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inalizamos o mês de julho e começamos agosto com dois exemplos
sintomáticos de como as políticas ambientais e a preocupação com as
mudanças climáticas são vistas pelos atuais governantes.

No Brasil, a crise gerada pela pandemia de Covid-19 retraiu a economia, com queda de 4,1% do PIB em 2020. No mesmo ano, houve recuo de 7,9% do emprego, atingindo especialmente o trabalho informal. Diante das repercussões socioeconômicas da pandemia, o Brasil
aprovou um conjunto de medidas de estímulo fiscal que totalizou US$ 224 bilhões
entre 2020/2021. A maior parte desse esforço, entretanto, não promove a descarbonização da economia ou o fortalecimento da resiliência climática em cidades.
Pacotes de estímulo que coordenem e direcionem as iniciativas para a retomada
econômica e a criação imediata de renda e emprego são fundamentais, mas precisam estabelecer as bases para um desenvolvimento de baixo carbono e economia
sustentável.
Enquanto isso, nos EUA, o Congresso americano aprovou um plano de US$ 430
bilhões para o clima e o setor da saúde. O projeto defendido por Biden prevê uma
série de benefícios à população, como ajuda para a compra de veículos elétricos
e de painéis solares para as casas. No total, o pacote deve mobilizar US$ 370 bilhões para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. Com a
reforma, cada americano poderá receber até US$ 7,5 mil em créditos fiscais para
a compra de um carro elétrico. A instalação de painéis solares nos telhados será
reembolsada em 30%. Vários bilhões de dólares em créditos tributários também
serão oferecidos às indústrias mais poluidoras do país para ajudá-las em sua transição energética. Investimentos massivos também estão previstos para a construção de usinas de energia verde.
A diferença em como as políticas ambientais são tratadas é nítida. Por isso, precisamos começar a agir de forma consciente, desde já. Em outubro, teremos eleições, é fundamental que o próximo governo coloque a agenda ambiental como
eixo central e intersetorial de suas decisões. O Brasil saiu nos últimos anos do
papel de protagonista e referência mundial na pauta ambiental para ocupar manchetes sobre retrocesso e desmonte.
Construir um novo modelo é urgente. Historicamente, nunca tivemos que tomar
decisões que nos impactariam daqui a 100 anos. Já passou da hora de todos nós
nos preocuparmos.

Boa leitura!
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MUNDO
Suprema Corte dos EUA limita
poder do governo federal para
reduzir emissões de carbono
Decisão prejudica os planos do presidente Joe Biden
para enfrentar as mudanças climáticas e poderá
restringir ações de várias agências federais em outras
questões.

https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/
noticia/2022/06/epoca-negocios-suprema-corte-doseua-limita-poder-do-governo-federal-para-reduziremissoes-de-carbono.html

Parlamento europeu aprova
resolução que condena ações de
Bolsonaro na área ambiental e
cobra investigação de mortes na
Amazônia
Texto ainda salienta a importância da legislação
europeia conhecida por “due diligence” que torna
inviável a importação de produtos relacionados a
desmatamento
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/07/07/
parlamento-europeu-aprova-resoluo-que-condenaaes-de-bolsonaro-na-rea-ambiental-e-cobra-investigaode-mortes-na-amaznia.ghtml

António Guterres, da ONU:
crescente divisão entre norte e
sul é “moralmente inaceitável e
perigosa”
Para o secretário-geral da ONU, aprofundamento de
polarizações ameaça a paz e a segurança em todo
o mundo, mas afeta desproporcionalmente nações
menos desenvolvidas.

https://umsoplaneta.globo.com/sociedade/
noticia/2022/07/02/antonio-guterres-da-onucrescente-divisao-entre-norte-e-sul-e-moralmenteinaceitavel-e-perigosa.ghtml

Brasil ataca plano da União
Europeia de taxar carbono
Pelo plano original, tarifa será aplicada na importação
de aço, cimento, alumínio, fertilizantes e eletricidade;
mas no Parlamento Europeu, há propostas para
incluir produtos químicos, plásticos, hidrogênio e
amoníaco.
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/07/08/
brasil-ataca-plano-da-uniao-europeia-de-taxarcarbono.ghtml
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Crise hídrica atinge a Europa
Seca e falta de chuvas levam a racionamento do uso
da água em países europeus. O aquecimento global
se faz sentir através do continente, principalmente na
região sul, como na Itália, Portugal e Espanha.

