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ONU 

13/07/2020 

UNIC Rio lança exposição virtual sobre objetivos globais  
 

ANA 
13/07/2020 

ANA publica relatórios com balanço de sua atuação no último ano 

 

IGAM 
13/07/2020 

Grupo de Trabalho do Conselho de Recursos Hídricos debate cobrança 
pelo uso da água 

 
Rádio EBC 

13/07/2020 
Como os problemas ambientais impactam a economia mundial? 

 

Rádio EBC 
13/07/2020 

Pesquisadores pelo mundo monitoram os efeitos do novo coronavírus 
na natureza 
 

Folha do Meio 
13/07/2020 

"Desmatamento ilegal não atrai investimentos e prejudica os 
negócios" 

 
UOL 

13/07/2020 
Coronavírus no esgoto revela deficiências do saneamento brasileiro 

 
 

  

https://nacoesunidas.org/unic-rio-lanca-exposicao-virtual-sobre-objetivos-globais/
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-aumenta-em-cerca-de-quatro-vezes-sua-base-de-dados-sobre-massas-d2019agua-do-brasil-1
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-aumenta-em-cerca-de-quatro-vezes-sua-base-de-dados-sobre-massas-d2019agua-do-brasil-1
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-publica-relatorios-com-balanco-de-sua-atuacao-no-ultimo-ano
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2391--grupo-de-trabalho-do-conselho-de-recursos-hidricos-debate-cobranca-pelo-uso-da-agua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2391--grupo-de-trabalho-do-conselho-de-recursos-hidricos-debate-cobranca-pelo-uso-da-agua
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/como-os-problemas-ambientais-impactam-economia-mundial
https://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2020/07/pesquisadores-pelo-mundo-monitoram-os-efeitos-do-novo-coronavirus-na
https://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2020/07/pesquisadores-pelo-mundo-monitoram-os-efeitos-do-novo-coronavirus-na
http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=5524
http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=5524
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/07/12/coronavirus-nos-esgotos-escancara-desigualdade-de-saneamento-no-brasil.htm


Campos 24 Horas 

13/07/2020 
Defesa Civil Municipal monitora baixa do Paraíba e afluentes 
 

ANA 

15/07/2020 
Novo Marco do Saneamento entra em vigor e deve trazer avanços 

econômicos, na saúde e no meio ambiente em todo o País 
 

Prefeitura de Além Paraíba 

15/07/2020 
Prefeitura de Além Paraíba, através da Defesa Civil, em parceria com 

Furnas e Light realização a defluência do rio Paraíba do Sul 
 

ANA 

15/07/2020 
Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos é o tema do Webinar de 

Capacitação da ANA desta quinta (16) 
 

Sec. Agricultura e Abastecimento (SP) 

15/07/2020 
Pesquisas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento contribuem 

para salvar espécies de peixes ameaçadas 

 
Jornal USP 

23/07/2020 
Consórcios intermunicipais constituem forma eficaz de gestão 

sanitária, afirma especialista 
 

Portal Meon 

23/07/2020 
Cetesb investiga suposto vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul em 

