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Terceira Via 
07/03/2022 
Pesquisadores e Comitê de Bacia iniciam expedição pelo Rio Paraíba do Sul 
  
Tribuna de Petrópolis 
07/03/2022 
Cooperação Técnica entre Comitê Piabanha e Câmara dos Vereadores será 
tema de debate em evento em Três Rios 
 

O Dia 
09/03/2022 

Fragilidades da foz à nascente do Rio Paraíba são avaliadas por iniciativa de 
Comitê 

  
Ururau 
09/03/2022 
Expedição vai percorrer toda a extensão do Paraíba, saindo de São João da 
Barra 
  
Terceira Via 
09/03/2022 
Baixa vazão do Paraíba e elevação da salinidade no lençol freático 
preocupam especialistas 
 
ANA 
09/03/2022 
ANA orienta ONS sobre operação de reservatórios para atendimento de 
necessidades energéticas 
  
ANA 
09/03/2022 

Consulta pública sobre temas relacionados a recursos hídricos para a Agenda 
Regulatória da ANA 2022-2023 se encerra em 9 de março 
  
A Cidade On 
09/03/2022 

  

https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/03/04/pesquisadores-e-comite-de-bacia-iniciam-expedicao-pelo-rio-paraiba-do-sul/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/cooperacao-tecnica-entre-comite-piabanha-e-camara-dos-vereadores-sera-tema-de-debate-em-evento-em-tres-rios/
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/cooperacao-tecnica-entre-comite-piabanha-e-camara-dos-vereadores-sera-tema-de-debate-em-evento-em-tres-rios/
https://odia.ig.com.br/sao-joao-da-barra/2022/03/6353921-fragilidades-da-foz-a-nascente-do-rio-paraiba-sao-avaliadas-por-iniciativa-de-comite.html
https://odia.ig.com.br/sao-joao-da-barra/2022/03/6353921-fragilidades-da-foz-a-nascente-do-rio-paraiba-sao-avaliadas-por-iniciativa-de-comite.html
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/expedicao-vai-percorrer-toda-a-extensao-do-paraiba-saindo-de-sao-joao-da-barra/48940/
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/expedicao-vai-percorrer-toda-a-extensao-do-paraiba-saindo-de-sao-joao-da-barra/48940/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/03/08/baixa-vazao-do-paraiba-e-elevacao-da-salinidade-no-lencol-freatico-preocupam-especialistas/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/03/08/baixa-vazao-do-paraiba-e-elevacao-da-salinidade-no-lencol-freatico-preocupam-especialistas/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-orienta-ons-sobre-operacao-de-reservatorios-para-atendimento-de-necessidades-energeticas
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-orienta-ons-sobre-operacao-de-reservatorios-para-atendimento-de-necessidades-energeticas
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/consulta-publica-sobre-temas-relacionados-a-recursos-hidricos-para-a-agenda-regulatoria-da-ana-2022-2023-se-encerra-em-9-de-marco
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/consulta-publica-sobre-temas-relacionados-a-recursos-hidricos-para-a-agenda-regulatoria-da-ana-2022-2023-se-encerra-em-9-de-marco


Piracema chega ao fim e pesca volta a ser liberada nos rios de SP 

  
Terceira Via 
09/03/2022 
Baixa vazão do Paraíba e elevação da salinidade no lençol freático 
preocupam especialistas 
 

UFJF 
22/03/2022 
Água: ações da Universidade se preocupam com recurso 
 
Gazeta do Povo 
22/03/2022 
Dia Mundial da Água celebra primeiros avanços do Marco do Saneamento 
no Brasil 
  
Um só planeta 
22/03/2022 
ONU: água subterrânea pode ajudar mundo a enfrentar clima extremo, mas 
poluição preocupa 

  
Rádio Senado 
22/03/2022 
Dedo de Prosa: Dia Mundial da Água 
  
G1 
22/03/2022 

Ranking do saneamento básico: veja quais são as grandes cidades com os 
melhores e os piores serviços do país 

  
ONU Brasil 
22/03/2022 

Relatório da UNESCO destaca águas subterrâneas como solução para crise 
hídrica 

  
Folha de São Paulo 
22/03/2022 

Água é ruim ou péssima em 20% das amostras de rios da mata atlântica 
  
Galileu 
22/03/2022 
Um terço das áreas em regeneração da Mata Atlântica são desmatadas em 
até 8 anos 
  
