Maio de 2021
ONU Brasil
04/05/2021
OMS e UNICEF recomendam sistema global para monitorar acesso universal
à água
SEMAD
04/05/2021
Semad abre inscrições para curso de Educação Ambiental na modalidade a
distância
Ministério do Desenvolvimento Regional
04/05/2021
MDR repassa R$ 852,7 mil para quatro municípios atingidos por desastres
A Voz da Cidade
04/05/2021
Itatiaia vai receber projeto Cílios do Paraíba que prevê construção de Preça
Sustentável no Benfica
Rádio Itatiaia
10/05/2021
Governo de Minas abre consulta pública para criação de unidades regionais
de saneamento
SigRH
10/05/2021
Apresentação e esclarecimentos sobre o PL 215
Envolverde
10/05/2021
A importância da educação ambiental nas escolas
Semad
10/05/2021
Semad formaliza parceria com municípios para universalizar gestão de
resíduos sólidos em Minas

Igam
10/05/2021
Cadastro de barragens de água em Minas passa a ser feito pelo Sistema SEI
Eco 21
10/05/2021
O Google Earth lança recurso de time-lapse do nosso planeta
ANA
10/05/2021
Paraíba do Sul terá inédito plano integrado de recursos hídricos
Defesa
10/05/2021
Paraíba do Sul terá inédito plano integrado de recursos hídricos
Diário do Estado
18/05/2021
Os 10 piores desastres ambientais do Brasil
A Gazeta
18/05/2021
Expedição Biguá vai apresentar a bacia do Rio Itabapoana e suas belezas
ANA
18/05/2021
ANA adia pagamento da cobrança pelo uso da água em seis bacias com rios
interestaduais
ANA
18/05/2021
Webinar apresenta balanço sobre atuação conjunta de órgãos federais sobre
segurança de barragens
Portal SigRH
18/05/2021
Estudo experimental estima valor dos corpos hídricos na captação, tratamento e
distribuição de água

Jornal da USP
21/05/2021
Estado prepara criação de novo instituto de pesquisas ambientais
Segs
21/05/2021
Oeste paulista concentra menores índices de floresta e é a região que mais
necessita de restauração
Estadão
21/05/2021
De olho na crise hídrica, ONS e Aneel farão teste de controle da demanda
por energia

Ministério do Desenvolvimento Regional
21/05/2021
Governo Federal lança relatório com ações realizadas em 2020 para
segurança de barragens
Eco Debate
21/05/2021
Superfície da terra pode reter cerca de 1/4 da precipitação mensal
Envolverde
21/05/2021
Mundo cumpriu meta de áreas protegidas em terra, mas a qualidade das
áreas precisa melhorar
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