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Diário do Vale
17/01/2020
Quatis amplia campanha contra queimadas
Folha de São Paulo
17/01/2020
Empresa se desculpa por água no Rio e diz que situação
voltará ao normal
Folha de São Paulo
17/01/2020
Há uma ameaça real à segurança hídrica do Rio, diz UFRJ
G1 (Rio de Janeiro)
17/01/2020
Cedae anuncia chegada de carvão ativado para tratamento
de água do RJ; entenda como funciona processo
G1 (Rio de Janeiro)
17/01/2020
Recuperação do Guandu levaria pelo menos 30 anos e
investimento de R$ 1,4 bilhão, segundo comitê
A Voz da Cidade
17/01/2020
Níveis dos rios de Barra Mansa voltam a subir e prefeitura
faz novo alerta a população
G1 (Sul do Rio
17/01/2020
Vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul interrompe
abastecimento de água em Volta Redonda
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Diário do Vale
17/01/2020
ETA Belmonte retoma captação de água após vazamento de
óleo no Rio Paraíba
Governo de São Paulo
21/01/2020
SP apresenta avanços no Sistema de Gerenciamento Online
de Resíduos Sólidos
IGAM
21/01/2020
BDMG lança linha de crédito para municípios em emergência
ou calamidade
El Mundo
21/01/2020
Río de Janeiro, al borde del colapso por el agua de grifo
contaminada
SigRH SP
21/01/2020
Seminário online e gratuito: Pegada Hídrica
R7
21/01/2020
Biólogo explica nota técnica da UFRJ sobre a água no Rio de
Janeiro
O Vale
21/01/2020
Represas da RMVale ganham 22% de água em 75 dias,
afirma a ANA
IGAM
21/01/2020
Governo de Minas apresenta balanço após um ano de
rompimento da barragem
A Voz da Cidade
21/01/2020
Prefeitura amplia ações de prevenção contra queimadas em
Quatis
Diário do Vale
21/01/2020
Prefeitura realiza operação ‘Águas Limpas’ em Volta Redonda
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RJ1 TV Globo (Rio de Janeiro)
23/01/2020
Assinado acordo para construção de nova estação de
tratamento
RJ1 TV Rio Sul (TV Globo)
23/01/2020
Piraí recebe projeto de nova estação de tratamento de
esgoto
Folha do Meio
23/01/2020
Uso de drones revoluciona o combate a incêndios florestais
Jornal RJ1 (TV Globo)
23/01/2020
RJ1 mostra como tratamento do Rio Paraíba influencia no
abastecimento de água
BBC Brasil
23/01/2020
Aquecimento global: 7 gráficos que mostram em que ponto
estamos
Diário do Vale
23/01/2020
Prefeitura realiza operação ‘Águas Limpas’ em Volta Redonda
WRI Brasil
23/01/2020
Produtores mineiros ganham segurança
restaurar florestas com fins econômicos

jurídica
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O Eco
23/01/2020
A perda de biodiversidade gera instabilidade econômica do
planeta
EcoDebate
23/01/2020
Quatro riscos ambientais que podem comprometer o turismo
e a economia do Brasil
G1 (Rio de Janeiro)
23/01/2020
Engenheira afirma que problemas na água são 'alerta' para
falta de tratamento de esgoto no RJ
O São Gonçalo
29/01/2020
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Alerj solicita informações à Cedae sobre fornecimento de
água
G1 (Rio de Janeiro)
29/01/2020
'Expedição água': das nascentes ao Rio Guandu, série faz o
caminho da água que abastece o RJ
G1 (Rio de Janeiro)
29/01/2020
'Expedição água': cidades ao redor da nascente do Rio
Paraíba do Sul não possuem tratamento de esgoto
G1 (Rio de Janeiro)
29/01/2020
'Expedição água': nascente do Rio Paraíba do Sul é limpa, mas
leito recebe esgoto pouco depois
G1 (Rio de Janeiro)
29/01/2020
‘Expedição água’: cidade de São José dos Campos é
considerada modelo no tratamento de esgoto
Diário do Vale
31/01/2020
Barra Mansa marca presença em reunião do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos
G1 Rio de Janeiro
31/01/2020
'Expedição água' flagra 'cachoeira de esgoto' em Aparecida,
SP
G1 Rio de Janeiro
31/01/2020
'Expedição água': moradores de Itatiaia temem poluição no
rio: 'Para crianças, isso aí é veneno'
G1 Rio de Janeiro
31/01/2020
'Expedição água’: em Itatiaia, pescador diz que peixes nascem
deformados por causa da poluição
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