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ANA 

08/06/2020 

ANA aumenta em cerca de quatro vezes sua base de dados sobre 
massas d’água do Brasil 

 
ONU 

08/06/2020 
Fundo ambiental financia projeto para gestão de recursos hídricos de 

Brasil e Uruguai 
 

Rádio Piratininga 
08/06/2020 

Jacareí inicia construção da terceira ponte sobre o Rio Paraíba 
 

IGAM 
09/06/2020 

Minas adere a programa nacional para fortalecer gestão dos Comitês 

de Bacia 
 

IGAM 
09/06/2020 

Incidência de coronavírus segue crescendo em análise de amostras de 
esgotos 

 
ANA 

09/06/2020 
Percentual de amostras com coronavírus segue alto na sexta semana 

de pesquisa 
 

 
 

 

  

https://www.ana.gov.br/noticias/ana-aumenta-em-cerca-de-quatro-vezes-sua-base-de-dados-sobre-massas-d2019agua-do-brasil-1
https://www.ana.gov.br/noticias/ana-aumenta-em-cerca-de-quatro-vezes-sua-base-de-dados-sobre-massas-d2019agua-do-brasil-1
https://nacoesunidas.org/fundo-ambiental-financia-projeto-para-gestao-de-recursos-hidricos-de-brasil-e-uruguai/
https://nacoesunidas.org/fundo-ambiental-financia-projeto-para-gestao-de-recursos-hidricos-de-brasil-e-uruguai/
https://www.radiopiratininga.com.br/jacarei-inicia-construcao-da-terceira-ponte-sobre-o-rio-paraiba/
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2363-minas-adere-a-programa-nacional-para-fortalecer-gestao-dos-comites-de-bacia
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2363-minas-adere-a-programa-nacional-para-fortalecer-gestao-dos-comites-de-bacia
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2366-incidencia-de-coronavirus-segue-crescendo-em-analise-de-amostras-de-esgotos
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2366-incidencia-de-coronavirus-segue-crescendo-em-analise-de-amostras-de-esgotos
https://www.ana.gov.br/noticias/percentual-de-amostras-com-coronavirus-segue-alto-na-sexta-semana-de-pesquisa-mas-mostra-leve-queda-na-bacia-do-onca
https://www.ana.gov.br/noticias/percentual-de-amostras-com-coronavirus-segue-alto-na-sexta-semana-de-pesquisa-mas-mostra-leve-queda-na-bacia-do-onca


INEA 

09/06/2020 
Estudo do Inea confirma conservação da Mata Atlântica no Estado do 

Rio de Janeiro 

 
Serra News 

09/06/2020 
Projeto Piabanha lança campanha “Em Defesa dos Rios, em Defesa da 

Vida” 
 

Ururau 
12/06/2020 

Projeto Piabanha lança a campanha Em Defesa dos Rios 
 

Campos 24 horas  
12/06/2020 

Inea realiza ações de limpeza e desassoreamento em 38 rios e canais 
 

ANA 

12/06/2020 
Novas regras sobre monitoramento e envio da Declaração Anual de 

Uso de Recursos Hídricos entram em vigor 
 

ANA 
12/06/2020 

Projeto estima número de pessoas infectadas com base em amostras 
de esgoto e apresenta monitoramento indireto da pandemia 

 
REBOB 

19/06/2020 
Perdas de Água 2020 (Ano Base 2018) - Desafios à Disponibilidade 

Hídrica e Necessidade de Avanço na Eficiência do Saneamento 
 

IGAM 

19/06/2020 
Projeto estima número de pessoas infectadas por Covid com base em 

amostras de esgoto 
 

UOL 
19/06/2020 

Tema do saneamento é 'urgente' no Brasil, diz presidente do BNDES 
 

ONU 
19/06/2020 

Degradação dos solos afeta 3,2 bilhões de pessoas, alerta ONU 
 

 
SigRH 

19/06/2020 

ANA aumenta em cerca de quatro vezes sua base de dados sobre 
massas d'água do Brasil 

http://www.inea.rj.gov.br/estudo-do-inea-confirma-conservacao-da-mata-atlantica-no-estado-do-rio-de-janeiro/
http://www.inea.rj.gov.br/estudo-do-inea-confirma-conservacao-da-mata-atlantica-no-estado-do-rio-de-janeiro/
https://www.serranewsrj.com.br/2020/06/projeto-piabanha-lanca-campanha-em-defesa-dos-rios-em-defesa-da-vida.html
https://www.serranewsrj.com.br/2020/06/projeto-piabanha-lanca-campanha-em-defesa-dos-rios-em-defesa-da-vida.html
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/projeto-piabanha-lanca-a-campanha-em-defesa-dos-rios/33525/
https://www.campos24horas.com.br/noticia/inea-realiza-acoes-de-limpeza-e-desassoreamento-em-38-rios-e-canais
https://www.ana.gov.br/noticias/novas-regras-sobre-monitoramento-e-envio-da-declaracao-anual-de-uso-de-recursos-hidricos-entram-em-vigor
https://www.ana.gov.br/noticias/novas-regras-sobre-monitoramento-e-envio-da-declaracao-anual-de-uso-de-recursos-hidricos-entram-em-vigor
https://www.ana.gov.br/noticias/projeto-estima-numero-de-pessoas-infectadas-com-base-em-amostras-de-esgoto-e-apresenta-monitoramento-indireto-da-pandemia
https://www.ana.gov.br/noticias/projeto-estima-numero-de-pessoas-infectadas-com-base-em-amostras-de-esgoto-e-apresenta-monitoramento-indireto-da-pandemia
https://www.rebob.org.br/single-post/2020/06/12/Perdas-de-%C3%81gua-2020-Ano-Base-2018---Desafios-%C3%A0-Disponibilidade-H%C3%ADdrica-e-Necessidade-de-Avan%C3%A7o-na-Efici%C3%AAncia-do-Saneamento
https://www.rebob.org.br/single-post/2020/06/12/Perdas-de-%C3%81gua-2020-Ano-Base-2018---Desafios-%C3%A0-Disponibilidade-H%C3%ADdrica-e-Necessidade-de-Avan%C3%A7o-na-Efici%C3%AAncia-do-Saneamento
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2370-projeto-estima-numero-de-pessoas-infectadas-por-covid-com-base-em-amostras-de-esgoto
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2370-projeto-estima-numero-de-pessoas-infectadas-por-covid-com-base-em-amostras-de-esgoto
https://nacoesunidas.org/degradacao-dos-solos-afeta-32-bilhoes-de-pessoas-alerta-onu/
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/10452
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/450/news/10452
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EXAME 
19/06/2020 

Marco regulatório de saneamento pode impulsionar investimentos 

pós-covid 
 

Folha do Meio Ambiente 
19/06/2020 

Incêndios na Amazônia podem aumentar risco de infecções graves de 
coronavírus, dizem especialistas 

 
Agora Vale 

29/06/2020 
Dedim de Prosa pela Internet debatem com sucesso a Educação 

Ambiental na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 

Diário do Comércio 
29/06/2020 

Reúso de água não potável é regulamentado em Minas 

 
Campos 24 horas 

29/06/2020 
SOS Atafona quer indenização de R$ 100 milhões por danos 

ambientais 
 

ANA 
29/06/2020 

Congresso Nacional aprova novo Marco Legal do Saneamento com 
competências regulatórias do setor para a ANA 

 
ANA  

29/06/2020 
ANA e MDR discutem novo Marco Legal do Saneamento Básico em 

Webinar em 2 de julho 
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