
     

  

 

 

 

Guia de Muriaé  

03/11/2021 
Audiência pública na Câmara debate sobre proteção ambiental e 

mineração em Muriaé 
 

Agrolink 
03/11/2021 

SP: pesca de espécies de peixes nativas está proibida 
 

O Vale 

03/11/2021 
Com chuvas de outubro, nível das represas da RMVale sobe 13% 

em 30 dias 
 

O Vale 
03/11/2021 

Represa do Paraibuna pode zerar volume útil até o final do ano 
 

O Dia 
03/11/2021 

Nível do Rio Paraíba do Sul está 1,10 m a cima do normal em 
Volta Redonda 

 
G1 

03/11/2021 

Sistema Cantareira passa a operar oficialmente na faixa de 
restrição, com menos de 30% da sua capacidade 

 
Fato Apurado 

03/11/2021 
CEIVAP investe em infraestrutura verde na bacia do Paraíba do Sul 

 
Fórum de Sustentabilidade 

03/11/2021 
CEIVAP investe em infraestrutura verde na bacia do Paraíba do Sul 

 
 

 

  

 

 Novembro de 2021  

https://www.guiamuriae.com.br/noticias/governo/audiencia-publica-na-camara-debate-sobre-protecao-ambiental-e-mineracao-em-muriae/
https://www.guiamuriae.com.br/noticias/governo/audiencia-publica-na-camara-debate-sobre-protecao-ambiental-e-mineracao-em-muriae/
https://www.agrolink.com.br/noticias/sp--pesca-de-especies-de-peixes-nativas-esta-proibida_457906.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/com-chuvas-de-outubro-nivel-das-represas-da-rmvale-sobe-13-em-30-dias-1.194731
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/com-chuvas-de-outubro-nivel-das-represas-da-rmvale-sobe-13-em-30-dias-1.194731
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/represa-de-paraibuna-pode-zerar-volume-util-ate-o-final-do-ano-1.194734
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/11/6266912-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-esta-110-m-acima-do-normal-em-volta-redonda.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/11/6266912-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-esta-110-m-acima-do-normal-em-volta-redonda.html
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/02/sistema-cantareira-passa-a-operar-oficialmente-na-faixa-de-restricao-com-menos-de-30percent-de-sua-capacidade.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/02/sistema-cantareira-passa-a-operar-oficialmente-na-faixa-de-restricao-com-menos-de-30percent-de-sua-capacidade.ghtml
https://fatoapurado.com.br/267093-ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul/
https://forumdesustentabilidade.com.br/newsdino/?title=ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=3165&releaseId=267093


Net Informa 

03/11/2021 
CEIVAP investe em infraestrutura verde na bacia do Paraíba do Sul 

 
Jornal Tribuna 

03/11/2021 

CEIVAP investe em infraestrutura verde na bacia do Paraíba do Sul 
 

Jornal A Hora 
03/11/2021 

CEIVAP investe em infraestrutura verde na bacia do Paraíba do Sul 
 

Ouni 
03/11/2021 

CEIVAP investe em infraestrutura verde na bacia do Paraíba do Sul 
 

O Vale 
19/11/2021 

Produtores de Cruzeiro e Lavrinhas são beneficiados com ações 
ambientais 

  

Folha de São Paulo 
19/11/2021 

Atafona, distrito do RJ que vem sendo engolido pelo mar, serve de 
alerta para erosão costeira 

  
ANA 

19/11/2021 
Episódio do Podcast ANA sobre mulheres e água está disponível 

nas principais plataformas 
  

IGAM 
19/11/2021 

Simpósio vai transformar Belo Horizonte na capital nacional das 
águas em novembro 

 

REBOB 
22/11/2021 

Lançamento do livro “Mulheres pela Água” 
  

Canal Energia 
22/11/2021 

Light começa obras em túnel que interliga reservatórios no Sul 
Fluminense 

 
 

