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Envolverde 
01/03/2021 

Fazer as pazes com a natureza é possível, se começarmos agora 
  

Terra 
01/03/2021 

SP teve maior percentual de seca extrema do Brasil em janeiro 
  

Extra 

01/03/2021 
Governo do Rio lança plataforma sobre oferta de água, redução do 

risco de secas e prevenção contra inundações 
  

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
01/03/2021 

Governo do Rio de Janeiro lança Programa de Segurança Hídrica 
  

Conexão Planeta 
01/03/2021 

Conselho de Direitos Humanos da ONU alerta sobre 
enfraquecimento de leis ambientais no Brasil durante a pandemia 

  
O Dia 

01/03/2021 

Após final de ‘estado de alerta’, Defesa Civil de Volta Redonda 
manterá plantões de 24h 

 
Tribuna de Minas 

02/03/2021 
Seminário remoto debate situação da Represa de Chapéu D´Uvas 

  
 

 
 

  

https://envolverde.com.br/fazer-as-pazes-com-a-natureza-e-possivel-se-comecarmos-agora/
https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sp-teve-maior-percentual-de-seca-extrema-do-brasil-em-janeiro,04a4f783e9b348cfc4f8c6905077cc250lj5xj3y.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/governo-do-rio-lanca-plataforma-sobre-oferta-de-agua-reducao-do-risco-de-secas-prevencao-contra-inundacoes-24897861.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/governo-do-rio-lanca-plataforma-sobre-oferta-de-agua-reducao-do-risco-de-secas-prevencao-contra-inundacoes-24897861.html
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=12357
https://conexaoplaneta.com.br/blog/conselho-de-direitos-humanos-da-onu-alerta-sobre-enfraquecimento-de-leis-ambientais-no-brasil-durante-a-pandemia/
https://conexaoplaneta.com.br/blog/conselho-de-direitos-humanos-da-onu-alerta-sobre-enfraquecimento-de-leis-ambientais-no-brasil-durante-a-pandemia/
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/02/6094059-apos-final-de----estado-de-alerta----defesa-civil-de-volta-redonda-mantera-plantoes-de-24h.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/02/6094059-apos-final-de----estado-de-alerta----defesa-civil-de-volta-redonda-mantera-plantoes-de-24h.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/01-03-2021/seminario-remoto-debate-situacao-da-represa-de-chapeu-duvas.html


Prefeitura de Juiz de Fora 
09/03/2021 

Prefeita participa de seminário sobre potencialidades da represa de 

Chapéu d’Uvas 
  

O Seminário 
09/03/2021 

CEIVAP possui R$ 64,8 milhões comprometidos em projetos na 
baia do Paraíba do Sul para o ano de 2021 

  
Por Dentro de Minas 

09/03/2021 
CEIVAP possui R$ 64,8 milhões comprometidos em projetos na 

baia do Paraíba do Sul para o ano de 2021 
  

Jornal A Hora 
09/03/2021 

CEIVAP possui R$ 64,8 milhões comprometidos em projetos na 

baia do Paraíba do Sul para o ano de 2021 
  

Notícias Populares 
09/03/2021 

CEIVAP possui R$ 64,8 milhões comprometidos em projetos na 
baia do Paraíba do Sul para o ano de 2021 

  
Revista Ecotour 

09/03/2021 
CEIVAP possui R$ 64,8 milhões comprometidos em projetos na 

baia do Paraíba do Sul para o ano de 2021 
 

INEA 
10/03/2021 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e Inea, 

lançam a Nota técnica do ICMS Ecológico 2021 
  

ANA 
10/03/2021 

ANA define normas de referência que deverá elaborar para setor 
de saneamento até 2022 

  
Ciclo Vivo 

10/03/2021 
Mercado Livre lança programa para regenerar e conservar biomas 

da América Latina 
  

Envolverde 
10/03/2021 

Drones mapeiam matas brasileiras 

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=70234
https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=70234
https://www.jornalosemanario.com.br/newsdino/?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&releaseId=255468&partnerid=2985&
https://www.jornalosemanario.com.br/newsdino/?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&releaseId=255468&partnerid=2985&
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=1345&releaseid=255468
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=1345&releaseid=255468
http://jornalahora.com/newsdino/?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=1748&releaseId=255468
http://jornalahora.com/newsdino/?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=1748&releaseId=255468
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=15&releaseId=255468
http://www.notíciaspopulares.com/p/noticias-dino.html?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=15&releaseId=255468
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=53&releaseId=255468
https://www.revistaecotour.news/p/exibicao-de-noticias-dino.html?title=ceivap-possui-r$-648-milhoes-comprometidos-em-projetos-na-baia-do-paraiba-do-sul-para-o-ano-de-2021&partnerid=53&releaseId=255468
http://www.inea.rj.gov.br/secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-e-inea-lancam-a-nota-tecnica-do-icms-ecologico-2021/
http://www.inea.rj.gov.br/secretaria-de-estado-do-ambiente-e-sustentabilidade-e-inea-lancam-a-nota-tecnica-do-icms-ecologico-2021/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-define-normas-de-referencia-que-devera-elaborar-para-setor-de-saneamento-ate-2022
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-define-normas-de-referencia-que-devera-elaborar-para-setor-de-saneamento-ate-2022
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/mercado-livre-lanca-programa-para-regenerar-e-conservar-biomas-da-america-latina/
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/mercado-livre-lanca-programa-para-regenerar-e-conservar-biomas-da-america-latina/
https://envolverde.com.br/drones-mapeiam-matas-brasileiras/


