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O Dia 
08/09/2021 

MPRJ e MPF pedem que órgãos enviem medidas tomadas para evitar 

escassez na bacia do Paraíba do Sul 
  

Meio Ambiente 
08/09/2021 

MPRJ e MPF enviam ofícios à ANA e ao CEIVAP para acompanhar 
medidas adotadas pelos órgãos com relação à escassez hídrica na 

bacia do Paraíba do Sul 
  

Eu, Rio! 
08/09/2021 

MPRJ e MPF querem acompanhar medidas para minorar escassez 
hídrica na bacia do Paraíba do Sul 

  
Diário do Vale 

08/09/2021 

MPRJ e MPF pede informações à ANA e Ceivap sobre crise hídrica do 
Rio Paraíba do Sul 

  
CNN Brasil 

08/09/2021 

Escassez na Bacia do Rio Paraíba do Sul vira alvo dos MPs Estadual 

e Federal 
 

Jornal O Globo 
15/09/2021 

Abastecimento de água em cidades do Estado do Rio já sofre os 
efeitos da estiagem 

  
Exame 

15/09/2021 

Cidades do Rio de Janeiro já sofrem os efeitos da estiagem 
  

 

  

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/09/6228618-mprj-e-mpf-pedem-que-orgaos-enviem-medidas-tomadas-para-evitar-escassez-na-bacia-do-paraiba-do-sul.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/09/6228618-mprj-e-mpf-pedem-que-orgaos-enviem-medidas-tomadas-para-evitar-escassez-na-bacia-do-paraiba-do-sul.html
https://www.meioambienterio.com/mprj-e-mpf-enviam-oficios-a-ana-e-ao-ceivap/
https://www.meioambienterio.com/mprj-e-mpf-enviam-oficios-a-ana-e-ao-ceivap/
https://www.meioambienterio.com/mprj-e-mpf-enviam-oficios-a-ana-e-ao-ceivap/
https://eurio.com.br/noticia/24887/mprj-e-mpf-querem-acompanhar-medidas-para-minorar-escassez-hidrica-na-bacia-do-paraiba-do-sul.html
https://eurio.com.br/noticia/24887/mprj-e-mpf-querem-acompanhar-medidas-para-minorar-escassez-hidrica-na-bacia-do-paraiba-do-sul.html
https://diariodovale.com.br/regiao/mprj-e-mpf-pede-informacoes-a-ana-e-ceivap-sobre-crise-hidrica-do-rio-paraiba-do-sul/
https://diariodovale.com.br/regiao/mprj-e-mpf-pede-informacoes-a-ana-e-ceivap-sobre-crise-hidrica-do-rio-paraiba-do-sul/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/escassez-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul-vira-alvo-dos-mps-estadual-e-federal/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/escassez-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul-vira-alvo-dos-mps-estadual-e-federal/
https://oglobo.globo.com/rio/abastecimento-de-agua-em-cidades-do-estado-do-rio-ja-sofre-os-efeitos-da-estiagem-1-25196120
https://oglobo.globo.com/rio/abastecimento-de-agua-em-cidades-do-estado-do-rio-ja-sofre-os-efeitos-da-estiagem-1-25196120
https://exame.com/brasil/cidades-do-rio-de-janeiro-ja-sofrem-os-efeitos-da-estiagem/


Índices Bovespa 
15/09/2021 

Cidades do Rio de Janeiro já sofrem os efeitos da estiagem 

 
ANA 

16/09/2021 

ANA apresenta histórico de atuação em situações de escassez 

hídrica e aborda momento atual 
  

A Voz da Cidade 
16/09/2021 

Crise Hídrica já reflete no rio Paraíba do Sul e ambientalista diz que 
bandeira amarela deve ser levantada 

  
Agência Minas 

16/09/2021 

Plano Mineiro de Segurança Hídrica vai fortalecer gestão das águas 

no estado 

  
Band News FM 

16/09/2021 

SAAE de Barra Mansa está realizando campanha para garantir o 

uso racional de água e evitar problemas no sistema de 
abastecimento 

  
Uol 

16/09/2021 

Com replantio, Mata Atlântica mantém a média de cobertura vegetal 

de 1985 
 

Agência Brasil 
20/09/2021 

ANA destaca importância da recuperação de reservas hídricas no 

Brasil 
  

Veja 
20/09/2021 

Mata Atlântica: menos florestas nas bacias pode afetar produção 
de água 

  
Diário do Comércio 

20/09/2021 

Igam dá início à elaboração de Plano Mineiro de Segurança Hídrica 

  
 
 

 
 

