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SigRH (SP)
03/04/2020
Cobrança pelo uso da água é prorrogada no Estado de São Paulo
G1
03/04/2020
COP 26 é adiada por conta da pandemia de coronavírus
Folha do Sudeste
03/04/2020
COVID-19: Prevenir com água e sabão (que água?)
Página 22
03/04/2020
Pandemia e saneamento básico escancaram as desigualdades no Brasil
Revista Galileu
03/04/2020
Casos de Covid-19 poderão ser rastreados com teste em água de esgoto
WWF Brasil
03/04/2020
Hora do Planeta 2020 foi totalmente digital e ofereceu atividades
gratuitas; veja destaques
Jornal O Globo
15/04/2020
Coronavírus: isolamento social e abastecimento de água são urgentes
para saúde das favelas, apontam especialistas

Folha do Meio Ambiente
15/04/2020
Natureza responde ao isolamento social
Valor Econômico
15/04/2020
Governo libera R$ 256,9 milhões para obras de saneamento
Rádio EBC
15/04/2020
Quarentena já tem reflexos no meio ambiente
ANA
15/04/2020
Agência Nacional de Águas vai adiar cobrança pela captação de água
bruta para aliviar custos do setor produtivo
Ciclo Vivo
22/04/2020
National Geographic tem programação especial no #DiaDaTerra
O Eco
22/04/2020
Precisamos mudar a forma como lidamos com a Natureza
O Eco
22/04/2020
Dia da Terra, nesta quarta, terá maratona de filmes e séries sobre
natureza
ONU
22/04/2020
Webinar debate perspectivas para os recursos hídricos diante dos
impactos da COVID-19
Sustentabilidade Hídrica
22/04/2020
Infraestrutura verde: um caminho para a sustentabilidade hídrica
Jornale
22/04/2020
Preservação dos sistemas florestais naturais representa um
enfrentamento para a crise hídrica
ANA
27/04/2020
ANA prorroga até dezembro outorgas de direito de uso de recursos
hídricos e outras autorizações para uso de águas da União devido à
pandemia

ANA
27/04/2020
ANA, IGAM e INCT/UFMG iniciam projeto-piloto Monitoramento COVID
Esgotos
ANA
27/04/2020
ANA amplia base com informações sobre estações de tratamento de
esgotos em todo o Brasil
Portal Meon
27/04/2020
Extração mineral ilegal gera risco de rompimento de barragem em
Caçapava
G1
27/04/2020
Polícia Federal investiga crime ambiental por extração ilegal de areia em
Caçapava
UOL
27/04/2020
Período entre 2015 e 2019 foi o mais quente do planeta, aponta OMM
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