IGAM 
10/03/2021 

Sisema ComCiência sobre segurança hídrica abre programação 

especial do Mês da Água 
 

Destaque Popular 
15/03/2021 

Barra Mansa busca melhorias ambientais para o município 
  

A Voz da Cidade 
15/03/2021 

Prefeitura de Barra Mansa busca melhorias ambientais 
  

Prefeitura de Barra Mansa 
15/03/2021 

Barra Mansa busca melhorias ambientais para o município 
 

Diário do Vale 

23/03/2021 
Comitês de Bacia realizam seminário virtual em comemoração ao 

Dia Mundial da Água 
  

Diário do Vale 
23/03/2021 

Barra Mansa destaca projetos voltados para recuperação de 
mananciais 

  
Tribuna de Minas 

23/03/2021 
Dia Mundial da Água 

  
Jornal A Hora 

23/03/2021 

Click Pelas Águas resgata memórias na bacia do Paraíba do Sul 
  

Bom Dia OZ 
23/03/2021 

Click Pelas Águas resgata memórias na bacia do Paraíba do Sul 
  

Por Dentro de Minas 
23/03/2021 

Click Pelas Águas resgata memórias na bacia do Paraíba do Sul 
 

Época 
23/03/2021 

Saneamento, desigualdade e busca por soluções marcam Dia 
Mundial da Água em Um Só Planeta 

  

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2539-sisema-comciencia-sobre-seguranca-hidrica-abre-programacao-especial-do-mes-da-agua
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2539-sisema-comciencia-sobre-seguranca-hidrica-abre-programacao-especial-do-mes-da-agua
https://destaquepopular.com.br/2021/03/14/barra-mansa-busca-melhorias-ambientais-para-o-municipio/
https://avozdacidade.com/wp/prefeitura-de-barra-mansa-busca-melhorias-ambientais/
https://www.barramansa.rj.gov.br/barra-mansa-busca-melhorias-ambientais-para-o-municipio/
https://diariodovale.com.br/cidade/barra-mansa-destaca-projetos-voltados-para-recuperacao-de-mananciais/
https://diariodovale.com.br/cidade/barra-mansa-destaca-projetos-voltados-para-recuperacao-de-mananciais/
https://diariodovale.com.br/cidade/barra-mansa-destaca-projetos-voltados-para-recuperacao-de-mananciais/
https://diariodovale.com.br/cidade/barra-mansa-destaca-projetos-voltados-para-recuperacao-de-mananciais/
https://tribunademinas.com.br/opiniao/tribuna-livre/21-03-2021/dia-mundial-da-agua-4.html
http://jornalahora.com/newsdino/?title=click-pelas-aguas-resgata-memorias-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1748&releaseId=255470
https://bomdiaoz.com.br/noticia/3824/click-pelas-aguas-resgata-memorias-na-bacia-do-paraiba-do-sul
https://pordentrodeminas.com.br/newsdino/?title=click-pelas-aguas-resgata-memorias-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1345&releaseid=255470
https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/03/saneamento-desigualdade-e-busca-por-solucoes-marcam-dia-mundial-da-agua-em-um-so-planeta.html
https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/03/saneamento-desigualdade-e-busca-por-solucoes-marcam-dia-mundial-da-agua-em-um-so-planeta.html


UOL Notícias 
23/03/2021 

No Dia Mundial da Água, fotógrafos usam drones para registrar a 

poluição e o esgoto que se espalha pelo mundo 
  

Correio Braziliense 
23/03/2021 

Dia Mundial da Água alerta sobre a importância da preservação 
dos recursos hídricos 

  
Rádio EBC 

23/03/2021 
Dia Mundial da Água: saneamento é o grande desafio do Brasil 

  
O Eco 

23/03/2021 
A água como instrumento de equilíbrio e paz mundial 

  

O Eco 
23/03/2021 

Análise da qualidade da água reflete pequenas melhorias durante 
1 ano de pandemia 

  
Envolverde 

23/03/2021 
Pandemia muda hábitos de consumo com impacto sobre o meio 

ambiente 
  

Ciclo Vivo 
23/03/2021 

35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada, aponta ranking 

   

  

 

App CEIVAP  

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

  

        

 

https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/dia-mundial-da-agua---vistas-do-ceu-aguas-poluidas-ao-redor-do-mundo/#cover
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/dia-mundial-da-agua---vistas-do-ceu-aguas-poluidas-ao-redor-do-mundo/#cover
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4913239-dia-mundial-da-agua-alerta-sobre-a-importancia-da-preservacao-dos-recursos-hidricos.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4913239-dia-mundial-da-agua-alerta-sobre-a-importancia-da-preservacao-dos-recursos-hidricos.html
https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2021/03/dia-mundial-da-agua-saneamento-e-o-grande-desafio-do-brasil
https://www.oeco.org.br/colunas/a-agua-como-instrumento-de-equilibrio-e-paz-mundial/
https://www.oeco.org.br/noticias/analise-da-qualidade-da-agua-reflete-pequenas-melhorias-durante-1-ano-de-pandemia/
https://www.oeco.org.br/noticias/analise-da-qualidade-da-agua-reflete-pequenas-melhorias-durante-1-ano-de-pandemia/
https://envolverde.com.br/pandemia-muda-habitos-de-consumo-com-impacto-sobre-o-meio-ambiente/
https://envolverde.com.br/pandemia-muda-habitos-de-consumo-com-impacto-sobre-o-meio-ambiente/
https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/35-milhoes-brasileiros-agua-tratada-ranking/
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

