senso%20de%20urg%C3%AAncia%20da%20Agenda%202030%20%C3%A9%20ainda,pandemia%2C%20diz%20ONU%20no%20Brasil&text=O%20senso%20de%20urg%C3%AAncia%20para,ONU%20no%20pa%C3%ADs%2C%20Niky%20Fabiancic.
https://www.ana.gov.br/noticias/implementacao-do-plano-nacional-de-seguranca-hidrica-e-o-tema-do-proximo-webinar-de-capacitacao-da-ana
https://www.ana.gov.br/noticias/implementacao-do-plano-nacional-de-seguranca-hidrica-e-o-tema-do-proximo-webinar-de-capacitacao-da-ana


Terra 
12/08/2020 
Crises hídricas mostram a importância da manutenção do bioma 

 

Estado de Minas 
13/08/2020 
Déficit de saneamento básico agrava pandemia no Brasil 
 

UOL 
13/08/2020 
Covid se espalha rápido porque bilhões sofrem com falta de água 

 

O Debate 

13/08/2020 
Saneamento é essencial para a saúde 

 

ANA 

13/08/2020 
ANA realiza webinar sobre cultura, ética e integridade no contexto das agências 
reguladoras 

 

SEMAD 

13/08/2020 
Semad participa de debate na Fiemg sobre Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico 

 

NF Notícias 

19/08/2020 
Rio Paraíba do Sul com nível abaixo do normal 

 

ANA 
19/08/2020 
Sistema de Acompanhamento de Reservatórios será discutido no Webinar de 
Capacitação desta quinta (20) 
 

G1 
19/08/2020 
A invenção que permite converter água do mar em água potável em apenas 
meia hora, de forma sustentável 
 

Uol 
19/02/2020 
Brasil pode ganhar R$ 2,8 trilhões com 'economia verde' 

 
Diário de Borborema 

21/08/2020 
CEIVAP mantém ações e projetos em andamento 

 

Notícias Populares 

21/08/2020 
CEIVAP mantém ações e projetos em andamento 

 

 

https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/crises-hidricas-mostram-a-importancia-da-manutencao-do-bioma,2e934172f2385cbdbd28722bac266a1ek8g0ibpg.html
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/07/interna_internacional,1173988/deficit-de-saneamento-basico-agrava-pandemia-no-brasil.shtml
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/08/10/covid-se-espalha-rapido-porque-bilhoes-sofrem-com-falta-de-agua.htm
https://www.odebate.com.br/ciencia-ambiente/saneamento-e-essencial-para-a-saude.html
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-webinar-sobre-cultura-etica-e-integridade-no-contexto-das-agencias-reguladoras
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-webinar-sobre-cultura-etica-e-integridade-no-contexto-das-agencias-reguladoras
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4328-semad-participa-de-debate-na-fiemg-sobre-novo-marco-legal-do-saneamento-basico
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4328-semad-participa-de-debate-na-fiemg-sobre-novo-marco-legal-do-saneamento-basico
https://www.nfnoticias.com.br/noticia-22668/rio-paraiba-do-sul-com-nivel-abaixo-do-normal
https://www.ana.gov.br/noticias/sistema-de-acompanhamento-de-reservatorios-sera-discutido-no-webinar-de-capacitacao-desta-quinta-20
https://www.ana.gov.br/noticias/sistema-de-acompanhamento-de-reservatorios-sera-discutido-no-webinar-de-capacitacao-desta-quinta-20
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/08/17/a-invencao-que-permite-converter-agua-do-mar-em-agua-potavel-em-apenas-meia-hora-de-forma-sustentavel.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/08/17/a-invencao-que-permite-converter-agua-do-mar-em-agua-potavel-em-apenas-meia-hora-de-forma-sustentavel.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/08/13/brasil-pode-ganhar-r-28-trilhoes-com-economia-verde.htm
https://www.diariodaborborema.com.br/ceivap-mantem-acoes-e-projetos-em-andamento-241881/
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-mantem-acoes-e-projetos-em-andamento&partnerid=15&releaseId=241881


       

  

 

App CEIVAP  
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Revista Ecotour 

21/08/2020 
CEIVAP mantém ações e projetos em andamento 

 

Portal Notícias MG 

21/08/2020 
CEIVAP mantém ações e projetos em andamento 

 

Portal Comunique-se 

21/08/2020 
CEIVAP mantém ações e projetos em andamento 
   

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.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-mantem-acoes-e-projetos-em-andamento&partnerid=53&releaseId=241881
https://portalnoticiasmg.com.br/noticia/5104/ceivap-mantem-acoes-e-projetos-em-andamento
http://portal.comunique-se.com.br/ceivap-mantem-acoes-e-projetos-em-andamento-241881/
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

