
 

 
 

   

  Setembro de 2020  

      

  

G1 

09/09/2020 
Senado aprova projeto que muda regras de controle de barragens e 

prevê multa de até R$ 1 bilhão 
 

A Voz da Serra  
09/09/2020 

Estiagem faz área de seca dobrar no Estado do Rio  
 

Agência Brasil  

09/09/2020 
Estudo aponta que retomada econômica passa pela questão 

ambiental  
 

A Voz da Cidade   
09/09/2020 

V Simpósio Água Boa será realizado pelo Comitê Médio Paraíba do 
Sul  

 
SigRH/SP 

09/09/2020 
Estudo estima a quantidade de água necessária para as cidades em 

2040  
 

ANA 

09/09/2020 
ANA realiza consulta pública sobre primeira agenda regulatória para o 

saneamento até 25 de outubro  
 

 
 

 
 

  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/02/senado-aprova-texto-de-projeto-que-muda-regras-de-controle-de-barragens-e-preve-multa-de-r-1-bi.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/02/senado-aprova-texto-de-projeto-que-muda-regras-de-controle-de-barragens-e-preve-multa-de-r-1-bi.ghtml
https://avozdaserra.com.br/noticias/estiagem-faz-area-de-seca-dobrar-no-estado-do-rio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/estudo-aponta-que-retomada-economica-para-pela-questao-ambiental
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/estudo-aponta-que-retomada-economica-para-pela-questao-ambiental
https://avozdacidade.com/wp/v-simposio-agua-boa-sera-realizado-pelo-comite-medio-paraiba-do-sul/
https://avozdacidade.com/wp/v-simposio-agua-boa-sera-realizado-pelo-comite-medio-paraiba-do-sul/
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/10545#:~:text=Caso%20a%20%C3%A1gua%20seja%20plenamente,1%2C6%25%20ao%20ano.
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/10545#:~:text=Caso%20a%20%C3%A1gua%20seja%20plenamente,1%2C6%25%20ao%20ano.
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-consulta-publica-sobre-primeira-agenda-regulatoria-para-o-saneamento-ate-25-de-outubro
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-realiza-consulta-publica-sobre-primeira-agenda-regulatoria-para-o-saneamento-ate-25-de-outubro


Exame  
15/09/2020 

#NãoVolte: CEOs lançam campanha para que o mundo não volte ao 

normal  
 

ANA 
15/09/2020 

Monitoramento COVID Esgotos divulga detalhes da pesquisa para 
comunidade técnica e científica 

 
Semad 

15/09/2020 
Semad promove curso sobre licenciamento ambiental para municípios 

mineiros 
  

G1 
15/09/2020 

Queimadas, tempo seco, má qualidade do ar, 'chuva preta', 

temperaturas altas: os fenômenos que atingem o Brasil  
 

Infor Channel 
15/09/2020 

Medição individualizada de água pode ajudar o Brasil a ser mais 
sustentável  

 
Rádio Aparecida 

15/09/2020 

Tratamento correto de esgoto evita proliferação de doenças  
 
 

ANA 

22/09/2020 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 e Agenda 2030 são tema 

do Webinar de Capacitação da ANA nesta quinta (24) 
 

Uol Notícias 
22/09/2020 

Chuva preta e dias escuros: como queimadas no Pantanal e Amazônia 

podem afetar outras regiões   
 

G1 
22/09/2020 

A silenciosa crise ambiental alimentada pelas máquinas de lavar 
roupas  

 
Agora Vale 

22/09/2020 
Químicos lançam documentário sobre extração da areia no Rio Paraíba 

do Sul  
 

 

https://exame.com/especiais/naovolte-ceos-lancam-campanha-para-que-o-mundo-nao-volte-ao-normal/
https://exame.com/especiais/naovolte-ceos-lancam-campanha-para-que-o-mundo-nao-volte-ao-normal/
https://www.ana.gov.br/noticias/monitoramento-covid-esgotos-divulga-detalhes-da-pesquisa-para-comunidade-tecnica-e-cientifica
https://www.ana.gov.br/noticias/monitoramento-covid-esgotos-divulga-detalhes-da-pesquisa-para-comunidade-tecnica-e-cientifica
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4376-semad-promove-curso-sobre-licenciamento-ambiental-para-municipios-mineiros
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4376-semad-promove-curso-sobre-licenciamento-ambiental-para-municipios-mineiros
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/14/queimadas-tempo-seco-ma-qualidade-do-ar-e-temperaturas-altas-veja-como-os-fenomenos-no-brasil-estao-relacionados.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/14/queimadas-tempo-seco-ma-qualidade-do-ar-e-temperaturas-altas-veja-como-os-fenomenos-no-brasil-estao-relacionados.ghtml
https://inforchannel.com.br/medicao-individualizada-de-agua-podem-ajudar-o-brasil-a-ser-mais-sustentavel/
https://inforchannel.com.br/medicao-individualizada-de-agua-podem-ajudar-o-brasil-a-ser-mais-sustentavel/
https://www.a12.com/radio/noticias/tratamento-correto-de-esgoto-evita-proliferacao-de-doencas
https://www.ana.gov.br/noticias/objetivo-de-desenvolvimento-sustentavel-6-e-agenda-2030-sao-tema-do-webinar-de-capacitacao-da-ana-nesta-quinta-24
https://www.ana.gov.br/noticias/objetivo-de-desenvolvimento-sustentavel-6-e-agenda-2030-sao-tema-do-webinar-de-capacitacao-da-ana-nesta-quinta-24
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2020/09/21/chuva-preta-dias-escuros-como-queimadas-no-pantanal-e-amazonia-podem-afetar-outras-regioes.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2020/09/21/chuva-preta-dias-escuros-como-queimadas-no-pantanal-e-amazonia-podem-afetar-outras-regioes.htm
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/21/a-silenciosa-crise-ambiental-alimentada-pelas-maquinas-de-lavar-roupas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/21/a-silenciosa-crise-ambiental-alimentada-pelas-maquinas-de-lavar-roupas.ghtml
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/quimicos-lancam-documentario-sobre-extracao-da-areia-no-rio-paraiba-do-sul
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/quimicos-lancam-documentario-sobre-extracao-da-areia-no-rio-paraiba-do-sul


