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CHINA E EUA ANUNCIAM PLANO CONJUNTO PARA 
CORTE DE EMISSÕES

FABRICANTES PRETENDEM ACABAR 
COM CARROS POLUENTES ATÉ 2040

LEIA MAIS

Clique aqui

CLIQUE AQUI

Países e fabricantes de veículos afirmaram 
nesta quarta-feira (10) que estão dispostos a 
interromper a fabricação de veículos com motores 
de combustão em 2040. O anúncio feito durante a 
COP26 afirma, ainda, que as empresas pretendem 
atingir a padronização de veículos com emissão 
zero, garantindo que sejam acessíveis, baratos e 
sustentáveis em todas as regiões até 2030.

A China e os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-
feira (10), que chegaram a um acordo para uma declaração 
conjunta, a ser anunciada, no âmbito da COP26. O avanço 
da negociação entre os dois maiores emissores de gases-
estufa indica que os países estão dispostos a trabalhar 
juntos para que a conferência tenha sucesso.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) lançou nesta quar-
ta-feira (10), o Floresta Viva, um financiamen-
to coletivo com objetivo de arrecadar até R$ 
500 milhões para apoiar programas de res-
tauração de florestas nativas e bacias hidro-
gráficas. O novo programa foi apresentado 
no pavilhão do Brasil, na COP26.

“Temos mais de 3.500 participantes inscritos no Race 
To Zero, número que deverá subir ainda mais até o final 
da COP26”, destacou Nigel Topping, High Level Climate 
Action Champion. Atualmente, 127 grandes investidores, 
2.161 empresas, 23 regiões, 571 universidades e 708 
cidades se qualificaram com sucesso para participar da 
campanha global para descarbonização.
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MAIS VERBAS

COP26 DAY
Rascunho do texto final da COP26

Luta pela Amazônia

A versão final do documento ainda está 
sendo negociada por representantes dos 
quase 200 países. Menção a carvão, por 
exemplo, é positiva, mas ainda há falta 
de detalhes sobre como atingir as metas 
necessárias e esperadas.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, 
disse nesta quarta-feira (10), ao enviado especial 
dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, que 
é preciso aumentar os recursos voltados para 
o financiamento climático. Os dois tiveram um 
encontro bilateral em Glasgow.

Jennifer Haverkamp, que já foi negociadora 
dos EUA em temas ambientais, destaca que 
a COP26 tem apresentado alguns resultados 
positivos, mas as metas deveriam ser mais 
ambiciosas para evitar os riscos trazidos pelas 
mudanças climáticas.

O colombiano Francisco Vera Mana-
zares, de 12 anos, está em Glasgow a 
convite do programa Euroclima+, da 
União Europeia, por sua luta em defe-
sa do meio ambiente, em especial da 
Amazônia.

ACORDOS AINDA NÃO EVITAM MUDANÇA 

BNDES LANÇA FINANCIAMENTO 
PARA RESTAURAR FLORESTAS
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https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-lanca-financiamento-coletivo-e-quer-arrecadar-r-500-milhoes-para-restaurar-florestas-nativas,70003894718
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/eua-e-china-anunciam-que-chegaram-a-acordo-de-cooperacao-na-cop26.shtml
https://exame.com/casual/fabricantes-pretendem-acabar-com-carros-poluentes-ate-2040/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/pacotes-como-o-de-biden-nao-sao-suficientes-para-combater-mudancas-climaticas-diz-ex-negociadora-dos-eua.shtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-26/noticia/2021/11/10/rascunho-acordo-cop26.ghtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,conheca-o-garoto-colombiano-de-12-anos-que-luta-pela-amazonia-na-conferencia-do-clima-da-onu,70003894260
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-do-ambiente-pede-mais-verba-de-paises-ricos-em-reuniao-com-john-kerry-dos-eua,70003894711

