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SEMAD 
02/08/2021 

Semad mantém aberto o cadastro para projetos executivos de 

saneamento 
 

Ciclo Vivo 
02/08/2021 

Varal Ambiental debate os 11 anos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos 

 
Um só Planeta 

02/08/2021 
Entenda o que as mudanças climáticas têm a ver com a crise 

hídrica 
 

CNN Brasil 
02/08/2021 

Eventos climáticos respondem por metade das mortes por 

desastres, diz ONU 
 

Valor Econômico 
02/08/2021 

Debate sobre uso múltiplo da água ganha relevância 
 

A Voz da cidade 
02/08/2021 

Secretários, Defesa Civil e Inea se reúnem em Barra Mansa para 
atender exigência de Plano de Regularização Fundiária 

 
Veja 

02/08/2021 
Planeta está se aproximando de ponto sem volta, alertam 

cientistas 
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https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/eventos/varal-ambiental-debate-os-11-anos-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/eventos/varal-ambiental-debate-os-11-anos-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/
https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2021/08/01/entenda-o-que-as-mudancas-climaticas-tem-a-ver-com-a-crise-hidrica.ghtml
https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2021/08/01/entenda-o-que-as-mudancas-climaticas-tem-a-ver-com-a-crise-hidrica.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/eventos-climaticos-respondem-por-metade-das-mortes-por-desastres-diz-onu/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/eventos-climaticos-respondem-por-metade-das-mortes-por-desastres-diz-onu/
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/07/30/debate-sobre-uso-multiplo-da-agua-ganha-relevancia.ghtml
https://avozdacidade.com/wp/barra-mansa-realiza-simulacao-hidrodinamica-e-mapeamento-do-perigo-a-inundacao-do-rio-paraiba-do-sul/
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BBC News 
02/08/2021 

O que cidades que já vivem racionamento revelam sobre futuro da 

crise da água 
 

Costa Norte 
02/08/2021 

CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral até 5 de agosto 
 

Portal R3 
02/08/2021 

CEIVAP recebe inscrições para processo eleitoral 
 

Boletim Informativo CBH-MPS 2021 
03/08/2021 

Aprovado Plano de Bacia do comitê Médio Paraíba do Sul 
 

Boletim informativo CBH-R2R 2021 

03/08/2021 
Barracão dos Mendes é escolhida para iniciar o Programa 

Mananciais 
 

Boletim informativo CBH-R2R 2021 
03/08/2021 

Municípios do RH-R2R participam do PROTRATAR  
  

ANA 
06/08/2021 

ANA e CPRM lançam inédito manual para padronizar operação de 
estações hidrométricas da Rede Hidrometeorológica Nacional 

  
ANA 

06/08/2021 

Curso on-line sobre ensino do tema água nas escolas recebe 

inscrições até 8 de agosto 

  

Folha de São Paulo 

06/08/2021 

População mundial exposta a enchentes cresceu mais de 20% nas 

últimas décadas 

  

Veja 
06/08/2021 

Efeito das mudanças do clima, seca no Brasil é a mais intensa da 
história 
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O Eco 
06/08/2021 

Maioria dos estados não tem regras atualizadas sobre reposição florestal, 

mostra estudo 
 
G1 

11/08/2021 
Usinas hidrelétricas em Minas Gerais enfrentam pior crise hídrica 

dos últimos 91 anos, diz ONS 
  

Valor Econômico 

11/08/2021 
Crise hídrica afeta resultado de geradores 

  
Ministério do Desenvolvimento Regional 

11/08/2021 
Governo Federal entrega 24 obras hídricas à população no primeiro 

semestre de 2021 
  

Prefeitura de Paraíba do Sul 
11/08/2021 

Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Agrário coleta cerca de 
200kg de lixo no rio Paraíba do Sul 

  
Serra News 

11/08/2021 

Seca no Rio Paraíba do Sul atinge produtores da zona rural de 
Cantagalo 

  
JM Online 

11/08/2021 
Reservatórios de usinas hidrelétricas da região estão com volumes 

críticos de água 
 

Tribuna de Minas 

17/08/2021 

Juiz de Fora chega a 50 dias de estiagem, e sujeira no Paraibuna 

fica exposta 

 

Envolverde 
17/08/2021 

Aquecimento global atinge níveis sem precedentes e dispara “alerta 

vermelho” para a humanidade 

  

Veja 
17/08/2021 

Estudo da ONU aponta influência humana em eventos climáticos 
extremos 
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Serra News 
17/08/2021 

Seca no Rio Paraíba do Sul atinge produtores da zona rural de 

Cantagalo 

  

Diário do Vale 
17/08/2021 

ETE do bairro São Sebastião em VR entrará em operação até 
setembro 

  
Ministério do Desenvolvimento Regional 

17/08/2021 

Defesa Civil: no primeiro semestre, Governo Federal repassa RS 

533,5 milhões para cidades atingidas por desastres naturais 

  

Jornal Nacional 
17/08/2021 

Queimadas atingem quase 20% do território brasileiro em 3 

décadas 
 

Valor Econômico 
23/08/2021 

SP tem oferta crítica de água, alerta especialista 

  

O Globo 
23/08/2021 

Brasil perdeu 15% da superfície de água em 30 anos; veja 
números 

  
G1 

23/08/2021 

Nível da represa do Rio Jaguari, em Santa Isabel, gera 

preocupação 

  
Exame 

23/08/2021 

Como a geração elétrica depende das florestas 

  
Agência FAPESP 

23/08/2021 

Workshop reúne estudos voltados a gerar subsídios para políticas 

de conservação da Mata Atlântica 

  

Agência Minas 
23/08/2021 

Parceria vai ajudar na conservação e na proteção da Mata Atlântica 
em Minas 
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Meio Ambiente Rio 
26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 

conservação e recuperação ambiental 
  

Jornal A Hora 
26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 
conservação e recuperação ambiental 

  
Ouni 

26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 

conservação e recuperação ambiental 
  

Fórum de sustentabilidade 
26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 

conservação e recuperação ambiental 
  

Fato Apurado 
26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 
conservação e recuperação ambiental 

  
F5 Online 

26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 

conservação e recuperação ambiental 
  

Going Green 
26/08/2021 

Microbacias da bacia do Paraíba do Sul receberão projetos de 

conservação e recuperação ambiental 
 

ANA 

31/08/2021 

ANA abre audiência pública com foco no aperfeiçoamento dos 
contratos de programa para abastecimento de água e esgotamento 

sanitário 
  

O Vale 
31/08/2021 

Nível das represas da RMVale cai 48% desde início do período seco 
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SF Notícias 
31/08/2021 

Banco de areia e pedras: estiagem muda paisagem no rio Paraíba 

do Sul, em São Fidélis 
  

BBC News 
31/08/2021 

Onde a escassez de água já provoca guerras no mundo (e quais as 
áreas sob risco iminente) 

  
Agência Brasil 

31/08/2021 
Seca prejudica abastecimento de água e geração de energia no Rio 

e SP 
  

Diário do Comércio 
31/08/2021 

DC promove diálogo sobre a gestão da água em Minas 
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