
 

 
 

   

  Dezembro de 2020  

      

 

Portal R3 
01/12/2020 

CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 

  
Meio Ambiente Rio 
01/12/2020 

Cerca de R$ 55 milhões serão destinados ao Programa Mananciais na bacia do 
rio Paraíba do Sul 
  
O Semanário 
01/12/2020 

Cerca de R$ 55 milhões serão destinados ao Programa Mananciais na bacia do 
rio Paraíba do Sul 
  
Notícias Populares 
01/12/2020 
Cerca de R$ 55 milhões serão destinados ao Programa Mananciais na bacia do 
rio Paraíba do Sul 
  
Negócios em foco 
01/12/2020 
Cerca de R$ 55 milhões serão destinados ao Programa Mananciais na bacia do 
rio Paraíba do Sul 
  
Por Dentro de Minas 
01/12/2020 
Cerca de R$ 55 milhões serão destinados ao Programa Mananciais na bacia do 
rio Paraíba do Sul 
 
Por Dentro de Minas 
09/12/2020 
CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 
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Bom dia OZ 
09/12/2020 
CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 
  
Notícias Populares 
09/12/2020 
CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 
  
O Semanário 
09/12/2020 

CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 
  
News 
09/12/2020 
CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 

  
Pier 
09/12/2020 

CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 
  
Ecotour News 
09/12/2020 

CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova presidente 
 

O Globo 
14/12/2020 
Trilhas pouco exploradas nos Caminhos Coloniais 
  
Terra 
14/12/2020 

São Paulo passa a fazer parte do Monitor de Seca em dezembro 

  
Jornal do Meio Ambiente 
14/12/2020 
Brasil deve reduzir emissões em 81% até 2030, propõe OC 

  
El País 
14/12/2020 
O que significa a água começar a ser cotizada no mercado de futuros de Wall 
Street? 

  
UOL 
14/12/2020 
Água começa a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York 
  
Igam 
14/12/2020 

Igam inicia cadastramento para reuso de água não potável em Minas 
  
Inea 
14/12/2020 
Instituto Estadual do Ambiente inaugura trilha sustentável na Região Serrana do 
Rio de Janeiro 
 

https://bomdiaoz.com.br/noticia/2480/ceivap-aprova-planejamento-de-acoes-para-2021-e-elege-nova-presidente
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-aprova-planejamento-de-acoes-para-2021-e-elege-nova-presidente&partnerid=15&releaseId=234644
https://www.jornalosemanario.com.br/newsdino/?title=ceivap-aprova-planejamento-de-acoes-para-2021-e-elege-nova-presidente&partnerid=2985&releaseId=234644
https://newsondemand.com.br/newsdino/?title=ceivap-aprova-planejamento-de-acoes-para-2021-e-elege-nova-presidente&partnerid=3010&releaseId=234644
https://piermagazine.com/newsdino/?title=ceivap-aprova-planejamento-de-acoes-para-2021-e-elege-nova-presidente&partnerid=2990&releaseId=234644
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-aprova-planejamento-de-acoes-para-2021-e-elege-nova-presidente&partnerid=53&releaseId=234644
https://oglobo.globo.com/boa-viagem/turismo-consciente-rj/trilhas-pouco-exploradas-nos-caminhos-coloniais-24786782
https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sao-paulo-passa-a-fazer-parte-do-monitor-de-seca-em-dezembro,da48cc711564466f48692be706c24d7334lo2837.html
https://www.jornaldomeioambientesp.org/conteudo.php?opcao=not&id=1986
https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-09/o-que-significa-a-agua-comecar-a-ser-cotizada-no-mercado-de-futuros-de-wall-street.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-09/o-que-significa-a-agua-comecar-a-ser-cotizada-no-mercado-de-futuros-de-wall-street.html
https://cultura.uol.com.br/noticias/14647_crise-mundial-agua-comeca-a-ser-negociada-na-bolsa-de-valores-de-nova-york.html
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2483--igam-inicia-cadastramento-para-reuso-de-agua-nao-potavel-em-minas
http://www.inea.rj.gov.br/instituto-estadual-do-ambiente-inaugura-trilha-sustentavel-na-regiao-serrana-do-rio-de-janeiro/
http://www.inea.rj.gov.br/instituto-estadual-do-ambiente-inaugura-trilha-sustentavel-na-regiao-serrana-do-rio-de-janeiro/


       

  

 

App CEIVAP  

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

  

        

 

Diário do Vale 
18/12/2020 
Pesquisador demonstra preocupação com a água do Rio Paraíba e os rejeitos 
siderúrgicos 

  
G1 
18/12/2020 
Região do Sistema Cantareira tem déficit de 20% de chuva em um ano; seca 
pode indicar desabastecimento de água em 2021, diz especialista 
  
Diário do Vale 
18/12/2020 
Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul lança terceira 
edição da Revista Quatro Águas 
  
ANA 
18/12/2020 

Medidas de prevenção de incidentes com barragens são tema de reuniões com 
ANA e órgãos fiscalizadores de barragens e agentes de proteção civil 
  
Agência Brasil 
18/12/2020 

Governo lança programa de revitalização de bacias hidrográficas 
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