
4 de novembro de 2021
Edição 3

PRESIDENTE DA BRITCHAM EM PODCAST

SENADO APROVA PROJETO QUE 
NEUTRALIZA 100% DAS EMISSÕES

LEIA MAIS

Clique aqui
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O Senado aprovou nesta quarta-feira (3) projeto 
que obriga o Brasil a neutralizar 100% das emissões 
de gases de efeito estufa até o ano de 2050. A 
proposta é idêntica à que foi anunciada pelo 
governo no início da semana. Além da meta para 
2050, o projeto atualiza a PNMC (Política Nacional 
sobre Mudança do Clima) com os compromissos 
assumidos pelo país no Acordo de Paris.

A presidente da Britcham, Ana Paula Vitelli, foi entrevistada 
no podcast JR 15 Minutos, do jornalista e apresentador Celso 
Freitas. Na oportunidade, a dirigente da Câmara Britânica 
destacou aspectos relacionados à participação do Brasil 
na conferência da ONU, bem como apresentou as diversas 
atividades dos associados Britcham para o fomento e 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 

A coalizão Governadores pelo Clima, que reúne 
24 estados brasileiros, aproveita a conferência 
para se reunir com países doadores e arrecadar 
recursos para projetos climáticos. O grupo tem 
três governadores na conferência e já marcou 
agendas com doadores da França, do Reino 
Unido e da União Europeia. Hoje o grupo se reu-
niu com o Príncipe Charles.

“O Brasil tem muito a contribuir com o mundo. Iniciamos 
nossa transição energética há 50 anos”, enfatizou 
o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 
acrescentando que 85% da produção de energia hoje é 
de fonte limpa e renovável.
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ACABAR COM PRODUÇÃO DE CARVÃO

COP26 DAY
Mission Inovation - Energia Inovadora

Carta entregue na COP26 conta com 
participação de três brasileiros

Nos últimos seis anos, esse programa 
tem promovido objetivos comuns, de 
expandir investimentos para novas 
áreas e aumentar o financiamento para 
pesquisa e desenvolvimento de solu-
ções para energia limpa.

Segundo comunicado do governo britânico, 
os integrantes do pacto concordaram em 
encerrar investimentos em novos projetos de 
geração de energia por carvão e aumentar a 
produção energética limpa. 

Pelo menos 20 países concordaram em 
encerrar o financiamento para projetos de 
combustíveis fósseis no exterior.

Uma costureira, uma cozinheira e um 
trabalhador autônomo brasileiros estão 
entre os signatários de uma carta en-
tregue aos principais líderes mundiais 
que participam da COP26. Eles foram 
sorteados para participar da Assem-
bleia Cidadã Global da ONU que sele-
cionou cem cidadãos de 50 países.

CORTE DE VERBA PARA COMBUSTÍVEIS

GOVERNADORES EM BUSCA DE 
ACORDOS NA COP26
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SAIBA MAIS

Uma declaração conjunta com pelo menos 47 
países promete realocar investimentos de fontes 
fósseis de energia —como petróleo, carvão e gás 
— para fontes renováveis, até 2030. 

INVESTIMENTO EM FONTES RENOVÁVEIS

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/governadores-buscam-recursos-na-cop26-com-eua-china-e-uniao-europeia.shtml
https://noticias.r7.com/jr-24h/conteudo-exclusivo/podcast-jr-15-min/videos/jr-15-min-303-missao-da-cop26-e-buscar-solucoes-ambientais-para-evitar-a-extincao-do-ser-humano-29102021
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/na-esteira-da-cop26-senado-aprova-projeto-que-neutraliza-100-das-emissoes-ate-2050.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/corte-de-verba-para-combustiveis-e-us-9-bi-para-florestas-o-3o-dia-da-cop26/?amp
https://ukcop26.org/mission-innovation-breakthrough-energy-collaboration-agreement/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,na-cop-26-grupo-de-28-paises-promete-acabar-com-producao-de-carvao,70003889041

