
 

 

 Fevereiro de 2022  

     

  

 

 
 

INEA 
11/02/2022 
Abertura do Ciclo 2022 do ICMS Ecológico 
 
INEA  
11/02/2022 
Inea e Polícia Federal combatem extração irregular de areia em Petrópolis 
 
ANA 
11/02/2022 
Webinar esclarece dúvidas sobre implementação de taxas e tarifas para 
serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos 
 
ANA  
11/02/2022 
ANA lança novo Portal do Usuário de Recursos Hídricos para simplificar o 
acesso a serviços para usuários de águas da União e estaduais 
 
REBOB  
11/02/2022 
USP e Rede PROFCIAMB capacitam nova turma para ensino do tema água 
 
REBOB  
11/02/2022 
I Fórum de Diálogos sobre Impactos na Política Nacional de Recursos 
Hídricos 
 
Estado de Minas  
11/02/2022 
Entidades assinam carta que pede rejeição ao PL do novo Marco Hídrico 
 
ONU Brasil  
18/02/2022 
Risco alto de inundações expõe consequências da crise climática 
 
BBC News  

  

http://www.inea.rj.gov.br/abertura-do-ciclo-2022-do-icms-ecologico/
http://www.inea.rj.gov.br/inea-e-policia-federal-combatem-extracao-irregular-de-areia-em-petropolis/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/webinar-esclarece-duvidas-sobre-implementacao-de-taxas-e-tarifas-para-servico-de-manejo-de-residuos-solidos-urbanos
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/webinar-esclarece-duvidas-sobre-implementacao-de-taxas-e-tarifas-para-servico-de-manejo-de-residuos-solidos-urbanos
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-novo-portal-do-usuario-de-recursos-hidricos-para-simplificar-o-acesso-a-servicos-para-usuarios-de-aguas-da-uniao-e-estaduais
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-novo-portal-do-usuario-de-recursos-hidricos-para-simplificar-o-acesso-a-servicos-para-usuarios-de-aguas-da-uniao-e-estaduais
https://www.rebob.org.br/post/usp-e-rede-profciamb-capacitam-nova-turma-para-ensino-do-tema-%C3%A1gua
https://www.rebob.org.br/post/i-f%C3%B3rum-de-di%C3%A1logos-sobre-impactos-na-pol%C3%ADtica-nacional-de-recursos-h%C3%ADdricos
https://www.rebob.org.br/post/i-f%C3%B3rum-de-di%C3%A1logos-sobre-impactos-na-pol%C3%ADtica-nacional-de-recursos-h%C3%ADdricos
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2022/02/10/interna_nacional,1343980/entidades-assinam-carta-que-pede-rejeicao-ao-pl-do-novo-marco-hidrico.shtml
https://brasil.un.org/pt-br/172146-risco-alto-de-inundacoes-expoe-consequencias-da-crise-climatica


18/02/2022 
Tragédia em Petrópolis: chuvas de verão extremas são reflexo das mudanças 
climáticas? 
 
G1  
18/02/2022 
Imagens de satélite mostram o antes e depois de áreas afetadas pelo 
temporal em Petrópolis 
 
Folha de São Paulo  
18/02/2022 
Poluição por remédios em rios traz riscos à saúde e afeta animais, mostra 
estudo 
 
ANA  
18/02/2022 
Cursos gratuitos sobre segurança de barragens e Direito das Águas estão 
com inscrições abertas até 20 de fevereiro 
 
Agência Brasil  
18/02/2022 
Relatório da ONU aponta ameaças ao meio ambiente 
 
O Eco 

22/02/2022 

Plano Conservador da Mantiqueira quer restaurar 1,5 milhão de hectares de 

floresta 

  

IGAM 

22/02/2022 

Igam abre inscrições para edital de credenciamento de observadores para 

coleta de dados 

  

Folha do Meio Ambiente 

22/02/2022 

Publicada chamada para pesquisadores da área tecnológica e ambiental 

  

