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Folha do Meio Ambiente 

07/05/2020 

Fórum Nacional de Comitês de Bacias é adiado para 2021 
 

O Regional 
07/05/2020 

Consórcio PCJ apresenta: “Cinema das Águas em casa”, festival de 
streaming com vídeos sobre o tema Água e Meio Ambiente 
 

Agência Nacional de Águas 
07/05/2020 

ANA e IBGE atualizam levantamento que aponta o papel da água na 
economia brasileira 

 
Segs 

07/05/2020 
Relação entre ação humana no planeta e surgimento de pandemias 

inspira maratona de lives 

 
Agência Brasil 

07/05/2020 
Adições e reduções no estoque de água do Brasil caem de 2013 a 2017 
 

IGAM 
11/05/2020 

Estado prorroga suspensão de prazos em processos ambientais devido à 
Covid-19 

 
A Voz da Cidade 

11/05/2020 
Isolamento social contribui para efeitos positivos no meio ambiente 
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https://avozdacidade.com/wp/isolamento-social-contribui-para-efeitos-positivos-no-meio-ambiente/


SigRH - SP 

11/05/2020 
Enfrente a quarentena da COVID-19 com o jogo dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 
 
Diário do Vale 

11/05/2020 
Comitê afirma que água do Rio Paraíba está 40% mais limpa por conta do 

isolamento social 
 

SigRH - SP 
11/05/2020 

Suspensão de prazos nos empreendimentos FEHIDRO 
 

REBOB 
12/05/2020 

Pacto Global discute importância do saneamento básico na luta contra o 
novo coronavírus 

 

Ministério do Meio Ambiente 
12/05/2020 

Programa Lixão Zero fecha seu primeiro ano com série de entregas 
  

 

ONU 
12/05/2020 

ARTIGO: Pagamento por serviços ambientais 
 

ANA 
12/05/2020 

Agência publica novos procedimentos para fiscalização dos usos da água 
e segurança de barragens 

 
REBOB 

12/05/2020 

Água, saúde e saneamento: Mobilização em tempos de coronavírus 
 

ANA 
12/05/2020 

ANA lança novo portal de informações sobre águas do Brasil durante 
webinar nesta terça (12)  

 
REBOB 

18/05/2020 
CEIVAP prorroga novamente prazo de inscrição para o PROTRATAR 

III 
 

 

Por Dentro de Minas 
18/05/2020 

Programa de investimento em obras de esgotamento sanitário na 
bacia do Paraíba recebe inscrições até o dia 18/6 
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https://www.rebob.org.br/single-post/2020/05/01/Pacto-Global-discute-import%C3%A2ncia-do-saneamento-b%C3%A1sico-na-luta-contra-o-novo-coronav%C3%ADrus
https://www.rebob.org.br/single-post/2020/05/01/Pacto-Global-discute-import%C3%A2ncia-do-saneamento-b%C3%A1sico-na-luta-contra-o-novo-coronav%C3%ADrus
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87 News 

18/05/2020 
Programa de investimento em obras de esgotamento sanitário na 

bacia do Paraíba recebe inscrições até o dia 18/6 
 

 

Revista Ecotour 
18/05/2020 

Programa de investimento em obras de esgotamento sanitário na 

bacia do Paraíba recebe inscrições até o dia 18/6 
 

 

Notícias Populares 

18/05/2020 

Programa de investimento em obras de esgotamento sanitário na 
bacia do Paraíba recebe inscrições até o dia 18/6 
 

 

AB Notícia News 

18/05/2020 
Programa de investimento em obras de esgotamento sanitário na 

bacia do Paraíba recebe inscrições até o dia 18/6 
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