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Governo do Brasil 
04/01/2021 

Governo destinará R$ 829 milhões para projetos de saneamento 
básico por todo o país 

  
Tribuna de Minas 

04/01/2021 
Almas recebe versão final do Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos 

  
Diário do Vale 

04/01/2021 
Defesa Civil de Barra Mansa alerta sobre nível do Rio Paraíba do 

Sul 
  

Uol 
04/01/2021 

Brasil fecha 2020 com maior número de focos de queimadas em 
uma década 

  
G1 

04/01/2021 
Brasil registra mais de 200 mil focos de queimadas em 2020; 

número é o maior na década 

 
ANA 

08/01/2021 
Usuários de água da União podem declarar até 31 de janeiro seus 

usos no último ano 
  

Agora Vale 
08/01/2021 

Nova Unidade de Conservação no Vale do Paraíba vai preservar 
400 espécies de animais 

  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/12/governo-destinara-r-829-milhoes-para-projetos-de-saneamento-basico-por-todo-o-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/12/governo-destinara-r-829-milhoes-para-projetos-de-saneamento-basico-por-todo-o-pais
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/30-12-2020/almas-recebe-versao-final-do-plano-municipal-de-gestao-de-residuos-solidos.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/30-12-2020/almas-recebe-versao-final-do-plano-municipal-de-gestao-de-residuos-solidos.html
https://diariodovale.com.br/plantao-da-redacao/defesa-civil-de-barra-mansa-alerta-sobre-o-nivel-do-rio-paraiba-do-sul/
https://diariodovale.com.br/plantao-da-redacao/defesa-civil-de-barra-mansa-alerta-sobre-o-nivel-do-rio-paraiba-do-sul/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/01/brasil-fecha-2020-com-o-maior-numero-de-focos-de-queimadas-em-uma-decada.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/01/brasil-fecha-2020-com-o-maior-numero-de-focos-de-queimadas-em-uma-decada.htm
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/01/02/brasil-registra-mais-de-200-mil-focos-de-queimadas-em-2020-numero-e-o-maior-na-decada.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/01/02/brasil-registra-mais-de-200-mil-focos-de-queimadas-em-2020-numero-e-o-maior-na-decada.ghtml
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/usuarios-de-aguas-da-uniao-podem-declarar-ate-31-de-janeiro-seus-usos-do-ultimo-ano
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/usuarios-de-aguas-da-uniao-podem-declarar-ate-31-de-janeiro-seus-usos-do-ultimo-ano
https://agoravale.com.br/noticias/Meio-Ambiente/nova-unidade-de-conservacao-no-vale-do-paraiba-vai-preservar-400-especies-de-animais
https://agoravale.com.br/noticias/Meio-Ambiente/nova-unidade-de-conservacao-no-vale-do-paraiba-vai-preservar-400-especies-de-animais


ANA 
13/01/2021 

Especialização sobre segurança de barragens para usos múltiplos 

recebe inscrições até 29 de janeiro 
  

IGAM 
13/01/2021 

IGAM e SEMAD publicam resolução para dispensa de cadastro pelo 
uso da água 

  
SFN Notícias 

13/01/2021 
Após atingir cota de alerta, nível do Rio Paraíba se estabiliza em 

São Fidélis 
  

Agência Infra 
13/01/2021 

INFRADebate: Novo Marco Legal do Saneamento Básico promete 

universalização dos serviços e atração de investimentos privados 
  

Notícias Uol 
13/01/2021 

WWF: Aumento do desmatamento no Brasil piora risco de 
zoonoses e covid 

 
Câmara 

18/01/2021 
Sancionada a lei de pagamento por serviços ambientais 

  
Uol Notícias 

18/01/2021 
Política Ambiental pode transformar Brasil em vilão para os EUA de 

Biden 

 
COMDEMA CRUZEIRO 

27/01/2021 
CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova 

presidente 
 

ANA 
27/01/2021 

Primeiro edital para projetos de revitalização de bacias 
hidrográficas no programa Águas Brasileiras é lançado 

  
RJ GOV 

27/01/2021 
Seas e Inea promovem pesquisa Circuito das Águas 

  

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/especializacao-sobre-seguranca-de-barragens-para-usos-multiplos-recebe-inscricoes-ate-29-de-janeiro
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/especializacao-sobre-seguranca-de-barragens-para-usos-multiplos-recebe-inscricoes-ate-29-de-janeiro
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2504-igam-e-semad-publicam-resolucao-conjunta-para-dispensa-de-cadastro-pelo-uso-da-agua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2504-igam-e-semad-publicam-resolucao-conjunta-para-dispensa-de-cadastro-pelo-uso-da-agua
https://sfnoticias.com.br/apos-atingir-cota-de-alerta-nivel-do-rio-paraiba-se-estabiliza-em-sao-fidelis
https://sfnoticias.com.br/apos-atingir-cota-de-alerta-nivel-do-rio-paraiba-se-estabiliza-em-sao-fidelis
https://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-promete-universalizacao-dos-servicos-e-atracao-de-investimentos-privados/
https://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-novo-marco-legal-do-saneamento-basico-promete-universalizacao-dos-servicos-e-atracao-de-investimentos-privados/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/12/estudo-wwf-desmatamento-brasil-amazonia.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/12/estudo-wwf-desmatamento-brasil-amazonia.htm
https://www.camara.leg.br/noticias/721368-sancionada-lei-de-pagamento-por-servicos-ambientais/
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2021/01/17/meio-ambiente-brasil-eua-governo-biden-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2021/01/17/meio-ambiente-brasil-eua-governo-biden-bolsonaro.htm
http://comdemacruzeiro.blogspot.com/2021/01/ceivap-aprova-planejamento-de-acoes.html
http://comdemacruzeiro.blogspot.com/2021/01/ceivap-aprova-planejamento-de-acoes.html
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/primeiro-edital-para-projetos-de-revitalizacao-de-bacias-hidrograficas-no-programa-aguas-brasileiras-e-lancado-1
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/primeiro-edital-para-projetos-de-revitalizacao-de-bacias-hidrograficas-no-programa-aguas-brasileiras-e-lancado-1
http://www.rj.gov.br/secretaria/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=11614&pl=seas-e-inea-promovem-a-pesquisa-circuito-das-%C3%A1guas


Senado 
27/01/2021 

Marco legal do saneamento básico foi destaque entre as 

aprovações de 2020 
  

CNN 
27/01/2021 

Chuvas elevam nível dos reservatórios de SP, mas índices são 
piores desde 2016 

   

  

 

App CEIVAP  
(24) 3355-8389 | 

ceivap@agevap.org.br 

  

        

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/01/marco-legal-do-saneamento-basico-foi-destaque-entre-aprovacoes-de-2020
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/01/marco-legal-do-saneamento-basico-foi-destaque-entre-aprovacoes-de-2020
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/23/chuvas-elevam-nivel-dos-reservatorios-de-sp-mas-indices-sao-piores-desde-2016
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/23/chuvas-elevam-nivel-dos-reservatorios-de-sp-mas-indices-sao-piores-desde-2016
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

