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P

ode-se dizer que Junho é o mês da conscientização ambiental. Dia 05 é
o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 03 é o Dia Nacional da Educação
Ambiental, dia 08 é o Dia Mundial dos Oceanos, o 13 é o aniversário do
primeiro Jardim Botânico do Brasil, e 17 é o Dia Mundial de Combate à
Desertificação. Mas este mês de Junho, em especial, foi marcado por
dor, revolta e muitos questionamentos.

“Está todo mundo muito triste”. Assim externou um dos indígenas que
ajudou nas buscas do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips
no Vale do Javari, extremo-oeste do Amazonas. O assassinato dos dois, no início
do mês de Junho, repercutiu no mundo todo, e ampliou a lista de ambientalistas,
indígenas e ativistas mortos na Amazônia por lutar pela preservação da floresta e
de seus povos tradicionais. Bruno e Dom se juntam às mortes de Chico Mendes,
Dorothy Stang e tantos outros, e mostra que a realidade não mudou. Relatório
preliminar da Comissão Pastoral da Terra (Cedoc-CPT) aponta que, até maio deste
ano, 19 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo, sem contar os casos
de Bruno e Dom.
E essa triste e trágica notícia se soma à de que o desmatamento na Amazônia chega a 2 mil campos de futebol por dia em 2022, conforme dados do Imazon.
Mortes na Amazônia, aumento da violência na região, desmatamento que só cresce e, para completar o grupo de notícias ruins, a apatia, lentidão ou falta de interesse do governo brasileiro que não avança em metas, seis meses após a Cúpula
do Clima.
A crise climática provoca seca, ondas fortes de calor, seca extrema e apagões em
várias partes do planeta. Os países do G7 se reúnem e voltam a debater medidas
contra as crises alimentar, climática e energética.
Esses foram os assuntos que mereceram destaque no mês de Junho na área ambiental.

Boa leitura!
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MUNDO
Mundo pode ver crise de energia
no estilo da dos anos 70 — ou
pior, dizem analistas
O mundo está enfrentando picos de preços de
energia que desafiam a gravidade em tudo, desde a
gasolina e gás natural até carvão. Alguns temem que
isso possa ser apenas o começo.

Custo global para aplacar crise
climática sobe mais de 800%, diz
relatório
Especialistas alertam que nações desenvolvidas
não estão oferecendo ajuda financeira suficiente
para reparação de desastres ambientais em países
pobres .

https://veja.abril.com.br/mundo/custo-globalpara-aplacar-crise-climatica-sobe-mais-de-800diz-relatorio/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/mundo-podever-crise-de-energia-no-estilo-da-dos-anos-70-ou-piordizem-analistas/

Mundo precisa investir US$ 3,3
trilhões por ano para atingir meta
de carbono zero até 2050, diz FMI |
Café com ESG, 03/06
Comece o dia bem informado com as principais
notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o
tema é ESG!

Crises do petróleo e gás põem
em xeque vida moderna e ordem
mundial
Para analistas, não há caminho viável nem para a
relação com a Rússia, nem para a transição energética
sem a redução do consumo de energia nos países
desenvolvidos
h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / e u - e /
noticia/2022/06/03/crises-do-petroleo-e-gas-poeem-xeque-vida-moderna-e-ordem-mundial.ghtml

https://conteudos.xpi.com.br/esg/mundo-precisainvestir-us-33-trilhoes-por-ano-para-atingir-meta-decarbono-zero-ate-2050-diz-fmi-cafe-com-esg-03-06/
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Carbono zero: Europa vai banir
carros a combustão em 2035

Mundo perdeu a chance de uma
recuperação verde da pandemia

Montadoras reclamam de metas rígidas da União
Europeia em período de incertezas na indústria
global.