São José 
 

Diário do Rio 

23/07/2020 
Mais da metade do Estado do Rio de Janeiro registrou seca em junho 

 
ONU 

23/07/2020 
ONU recebe até 3/8 inscrições para evento virtual sobre impulso aos 

objetivos globais 

 
ONU 

23/07/2020 
Brasil lidera lista de países com maior perda florestal na última 

década, mostra relatório 
 

Notícias Populares 

28/07/2020 
CEIVAP divulga lista de municípios que poderão receber recursos para 

obras de esgotamento sanitário 

https://www.campos24horas.com.br/noticia/defesa-civil-municipal-monitora-baixa-do-paraiba-e-afluentes
https://www.ana.gov.br/noticias/novo-marco-do-saneamento-entra-em-vigor-e-deve-trazer-avancos-economicos-na-saude-e-no-meio-ambiente-em-todo-o-pais
https://www.ana.gov.br/noticias/novo-marco-do-saneamento-entra-em-vigor-e-deve-trazer-avancos-economicos-na-saude-e-no-meio-ambiente-em-todo-o-pais
https://alemparaiba.mg.gov.br/2020/07/prefeitura-de-alem-paraiba-atraves-da-defesa-civil-em-parceria-com-furnas-e-light-realizarao-a-defluencia-do-rio-paraiba-do-sul-2/
https://alemparaiba.mg.gov.br/2020/07/prefeitura-de-alem-paraiba-atraves-da-defesa-civil-em-parceria-com-furnas-e-light-realizarao-a-defluencia-do-rio-paraiba-do-sul-2/
https://www.ana.gov.br/noticias/novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos-e-o-tema-do-webinar-de-capacitacao-da-ana-desta-quinta-16
https://www.ana.gov.br/noticias/novo-plano-nacional-de-recursos-hidricos-e-o-tema-do-webinar-de-capacitacao-da-ana-desta-quinta-16
https://www.agricultura.sp.gov.br/noticias/pesquisas-da-secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-contribuem-para-salvar-especies-de-peixes-ameacadas/
https://www.agricultura.sp.gov.br/noticias/pesquisas-da-secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-contribuem-para-salvar-especies-de-peixes-ameacadas/
https://jornal.usp.br/atualidades/consorcios-intermunicipais-constituem-forma-eficaz-de-gestao-sanitaria-afirma-especialista/
https://jornal.usp.br/atualidades/consorcios-intermunicipais-constituem-forma-eficaz-de-gestao-sanitaria-afirma-especialista/
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/cetesb-investiga-suposto-vazamento-de-oleo-no-rio-paraiba-em-sao-jose
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/cetesb-investiga-suposto-vazamento-de-oleo-no-rio-paraiba-em-sao-jose
https://diariodorio.com/mais-da-metade-do-estado-do-rio-de-janeiro-registra-seca-em-junho/
https://nacoesunidas.org/onu-recebe-ate-3-8-inscricoes-para-evento-virtual-sobre-impulso-aos-objetivos-globais/
https://nacoesunidas.org/onu-recebe-ate-3-8-inscricoes-para-evento-virtual-sobre-impulso-aos-objetivos-globais/
https://nacoesunidas.org/brasil-lidera-lista-de-paises-com-maior-perda-florestal-na-ultima-decada-mostra-relatorio/
https://nacoesunidas.org/brasil-lidera-lista-de-paises-com-maior-perda-florestal-na-ultima-decada-mostra-relatorio/
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario&partnerid=15&releaseId=241878
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario&partnerid=15&releaseId=241878


       

  

 

App CEIVAP  
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Portal Notícias MG 

28/07/2020 
CEIVAP divulga lista de municípios que poderão receber recursos para 

obras de esgotamento sanitário 
 

Por Dentro de Minas 
28/07/2020 

CEIVAP divulga lista de municípios que poderão receber recursos para 
obras de esgotamento sanitário 
 

Terra 
28/07/2020 

CEIVAP divulga lista de municípios que poderão receber recursos para 
obras de esgotamento sanitário 
 

Portal Correio Centro Oeste 
28/07/2020 

Olaria é habilitado para Programa 
 

Correio Online 
29/06/2020 

Olaria é habilitado para Programa 
 

Jornal Panorama 
28/07/2020 

Município de Olaria é habilitado para Programa de Tratamento de 
Águas Residuais 

 

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://portalnoticiasmg.com.br/noticia/4272/ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario
https://portalnoticiasmg.com.br/noticia/4272/ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario&partnerid=1345&releaseid=241878
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario&partnerid=1345&releaseid=241878
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario,f59fac0dbc7b92f867b28cbf1ad2503f6r374kzz.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/ceivap-divulga-lista-de-municipios-que-receberao-recursos-para-obras-de-esgotamento-sanitario,f59fac0dbc7b92f867b28cbf1ad2503f6r374kzz.html
http://www.jornalcco.com.br/noticias/visualizar/coluna-mg-13
http://www.jornalcorreiodacidade.com.br/colunas/2078-coluna-mgrede-de-noticias-do-sindijori-mg-2307
https://jornalpanoramaminas.com.br/?s=protratar
https://jornalpanoramaminas.com.br/?s=protratar
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

