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A Voz da Cidade 
01/06/2021 

Prefeitura de Barra Mansa anuncia investimento no tratamento de 
esgoto no Distrito de Floriano 

 
Defesa 

01/06/2021 
Prefeitura de Barra Mansa anuncia investimento no tratamento de 

esgoto no Distrito de Floriano 

 
Defesa 

01/06/2021 
Funasa debate saneamento básico em webinar 

 
O Tempo 

17/06/2021 
Níveis dos reservatórios abrem discussões sobre racionamento 

 
G1 Zona da Mata 

17/06/2021 
Em meio à crise hídrica no país, situação de hidrelétricas e 

reservatórios é monitorada em Juiz de Fora 
 

O Vale 

17/06/2021 
Nível das represas do Vale é 19% mais baixo do que há um ano 

 
Agência Defesa 

17/6/2021 
Secretaria de meio ambiente de nova Friburgo elenca principais 

ações na preservação do meio ambiente 
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Diário do Vale 
17/06/2021 

ETE Gil Portugal em Volta Redonda se aproxima da marca dos 18 

bilhões de litros de esgoto tratado 
 

ANA 
17/06/2021 

ANA aprova norma de referência para contribuir para o fim dos 
lixões 

 
Gazeta Web 

19/06/2021 
Entenda por que está chovendo menos no Brasil e se há risco de 

nova crise hídrica em SP 
 

Agência Brasil 
19/06/2021 

ONU alerta que seca pode ser "a próxima pandemia" 

 
Terra 

19/06/2021 
Cantareira tem nível de armazenamento inferior ao de 2013 

 
Rádio EBC 

19/06/2021 
Crise hídrica: escassez frequente de chuva no Sul e Sudeste 

preocupa especialistas 
 

Correio Braziliense 
19/06/2021 

Especialistas do setor elétrico defendem gerenciamento dos 
recursos hídricos 

 

Costa Norte 
22/06/2021 

Plano que norteará investimentos e ações na bacia do Paraíba do 
Sul até 2036 foi aprovado 

 
Fato Apurado 

22/06/2021 
Plano que norteará investimentos e ações na bacia do Paraíba do 

Sul até 2036 foi aprovado 
 

Ouni 
22/06/2021 

Plano que norteará investimentos e ações na bacia do Paraíba do 
Sul até 2036 foi aprovado 
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Jornal A Hora 
22/06/2021 

Plano que norteará investimentos e ações na bacia do Paraíba do 

Sul até 2036 foi aprovado 
 

Por Dentro de Minas 
22/06/2021 

Plano que norteará investimentos e ações na bacia do Paraíba do 
Sul até 2036 foi aprovado 

 
Ministério do Meio Ambiente 

23/06/2021 
Despoluição de rios vai ganhar novo sistema do Ministério do Meio 

Ambiente 
 

Envolverde 
23/06/2021 

Lançamento online do Ranking ABES da Universalização do 

Saneamento 2021 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
23/06/2021 

No Senado, ministro destaca importância da oferta hídrica para a 
reduzir desigualdades regionais 

 
Diário do Vale 

23/06/2021 
Defesa Civil de Volta Redonda monitora construções em áreas 

ribeirinhas 
 

G1 
23/06/2021 

Cantareira registra 53,7% menos chuvas do que a média para o 

outono 
 

Segs 
23/06/2021 

Escassez hídrica poderá afetar dois terços do mundo até 2050 
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