Relatório alerta que, apesar de governos terem
prometido impulsionar energias renováveis após a
crise da covid-19, maioria dos países voltou a buscar
fontes de combustíveis fósseis e a queimar mais
carvão e petróleo.

https://automotivebusiness.com.br/pt/posts/
mobility-now/carbono-zero-europa-banir-carroscombustao/

Nível de dióxido de carbono no ar
é 50% maior do que na era préindustrial
Valor alcançado é comparável ao que era entre 4,1 e
4,5 milhões de anos atrás, quando o nível do mar era
de 5 a 25 metros mais alto.
https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2022/06/nivel-de-dioxido-de-carbonono-ar-e-50-maior-do-que-na-era-pre-industrial.
shtml

https://www.dw.com/pt-br/mundo-perdeu-achance-de-uma-recupera%C3%A7%C3%A3o-verdeda-pandemia/a-62144168

Parlamento Europeu racha e
pacote com taxa de carbono será
renegociado
Decisão pode atrasar a implementação da taxa que
a União Europeia quer impor sobre importações
procedentes de países que não sigam os mesmos
padrões ambientais do bloco.
https://valor.globo.com/mundo/
noticia/2022/06/08/parlamento-europeu-rachae-pacote-com-taxa-de-carbono-sera-renegociado.
ghtml
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ONU: Metade da população
mundial já enfrenta consequências
da degradação da terra

G7 pressiona Rússia e China e
promete medidas contra crises
alimentar, climática e energética

Mensagem em vídeo do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, para o Dia Mundial de
Combate à Desertificação e à Seca – 17 de junho de
2022.

Cúpula do G7 se encerrou nesta terça feira (28) na
Alemanha com uma série de declarações sobre as
tensões atuais no mundo. O grupo das potências
globais anunciou mais apoio à Ucrânia, conter a
ameaça de escassez de alimentos mundial e também
a crise climática. As práticas comerciais chinesas
também foram alvo de críticas.

h tt p s : / / b ra s i l . u n . o rg / p t- b r / 1 8 6 6 8 4 - o n u metade-da-populacao-mundial-ja-enfrentaconsequencias-da-degradacao-da-terra

Poluição tira em média 2 anos da
expectativa de vida da população,
diz estudo
Impacto do problema é comparável ao do tabagismo
e muito pior do que o causado pela Aids ou pelo
terrorismo, segundo a pesquisa.
https://valor.globo.com/mundo/
noticia/2022/06/14/poluio-tira-em-mdia-2-anosde-expectativa-de-vida-da-populao-diz-estudo.
ghtml

https://www.rfi.fr/br/mundo/20220628-g7termina-c%C3%BApula-pressionando-r%C3%BAssiae-china-e-com-promessas-contra-crises-alimentarclim%C3%A1tica-e-energ%C3%A9tica

Europa sofre com seca, apagões
e ondas de calor cada vez mais
intensas e precoces
Situação agravada pela crise climática causa
apreensão com o que pode acontecer durante o
verão.
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/06/
europa-sofre-com-seca-apagoes-e-ondas-decalor-cada-vez-mais-intensas-e-precoces.shtml
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The Economist: Solução para a
crise de energia e preservação do
ambiente
Governos devem solucionar o conflito entre oferta
de fontes seguras e condição climática segura ao
mesmo tempo em que enfrentam a atual escassez.
https://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,the-economist-solucao-para-a-crise-deenergia-e-preservacao-do-ambiente,70004102141

G7 cria “Clube do Clima”, que busca
padronizar legislações de emissões
de carbono no mundo
Líderes do grupo disseram que o “Clube do Clima”
será inclusivo e aberto a países comprometidos com
o Acordo de Paris.
https://valor.globo.com/mundo/
noticia/2022/06/28/g7-cria-clube-do-clima-quebusca-padronizar-legislacoes-de-emissoes-decarbono-no-mundo.ghtml

Calor de 40º sem água: a seca
extrema que castiga milhões no
México
Enquanto 5 milhões de moradores sofrem com
o racionamento, o governo se recusa a revisar a
concessão de água das fábricas de refrigerante e
cerveja da região da segunda maior cidade do país.
https://g1.globo.com/meio-ambiente/
noticia/2022/06/28/calor-de-40o-sem-agua-a-secaextrema-que-castiga-milhoes-no-mexico.ghtml
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BRASIL
Brasil não está pronto para
mercado de carbono, avaliam
especialistas
Especialistas ouvidos pelo Metrópoles dizem que
decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)
pode causar insegurança jurídica.

https://www.metropoles.com/brasil/meioambiente-brasil/brasil-nao-esta-pronto-paramercado-de-carbono-avaliam-especialistas

Regulamentar mercado de
carbono por decreto pode trazer
insegurança jurídica, avaliam
empresários
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável aponta que “muitas questões em aberto”,
que podem gerar incertezas ao mercado regulado.
https://globorural. globo.com/Noticias/
Sustentabilidade/noticia/2022/05/regulamentarmercado-de-carbono-por-decreto-pode-trazerinseguranca-juridica-avaliam-empresarios.html

