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BRASIL ASSINA ACORDO PARA
ACABAR COM O DESMATAMENTO

BRITCHAM DESTACA IMPORTÂNCIA DE ACORDO

Cem líderes mundiais assinaram compromisso
para acabar com o desmatamento até 2030. Os
países também anunciaram um fundo de US$ 12
bilhões de verbas públicas para conter a destruição
das florestas, além de investimentos privados de
US$ 7,2 bilhões. Parte do financiamento irá para
países em desenvolvimento para restaurar terras
danificadas, combater incêndios florestais e apoiar
comunidades indígenas.

“É essencial o combate efetivo ao desmatamento ilegal, sobretudo na região da Amazônia
Legal. A perda do patrimônio florestal do país,
além de afetar a credibilidade do Brasil nas negociações internacionais, repercute negativamente no mercado nacional e internacional.
Qualquer plano de recuperação econômica
deve contemplar medidas de comando e controle relativas ao desmatamento”.
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COP26 E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
No webinar “Perspectivas energéticas
brasileiras em contexto de transição
e reformas” realizado pelo Comitê
de Energia Elétrica e Renováveis da
Britcham, o presidente da EPE, Thiago
Barral, destacou o tema.

COP26 DAY
Brasil se compromete a reduzir emissão
de metano

VEJA AQUI

O Brasil assinou o Compromisso Global sobre Metano, junto a 96 países. O
objetivo do acordo é reduzir 30% das
emissões globais do gás até 2030.

8 CIDADES DO BRASIL EM ACORDO

Ministro participa de fóruns e eventos
na COP26

Oito cidades brasileiras estão em um
grupo de mil, em todo o mundo, que
se comprometeram em reduzir pela
metade a emissão de carbono até 2030.
Ao todo, as mil cidades representam
mais de 722 milhões de pessoas.

O ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque será palestrante nesta
quinta-feira em painéis dedicados à
energia limpa e renovável, com destaque para os setores de bioenergia, eólica offshore, hidrogênio e nuclear.

SAIBA MAIS

POSICIONAMENTO DA BRITCHAM SOBRE A COP26
Em texto assinado pela presidente da Britcham, Ana Paula
Vitelli, presidentes das filiais São Paulo e Rio de Janeiro,
diretores regionais das filiais do Paraná e Minas Gerais, além
da presidente e do vice do Comitê de Sustentabilidade e
Meio Ambiente, a Câmara Britânica de Comércio e Indústria
no Brasil apresenta o posicionamento acerca da Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Clique aqui

“Viemos para a COP26 para reafirmar nosso compromisso
com os temas ambientais”, destacou o governador
de São Paulo, João Dória, ao anunciar, em Glasgow, o
projeto Amazônia + 10, que prevê investimento de R$ 100
milhões em pesquisas sobre preservação amazônica. A
iniciativa prevê uma ação conjunta entre SP e os nove
Estados da Amazônia Legal.
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