
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Abril de 2022  

     

  

 

 
 

IGAM 
05/04/2022 
Experiência de Minas Gerais na declaração de escassez hídrica é exemplo 
para o país 

  
O Dia 
05/04/2022 

Esgoto a céu aberto preocupa moradores de Porto Real 
  
ANA 
05/04/2022 

ANA realiza webinário sobre a regulação para drenagem de águas pluviais 
em 7 de abril 
  
BBC News 
05/04/2022 
Mudança climática: 'é agora ou nunca' para evitar catástrofe, diz novo 
relatório 
  
BBC News 
05/04/2022 
Com águas de até 250 mil anos, aquífero Guarani ganha peso no 
abastecimento de cidades 
  
O Eco 
05/04/2022 
21 recados fundamentais do novo relatório do IPCC 
  
UOL 
05/04/2022 
Quase toda a população mundial respira ar poluído, segundo a OMS 
 
CBH Rio das Velhas 
12/04/2022 
Mudanças no CERH e novo Marco Hídrico pautaram o Fórum Mineiro de 
CBHs 

  

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2742--experiencia-de-minas-gerais-na-declaracao-de-escassez-hidrica-e-exemplo-para-o-pais
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2742--experiencia-de-minas-gerais-na-declaracao-de-escassez-hidrica-e-exemplo-para-o-pais
https://odia.ig.com.br/porto-real/2022/04/6371241-esgoto-a-ceu-aberto-preocupa-moradores-de-porto-real.html
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-realiza-webinario-sobre-a-regulacao-para-drenagem-de-aguas-pluviais-em-7-de-abril
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-realiza-webinario-sobre-a-regulacao-para-drenagem-de-aguas-pluviais-em-7-de-abril
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60990088#:~:text=V%C3%ADdeos-,Mudan%C3%A7a%20clim%C3%A1tica%3A%20'%C3%A9%20agora%20ou%20nunca'%20para,evitar%20cat%C3%A1strofe%2C%20diz%20novo%20relat%C3%B3rio&text=Cientistas%20de%20um%20%C3%B3rg%C3%A3o%20da,consequ%C3%AAncias%20devastadoras%20das%20mudan%C3%A7as%20clim%C3%A1ticas.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60990088#:~:text=V%C3%ADdeos-,Mudan%C3%A7a%20clim%C3%A1tica%3A%20'%C3%A9%20agora%20ou%20nunca'%20para,evitar%20cat%C3%A1strofe%2C%20diz%20novo%20relat%C3%B3rio&text=Cientistas%20de%20um%20%C3%B3rg%C3%A3o%20da,consequ%C3%AAncias%20devastadoras%20das%20mudan%C3%A7as%20clim%C3%A1ticas.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60962619#:~:text=Legenda%20da%20foto%2C,do%20Rio%20Preto%20(SP).
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60962619#:~:text=Legenda%20da%20foto%2C,do%20Rio%20Preto%20(SP).
https://oeco.org.br/noticias/21-recados-fundamentais-do-novo-relatorio-do-ipcc/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/04/04/quase-toda-a-populacao-mundial-respira-ar-poluido-segundo-a-oms.htm
https://cbhvelhas.org.br/noticias/mudancas-no-cerh-e-novo-marco-hidrico-pautaram-o-forum-mineiro-de-cbhs/
https://cbhvelhas.org.br/noticias/mudancas-no-cerh-e-novo-marco-hidrico-pautaram-o-forum-mineiro-de-cbhs/


 O Dia 
12/04/2022 
Chuvas: Assembleia vai doar R$ 55 milhões a cidades afetadas 
  
Semad 
12/04/2022 
Minas Gerais avança para a universalização do saneamento básico 
  
Semad 
12/04/2022 
Semad abre inscrições para curso sobre descentralização do licenciamento 
ambiental 
  
SEAS/RJ 
12/04/2022 
Inea promove curso Ambiente e Sustentabilidade no Parque Estadual dos 
Três Picos 
  
Um só planeta 
12/04/2022 
"GloFish": peixes que brilham no escuro são encontrados em riachos 
brasileiros 
 
Agência Brasil 
14/04/2022 
Acordo prevê remuneração para conservação de florestas 
  
National Geographic 
14/04/2022 
‘Agora ou nunca’: quatro conclusões alarmantes do relatório da ONU sobre o 
clima 
  
BBC News 
14/04/2022 
5 maneiras de salvar o planeta, segundo cientistas da ONU 
  
O Globo 
14/04/2022 
Com concessões, Rio pode ganhar R$ 37 bilhões em benefícios 
socioeconômicos com universalização do saneamento, diz estudo 
  
G1 
14/04/2022 
Brasil terá estratégia para tratamento de lixo após 12 anos de espera 
  