Brasil não avança em metas seis
meses após a Cúpula do Clima
País se aproxima da próxima edição, no Egito, sem
ter o que mostrar nos dois mais importantes pontos
do acordo: zerar o desmatamento ilegal e cortar
gases de efeito estufa.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/
n o t i c i a / 2 0 2 2 / 0 6 / b ra s i l - n a o - av a n c a - e m metas-seis-meses-apos-a-cupula-do-climacl417h1nc000b01i2zvorwqla.html

Risco climático ganhou
importância no ciclo econômico
brasileiro, diz diretora do BC
“Estamos trabalhando no primeiro teste de estresse
com risco climático no sistema financeiro em nosso
próximo relatório de estabilidade financeira, vai ser
publicado em breve”, afirma Fernanda Guardado.
https://valor.globo.com/financas/
noticia/2022/05/31/risco-climtico-ganhouimportncia-no-ciclo-econmico-brasileiro-dizdiretora-do-bc.ghtml
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Sentimos soberania ameaçada, diz
Bolsonaro ao lado de Biden sobre
Amazônia

A retaguarda do atraso
Na lida com o meio ambiente, o Brasil de Bolsonaro
só piorou.

Em encontro nos EUA, presidente afirma que o Brasil
protege a floresta amazônica.

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/sentimossoberania-ameacada-diz-bolsonaro-ao-lado-debiden-sobre-amazonia/

Balanço de 30 anos da Rio-92
inspira pouco otimismo com crise
climática
Gases do efeito estufa aumentaram mais de 50%
após cúpula ambiental no Brasil.
https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2022/06/balanco-de-30-anos-da-rio92-inspira-pouco-otimismo-com-crise-climatica.
shtml

https://veja.abril.com.br/coluna/ricardo-rangel/
a-retaguarda-do-atraso-2/

Bacia do rio São Francisco perdeu
50% da água entre 1985 e 2020,
diz MapBiomas
A Bacia do rio São Francisco perdeu 50% da superfície
da água natural entre 1985 e 2020. Os dados são da
iniciativa MapBiomas, que envolve universidades,
ONGs e empresas de tecnologia e monitora as
transformações no uso da terra no Brasil.
h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / b r a s i l /
noticia/2022/06/05/bacia-do-rio-so-franciscoperdeu-50-pontos-percentuais-da-gua-entre1985-e-2020-diz-mapbiomas.ghtml
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Desmatamento, poluição e mais:
veja quem está melhor no controle
ambiental, Brasil ou EUA

Decreto sobre mercado de
carbono é ineficaz, dizem
especialistas

CNN elenca estudos e amostragens comparando a
preservação e devastação dos recursos naturais em
ambos os países.

Texto indica mudança de postura do governo, mas
depende de outras regulações; veja seis principais
problemas.
https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2022/06/decreto-sobre-mercado-decarbono-e-ineficaz-dizem-especialistas.shtml

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/
entenda-como-brasil-e-estados-unidos-secomportam-na-questao-ambiental/

Floresta plantada estoca mais
carbono que o previsto
Atualização de estudos feita pela Embrapa Florestas
aponta que a perda de CO2 em solos convertidos
para plantios florestais é da ordem de 5% e não 33%,
como se acreditava anteriormente.
https://valor.globo.com/publicacoes/
suplementos/noticia/2022/06/06/florestaplantada-estoca-mais-carbono-que-o-previsto.
ghtml
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AMAZÔNIA
Número de queimadas dispara na
Amazônia e no Cerrado
Até o momento, os focos de calor somam 4.971
em 2022, avanço de 22% na comparação com os
primeiros cinco meses de 2021.

h t t p s : / / w w w. c o r r e i o b ra z i l i e n s e . c o m . b r /
brasil/2022/06/5012636-queimada-dispara-naamazonia-e-no-cerrado.html

Amazônia se tornou uma zona de
guerra
O crime avança na Amazônia aproximando-se de
atividades clandestinas.
https://valor.globo.com/brasil/coluna/amazoniase-tornou-uma-zona-de-guerra.ghtml

