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COP26 ENTRA EM SEMANA CRUCIAL

BRASIL E REINO UNIDO SE JUNTAM 
PARA ESTUDAR A AMAZÔNIA

LEIA MAIS

Clique aqui

CLIQUE AQUI

O AmazonFACE criará artificialmente as 
condições atmosféricas projetadas para 2050, de 
acordo com anúncio realizado nesta segunda-
feira na Escócia. Experimento é pioneiro 
em florestas tropicais. O serviço nacional de 
meteorologia britânico Met Office trabalhará em 
parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA).

A COP26 entrou nesta segunda-feira (8) em uma semana 
crucial. Na metade do encontro, conforme especialistas, 
houve um progresso muito maior do que se poderia 
esperar, mas ainda está longe de ser suficiente. Um dos 
destaques, foi o acordo de mais cem chefes de Estado e de 
Governo que se comprometeram a cessar o desmatamento 
até 2030.

Diplomatas norte-americanos em Brasília di-
zem que nenhum país fez o suficiente para evi-
tar um colapso climático. Entretanto, com os 
anúncios do Brasil, antecipando a meta de neu-
tralidade nas emissões para 2050, a promessa 
de zerar o desmatamento ilegal, além da redu-
ção das emissões de gases em 50% até 2030, a 
mudança de postura foi bem vista.

“Vote como se sua vida dependesse disso. Não adote 
uma postura cínica com a política. Não teremos 
intervenções pelo clima vindas dos governantes se eles 
não sentirem a pressão dos eleitores”, afirmou o ex-
presidente dos EUA, Barack Obama,  ao citar a atuação 
política como a primeira forma pela qual cada jovem 
pode, individualmente, contribuir para o clima.

B
O

LE
T

IM
 C

O
P

2
6

É POSSÍVEL REDUZIR AS EMISSÕES?

COP26 DAY
Sebastião Salgado discursa na COP26

Desenvolvimento econômico e susten-
tável na Amazônia

O fotógrafo internacional compartilhou 
com empresários e ambientalistas pre-
sentes no evento a experiência de reflo-
restamento realizada em sua fazenda, 
em Minas Gerais, e pediu que mais árvo-
res sejam plantadas no mundo. 

Pesquisa mostra que reduzir as emissões pela 
metade na década de 2020 é possível, enquanto 
os jovens e os pais intensificam os apelos para 
que os países protejam e gerenciem melhor os 
oceanos e a água e acabem com o financiamento 
dos combustíveis fósseis.

No contexto das mudanças climáticas, ganha 
importância o argumento sobre suas baixas 
emissões de CO2, principalmente ligadas à 
extração de urânio e concreto para as usinas.

O sucesso será resultado de um longo 
processo de preparação, treinamento, 
inclusão e autonomia desenvolvido 
pelo projeto Amazônia 4.0, que na últi-
ma semana se transformou em funda-
ção.

CRISE CLIMÁTICA IMPULSIONA A ENERGIA 
NUCLEAR

EUA ELOGIAM ANÚNCIOS DO 
BRASIL NA COP26
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https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,eua-elogiam-anuncios-do-brasil-na-cop-26-mas-aproximacao-entre-bolsonaro-e-biden-nao-deslancha,70003891207
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/cop-entra-em-semana-crucial-com-muitas-pontas-soltas.shtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cop26-brasil-e-reino-unido-criam-maquina-do-tempo-para-ver-reacao-da-amazonia-a-impacto-climatico,70003892642
https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-26/noticia/2021/11/07/crise-climatica-impulsiona-a-energia-nuclear-na-cop26.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-26/noticia/2021/11/08/sebastiao-salgado-discursa-em-evento-na-cop26-e-cobra-que-mundo-plante-mais-arvores.ghtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,desenvolvimento-economico-e-sustentavel-ganha-forca-na-amazonia,70003892277
https://www.linkedin.com/pulse/top-cop-public-empowerment-ocean-water-resilience-nigel-topping/