SigRH/SP 

22/02/2022 

XXX Congresso Latino-americano de Hidráulica 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-60411363
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60411363
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/02/17/imagens-de-satelite-mostram-o-antes-e-depois-de-areas-afetadas-pelo-temporal-em-petropolis.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/02/17/imagens-de-satelite-mostram-o-antes-e-depois-de-areas-afetadas-pelo-temporal-em-petropolis.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/poluicao-por-remedios-em-rios-traz-riscos-a-saude-e-afeta-animais-mostra-estudo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/poluicao-por-remedios-em-rios-traz-riscos-a-saude-e-afeta-animais-mostra-estudo.shtml
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/cursos-gratuitos-sobre-seguranca-de-barragens-e-direito-das-aguas-estao-com-inscricoes-abertas-ate-20-de-fevereiro
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/cursos-gratuitos-sobre-seguranca-de-barragens-e-direito-das-aguas-estao-com-inscricoes-abertas-ate-20-de-fevereiro
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-02/relatorio-da-onu-aponta-ameacas-ao-meio-ambiente
https://oeco.org.br/reportagens/plano-conservador-da-mantiqueira-quer-restaurar-15-milhao-de-hectares-de-floresta/
https://oeco.org.br/reportagens/plano-conservador-da-mantiqueira-quer-restaurar-15-milhao-de-hectares-de-floresta/
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2732--igam-abre-inscricoes-para-edital-de-credenciamento-de-observadores-para-coleta-de-dados
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2732--igam-abre-inscricoes-para-edital-de-credenciamento-de-observadores-para-coleta-de-dados
http://folhadomeio.com.br/2022/02/publicada-chamada-para-pesquisadores-da-area-tecnologica-e-ambiental/
https://sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/11969


  

ANA 

22/02/2022 

Avaliação da contaminação de fundo de reservatórios é o tema de webinário 

com especialistas do Brasil e dos Estados Unidos 

  

O Eco 

22/02/2022 

Brasil e África no foco dos debates da cúpula global da água 

  

G1 

22/02/2022 

Rios de Petrópolis foram 'estrangulados', perderam ilhas fluviais e até 56% da 

sua cobertura vegetal, aponta estudo 

 

Prefeitura de Petrópolis 

22/02/2022 

Visita técnica marca a inclusão de Teresópolis no Programa Mananciais 

  

Portal Tere 

22/02/2022 

Teresópolis incluído no Programa Mananciais 

  

Comitê Piabanha 

22/02/2022 

Visita técnica do Comitê Piabanha marca o início do Programa Mananciais 

em Teresópolis 

  

Comitê Piabanha 

22/02/2022 

Comitês de Bacias Hidrográficas lançam projeto de Expedição Ambiental para 

recuperação e conservação de nascentes 

https://www.gov.br/ana/pt-br/avaliacao-da-contaminacao-de-fundo-de-reservatorios-e-o-tema-de-webinario-com-especialistas-do-brasil-e-dos-estados-unidos
https://www.gov.br/ana/pt-br/avaliacao-da-contaminacao-de-fundo-de-reservatorios-e-o-tema-de-webinario-com-especialistas-do-brasil-e-dos-estados-unidos
https://oeco.org.br/colunas/brasil-e-africa-no-foco-dos-debates-da-cupula-global-da-agua/
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/02/22/rios-de-petropolis-estrangulados-perda-cobertura-vegetal-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/02/22/rios-de-petropolis-estrangulados-perda-cobertura-vegetal-aponta-estudo.ghtml
https://teresopolis.rj.gov.br/visita-tecnica-marca-a-inclusao-de-teresopolis-no-programa-mananciais/
http://www.portaltere.com/noticias5/notictere05579_220204.htm
http://www.comitepiabanha.org.br/noticias.php?id=302
http://www.comitepiabanha.org.br/noticias.php?id=302
http://www.comitepiabanha.org.br/noticias.php?id=303
http://www.comitepiabanha.org.br/noticias.php?id=303


  

Comitê Médio Paraíba do Sul 

22/02/2022 

Comitês de Bacias Hidrográficas lançam projeto de Expedição Ambiental para 

recuperação e conservação de nascentes 

  

Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

22/02/2022 

Comitês de Bacias Hidrográficas lançam projeto de Expedição Ambiental para 

recuperação e conservação de nascentes 

  

Comitê Rio Dois Rios 

22/02/2022 

Comitês de Bacias Hidrográficas lançam projeto de Expedição Ambiental para 

recuperação e conservação de nascentes 

 

 
 
 
 

   

  

 

App CEIVAP  
(24) 3355-8389 | 

ceivap@agevap.org.br 

  

        

 

http://www.cbhmedioparaiba.org.br/noticias.php?id=369
http://www.cbhmedioparaiba.org.br/noticias.php?id=369
https://www.cbhbaixoparaiba.org.br/noticias.php?id=257
https://www.cbhbaixoparaiba.org.br/noticias.php?id=257
http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=234
http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=234
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