Como a China conseguiu cortar
pela metade a poluição do ar em 7
anos
Fotografias em que uma densa camada de poluição
não deixa ver o Sol em plena luz do dia eram comuns
na China na última década. Não mais.

https://www.dw.com/pt-br/crise-h%C3%ADdricaatinge-a-europa/a-62369850

h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / p o r t u g u e s e /
internacional-62053174

Índia proíbe plásticos de uso único
para combater o desperdício

Por que está tão quente na Europa
– e quais são os perigos disso?

A Índia gera cerca de quatro milhões de toneladas de
plástico por ano, um terço dos quais não é reciclado e
acaba em cursos d’água e aterros sanitários

As mudanças climáticas têm um papel claro em
tornar as ondas de calor mais intensas – e muito mais
comuns.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/07/
falar-em-internacionalizacao-da-amazonia-e-absurdoe-ridiculo-diz-al-gore.shtml

Falar em internacionalização da
Amazônia é absurdo e ridículo, diz
Al Gore
Ex-vice-presidente dos EUA afirma que Brasil está em
uma encruzilhada na pauta ambiental.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/07/
falar-em-internacionalizacao-da-amazonia-e-absurdoe-ridiculo-diz-al-gore.shtml

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/por-que-estatao-quente-na-europa-e-quais-sao-os-perigos-disso/
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EUA superam China, Rússia, Índia
e Brasil em danos ambientais, diz
pesquisa
Especialistas estimam que emissões de gases
poluentes dos EUA podem gerar prejuízo de cerca de
US$ 2 trilhões a outros países.

https://veja.abril.com.br/mundo/eua-supera-chinarussia-india-e-brasil-em-danos-ambientais-dizpesquisa/

Como o calor extremo pode afetar
a economia mundial?
Organização Internacional do Trabalho prevê que,
até 2030, ondas de calor poderão reduzir número de
horas trabalhadas globalmente em mais de 2%.

Seca na Itália coloca em risco um
terço da produção agrícola local
Crise hídrica já gerou US$ 3 bilhões em perdas
para agricultores locais, afetando produtos que são
ícones no país como tomate, azeite e arroz arbóreo.

https://forbes.com.br/forbesagro/2022/07/seca-naitalia-coloca-em-risco-um-terco-da-producao-agricolalocal/

Qualidade do ar cairá com onda de
calor europeia, diz OMM
“A atmosfera estável e estagnada age como uma
tampa para prender poluentes atmosféricos,
incluindo material em partículas”, disse Lorenzo
Labrador, diretor científico da OMM.

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/07/19/
como-o-calor-extremo-pode-afetar-a-economiamundial.ghtml

Mudança climática ameaça
população e economias latinoamericanas
Segundo relatório da Organização Meteorológica
Mundial, OMM, o desflorestamento está em seu nível
mais alto desde 2009; 22% a mais de área florestal da
Amazônia desapareceu em 2021 em comparação a
2020; geleiras andinas perderam 30% de área e seca
no Chile antecipa crise hídrica na região.
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/onunews/2022/07/22/mudanca-climatica-ameacapopulacao-e-economias-latino-americanas.htm

https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/
noticia/2022/07/epoca-negocios-qualidade-do-arcaira-com-onda-de-calor-europeia-diz-omm.html
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Incêndios florestais atingem
Europa em meio à onda de calor

Clima extremo custa 6,6 bilhões de
euros por ano à Alemanha

Crise climática é o principal fator de agravamento do
fenômeno durante verão no hemisfério norte. Fogo
já atingiu regiões de Espanha, Portugal e França.

