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ANA 
06/10/2021 

ANA e IBAMA atuarão conjuntamente para delimitar a área 

banhada por reservatórios de hidrelétricas 
  

O Vale 
06/10/2021 

Represa de Paraibuna pode zerar volume útil até o final do ano 
  

O Vale 
06/10/2021 

Seca de 2021 faz represas da RMVale perderam água desde maio 
  

ANA 
06/10/2021 

ANA atualiza agenda de edição das normas de referência para o 
saneamento até 2023 

  

Agência de Minas 
06/10/2021 

Governo de Minas detalha situação hídrica do Estado e anuncia 
ações para garantir abastecimento 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional 

13/10/2021 
MDR autoriza captação de R$ 251 milhões para obras de 

saneamento básico no Rio de Janeiro 
  

ANA 
13/10/2021 

ANA atualiza séries históricas e projeções de usos da água nas áreas 
acima de aproveitamentos hidrelétricos 

  

 
 

 

  

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-e-ibama-atuarao-conjuntamente-para-delimitar-a-area-banhada-por-reservatorios-de-hidreletricas
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-e-ibama-atuarao-conjuntamente-para-delimitar-a-area-banhada-por-reservatorios-de-hidreletricas
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/represa-de-paraibuna-pode-zerar-volume-util-ate-o-final-do-ano-1.191175
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/seca-de-2021-faz-represas-da-rmvale-perderam-agua-desde-maio-1.191181
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-atualiza-agenda-de-edicao-das-normas-de-referencia-para-o-saneamento-ate-2023
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-atualiza-agenda-de-edicao-das-normas-de-referencia-para-o-saneamento-ate-2023
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-detalha-situacao-hidrica-do-estado-e-anuncia-acoes-para-garantir-abastecimento
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-detalha-situacao-hidrica-do-estado-e-anuncia-acoes-para-garantir-abastecimento
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-autoriza-captacao-de-r-251-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-no-rio-de-janeiro
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-autoriza-captacao-de-r-251-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-no-rio-de-janeiro
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-atualiza-series-historicas-e-projecoes-de-usos-da-agua-nas-areas-acima-de-aproveitamentos-hidreletricos
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-atualiza-series-historicas-e-projecoes-de-usos-da-agua-nas-areas-acima-de-aproveitamentos-hidreletricos


ANA 
13/10/2021 

ANA e IRD realizam cooperação para ampliar monitoramento das 

águas do Brasil com satélites 
  

Globo Rural 
13/10/2021 

Em meio à crise hídrica, agricultores ganham dinheiro produzindo 
água 

  
G1 SP 

13/10/2021 
Cinco dos sete reservatórios que abastecem a Grande SP operam 

com menos da metade da capacidade 
 

Tupi FM 
19/10/2021 

Estado do Rio de Janeiro auxiliará São Paulo na crise hídrica 

  
ANA 

19/10/2021 
ANA assina comunicado conjunto para reforçar o abastecimento do 

Sistema Cantareira 
  

ANA 
19/10/2021 

ANA aponta ações e investimentos necessários em todas as cidades 
brasileiras para garantir abastecimento de água até 2035 

  
ANA 

19/10/2021 
ANA aprova Plano de Contingência para promover a recuperação de 

reservatórios 

  
O Vale 

19/10/2021 
Com pouca chuva, Sabesp quer mais água do Rio Paraíba para 

abastecer São Paulo 
  

O Vale 
19/10/2021 

Em seis meses, nível médio das represas da RMVale diminui 56%; 
últimas chuvas minimizam estiagem 

  
Agência Brasil 

19/10/2021 
Em seis meses, nível médio das represas da RMVale diminui 56%; 

