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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 
03/02/2021 

Comitê do Rio Paranapanema conhece experiência do Comitê de 
Integração do Paraíba do Sul 

 
Ministério do Meio ambiente 

08/02/2021 
Ministério do Meio Ambiente investe em acessibilidade em trilhas 

de todo o País 

  
Ministério do Meio ambiente 

08/02/2021 
Abertas inscrições para curso de gestão de áreas contaminadas 

  
ANA 

08/02/2021 
Prazo para entrega do Relatório de Segurança de Barragens é 

antecipado em dois meses 
  

IGAM 
08/02/2021 

Igam lança Concurso de Fotografia Águas de Minas 
 

MPF Rio de Janeiro 

18/02/2021 
MPF move ação para regularização fundiária dos municípios de 

Pinheiral e Barra Mansa, no Sul Fluminense 
  

ANA 
18/02/2021 

ANA publica normas de operação para Furnas e Mascarenhas para 
melhorar acúmulo de água desses reservatórios 

  
 

  

https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-do-meio-ambiente-investe-em-acessibilidade-em-trilhas-de-todo-o-pais
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-do-meio-ambiente-investe-em-acessibilidade-em-trilhas-de-todo-o-pais
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/abertas-inscricoes-para-curso-de-gestao-de-areas-contaminadas
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/prazo-para-entrega-do-relatorio-de-seguranca-de-barragens-e-antecipado-em-dois-meses
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/prazo-para-entrega-do-relatorio-de-seguranca-de-barragens-e-antecipado-em-dois-meses
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2514--igam-lanca-concurso-de-fotografia-aguas-de-minas
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-move-acao-para-regularizacao-fundiaria-dos-municipios-de-pinheiral-e-barra-mansa-no-sul-fluminense
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-move-acao-para-regularizacao-fundiaria-dos-municipios-de-pinheiral-e-barra-mansa-no-sul-fluminense
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-publica-normas-de-operacao-para-furnas-e-mascarenhas-para-melhorar-acumulo-de-agua-desses-reservatorios
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-publica-normas-de-operacao-para-furnas-e-mascarenhas-para-melhorar-acumulo-de-agua-desses-reservatorios


SigRH 
18/02/2021 

São Paulo lança novo plano de controle de poluição do ar 

  
G1 

18/02/2021 
6 em cada 10 brasileiros defendem a proteção da floresta 

 
Firjan 

19/02/2021 
Prêmio Firjan Ambiental 2021: inscrições podem ser realizadas até 

26 de abril 
  

Trata Brasil 
19/02/2021 

Impactos das mudanças climáticas e do desenvolvimento 
econômico na demanda por água potável 

  

Ambiente Brasil 
19/02/2021 

Destruição da natureza pelos humanos é suicida, alerta ONU 
  

Jovem Pam 
19/02/2021 

Feios, sujos e maltratados: por que grande parte dos rios urbanos 
estão em condições tão degradantes? 

  
Veja 

19/02/2021 
Estudo aponta poluição como um poderoso e invisível inimigo da 

humanidade 
 

IGAM 

22/02/2021 
Passivo de outorgas do Estado diminui 70% na atual gestão do 

Governo de Minas 
  

Viu! 
22/02/2021 

Campos-RJ: Equipes da Defesa Civil monitoram elevação do rio 
Muriaé 

  
Canal Rural 

22/02/2021 
Chuva pode causar novos alagamentos e deslizamentos nesta 

terça 
  

 

http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/10691
https://g1.globo.com/natureza/stories/2021/02/05/aquecimento-global-6-em-cada-10-brasileiros-defendem-protecao-da-floresta.ghtml
https://www.firjan.com.br/noticias/premio-firjan-ambiental-2021-inscricoes-podem-ser-realizadas-ate-26-de-abril-1.htm
https://www.firjan.com.br/noticias/premio-firjan-ambiental-2021-inscricoes-podem-ser-realizadas-ate-26-de-abril-1.htm
https://www.tratabrasil.org.br/blog/2021/02/11/impactos-das-mudancas-climaticas-e-do-desenvolvimento-economico-na-demanda-por-agua-potavel-ate-2040/
https://www.tratabrasil.org.br/blog/2021/02/11/impactos-das-mudancas-climaticas-e-do-desenvolvimento-economico-na-demanda-por-agua-potavel-ate-2040/
https://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2021/02/19/167619-destruicao-da-natureza-pelos-humanos-e-suicida-alerta-onu.html
https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/helena-degreas/feios-sujos-e-maltratados-por-que-grande-parte-dos-rios-urbanos-estao-em-condicoes-tao-degradantes.html
https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/helena-degreas/feios-sujos-e-maltratados-por-que-grande-parte-dos-rios-urbanos-estao-em-condicoes-tao-degradantes.html
https://veja.abril.com.br/mundo/estudo-aponta-poluicao-como-um-poderoso-e-invisivel-inimigo-da-humanidade/
https://veja.abril.com.br/mundo/estudo-aponta-poluicao-como-um-poderoso-e-invisivel-inimigo-da-humanidade/
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2522-passivo-de-outorgas-do-estado-diminui-70-na-atual-gestao-do-governo-de-minas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2522-passivo-de-outorgas-do-estado-diminui-70-na-atual-gestao-do-governo-de-minas
https://www.portalviu.com.br/cidades/campos-rj-equipes-da-defesa-civil-monitoram-elevacao-do-rio-muriae
https://www.portalviu.com.br/cidades/campos-rj-equipes-da-defesa-civil-monitoram-elevacao-do-rio-muriae
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/chuva-alagamentos-deslizamentos-terca/
https://www.canalrural.com.br/noticias/tempo/chuva-alagamentos-deslizamentos-terca/


ANA 
22/02/2021 

Monitor de Secas registra abrandamento da seca no Sul e 

aumento da área e da severidade do fenômeno no Nordeste e 
Sudeste em janeiro 

  
IGAM 

22/02/2021 
Igam prorroga prazo de inscrições no Concurso de Fotografia 

Águas de Minas 
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https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-reducao-da-seca-no-sul-e-aumento-da-area-e-da-severidade-do-fenomeno-no-nordeste-e-sudeste-em-janeiro
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-reducao-da-seca-no-sul-e-aumento-da-area-e-da-severidade-do-fenomeno-no-nordeste-e-sudeste-em-janeiro
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-reducao-da-seca-no-sul-e-aumento-da-area-e-da-severidade-do-fenomeno-no-nordeste-e-sudeste-em-janeiro
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2523-igam-prorroga-prazo-de-inscricoes-no-concurso-de-fotografia-aguas-de-minas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2523-igam-prorroga-prazo-de-inscricoes-no-concurso-de-fotografia-aguas-de-minas
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