Agência Envolverde 
22/03/2022 

Planeta Terra ou Planeta Plástico 
 
A Voz da Cidade 
25/03/2022 

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1732633,piracema-chega-ao-fim-e-pesca-volta-a-ser-liberada-nos-rios-de-sp.aspx
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/03/08/baixa-vazao-do-paraiba-e-elevacao-da-salinidade-no-lencol-freatico-preocupam-especialistas/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/03/08/baixa-vazao-do-paraiba-e-elevacao-da-salinidade-no-lencol-freatico-preocupam-especialistas/
https://www2.ufjf.br/noticias/2022/03/22/agua-acoes-da-universidade-se-preocupam-com-recurso/
https://www.gazetadopovo.com.br/gpbc/unipar/dia-mundial-da-agua-celebra-primeiros-avancos-do-marco-do-saneamento-no-brasil/
https://www.gazetadopovo.com.br/gpbc/unipar/dia-mundial-da-agua-celebra-primeiros-avancos-do-marco-do-saneamento-no-brasil/
https://umsoplaneta.globo.com/biodiversidade/noticia/2022/03/21/onu-97percent-do-estoque-mundial-de-agua-doce-esta-invisivel-no-subsolo-mas-precisa-de-atencao.ghtml
https://umsoplaneta.globo.com/biodiversidade/noticia/2022/03/21/onu-97percent-do-estoque-mundial-de-agua-doce-esta-invisivel-no-subsolo-mas-precisa-de-atencao.ghtml
https://www12.senado.leg.br/radio/1/conexao-senado/2022/03/22/dedo-de-prosa-dia-mundial-da-agua
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/03/22/ranking-do-saneamento-basico-veja-quais-sao-as-grandes-cidades-com-os-melhores-e-os-piores-servicos-do-pais.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/03/22/ranking-do-saneamento-basico-veja-quais-sao-as-grandes-cidades-com-os-melhores-e-os-piores-servicos-do-pais.ghtml
https://brasil.un.org/pt-br/175523-relatorio-da-unesco-destaca-aguas-subterraneas-como-solucao-para-crise-hidrica
https://brasil.un.org/pt-br/175523-relatorio-da-unesco-destaca-aguas-subterraneas-como-solucao-para-crise-hidrica
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/agua-e-ruim-ou-pessima-em-20-das-amostras-de-rios-da-mata-atlantica.shtml
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2022/03/um-terco-das-areas-em-regeneracao-da-mata-atlantica-sao-desmatadas-em-ate-8-anos.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2022/03/um-terco-das-areas-em-regeneracao-da-mata-atlantica-sao-desmatadas-em-ate-8-anos.html
https://envolverde.com.br/planeta-terra-ou-planeta-plastico/


Ceivap promove Oficina Técnica do Diagnóstico do Plano e Programa de 
Educação Ambiental no município 

  
PCI Concursos 
25/03/2022 

Agevap - RJ realiza Processo Seletivo 
  
Prefeitura de São João da Barra 
25/03/2022 

Secretária de Meio Ambiente faz visita à Região Hidrográfica do Médio 
Paraíba 
 

O Globo 
25/03/2022 

Apenas 7% das águas da Mata Atlântica estão em boas condições de uso 

  
G1 
25/03/2022 
Depois de período de seca em 2021, nível da água na Represa Jaguari está 
acima de 50% 

  
Diário do Vale 
25/03/2022 

André Trigueiro é convidado especial em live do Comitê Médio Paraíba do 
Sul 
  
A Voz da Cidade 
25/03/2022 

Expedição Nascentes do Paraíba é recebida pelo Comitê Médio Paraíba do 
Sul 
  
Sul Fluminense Online 
25/03/2022 

CSN realiza soltura de 10 mil alevinos no Rio Paraíba do Sul 
 
ONU 
28/03/2022 
ONU lança proposta para sistemas de alerta precoce contra clima extremo 
  
Ambiente Brasil 
28/03/2022 
Mesmo com crise hídrica, Brasil perde 40% da água tratada 
  
Uol 
28/03/2022 
Destruição da natureza ameaça a estabilidade econômica, segundo relatório 
  