últimas chuvas miniminizam estiagem 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-e-ird-realizam-cooperacao-para-ampliar-monitoramento-das-aguas-do-brasil-com-satelites
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-e-ird-realizam-cooperacao-para-ampliar-monitoramento-das-aguas-do-brasil-com-satelites
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2021/10/10/em-meio-a-crise-hidrica-agricultores-ganham-dinheiro-produzindo-agua.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2021/10/10/em-meio-a-crise-hidrica-agricultores-ganham-dinheiro-produzindo-agua.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/11/cinco-dos-sete-reservatorios-que-abastecem-a-grande-sp-operam-com-menos-da-metade-da-capacidade.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/11/cinco-dos-sete-reservatorios-que-abastecem-a-grande-sp-operam-com-menos-da-metade-da-capacidade.ghtml
https://www.tupi.fm/rio/estado-do-rio-de-janeiro-auxiliara-sao-paulo-na-crise-hidrica/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-assina-comunicado-conjunto-para-reforcar-o-abastecimento-do-sistema-cantareira
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-assina-comunicado-conjunto-para-reforcar-o-abastecimento-do-sistema-cantareira
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aponta-acoes-e-investimentos-necessarios-em-todas-as-cidades-brasileiras-para-garantir-abastecimento-de-agua-ate-2035
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aponta-acoes-e-investimentos-necessarios-em-todas-as-cidades-brasileiras-para-garantir-abastecimento-de-agua-ate-2035
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aprova-plano-de-contingencia-para-promover-a-recuperacao-de-reservatorios
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aprova-plano-de-contingencia-para-promover-a-recuperacao-de-reservatorios
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/com-pouca-chuva-sabesp-quer-mais-agua-do-rio-paraiba-para-abastecer-s-o-paulo-1.192895
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/com-pouca-chuva-sabesp-quer-mais-agua-do-rio-paraiba-para-abastecer-s-o-paulo-1.192895
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/em-seis-meses-nivel-medio-das-represas-da-rmvale-diminui-56-ultimas-chuvas-miniminizam-estiagem-1.192894
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/em-seis-meses-nivel-medio-das-represas-da-rmvale-diminui-56-ultimas-chuvas-miniminizam-estiagem-1.192894
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica/audio/2021-10/jornada-das-aguas-vai-investir-r-6-bi-na-recuperacao-de-bacias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/politica/audio/2021-10/jornada-das-aguas-vai-investir-r-6-bi-na-recuperacao-de-bacias


Agência Minas 
19/10/2021 

Aberta licitação para elaboração do Plano Mineiro de Segurança 

Hídrica 
 

Diário do Comércio 
22/10/2021 

Gestão hídrica precisa se tornar prioridade 
  

Agência Brasil 
22/10/2021 

Rio e Niterói fazem parceria para a gestão de recursos hídricos 
  

Jornal 140 
22/10/2021 

Crise Hídrica Mundial 
  

InfoMoney 

22/10/2021 
Brasil precisa investir R$ 110 bilhões até 2035 para garantir 

segurança hídrica a sua população, indica estudo 
 

Prefeitura Além Paraíba 
22/10/2021 

Além Paraíba pela primeira vez conquista vaga de titular no 
Conselho no Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

  
National Geographic 

22/10/2021 
A rising sea is eating away this Brazilian town 

 
Fato Apurado 

28/10/2021 

Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia do Paraíba do Sul está 
sendo elaborado 

  
Fórum de Sustentabilidade 

28/10/2021 
Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia do Paraíba do Sul está 

sendo elaborado 
  

Ouni 
28/10/2021 

Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia do Paraíba do Sul está 
sendo elaborado 

  
 

 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/aberta-licitacao-para-elaboracao-do-plano-mineiro-de-seguranca-hidrica
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/aberta-licitacao-para-elaboracao-do-plano-mineiro-de-seguranca-hidrica
https://diariodocomercio.com.br/juntosporminas/gestao-hidrica-precisa-se-tornar-prioridade/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-10/rio-e-niteroi-fazem-parceria-para-gestao-de-recursos-hidricos
https://jornal140.com/2021/10/22/crise-hidrica-mundial/
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/brasil-precisa-investir-r-110-bilhoes-ate-2035-para-garantir-seguranca-hidrica-a-sua-populacao-indica-estudo/
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/brasil-precisa-investir-r-110-bilhoes-ate-2035-para-garantir-seguranca-hidrica-a-sua-populacao-indica-estudo/
https://alemparaiba.mg.gov.br/2021/10/alem-paraiba-pela-primeira-vez-conquista-vaga-de-titular-no-conselho-no-comite-da-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://alemparaiba.mg.gov.br/2021/10/alem-paraiba-pela-primeira-vez-conquista-vaga-de-titular-no-conselho-no-comite-da-bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/a-rising-sea-is-eating-away-this-brazilian-town
https://fatoapurado.com.br/267092-plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado
https://fatoapurado.com.br/267092-plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado
https://forumdesustentabilidade.com.br/newsdino/?title=plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado&partnerid=3165&releaseId=267092
https://forumdesustentabilidade.com.br/newsdino/?title=plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado&partnerid=3165&releaseId=267092
https://www.ouni.com.br/p/noticias-dino.html?title=plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado&partnerid=2971&releaseId=267092
https://www.ouni.com.br/p/noticias-dino.html?title=plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado&partnerid=2971&releaseId=267092