https://indicesbovespa.com.br/cidades-do-rio-de-janeiro-ja-sofrem-os-efeitos-da-estiagem/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-apresenta-historico-de-atuacao-em-situacoes-de-escassez-hidrica-e-aborda-momento-atual
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-apresenta-historico-de-atuacao-em-situacoes-de-escassez-hidrica-e-aborda-momento-atual
https://avozdacidade.com/wp/crise-hidrica-ja-reflete-no-rio-paraiba-do-sul-e-ambientalista-diz-que-bandeira-amarela-deve-ser-levantada/
https://avozdacidade.com/wp/crise-hidrica-ja-reflete-no-rio-paraiba-do-sul-e-ambientalista-diz-que-bandeira-amarela-deve-ser-levantada/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/plano-mineiro-de-seguranca-hidrica-vai-fortalecer-gestao-das-aguas-no-estado
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/plano-mineiro-de-seguranca-hidrica-vai-fortalecer-gestao-das-aguas-no-estado
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/saae-de-barra-mansa-esta-realizando-campanha
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/saae-de-barra-mansa-esta-realizando-campanha
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/saae-de-barra-mansa-esta-realizando-campanha
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/09/15/com-o-replantio-mata-atlantica-mantem-a-media-de-cobertura-vegetal-de-1985.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/09/15/com-o-replantio-mata-atlantica-mantem-a-media-de-cobertura-vegetal-de-1985.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2021-09/ana-destaca-importancia-da-recuperacao-de-reservas-hidricas-no-brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2021-09/ana-destaca-importancia-da-recuperacao-de-reservas-hidricas-no-brasil
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/mata-atlantica-menos-florestas-nas-bacias-pode-afetar-producao-de-agua/
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/mata-atlantica-menos-florestas-nas-bacias-pode-afetar-producao-de-agua/
https://diariodocomercio.com.br/direto-da-redacao/igam-da-inicio-a-elaboracao-de-plano-mineiro-de-seguranca-hidrica/


TV Integração 

20/09/2021 

Reservatórios de água de cidades da Zona da Mata e Vertentes 

apresentam situações diferentes de outras regiões do Brasil, 
afirmam órgãos reguladores 

  
G1 (SP) 

20/09/2021 

Sabesp quer retirar 60 bilhões de litros de água do Rio Paraíba do 

Sul, além do limite estabelecido, para reforçar o Cantareira 
 

Globo - RJTV 2ª Edição 
21/09/2021 

Represa do Funil em Resende é tomada por plantas aquáticas 
 

ANA 
21/09/2021 

ANA recebe sugestões até 1º de outubro para norma de referência 
para indenização de ativos para água e esgoto 

  
G1 Rio de Janeiro 

21/09/2021 

Reservatórios que abastecem o RJ operam com 24% da capacidade; 
especialistas recomendam economia de água e energia 

  
Semad 

21/09/2021 

Acordo entre Governo de Minas e MPMG garante maior proteção à 

Mata Atlântica 

  

Jornal Floripa 
21/09/2021 

Represa Jaguari, segunda maior do Sistema Cantareira, opera com 
nível abaixo de 25% nesta segunda 

 

Diário do Rio 

22/09/2021 
Rio de Janeiro já vive crise hídrica e situação pode se estender e 

até piorar em 2022 e 2023 
 

Revista Veja (Rio) 
23/09/2021 

A crise é real: problemas de abastecimento de água podem piorar 
nos próximos dois anos 

   

   

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/09/19/reservatorios-de-agua-de-cidades-da-zona-da-mata-e-vertentes-apresentam-situacoes-diferentes-de-outras-regioes-do-brasil-afirmam-orgaos-reguladores.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/09/19/reservatorios-de-agua-de-cidades-da-zona-da-mata-e-vertentes-apresentam-situacoes-diferentes-de-outras-regioes-do-brasil-afirmam-orgaos-reguladores.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/09/19/reservatorios-de-agua-de-cidades-da-zona-da-mata-e-vertentes-apresentam-situacoes-diferentes-de-outras-regioes-do-brasil-afirmam-orgaos-reguladores.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/09/17/sabesp-quer-retirar-60-bilhoes-de-litros-de-agua-do-rio-paraiba-do-sul-alem-do-limite-estabelecido-para-reforcar-o-cantareira.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/09/17/sabesp-quer-retirar-60-bilhoes-de-litros-de-agua-do-rio-paraiba-do-sul-alem-do-limite-estabelecido-para-reforcar-o-cantareira.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/9875847/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/ana-recebe-sugestoes-para-norma-de-referencia-para-indenizacao-de-ativos-para-agua-e-esgoto
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/ana-recebe-sugestoes-para-norma-de-referencia-para-indenizacao-de-ativos-para-agua-e-esgoto
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/09/20/reservatorios-de-agua-que-abastecem-o-rio-estao-com-24percent-de-capacidade-especialistas-recomendam-economia-de-energia.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/09/20/reservatorios-de-agua-que-abastecem-o-rio-estao-com-24percent-de-capacidade-especialistas-recomendam-economia-de-energia.ghtml
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4871-acordo-entre-governo-de-minas-e-mpmg-garante-maior-protecao-a-mata-atlantica
http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4871-acordo-entre-governo-de-minas-e-mpmg-garante-maior-protecao-a-mata-atlantica
https://jornalfloripa.com.br/represa-jaguari-segunda-maior-do-sistema-cantareira-opera-com-nivel-abaixo-de-25-nesta-segunda/
https://jornalfloripa.com.br/represa-jaguari-segunda-maior-do-sistema-cantareira-opera-com-nivel-abaixo-de-25-nesta-segunda/
https://diariodorio.com/rio-de-janeiro-ja-vive-crise-hidrica-e-situacao-pode-se-estender-e-ate-piorar-em-2022-e-2023/
https://diariodorio.com/rio-de-janeiro-ja-vive-crise-hidrica-e-situacao-pode-se-estender-e-ate-piorar-em-2022-e-2023/
https://vejario.abril.com.br/cidade/abastecimento-de-agua-pode-piorar/
https://vejario.abril.com.br/cidade/abastecimento-de-agua-pode-piorar/
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