Envolverde 
28/03/2022 
Apenas 7% dos rios da Mata Atlântica apresentam água de boa qualidade 

https://avozdacidade.com/wp/ceivap-promove-oficina-tecnica-do-diagnostico-do-plano-e-programa-de-educacao-ambiental-no-municipio/
https://avozdacidade.com/wp/ceivap-promove-oficina-tecnica-do-diagnostico-do-plano-e-programa-de-educacao-ambiental-no-municipio/
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/agevap-rj-realiza-processo-seletivo
https://www.sjb.rj.gov.br/site/noticia/secretaria_de_meio_ambiente_faz_visita_a_regiao_hidrografica_do_medio_paraiba_/12740
https://www.sjb.rj.gov.br/site/noticia/secretaria_de_meio_ambiente_faz_visita_a_regiao_hidrografica_do_medio_paraiba_/12740
https://oglobo.globo.com/brasil/apenas-7-das-aguas-da-mata-atlantica-estao-em-boas-condicoes-de-uso-25442171
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2022/03/23/depois-de-periodo-de-seca-em-2021-nivel-da-agua-na-represa-jaguari-esta-acima-de-50percent.ghtml
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2022/03/23/depois-de-periodo-de-seca-em-2021-nivel-da-agua-na-represa-jaguari-esta-acima-de-50percent.ghtml
https://diariodovale.com.br/cidade/andre-trigueiro-e-convidado-especial-em-live-do-comite-medio-paraiba-do-sul/
https://diariodovale.com.br/cidade/andre-trigueiro-e-convidado-especial-em-live-do-comite-medio-paraiba-do-sul/
https://avozdacidade.com/wp/expedicao-nascentes-do-paraiba-e-recebida-pelo-comite-medio-paraiba-do-sul/
https://avozdacidade.com/wp/expedicao-nascentes-do-paraiba-e-recebida-pelo-comite-medio-paraiba-do-sul/
https://sulfluminenseonline.com/csn-realiza-soltura-de-10-mil-alevinos-no-rio-paraiba-do-sul/
https://brasil.un.org/pt-br/175666-onu-lanca-proposta-para-sistemas-de-alerta-precoce-contra-clima-extremo#:~:text=Egito%20em%20novembro.-,Nos%20pr%C3%B3ximos%20cinco%20anos%2C%20todos%20na%20terra%20deveriam%20estar%20protegidos,quarta%2Dfeira%20(23).
https://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2022/03/23/176983-mesmo-com-crise-hidrica-brasil-perde-40-da-agua-tratada.html
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2022/03/24/destruicao-da-natureza-ameaca-a-estabilidade-economica-segundo-relatorio.htm
https://envolverde.com.br/apenas-7-dos-rios-da-mata-atlantica-apresentam-agua-de-boa-qualidade/


 ANA 
28/03/2022 
ANA lança publicação “ODS 6 no Brasil: Visão da ANA sobre os indicadores” 
no Fórum Mundial da Água, em Dacar 
  
Folha do Meio Ambiente 
28/03/2022 
Estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de 
brasileiros 
  
REBOB 
28/03/2022 
Meios e Ferramentas para a Segurança Hídrica: séries de medidas a serem 
implantadas 
  
Ciclo Vivo 
28/03/2022 
Brasil está longe de cumprir metas de saneamento 
  
Ciclo Vivo 
28/03/2022 
ONU premiará iniciativas de restauração de ecossistemas 
 
TV Vanguarda (Filiada Globo) 
29/03/2022 
Sobrevida: Bacia do Paraíba para população de três estados brasileiros 
  
O Dia 
29/03/2022 
MEP de Volta Redonda sugere a criação de projetos para absorção de 
técnicos ambientais 
  
Diário do Vale 
29/03/2022 
AGEVAP abre três vagas pra Resende 
  
Rádio Tupi FM 
29/03/2022 
No Dia da Água, Emater-Rio reforça estratégias de manejo sustentável e 
recuperação de recursos hídricos 
 
SEMAD 
30/03/2022 
Edital destinará R$ 31 milhões para obras de saneamento na bacia do Rio 
Paraíba do Sul 
  