Jornal A Hora 
28/10/2021 

Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia do Paraíba do Sul está 

sendo elaborado 
  

Jornal Tribuna 
28/10/2021 

Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia do Paraíba do Sul está 
sendo elaborado 

 
Jornal do Brasil 

29/10/2021 
Alerj debate acesso a água e saneamento na região sul fluminense 

  
Ministério do Desenvolvimento Regional 

29/10/2021 
Inscrições para o segundo edital de seleção do Programa Águas 

Brasileiras podem ser feitas até 19 de novembro 

  
MetSul 

29/10/2021 
Chuva bate recorde histórico de 80 anos em cidade do Rio de 

Janeiro 
  

NF Notícias 
29/10/2021 

Defesa Civil de Campos instala quatro réguas de nível no Rio 
Muriaé 

  
Destaque Popular 

29/10/2021 
Barra do Piraí divulga dados das cheias do Rio Paraíba do Sul 

  

G1 (Sul do Rio e Costa Verde) 
29/10/2021 

Defesa Civil monitora nível do Rio Paraíba do Sul; Barra Mansa 
registra alagamentos 

  
Prefeitura de Além Paraíba 

29/10/2021 
Nota de Defesa Civil – Aumento do nível do Rio Paraíba do Sul por 

conta de fortes chuvas em Resende 
  

Diário de Comércio 
29/10/2021 

Crise hídrica impõe ações ambientais 
 

http://jornalahora.com/newsdino/?title=plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado&partnerid=1748&releaseId=267092
http://jornalahora.com/newsdino/?title=plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado&partnerid=1748&releaseId=267092
https://jornaltribuna.com.br/2021/10/267092-plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado/
https://jornaltribuna.com.br/2021/10/267092-plano-de-gerenciamento-de-risco-da-bacia-do-paraiba-do-sul-esta-sendo-elaborado/
https://www.jb.com.br/rio/2021/10/1033656-alerj-debate-acesso-a-agua-e-saneamento-na-regiao-sul-fluminense.html
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/inscricoes-para-o-segundo-edital-de-selecao-do-programa-aguas-brasileiras-podem-ser-feitas-ate-18-de-novembro
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/inscricoes-para-o-segundo-edital-de-selecao-do-programa-aguas-brasileiras-podem-ser-feitas-ate-18-de-novembro
https://metsul.com/chuva-bate-recorde-historico-de-80-anos-em-cidade-do-rio-de-janeiro/
https://metsul.com/chuva-bate-recorde-historico-de-80-anos-em-cidade-do-rio-de-janeiro/
https://www.nfnoticias.com.br/noticia-30142/defesa-civil-de-campos-instala-quatro-reguas-de-nivel-no-rio-muriae
https://www.nfnoticias.com.br/noticia-30142/defesa-civil-de-campos-instala-quatro-reguas-de-nivel-no-rio-muriae
https://destaquepopular.com.br/2021/10/28/barra-do-pirai-divulga-dados-das-cheias-do-rio-paraiba-do-sul/
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2021/10/28/defesa-civil-monitora-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-barra-mansa-registra-alagamentos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2021/10/28/defesa-civil-monitora-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-barra-mansa-registra-alagamentos.ghtml
https://alemparaiba.mg.gov.br/2021/10/atencao-nota-da-defesa-civil-aumento-do-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-por-conta-de-fortes-chuvas-em-rezende/
https://alemparaiba.mg.gov.br/2021/10/atencao-nota-da-defesa-civil-aumento-do-nivel-do-rio-paraiba-do-sul-por-conta-de-fortes-chuvas-em-rezende/
https://diariodocomercio.com.br/economia/crise-hidrica-impoe-acoes-ambientais/
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