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COP26 HEALTH PROGRAMME

NEGOCIADOR-CHEFE DO BRASIL
ADMITE DESMATAMENTO E EMISSÕES

LEIA MAIS

Clique aqui

CLIQUE AQUI

Em entrevista à BBC News Brasil, o embaixador 
Paulino Franco de Carvalho Neto disse que o 
governo resolveu ‘corrigir’ rumos na política 
ambiental, mesmo afirmando que houve 
um aumento das emissões, basicamente 
pelo aumento no desmatamento. “O que nós 
queremos fazer agora é corrigir isso. Olhar com 
muita seriedade.”

Esta iniciativa visa obter o compromisso do país 
em desenvolver um sistema de saúde nacional 
e um plano de estratégias que se baseia numa 
avaliação sistemática das mudanças climáticas, da 
vulnerabilidade e capacidade adaptativa desses 
sistemas para as mudanças climáticas.

O vice-presidente da Câmara, deputado Mar-
celo Ramos, pediu uma ação do presidente 
da Casa, Arthur Lira, e dos líderes dos parti-
dos, para votar o PL528, que trata da regula-
mentação do mercado de carbono brasileiro. 
Ele acredita que seria um “gesto concreto” do 
comprometimento do Brasil com o esforço 
global.

“Precisamos de mais do que os US$ 100 bilhões por 
ano”, disse o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, 
ao participar do ‘Dia da Indústria’ no Pavilhão Brasil. A 
afirmação do ministro considerou o compromisso dos 
países ricos em disponibilizar essa quantia para que 
nações em desenvolvimento possam aplicar em ações 
de menor impacto sobre as mudanças climáticas.
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DESMATAMENTO NO BRASIL

COP26 DAY
Plataforma global de apoio

Limites mantêm equilíbrio da Terra

O Centre of Excellence on Gender-smart 
Solutions lançou plataforma online de 
compartilhamento de recursos e conhe-
cimento para atender às necessidades 
de mulheres, homens e crianças pobres 
que vivem em áreas vulneráveis. 

Em entrevista no pavilhão do Brasil na COP26, o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse 
que “reconhecer nossos erros é premissa de toda 
negociação”.

A iniciativa global que catalisa uma década 
de ação e investimento em pesquisa, 
desenvolvimento e demonstração para tornar 
a energia limpa acessível, está lançando 
quatro novas missões de colaboração 
internacional para avançar tecnologias para 
a indústria, cidades, remoção de dióxido de 
carbono e bioeconomia.

Um grupo internacional de cientistas, 
liderado pelo sueco Johan Rockström, 
do Centro de Resiliência de Estocolmo, 
começou a investigar o risco que corre-
mos ao quebrar o equilíbrio natural e a 
capacidade de resiliência da Terra.

MISSION INNOVATION

PROJETO BRASILEIRO DO
MERCADO DE CARBONO
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https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,vice-da-camara-pede-que-lira-e-lideres-votem-projeto-do-mercado-de-carbono,70003893671
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/cop26-health-programme.pdf?sfvrsn=cde1b578_10
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59216334
http://mission-innovation.net/
https://www.insuresilience.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer_InsuResilienceGlobalPartnership_2018.pdf
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/09/nove-limites-mantem-equilibrio-da-terra-veja-4-ja-ultrapassados.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/temos-que-reconhecer-o-problema-grave-de-desmate-ilegal-diz-pacheco-na-cop26.shtml