BBC News 
22/09/2020 

As imagens de satélite que mostram avanço de fumaça de queimadas 

no Brasil  
 

 
Diário de Borborema 

23/09/2020 
CEIVAP lança ferramenta para simulação da cobrança pelo uso da 

água na bacia do Paraíba do Sul 
 

Falando da Notícia 
23/09/2020 

CEIVAP lança ferramenta para simulação da cobrança pelo uso da 
água na bacia do Paraíba do Sul   

 
Revista Ecotur 

23/09/2020 

CEIVAP lança ferramenta para simulação da cobrança pelo uso da 
água na bacia do Paraíba do Sul  

 
Portal Notícias MG 

23/09/2020 
CEIVAP lança ferramenta para simulação da cobrança pelo uso da 

água na bacia do Paraíba do Sul 
 

Notícias Populares 
23/09/2020 

CEIVAP lança ferramenta para simulação da cobrança pelo uso da 
água na bacia do Paraíba do Sul  

 
Portal Comunique-se 

23/09/2020 

CEIVAP lança ferramenta para simulação da cobrança pelo uso da 
água na bacia do Paraíba do Sul  

 
SF Notícias 

28/09/2020 
Equipes retirar grande quantidade de lixo e soltam mais de mil peixes 

no rio Paraíba do Sul, em São Fidélis  
 

IGAM 

28/09/2020 
Governo de Minas dá início ao planejamento de ações do período 

chuvoso 
 

ANA 
28/09/2020 

Novo coronavírus não é detectado pela segunda semana seguida em 
uma entre nove áreas de coleta 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54254732
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54254732
https://www.diariodaborborema.com.br/ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul-246142/
https://www.diariodaborborema.com.br/ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul-246142/
http://falandodanoticia.blogspot.com/p/noticia-dino.html?title=ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=96&releaseId=246142
http://falandodanoticia.blogspot.com/p/noticia-dino.html?title=ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=96&releaseId=246142
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=53&releaseId=246142
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=53&releaseId=246142
https://portalnoticiasmg.com.br/noticia/6298/ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul
https://portalnoticiasmg.com.br/noticia/6298/ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=15&releaseId=246142
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=15&releaseId=246142
http://portal.comunique-se.com.br/ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul-246142/
http://portal.comunique-se.com.br/ceivap-lanca-ferramenta-para-simulacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-na-bacia-do-paraiba-do-sul-246142/
https://sfnoticias.com.br/equipes-retiram-grande-quantidade-de-lixo-e-soltam-mais-de-mil-peixes-no-rio-paraiba-do-sul-em-sao-fidelis
https://sfnoticias.com.br/equipes-retiram-grande-quantidade-de-lixo-e-soltam-mais-de-mil-peixes-no-rio-paraiba-do-sul-em-sao-fidelis
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2429--governo-de-minas-da-inicio-ao-planejamento-de-acoes-do-periodo-chuvoso-20202021
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2429--governo-de-minas-da-inicio-ao-planejamento-de-acoes-do-periodo-chuvoso-20202021
https://www.ana.gov.br/noticias/novo-coronavirus-nao-e-detectado-pela-segunda-semana-seguida-em-uma-entre-noves-areas-de-coleta
https://www.ana.gov.br/noticias/novo-coronavirus-nao-e-detectado-pela-segunda-semana-seguida-em-uma-entre-noves-areas-de-coleta


       

  

 

App CEIVAP  

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

  

        

 

ANA 
28/09/2020 

Órgãos federais publicam relatório conjunto com atividades sobre 

segurança de barragens em 2019  
 
   

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.ana.gov.br/noticias/orgaos-federais-publicam-relatorio-conjunto-com-atividades-sobre-seguranca-de-barragens-em-2019
https://www.ana.gov.br/noticias/orgaos-federais-publicam-relatorio-conjunto-com-atividades-sobre-seguranca-de-barragens-em-2019
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