Exclusiva: Zerar desmatamento na
Amazônia em 10 anos pode gerar
US$ 18 bilhões com programas de
REDD+ em grande escala
Ascensão do comércio de emissões no mercado
de carbono renova impulso a investidas de REDD+
jurisdicionais e Brasil pode sair na frente, mostra
estudo da rede Amazônia 2030.

https://umsoplaneta.globo.com/clima/
noticia/2022/06/10/exclusiva-zerardesmatamento-na-amazonia-em-10-anos-podegerar-us-18-bilhoes-com-projetos-de-redd.ghtml

5 ideias sobre o potencial
econômico da Amazônia, segundo
o cientista brasileiro que entrou no
‘clube’ de Isaac Newton
Propostas do cientista Carlos Nobre, que mês
passado foi admitido pela Royal Society, para salvar
a maior floresta tropical do mundo.
https://valor.globo.com/eu-e/
noticia/2022/06/04/5-ideias-sobre-o-potencialeconomico-da-amazonia-segundo-o-cientistabrasileiro-que-entrou-no-clube-de-isaac-newton.
ghtml
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Amazônia gera 26% da energia
elétrica do país, mas tem 1 milhão
no escuro

Mortes de defensores da
Amazônia abalam imagem do país
há mais de três décadas

A Amazônia é o centro das atenções quando o Brasil é
assunto no mundo, mas ainda se vê em uma situação
de distorções e desequilíbrios em relação ao resto do
país.

“É muito forte, é muito parecido”, diz irmã à CNN
de castanheiro e ambientalista José Cláudio Ribeiro,
assassinado no Pará em 2011.

https://economia.uol.com.br/noticias/
bbc/2022/06/03/amazonia-gera-26-da-energiaeletrica-do-pais-mas-tem-1-milhao-no-escuro.htm

Por que o Brasil precisa reduzir o
desmatamento e as queimadas
para ir contra o aquecimento
global?
Entre os 10 municípios que mais emitiram gases
do efeito estufa, 5 também estão no topo do
desmatamento e das queimadas. O que isso tem a
ver com as metas do Brasil contra as mudanças do
clima? Por que a comunidade internacional defende
tanto a proteção da Amazônia?
https://g1.globo.com/meio-ambiente/
noticia/2022/06/13/por-que-o-brasil-precisareduzir-o-desmatamento-e-as-queimadas-para-ircontra-o-aquecimento-global.ghtml

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/amazoniamendes-dorothy-stang-e-casal-de-ambientalistasmorreram-em-defesa-da-floresta/

Amazônia concentra 77% das
mortes por conflito no campo em
10 anos no país
Nos últimos dez anos, ao menos 313 pessoas foram
assassinadas na região da Amazônia por conflitos no
campo, o que representa 77% do total de mortes
(403) envolvendo disputas por terra ou água em
zonas rurais do país entre 2012 e 2021.
https://noticias.uol.com.br/colunas/carlosmadeiro/2022/06/11/amazonia-concentra-77de-mortes-por-conflito-no-campo-em-10-anosno-pais.htm

© 2022 | IREE ECO NEWS

12
Desmatamento na Amazônia chega
a 2 mil campos de futebol por dia
em 2022, mostra Imazon
Ritmo de destruição da Floresta Amazônica segue
aumentando neste ano e, nos cinco primeiros meses
de 2022, atinge a maior devastação dos últimos 15
anos para o período.

https://umsoplaneta.globo.com/clima/
noticia/2022/06/17/desmatamento-na-amazoniachega-a-2-mil-campos-de-futebol-por-dia-em2022-mostra-imazon.ghtml

Homicídios crescem na Amazônia,
na contramão do país
Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela queda
de 6% nas mortes violentas no Brasil em 2021, mas
na região Norte esses crimes aumentaram em 9%.
Das 30 cidades brasileiras mais violentas, 13 estão na
região amazônica.

https://www.dw.com/pt-br/homic%C3%ADdiosaumentam-na-amaz%C3%B4niana-contram%C3%A3o-do-resto-dopa%C3%ADs/a-62294714

Preservar 80% da Amazônia custa 7
vezes menos do que Europa gasta
com suas áreas de proteção
Segundo estudo, conservar 3,5 milhões de km² da
floresta, área necessária para preservar suas funções
ecológicas, custaria de 1,7 a 2,8 bilhões de dólares
anuais.
https://oeco.org.br/reportagens/preservar-80-daamazonia-custa-7-vezes-menos-do-que-europagasta-com-suas-areas-de-protecao/
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