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ACORDO AMBIENTAL SP REFORÇA METAS DA COP26

NOVO RASCUNHO DA COP26 PROPÕE 
DOBRAR FINANCIAMENTO

LEIA MAIS
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Um novo rascunho do texto negociado na COP26 
foi publicado na manhã desta sexta-feira (12), 
com avanços nas propostas. Entre eles, o texto 
propõe a meta de dobrar o financiamento para 
ações de adaptação às mudanças climáticas 
nos países em desenvolvimento até 2025, em 
comparação com os valores arrecadados em 
2019.

Ação voluntária em que empresas e associações empresariais 
assumem o compromisso voluntário de reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa e apoiar o esforço internacional para 
conter o aquecimento global nos próximos 10 anos, ganha 
destaque em adesão em São Paulo. Até a última semana, 777 
empresas já haviam aderido ao acordo.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, 
anunciou que o Brasil apoia a proposta para re-
gulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, 
que se refere ao mercado de carbono. “Estamos 
em um momento importante, os documentos 
já foram postos na mesa. Já tem uma propos-
ta que está em andamento, que o Brasil clara-
mente está apoiando”, disse.

“Se o Brasil focar em ações concretas, haverá a 
melhoria de sua imagem internacional”, disse a 
presidente da Câmara Britânica de Comércio e 
Indústria no Brasil, Ana Paula Vitelli, em entrevista à 
Revista IstoÉ Dinheiro - veja aqui
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SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA

COP26 DAY
Mudança climática e os animais

Entenda a calculadora de carbono

A diminuição do gelo do mar Ártico, que 
é crucial para os ursos caçarem, con-
tribuiu para um declínio acentuado da 
população da espécie na região. A infor-
mação é de Stephanie Penk, bióloga da 
ONG Polar Bear International,

O Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
promoveu essa semana na COP26, o painel 
“Soluções baseadas na Natureza como 
alavanca da solução da crise climática”. 

O desmatamento, as queimadas e as 
mudanças climáticas deixam a Amazônia 
cada vez mais perto de um ponto irreversível, 
a partir do qual a regeneração da floresta 
se tornará inviável, e a área tenderá a se 
transformar num grande deserto.

A nova ferramenta com funcionalidades 
exclusivas permite estimar o quanto 
nossas rotinas produzem, a cada ano, 
de gases de efeito estufa.

AMAZÔNIA ESTÁ PERTO DE PONTO IRREVERSÍVEL

MINISTRO MUDA POSIÇÃO DO 
BRASIL QUE ERA ENTRAVE

VEJA AQUI

VEJA AQUI

VEJA AQUISAIBA MAIS

https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-26/noticia/2021/11/11/ministro-diz-que-apoia-proposta-para-regulamentar-o-mercado-de-carbono-e-muda-posicao-do-brasil-que-era-entrave.ghtml
https://cetesb.sp.gov.br/acordo-ambiental-sao-paulo/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/novo-rascunho-da-cop26-propoe-dobrar-financiamento-para-adaptacao-climatica.shtml
https://www.istoedinheiro.com.br/se-o-brasil-focar-em-acoes-concretas-havera-a-melhoria-de-sua-imagem-internacional/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,amazonia-esta-perto-de-ponto-de-nao-retorno-e-pode-virar-deserto-dizem-cientistas,70003896291
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59257013
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/12/g1-lanca-calculadora-de-carbono-entenda-o-seu-resultado.ghtml
https://exame.com/mundo/solucoes-natureza-cop26/

