Janeiro de 2021
Governo do Brasil
04/01/2021
Governo destinará R$ 829 milhões para projetos de saneamento
básico por todo o país
Tribuna de Minas
04/01/2021
Almas recebe versão final do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos
Diário do Vale
04/01/2021
Defesa Civil de Barra Mansa alerta sobre nível do Rio Paraíba do
Sul
Uol
04/01/2021
Brasil fecha 2020 com maior número de focos de queimadas em
uma década
G1
04/01/2021
Brasil registra mais de 200 mil focos de queimadas em 2020;
número é o maior na década
ANA
08/01/2021
Usuários de água da União podem declarar até 31 de janeiro seus
usos no último ano
Agora Vale
08/01/2021
Nova Unidade de Conservação no Vale do Paraíba vai preservar
400 espécies de animais

ANA
13/01/2021
Especialização sobre segurança de barragens para usos múltiplos
recebe inscrições até 29 de janeiro
IGAM
13/01/2021
IGAM e SEMAD publicam resolução para dispensa de cadastro pelo
uso da água
SFN Notícias
13/01/2021
Após atingir cota de alerta, nível do Rio Paraíba se estabiliza em
São Fidélis
Agência Infra
13/01/2021
INFRADebate: Novo Marco Legal do Saneamento Básico promete
universalização dos serviços e atração de investimentos privados
Notícias Uol
13/01/2021
WWF: Aumento do desmatamento no Brasil piora risco de
zoonoses e covid
Câmara
18/01/2021
Sancionada a lei de pagamento por serviços ambientais
Uol Notícias
18/01/2021
Política Ambiental pode transformar Brasil em vilão para os EUA de
Biden
COMDEMA CRUZEIRO
27/01/2021
CEIVAP aprova planejamento de ações para 2021 e elege nova
presidente
ANA
27/01/2021
Primeiro edital para projetos de revitalização de bacias
hidrográficas no programa Águas Brasileiras é lançado
RJ GOV
27/01/2021
Seas e Inea promovem pesquisa Circuito das Águas

Senado
27/01/2021
Marco legal do saneamento básico foi destaque entre as
aprovações de 2020
CNN
27/01/2021
Chuvas elevam nível dos reservatórios de SP, mas índices são
piores desde 2016
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