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ABRhidro 
05/04/2021 

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
  

Diário do Comércio 
05/04/2021 

Minas Gerais tem avanços na gestão de recursos hídricos 
  

Ciclo Vivo 

05/04/2021 
Corredor de 1,7 bilhão de árvores está nascendo no Brasil 

  
ANA 

05/04/2021 
ANA prorroga prazo para envio de contribuições para Atlas Águas 

até 16 de abril 
  

G1 SP 
05/04/2021 

Volume de chuva no Cantareira no 1º trimestre de 2021 é menor 
do que no período anterior à crise hídrica, em 2013; especialista 

vê risco de seca 
  

REBOB 

05/04/2021 
Governanças das águas e Gênero 

  
ECO 21 

05/04/2021 
Unesco pede mobilização em prol da biodiversidade 

 
 

 
 

  

https://site.abrhidro.org.br/xxiv-simposio-brasileiro-de-recursos-hidricos/
https://diariodocomercio.com.br/dc-mais/minas-gerais-tem-avancos-na-gestao-de-recursos-hidricos/
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/corredor-araguaia-17-bilhao-arvores-brasil/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-prorroga-prazo-para-envio-de-contribuicoes-para-atlas-aguas-ate-16-de-abril
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-prorroga-prazo-para-envio-de-contribuicoes-para-atlas-aguas-ate-16-de-abril
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/01/volume-de-chuva-no-cantareira-no-1o-trimestre-de-2021-e-menor-do-que-no-periodo-anterior-a-crise-hidrica-em-2013-especialista-ve-risco-de-seca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/01/volume-de-chuva-no-cantareira-no-1o-trimestre-de-2021-e-menor-do-que-no-periodo-anterior-a-crise-hidrica-em-2013-especialista-ve-risco-de-seca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/01/volume-de-chuva-no-cantareira-no-1o-trimestre-de-2021-e-menor-do-que-no-periodo-anterior-a-crise-hidrica-em-2013-especialista-ve-risco-de-seca.ghtml
https://www.rebob.org.br/post/governan%C3%A7as-das-%C3%A1guas-e-g%C3%AAnero
https://eco21.eco.br/unesco-pede-mobilizacao-em-prol-da-biodiversidade/


Diário do Vale 
14/04/2021 

Saae-BM e prefeitura debatem sobre recursos para investimentos 

em esgotamento sanitário 
  

A Voz da Cidade 
14/04/2021 

Secretaria de Meio Ambiente e Saae-BM debatem sobre recursos 
para investimentos em esgotamento sanitário 

  
Destaque Popular 

14/04/2021 
Meio Ambiente e Saae-BM debatem sobre recursos para 

investimentos em esgotamento sanitário 
 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 
14/04/2021 

Está no ar o Podcast ANA sobre o QUALIÁGUA 

  
IGAM 

14/04/2021 
Sisema apresenta nova versão do EcoSistemas e otimiza 

atendimento ao cidadão 
  

ONU Brasil 
14/04/2021 

Contabilidade Ambiental no Brasil e América Latina é tema de novo 
relatório da ONU 

  
Governo Federal 

14/04/2021 
MDR e GIZ vão selecionar municípios para mentoria e capacitação 

em instrumentos e ferramentas de desenvolvimento urbano 

sustentável 
  

Comitê Rio Dois Rios 
14/04/2021 

Concurso de Curta-metragem é lançado pelo Comitê Rio Dois Rios 
 

Defesa Agência de notícias 
19/04/2021 

Saae-BM e prefeitura debatem sobre recursos para investimentos 
em esgotamento sanitário 

