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O Vale 

05/01/2022 

Plano passa a orientar ações na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
  
Ambiente Brasil 
05/01/2022 
Região Sudeste será a próxima afetada por chuvas intensas, diz boletim 
  
O Eco 
05/01/2022 
Exposição virtual apresenta expedição científica pelo Brasil do século XIX 
  
Folha de São Paulo 
05/01/2022 
Crise climática pode fazer desaparecer de cidades até países inteiros 
  
SigRH/SP 
05/01/2022 
ANA lança em formato digital o Relatório Conjuntura 2021 
  
Igam 
05/01/2022 
Igam lança edição de 2021 da Revista Mineira de Recursos Hídricos 
 
O Globo  
10/01/2022 
Sem investimentos, Rio Paraíba do Sul, que abastece 13 milhões de pessoas, 
sofre com esgoto e favelização 
 
Extra  
10/01/2022  
Rio Paraíba do Sul sofre com despejo de esgoto, lixões e aumento da 
favelização no seu entorno 
 
Yahoo  
10/01/2022 

  

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/plano-passa-a-orientar-ac-es-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul-1.202206
https://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2021/12/31/175735-regiao-sudeste-sera-a-proxima-afetada-por-chuvas-intensas-diz-boletim.html
https://oeco.org.br/salada-verde/exposicao-virtual-apresenta-expedicao-cientifica-pelo-brasil-do-seculo-xix/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/01/crise-climatica-pode-fazer-desaparecer-de-cidades-ate-paises-inteiros.shtml
https://sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/11943
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2720-igam-lanca-edicao-de-2021-da-revista-mineira-de-recursos-hidricos
https://oglobo.globo.com/rio/sem-investimentos-rio-paraiba-do-sul-que-abastece-13-milhoes-de-pessoas-sofre-com-esgoto-favelizacao-25346808
https://oglobo.globo.com/rio/sem-investimentos-rio-paraiba-do-sul-que-abastece-13-milhoes-de-pessoas-sofre-com-esgoto-favelizacao-25346808
https://extra.globo.com/noticias/rio/rio-paraiba-do-sul-sofre-com-despejo-de-esgoto-lixoes-aumento-da-favelizacao-no-seu-entorno-25346931.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/rio-paraiba-do-sul-sofre-com-despejo-de-esgoto-lixoes-aumento-da-favelizacao-no-seu-entorno-25346931.html


Sem investimentos, Rio Paraíba do Sul, que abastece 13 milhões de pessoas, 
sofre com esgoto e favelização 
 
Plantão dos Lagos  
10/01/2021 
Rio Paraíba do Sul sofre com despejo de esgoto, lixões e aumento da 
favelização no seu entorno 
 
Terceira Via  
19/01/2022 
À espera de revitalização, canais de Campos não ajudam no escoamento do 
Paraíba 
 
O Dia  
19/01/2022  
Programa de gerenciamento de perdas de água será implantado em Volta 
Redonda 
 
Foco Regional  
19/01/2022  
Programa de gerenciamento de perdas de água será implantado em Volta 
Redonda 
 
Diário do Vale  
19/01/2022  
Volta Redonda passa a ter programa de gerenciamento de perdas de água 
 
Sul Fluminense Online  
19/01/2022  
VR assina convênio com AGEVAP por economia de água na cidade 
 
Nosso Jornal BM  
19/01/2022 
VR firma convênio para diminuir desperdício de água 
 
Prefeitura de Volta Redonda  
19/01/2022 
Volta Redonda passa a ter Programa de gerenciamento de perdas 
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https://br.noticias.yahoo.com/sem-investimentos-rio-para%C3%ADba-sul-073048877.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJrIAypSUKSFHlyJsQizjokHXbhyvxhQ9TyFlZyHVCFCoyql5uCfOS3IF_jp1b39xlP8sSRmnzPsmjBzzxxndGXx0aWTpnt7XESrr97vRDSOAy4yjXqnegtHy3hZns7ro-C03KDwNV8rfZfJytGtqKhhPNyKR1IeAEavXOmDDCef
https://br.noticias.yahoo.com/sem-investimentos-rio-para%C3%ADba-sul-073048877.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJrIAypSUKSFHlyJsQizjokHXbhyvxhQ9TyFlZyHVCFCoyql5uCfOS3IF_jp1b39xlP8sSRmnzPsmjBzzxxndGXx0aWTpnt7XESrr97vRDSOAy4yjXqnegtHy3hZns7ro-C03KDwNV8rfZfJytGtqKhhPNyKR1IeAEavXOmDDCef
https://plantaodoslagos.com.br/categoria/estado-do-rio-de-janeiro/regiao-metropolitana/rio-paraiba-do-sul-sofre-com-despejo-de-esgoto-lixoes-e-aumento-da-favelizacao-no-seu-entorno
https://plantaodoslagos.com.br/categoria/estado-do-rio-de-janeiro/regiao-metropolitana/rio-paraiba-do-sul-sofre-com-despejo-de-esgoto-lixoes-e-aumento-da-favelizacao-no-seu-entorno
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/01/17/a-espera-de-revitalizacao-canais-de-campos-nao-ajudam-no-escoamento-do-paraiba/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/01/17/a-espera-de-revitalizacao-canais-de-campos-nao-ajudam-no-escoamento-do-paraiba/
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2022/01/6319119-programa-de-gerenciamento-de-perdas-de-agua-sera-implantado-em-volta-redonda.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2022/01/6319119-programa-de-gerenciamento-de-perdas-de-agua-sera-implantado-em-volta-redonda.html
https://focoregional.com.br/Noticia/vr-adota-programa-de-gerenciamento-de-perdas
https://focoregional.com.br/Noticia/vr-adota-programa-de-gerenciamento-de-perdas
https://diariodovale.com.br/politica/volta-redonda-passa-a-ter-programa-de-gerenciamento-de-perdas-de-agua/
https://sulfluminenseonline.com/vr-assina-convenio-com-agevap-por-economia-de-agua-na-cidade/
http://www.nossojornalbm.com.br/vr-firma-convenio-para-diminuir-desperdicio-de-agua/
https://www.voltaredonda.rj.gov.br/comunicacao/9-noticias-em-destaque/4612-volta-redonda-passa-a-ter-programa-de-gerenciamento-de-perdas-de-%C3%A1gua
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