 
 

https://netinforma.com.br/newsdino/?title=ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=3152&releaseId=267093
https://netinforma.com.br/newsdino/?title=ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=3152&releaseId=267093
https://jornaltribuna.com.br/2021/11/267093-ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul/
http://jornalahora.com/newsdino/?title=ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=1748&releaseId=267093
https://www.ouni.com.br/p/noticias-dino.html?title=ceivap-investe-em-infraestrutura-verde-na-bacia-do-paraiba-do-sul&partnerid=2971&releaseId=267093
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/produtores-de-cruzeiro-e-lavrinhas-s-o-beneficiados-com-ac-es-ambientais-1.196694
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/produtores-de-cruzeiro-e-lavrinhas-s-o-beneficiados-com-ac-es-ambientais-1.196694
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/atafona-distrito-do-rj-que-vem-sendo-engolido-pelo-mar-serve-de-alerta-para-erosao-costeira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/atafona-distrito-do-rj-que-vem-sendo-engolido-pelo-mar-serve-de-alerta-para-erosao-costeira.shtml
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/episodio-do-podcast-ana-sobre-mulheres-e-agua-esta-disponivel-nas-principais-plataformas
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/episodio-do-podcast-ana-sobre-mulheres-e-agua-esta-disponivel-nas-principais-plataformas
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2695-simposio-vai-transformar-belo-horizonte-na-capital-nacional-das-aguas-em-novembro
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2695-simposio-vai-transformar-belo-horizonte-na-capital-nacional-das-aguas-em-novembro
https://www.rebob.org.br/mpa
https://canalenergia.com.br/noticias/53194095/light-comeca-obras-em-tunel-que-interliga-reservatorios-no-sul-fluminense
https://canalenergia.com.br/noticias/53194095/light-comeca-obras-em-tunel-que-interliga-reservatorios-no-sul-fluminense


ANA 

22/11/2021 
Especialistas estadunidenses abordam política e regulamentação de 

recursos hídricos no Brasil e nos EUA 
  

Agencia Brasil 

22/11/2021 
Pesquisa indica nível de evaporação de água de represas brasileiras 

 
Envolverde 

22/11/2021 
COP 26: Hidrelétricas são essenciais para atingir metas globais das 

mudanças climáticas 
 

SF Notícias 
22/11/2021 

Comitê Rio Dois Rios e Prefeitura de São Fidélis conseguem R$ 15 
milhões para esgotamento sanitário 

 
A Voz da Cidade 

30/11/2021 

Barra Mansa assume titularidade no Ceivap 
  

O Dia 
30/11/2021 

Documentário mostra impacto das águas do Paraibuna na bacia do 
rio Paraíba do Sul 

  
Defesa 

30/11/2021 
Barra Mansa assume titularidade no Ceivap para o quadriênio 

2021/2024 
  

Prefeitura de Barra Mansa 
30/11/2021 

Barra Mansa assume titularidade no Ceivap para o quadriênio 

2021/2024 
    

 

 
 

 
 

  

 

App CEIVAP  
(24) 3355-8389 | 

ceivap@agevap.org.br 

  

      

 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/especialistas-estadunidenses-abordam-politica-e-regulamentacao-de-recursos-hidricos-no-brasil-e-nos-eua
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/especialistas-estadunidenses-abordam-politica-e-regulamentacao-de-recursos-hidricos-no-brasil-e-nos-eua
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/pesquisa-indica-nivel-de-evaporacao-de-agua-de-represas-brasileiras
https://envolverde.com.br/cop-26-hidreletricas-sao-essenciais-para-atingir-metas-globais-das-mudancas-climaticas/
https://envolverde.com.br/cop-26-hidreletricas-sao-essenciais-para-atingir-metas-globais-das-mudancas-climaticas/
https://sfnoticias.com.br/comite-rio-dois-rios-e-prefeitura-de-sao-fidelis-conseguem-r15-milhoes-para-esgotamento-sanitario
https://sfnoticias.com.br/comite-rio-dois-rios-e-prefeitura-de-sao-fidelis-conseguem-r15-milhoes-para-esgotamento-sanitario
https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-27-de-novembro-de-2021/
https://odia.ig.com.br/colunas/vida-e-meio-ambiente/2021/11/6282064-documentario-mostra-impacto-das-aguas-do-paraibuna-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul.html
https://odia.ig.com.br/colunas/vida-e-meio-ambiente/2021/11/6282064-documentario-mostra-impacto-das-aguas-do-paraibuna-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul.html
https://defesa.com.br/barra-mansa-assume-titularidade-no-ceivap-para-o-quadrienio-2021-2024/
https://defesa.com.br/barra-mansa-assume-titularidade-no-ceivap-para-o-quadrienio-2021-2024/
https://www.barramansa.rj.gov.br/barra-mansa-assume-titularidade-no-ceivap-para-o-quadrienio-2021-2024/
https://www.barramansa.rj.gov.br/barra-mansa-assume-titularidade-no-ceivap-para-o-quadrienio-2021-2024/
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