  
Portal R3 

19/04/2021 
“Click Pelas Águas” resgata memórias na bacia do rio Paraíba do 

Sul 

https://diariodovale.com.br/tempo-real/saae-bm-e-prefeitura-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://diariodovale.com.br/tempo-real/saae-bm-e-prefeitura-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://avozdacidade.com/wp/secretaria-de-meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://avozdacidade.com/wp/secretaria-de-meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://destaquepopular.com.br/2021/04/13/meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://destaquepopular.com.br/2021/04/13/meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/esta-no-ar-o-podcast-ana-sobre-o-qualiagua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2569-sisema-apresenta-nova-versao-do-portal-ecosistemas-e-otimiza-atendimento-ao-cidadao
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2569-sisema-apresenta-nova-versao-do-portal-ecosistemas-e-otimiza-atendimento-ao-cidadao
https://brasil.un.org/pt-br/124402-contabilidade-ambiental-no-brasil-e-america-latina-e-tema-de-novo-relatorio-da-onu
https://brasil.un.org/pt-br/124402-contabilidade-ambiental-no-brasil-e-america-latina-e-tema-de-novo-relatorio-da-onu
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-e-giz-vao-selecionar-municipios-para-mentoria-e-capacitacao-em-instrumentos-e-ferramentas-de-desenvolvimento-urbano-sustentavel
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-e-giz-vao-selecionar-municipios-para-mentoria-e-capacitacao-em-instrumentos-e-ferramentas-de-desenvolvimento-urbano-sustentavel
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-e-giz-vao-selecionar-municipios-para-mentoria-e-capacitacao-em-instrumentos-e-ferramentas-de-desenvolvimento-urbano-sustentavel
http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=221
https://defesa.com.br/secretaria-de-meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://defesa.com.br/secretaria-de-meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-sobre-recursos-para-investimentos-em-esgotamento-sanitario/
https://www.portalr3.com.br/2021/04/click-pelas-aguas-resgata-memorias-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://www.portalr3.com.br/2021/04/click-pelas-aguas-resgata-memorias-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/


 Diário do Vale 
19/04/2021 

Click Pelas Águas resgata memórias na bacia do Paraíba do Sul 

 
Por Dentro de Minas 

22/04/2021 
PROTRATAR IV disponibiliza RS 40 milhões para obras de 

saneamento 
  

Notícias Populares 
22/04/2021 

PROTRATAR IV disponibiliza RS 40 milhões para obras de 
saneamento 

  
Jornal A Hora 

22/04/2021 
PROTRATAR IV disponibiliza RS 40 milhões para obras de 

saneamento 

  
Revista Ecotour 

22/04/2021 
PROTRATAR IV disponibiliza RS 40 milhões para obras de 

saneamento 
 

ANA 
22/04/2021 

Monitor de Secas registra redução da área com o fenômeno em 
seis estados e aumento em outros três em março 

  
Diário do Vale 

22/04/2021 
Pesca no Rio Paraíba do Sul surpreende pesquisador do MEP- Volta 

Redonda 

  
IGAM 

22/04/2021 
Igam prorroga consulta pública para elaboração do Plano Mineiro 

de Segurança Hídrica 
  

Terra 
22/04/2021 

10 maneiras de colaborar com o Dia do Planeta Terra 
  

Ciclo Vivo 
22/04/2021 

Campanha convida população da América Latina a cuidar do 
planeta 

  

https://diariodovale.com.br/destaque/click-pelas-aguas-resgata-memorias-na-bacia-do-paraiba-do-sul/
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=1345&releaseid=258525
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=1345&releaseid=258525
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=15&releaseId=258525
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=15&releaseId=258525
http://jornalahora.com/newsdino/?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=1748&releaseId=258525
http://jornalahora.com/newsdino/?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=1748&releaseId=258525
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=53&releaseId=258525
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=protratar-iv-disponibiliza-rs-40-milhoes-para-obras-de-saneamento&partnerid=53&releaseId=258525
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-reducao-da-area-com-o-fenomeno-em-seis-estados-e-aumento-em-outros-tres-em-marco
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-reducao-da-area-com-o-fenomeno-em-seis-estados-e-aumento-em-outros-tres-em-marco
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/04/6128838-pesca-no-rio-paraiba-do-sul-surpreende-pesquisador-do-mep-volta-redonda.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/04/6128838-pesca-no-rio-paraiba-do-sul-surpreende-pesquisador-do-mep-volta-redonda.html
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16-duvidas/2577-igam-prorroga-consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-mineiro-de-seguranca-hidrica
http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16-duvidas/2577-igam-prorroga-consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-mineiro-de-seguranca-hidrica
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/bem-estar/10-maneiras-de-colaborar-com-o-dia-do-planeta-terra,1e10f8ee6f41be90f8c0c1d9bbdf8d594pbwwl0e.html
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/campanha-convida-populacao-da-america-latina-a-cuidar-do-planeta/
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/campanha-convida-populacao-da-america-latina-a-cuidar-do-planeta/


