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ANA 

01/10/2020 
Oportunidades de capacitação em segurança de barragens é o tema do webinar 

desta sexta (2)    

 

Agência IBGE 

  

 

01/10/2020 
Nova edição da Revista Brasileira de Geografia analisa poluição de rios 
urbanos  
 

Diário do Comércio 

 

 

01/10/2020 
Novas diretrizes dos programas de educação ambiental  
 

Valor Econômico 
01/10/2020 
Infraestrutura não acompanhou expansão de cidades 
 

93 Notícias 
01/10/2020 
Educação e projetos sustentáveis são alternativas para mudanças ambientais  
 

O Eco 
02/10/2020 
Enquanto a Amazônia queima, o que acontece com a biodiversidade?  
 

Folha de São Paulo 

02/10/2020 
Priorizar preservação de rios e lagos impede perda de biodiversidade, conclui 
estudo brasileiro  
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Exame 

02/10/2020 
Agenda sustentável pode ajudar retomada, dizem economistas  
 

G1(Zona da Mata) 

02/10/2020 
Após extinção de incêndio, Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto na 
próxima semana 
 

Diário do Vale 

07/10/2020 
Cida Diogo defende recuperação do Rio Paraíba 
 

O Eco 
15/10/2020 
Artigo aponta que restaurar 30% em áreas prioritárias evitaria 71% das 
extinções 
 

ANA 
15/10/2020 
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/site-da-
agencia-nacional-de-aguas-e-saneamento-basico-muda-para-www-gov-br-ana 
 

INEA 
15/10/2020 
Instituto Estadual do Ambiente promove webinar sobre Serviços Ecossistêmicos 
 

BBC News 
15/10/2020 
'Somos a espécie mais perigosa da história': cinco gráficos sobre o impacto da 
atividade humana na biodiversidade 
 

Jornal do Meio Ambiente 
15/10/2020 
Estratégias nacionais e locais para redução do risco de desastres são tema do 
Dia Internacional 
 

INEA 
20/10/2020 
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e Instituto Estadual do 
Ambiente lançam Sistema de Gestão de Licenças Municipais 
 

SEMAD 
20/10/2020 
Inscrições para o Prêmio Boas Práticas Ambientais se encerram no próximo 
sábado 
 

ANA 
20/10/2020 
ANA e ABRHidro realizam webinar sobre drenagem urbana nesta quarta (21) 
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Ambiente Brasil 

20/10/2020 
Por que os biomas brasileiros nunca estiveram tão ameaçados 
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