Agência Minas 
30/03/2022 
Edital destinará R$ 31 milhões para obras de saneamento na bacia do Rio 
Paraíba do Sul 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-publicacao-201cods-6-no-brasil-visao-da-ana-sobre-os-indicadores201d-no-forum-mundial-da-agua-em-dacar
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-publicacao-201cods-6-no-brasil-visao-da-ana-sobre-os-indicadores201d-no-forum-mundial-da-agua-em-dacar
http://folhadomeio.com.br/2022/03/estudo-aponta-que-falta-de-saneamento-prejudica-mais-de-130-milhoes-de-brasileiros-fonte-agencia-senado/
http://folhadomeio.com.br/2022/03/estudo-aponta-que-falta-de-saneamento-prejudica-mais-de-130-milhoes-de-brasileiros-fonte-agencia-senado/
https://www.rebob.org.br/post/meios-e-ferramentas-para-a-seguran%C3%A7a-h%C3%ADdrica-s%C3%A9ries-de-medidas-a-serem-implantadas
https://www.rebob.org.br/post/meios-e-ferramentas-para-a-seguran%C3%A7a-h%C3%ADdrica-s%C3%A9ries-de-medidas-a-serem-implantadas
https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/brasil-esta-longe-de-cumprir-metas-de-saneamento/
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/oportunidades/onu-premiara-iniciativas-de-restauracao-de-ecossistemas/
https://globoplay.globo.com/v/10426857/
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2022/03/6368395-mep-de-volta-redonda-sugere-a-criacao-de-projetos-para-absorcao-de-tecnicos-ambientais.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2022/03/6368395-mep-de-volta-redonda-sugere-a-criacao-de-projetos-para-absorcao-de-tecnicos-ambientais.html
https://diariodovale.com.br/destaque/agevap-abre-tres-vagas-para-resende/
https://www.tupi.fm/rio/no-dia-da-agua-emater-rio-reforca-estrategias-de-manejo-sustentavel-e-recuperacao-de-recursos-hidricos/
https://www.tupi.fm/rio/no-dia-da-agua-emater-rio-reforca-estrategias-de-manejo-sustentavel-e-recuperacao-de-recursos-hidricos/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/5104-edital-destinara-r31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/5104-edital-destinara-r31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/edital-destinara-r-31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/edital-destinara-r-31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul


Jornal da Região 
30/03/2022 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba disponibiliza R$ 31 milhões para 
obras de saneamento 
  
Bomba Bomba 
30/03/2022 
Edital destinará R$ 31 milhões para obras de saneamento na bacia do Rio 
Paraíba do Sul 
 
Diário do Comércio 
31/03/2022 
Edital destinará R$ 31 milhões para obras de saneamento na bacia do Rio Paraíba 
do Sul 
 
Um Só Planeta 
31/03/2022 

Uso eficiente da água pode aumentar irrigação na agropecuária 
  
O Eco 
31/03/2022 

Uma década para restaurar o planeta 
  
ANA 
31/03/2022 
ANA lança trilha de aprendizagem sobre o uso da água pela agricultura 
irrigada com dados do Atlas Irrigação 
  
Ciclo Vivo 
31/03/2022 

Estudo traz técnicas de restauração de baixo custo para produtores rurais 
 

   

  

 

App CEIVAP  

(24) 3355-8389 | 
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https://jornaldaregiao.com/ceivap-31-milhoes-obras-saneamento/
https://jornaldaregiao.com/ceivap-31-milhoes-obras-saneamento/
https://bombabomba.com.br/minas-gerais/edital-destinara-r-31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://bombabomba.com.br/minas-gerais/edital-destinara-r-31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://diariodocomercio.com.br/economia/edital-destinara-r-31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://diariodocomercio.com.br/economia/edital-destinara-r-31-milhoes-para-obras-de-saneamento-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://umsoplaneta.globo.com/energia/noticia/2022/03/25/uso-eficiente-da-agua-pode-aumentar-irrigacao-na-agropecuaria.ghtml
https://oeco.org.br/reportagens/uma-decada-para-restaurar-o-planeta/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-trilha-de-aprendizagem-sobre-o-uso-da-agua-pela-agricultura-irrigada-com-dados-do-atlas-irrigacao
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-trilha-de-aprendizagem-sobre-o-uso-da-agua-pela-agricultura-irrigada-com-dados-do-atlas-irrigacao
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/estudo-traz-tecnicas-de-restauracao-de-baixo-para-produtores-rurais/
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

