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Envolverde 
05/07/2021 

BID lança campanha de apoio à retomada verde nos municípios 

brasileiros 

  

Semad 
05/07/2021 

Semad lança edital para banco de projetos de Saneamento Básico 

  

O Dia 
05/07/2021 

Baixada campista ainda está alagada com as chuvas que atingiram 
o município 

  
Inea 

05/07/2021 

Inea promove consulta pública para nova unidade de conservação 

em Petrópolis 

  
Diário do Vale 

05/07/2021 

ETE Gil Portugal se aproxima da marca dos 18 bilhões de litros de 

esgoto tratado em Volta Redonda 

 

ANA 
14/07/2021 

Monitor de Secas registra aumento da área com o fenômeno em seis 
estados e maior severidade da seca em 10 unidades da Federação 

em maio 
  

R7 
14/07/2021 

SP registrou a seca mais severa do país em maio, aponta ANA 
  

IGAM 
14/07/2021 

  

https://envolverde.com.br/bid-lanca-campanha-de-apoio-a-retomada-verde-nos-municipios-brasileiros/
https://envolverde.com.br/bid-lanca-campanha-de-apoio-a-retomada-verde-nos-municipios-brasileiros/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4767-semad-lanca-edital-para-banco-de-projetos-de-saneamento-basico
https://odia.ig.com.br/campos/2021/07/6180595-baixada-campista-ainda-esta-alagada-com-as-chuvas-que-atingiram-o-municipio.html
https://odia.ig.com.br/campos/2021/07/6180595-baixada-campista-ainda-esta-alagada-com-as-chuvas-que-atingiram-o-municipio.html
http://www.inea.rj.gov.br/inea-promove-consulta-publica-para-nova-unidade-de-conservacao-em-petropolis/
http://www.inea.rj.gov.br/inea-promove-consulta-publica-para-nova-unidade-de-conservacao-em-petropolis/
https://diariodovale.com.br/regiao/ete-gil-portugal-se-aproxima-da-marca-dos-18-bilhoes-de-litros-de-esgoto-tratado-em-volta-redonda/
https://diariodovale.com.br/regiao/ete-gil-portugal-se-aproxima-da-marca-dos-18-bilhoes-de-litros-de-esgoto-tratado-em-volta-redonda/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-aumento-da-area-com-o-fenomeno-em-seis-estados-e-maior-severidade-da-seca-em-10-unidades-da-federacao-em-maio
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-aumento-da-area-com-o-fenomeno-em-seis-estados-e-maior-severidade-da-seca-em-10-unidades-da-federacao-em-maio
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/monitor-de-secas-registra-aumento-da-area-com-o-fenomeno-em-seis-estados-e-maior-severidade-da-seca-em-10-unidades-da-federacao-em-maio
https://noticias.r7.com/sao-paulo/sp-registrou-a-seca-mais-severa-do-pais-em-maio-aponta-ana-10072021


Igam disponibiliza guias para emissão e pagamento da cobrança 
pelo uso da água 

  

O Eco 
14/07/2021 

Consulta pública debate criação de área protegida no estado do Rio 
de Janeiro 

  
Prefeitura de Ubá 

14/07/2021 
Ubá elabora Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
 

Ministério do Meio Ambiente 

20/07/2021 

Aberto edital de R$ 100 milhões para obras do programa Lixão 

Zero em Minas Gerais 

  

IGAM 
20/07/2021 

Sisema ComCiência debate drenagem sustentável em edição prévia 
ao XXIV Simpósio da ABRhidro 

  

O Eco 
20/07/2021 

Quais são os países mais sustentáveis do mundo? 

  

O Eco 
20/07/2021 

Secas na América do Sul podem aumentar até o fim do século, 
sugere estudo 
 

Agência Envolverde 

27/07/2021 
A restauração florestal e seus efeitos na biodiversidade da Mata 

Atlântica 
 

G1 
27/07/2021 

Sistema Cantareira pode terminar ano com 30% de sua 
capacidade; Grande SP corre risco de crise de abastecimento, diz 