O Dia 
14/04/2022 
Canais e córregos afetados pela cheia do Paraíba são recuperados e 
prefeita acompanha ações 
 

https://odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia/2022/04/6375139-chuvas-assembleia-vai-doar-rs-55-milhoes-a-cidades-afetadas.html
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/5127-minas-gerais-avanca-para-a-universalizacao-do-saneamento-basico
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/5125-semad-abre-inscricoes-para-curso-sobre-descentralizacao-do-licenciamento-ambiental
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/5125-semad-abre-inscricoes-para-curso-sobre-descentralizacao-do-licenciamento-ambiental
http://www.rj.gov.br/secretaria/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=21057&pl=inea-promove-curso-ambiente-e-sustentabilidade-no-parque-estadual-dos-tr%C3%AAs-picos
http://www.rj.gov.br/secretaria/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=21057&pl=inea-promove-curso-ambiente-e-sustentabilidade-no-parque-estadual-dos-tr%C3%AAs-picos
https://umsoplaneta.globo.com/biodiversidade/noticia/2022/04/11/glofish-peixes-que-brilham-no-escuro-sao-encontrados-em-riachos-brasileiros.ghtml
https://umsoplaneta.globo.com/biodiversidade/noticia/2022/04/11/glofish-peixes-que-brilham-no-escuro-sao-encontrados-em-riachos-brasileiros.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-04/acordo-preve-remuneracao-para-conservacao-de-florestas
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/04/agora-ou-nunca-quatro-conclusoes-alarmantes-do-relatorio-da-onu-sobre-o-clima#:~:text=As%20emiss%C3%B5es%20dos%20gases%20tiveram,do%20primeiro%20relat%C3%B3rio%20do%20IPCC.
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/04/agora-ou-nunca-quatro-conclusoes-alarmantes-do-relatorio-da-onu-sobre-o-clima#:~:text=As%20emiss%C3%B5es%20dos%20gases%20tiveram,do%20primeiro%20relat%C3%B3rio%20do%20IPCC.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61032873
https://oglobo.globo.com/rio/com-concessoes-rio-pode-ganhar-37-bilhoes-em-beneficios-socioeconomicos-com-universalizacao-do-saneamento-diz-estudo-25473196
https://oglobo.globo.com/rio/com-concessoes-rio-pode-ganhar-37-bilhoes-em-beneficios-socioeconomicos-com-universalizacao-do-saneamento-diz-estudo-25473196
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/14/brasil-tera-estrategia-para-tratamento-de-lixo-apos-12-anos-de-espera.ghtml
https://odia.ig.com.br/sao-joao-da-barra/2022/04/6380894-canais-e-corregos-afetados-pela-cheia-do-paraiba-sao-recuperados-e-prefeita-acompanha-acoes.html
https://odia.ig.com.br/sao-joao-da-barra/2022/04/6380894-canais-e-corregos-afetados-pela-cheia-do-paraiba-sao-recuperados-e-prefeita-acompanha-acoes.html


REBOB 
20/04/2022 
Edital do CEIVAP disponibiliza R$ 31 milhões para obras de saneamento 
  
REBOB 
20/04/2022 
Seminário sobre Enquadramento reúne Comitês e órgãos gestores da bacia 
do Paraíba do Sul 
  
EMATER-RJ 
20/04/2022 
Emater-Rio fecha parceria com a Agevap para readequação hídrica no rio 
Paraíba do Sul 
  
O São Gonçalo 
20/04/2022 
Emater-Rio fecha acordo técnico com a Agevap para readequação e 
segurança hídrica no rio Paraíba do Sul 
 
O Eco 
26/04/2022 

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelo uso da terra é essencial 
para atingir metas climáticas 
  
Terceira Via 
26/04/2022 

Casas sob constante risco às margens do Rio Paraíba do Sul 
  
O Dia 
26/04/2022 

Procissão fluvial no Paraíba é marcada por muita fé e emoção na festa da 
Padroeira de Atafona 

  
ANA 
26/04/2022 
Licitação para avaliação das águas subterrâneas na fronteira entre Brasil e 
Colômbia recebe propostas até 6 de maio 

 
 

   

  

 

App CEIVAP  

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

  

        

 

https://www.rebob.org.br/post/edital-do-ceivap-disponibiliza-r-31-milh%C3%B5es-para-obras-de-saneamento
https://www.rebob.org.br/post/semin%C3%A1rio-sobre-enquadramento-re%C3%BAne-comit%C3%AAs-e-%C3%B3rg%C3%A3os-gestores-da-bacia-do-para%C3%ADba-do-sul
https://www.rebob.org.br/post/semin%C3%A1rio-sobre-enquadramento-re%C3%BAne-comit%C3%AAs-e-%C3%B3rg%C3%A3os-gestores-da-bacia-do-para%C3%ADba-do-sul
http://www.emater.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?ident=1150
http://www.emater.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?ident=1150
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/120656/emater-rio-fecha-acordo-tecnico-com-a-agevap-para-readequacao-e-seguranca-hidrica-no-rio-paraiba-do-sul
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/120656/emater-rio-fecha-acordo-tecnico-com-a-agevap-para-readequacao-e-seguranca-hidrica-no-rio-paraiba-do-sul
https://oeco.org.br/reportagens/reduzir-as-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pelo-uso-da-terra-e-essencial-para-atingir-metas-climaticas/
https://oeco.org.br/reportagens/reduzir-as-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pelo-uso-da-terra-e-essencial-para-atingir-metas-climaticas/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/04/24/casas-sob-constante-risco-as-margens-do-rio-paraiba-do-sul/
https://odia.ig.com.br/sao-joao-da-barra/2022/04/6387758-procissao-fluvial-no-paraiba-e-marcada-por-muita-fe-e-emocao-na-festa-da-padroeira-de-atafona.html
https://odia.ig.com.br/sao-joao-da-barra/2022/04/6387758-procissao-fluvial-no-paraiba-e-marcada-por-muita-fe-e-emocao-na-festa-da-padroeira-de-atafona.html
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/licitacao-para-avaliacao-das-aguas-subterraneas-na-fronteira-entre-brasil-e-colombia-recebe-propostas-ate-6-de-maio
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/licitacao-para-avaliacao-das-aguas-subterraneas-na-fronteira-entre-brasil-e-colombia-recebe-propostas-ate-6-de-maio
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