Ciclo Vivo 
22/04/2021 

Premiação internacional concede US$ 3 milhões a projetos 

sustentáveis 

 

Tribuna de Minas 
23/04/2021 

UFJF integra comitê responsável por planejamento de recursos 
hídricos do Rio Paraibuna 

  
Agência de Notícias Defesa 

23/04/2021 
Secretaria de Meio Ambiente e SAAE-BM debatem PROTRATAR IV 

com a AGEVAP 
  

CBH Rio Dois Rios 
23/04/2021 

Comitê do Rio Dois Rios inicia atividade de campo do Projeto 
Mananciais-Ceivap 

 

Prefeitura de Nova Friburgo 
27/04/2021 

Microbacia do Barracão dos Mendes recebe vistoria técnica 
  

Defesa Agência de Notícias 
27/04/2021 

Microbacia do Barracão dos Mendes recebe vistoria técnica 
 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) 
29/04/2021 

Edital do Protratar abre seleção para financiar obras de saneamento 
na Zona da Mata 

 
Agência de notícias IBGE 

29/04/2021 

Estudo experimental estima valor dos corpos hídricos na captação, 
tratamento e distribuição de água 

  
O Vale 

29/04/2021 
Obra 'Tempos Tchapequara' registra a vida entre os rios Cuiabá e 

Paraíba do Sul 
  

Ciclo Vivo 
29/04/2021 

Estudo elenca 10 regras de ouro para o reflorestamento 
  

https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/oportunidades/premiacao-zayed-3-milhoes-projetos-sustentaveis/
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/oportunidades/premiacao-zayed-3-milhoes-projetos-sustentaveis/
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-04-2021/ufjf-integra-comite-responsavel-por-planejamento-de-recursos-hidricos-do-rio-paraibuna.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/23-04-2021/ufjf-integra-comite-responsavel-por-planejamento-de-recursos-hidricos-do-rio-paraibuna.html
https://defesa.com.br/secretaria-de-meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-protratar-iv-com-a-agevap/
https://defesa.com.br/secretaria-de-meio-ambiente-e-saae-bm-debatem-protratar-iv-com-a-agevap/
http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=222
http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=222
https://www.pmnf.rj.gov.br/noticiasView/964_MICROBACIA-DO-BARRACAO-DOS-MENDES-RECEBE-VISTORIA-TECNICA.html
https://defesa.com.br/microbacia-do-barracao-dos-mendes-recebe-vistoria-tecnica/
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2582--edital-do-protratar-abre-selecao-para-financiar-obras-de-saneamento-na-zona-da-mata
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2582--edital-do-protratar-abre-selecao-para-financiar-obras-de-saneamento-na-zona-da-mata
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30590-estudo-experimental-estima-valor-dos-corpos-hidricos-para-captacao-tratamento-e-distribuicao-de-agua
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30590-estudo-experimental-estima-valor-dos-corpos-hidricos-para-captacao-tratamento-e-distribuicao-de-agua
https://www.ovale.com.br/_conteudo/viver/2021/04/125866-obra--tempos-tchapequara--registra-a-vida-entre-os-rios-cuiaba-e-paraiba-do-sul.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/viver/2021/04/125866-obra--tempos-tchapequara--registra-a-vida-entre-os-rios-cuiaba-e-paraiba-do-sul.html
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/estudo-10-regras-ouro-reflorestamento/


EcoDebate 
29/04/2021 

Até 20% dos poços de água subterrânea em todo o mundo correm 

o risco de secar 

   

  

 

App CEIVAP  

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

  

        

 

https://www.ecodebate.com.br/2021/04/23/ate-20-dos-pocos-de-agua-subterranea-em-todo-o-mundo-correm-o-risco-de-secar/
https://www.ecodebate.com.br/2021/04/23/ate-20-dos-pocos-de-agua-subterranea-em-todo-o-mundo-correm-o-risco-de-secar/
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://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.saltambiental.ceivap&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/ceivap/id1246861018?mt=8