especialista 

 
Correio do Povo 

27/07/2021 
Um Sertão fluminense: mudanças climáticas podem tornar 

semiáridos o Norte e o Noroeste do Rio 
 

O Vale 

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2619--igam-disponibiliza-guias-para-emissao-e-pagamento-da-cobranca-pelo-uso-da-agua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2619--igam-disponibiliza-guias-para-emissao-e-pagamento-da-cobranca-pelo-uso-da-agua
https://www.oeco.org.br/noticias/consulta-publica-debate-criacao-de-area-protegida-no-estado-do-rio-de-janeiro/
https://www.oeco.org.br/noticias/consulta-publica-debate-criacao-de-area-protegida-no-estado-do-rio-de-janeiro/
https://www.uba.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/uba-elabora-plano-de-gestao-de-residuos-solidos/174857
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/aberto-edital-de-r-100-milhoes-para-obras-do-programa-lixao-zero-em-minas-gerais
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/aberto-edital-de-r-100-milhoes-para-obras-do-programa-lixao-zero-em-minas-gerais
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2621-sisema-comciencia-debate-drenagem-sustentavel-em-edicao-previa-ao-xxiv-simposio-da-abrhidro
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2621-sisema-comciencia-debate-drenagem-sustentavel-em-edicao-previa-ao-xxiv-simposio-da-abrhidro
https://eco.sapo.pt/2021/07/19/quais-os-paises-mais-sustentaveis-do-mundo/
https://www.oeco.org.br/reportagens/secas-na-america-do-sul-podem-aumentar-ate-o-fim-do-seculo-sugere-estudo/
https://www.oeco.org.br/reportagens/secas-na-america-do-sul-podem-aumentar-ate-o-fim-do-seculo-sugere-estudo/
https://envolverde.com.br/a-restauracao-florestal-e-seus-efeitos-na-biodiversidade-da-mata-atlantica/
https://envolverde.com.br/a-restauracao-florestal-e-seus-efeitos-na-biodiversidade-da-mata-atlantica/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/23/sistema-cantareira-pode-terminar-ano-com-30percent-de-sua-capacidade-grande-sp-corre-risco-de-crise-de-abastecimento-diz-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/23/sistema-cantareira-pode-terminar-ano-com-30percent-de-sua-capacidade-grande-sp-corre-risco-de-crise-de-abastecimento-diz-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/23/sistema-cantareira-pode-terminar-ano-com-30percent-de-sua-capacidade-grande-sp-corre-risco-de-crise-de-abastecimento-diz-especialista.ghtml
https://correiodopovo-al.com.br/geral/um-sertao-fluminense-mudancas-climaticas-podem-tornar-semiaridos-o-norte-e-o-noroeste-do-rio
https://correiodopovo-al.com.br/geral/um-sertao-fluminense-mudancas-climaticas-podem-tornar-semiaridos-o-norte-e-o-noroeste-do-rio


27/07/2021 
Prefeitura e Estado terão que compensar impactos ambientais por 

obra da Via Norte 

 
O Eco 

27/07/2021 
Inscrições abertas para 3º turma do curso on-line “Somos Mata 

Atlântica” 
 

Fato apurado 

28/07/2021 
CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 

 
Fórum de sustentabilidade 

28/07/2021 
CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 

 

Ouni 
28/07/2021 

CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 
 

Jornal A Hora 
28/07/2021 

CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 
 

Meio Ambiente Rio 
28/07/2021 

CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 
 

Notícias Populares 
28/07/2021 

CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 

 
Por Dentro de Minas 

28/07/2021 
CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 

 
Costa Norte 

28/07/2021 
CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 

   

  

 

App CEIVAP  
(24) 3355-8389 | 

ceivap@agevap.org.br 

  

        

 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2021/07/130572-prefeitura-e-estado-terao-que-compensar-impactos-ambientais-por-obra-da-via-norte.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2021/07/130572-prefeitura-e-estado-terao-que-compensar-impactos-ambientais-por-obra-da-via-norte.html
https://www.oeco.org.br/salada-verde/inscricoes-abertas-para-3o-turma-do-curso-on-line-somos-mata-atlantica/
https://www.oeco.org.br/salada-verde/inscricoes-abertas-para-3o-turma-do-curso-on-line-somos-mata-atlantica/
https://fatoapurado.com.br/263034-ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto/
https://forumdesustentabilidade.com.br/newsdino/?title=ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto&partnerid=3165&releaseId=263034
https://www.ouni.com.br/p/noticias-dino.html?title=ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto&partnerid=2971&releaseId=263034
http://jornalahora.com/newsdino/?title=ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto&partnerid=1748&releaseId=263034
https://www.meioambienterio.com/newsdino/?title=ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto&partnerid=1912&releaseId=263034
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto&partnerid=15&releaseId=263034
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-recebe-inscricoes-para-processo-eleitoral-ate-5-de-agosto&partnerid=1345&releaseid=263034
https://costanorte.com.br/noticias/dino/ceivap-recebe-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-processo-eleitoral-at%C3%A9-5-de-agosto-1.329873
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