Estudo estima que secas, enchentes e calor
provocaram no mínimo 145 bilhões de euros de
prejuízos de 2000 a 2021.

https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/07/16/
Inc%C3%AAndios-florestais-atingem-Europa-em-meio%C3%A0-onda-de-calor

https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/climaextremo-custa-66-bilhoes-de-euros-por-ano-a-alemanh
a,2a35fead07a00ebef2308658da6a2182zmtsv0tq.html

Meio ambiente tem de voltar ao
topo da agenda global

Impactos da crise climática
acentuam desafios geopolíticos no
Sudeste Asiático

Será preciso mais ambição nas metas para deter
mudanças climáticas, como revela a onda de calor
europeia.

Por fatores geográficos e socioeconômicos, região é
uma das mais vulneráveis ao aumento do nível dos
oceanos

https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial/
coluna/2022/07/meio-ambiente-tem-de-voltar-aotopo-da-agenda-global.ghtml

https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/07/
impactos-da-crise-climatica-acentuam-desafiosgeopoliticos-no-sudeste-asiatico.ghtml

ONU: Humanidade enfrenta
‘suicídio coletivo’ devido à crise
climática

Calor na Europa ultrapassa
projeções para 2050 e alerta
cientistas
Os cientistas climáticos estão sob intenso
questionamento diante da magnitude da onda de
calor no Hemisfério Norte que quebrou em cascata
vários recordes de temperatura alta.
https://noticias.uol.com.br/colunas/criseclimatica/2022/07/21/aquecimento-na-europa-estapior-do-que-previsto-diz-cientista.htm

Enquanto países da Europa à Ásia vivem ondas de
calor extremo, António Guterres diz que ‘metade da
humanidade está em zona de perigo’
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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BRASIL
Mercado regulado de carbono no
Brasil ainda sofre com percalços
No Brasil, enquanto o mercado voluntário de carbono
avança, o regulado patina. O que, no mundo real, faz
com que o Brasil fique sem condições de cumprir com
os acordos internacionais de clima e, principalmente,
deixe de ser uma potência ambiental, no sentido
de não colaborar plenamente com o combate às
mudanças climáticas globais.
https://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,summit-esg-mercado-regulado-carbono-brasilpercalcos,70004108354
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AMAZÔNIA
Amazônia tem 1º semestre de
2022 com maior área sob alerta de
desmate em 7 anos
A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal
durante o primeiro semestre de 2022 é a maior em
sete anos, de acordo com sistema de monitoramento
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

https://g1.globo.com/meio-ambiente/
noticia/2022/07/01/amazonia-tem-1o-semestre-de2021-com-maior-area-sob-alerta-de-desmate-em-7anos.ghtml

Com recorde de queimadas na
Amazônia desde 2007, governo
gasta só 18% do orçamento contra
incêndio
No mês de julho, auge do período seco na maior
parte do País, R$ 32 milhões de um orçamento total
de R$ 175 milhões reservados para essas ações foram
utilizados.
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/
geral,com-recorde-de-queimadas-na-amazonia-desde2007-governo-gasta-so-18-do-orcamento-contraincendio,70004114825

Amazônia Legal tem recorde de
alerta de desmate para junho,
aponta Inpe
A área sob alerta de desmatamento na Amazônia
Legal em junho foi de 1.120 km² de floresta, a
maior para o mês desde 2016, quando o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) começou o
monitoramento no modelo atual.

https://g1.globo.com/meio-ambiente/amazonia/
noticia/2022/07/08/amazonia-legal-tem-recorde-dealerta-de-desmate-para-junho-aponta-inpe.ghtml

Projeto bilionário dos EUA contra
desmatamento na Amazônia
segue travado
Em novembro de 2021, durante a COP26, o
presidente Joe Biden prometeu que os Estados
Unidos investiriam US$ 9 bilhões para combater
o desmatamento no mundo. No evento de
Glasgow, mais de cem países, incluindo o Brasil, se
comprometeram a zerar o desmatamento até 2030,
daqui a oito anos.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/
projeto-bilionario-dos-eua-contra-desmatamento-naamazonia-segue-travado.shtml
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Cerrado e Amazônia têm aumento
de queimadas entre os primeiros
semestres de 2022 e 2021

Desmatamento: queimadas na
Amazônia estão 30% acima da
média histórica

O número de queimadas aumentou 13% no Cerrado
e 17% na Amazônia durante os seis primeiros meses
de 2022, em comparação com o mesmo período do
ano passado.

Coordenadora do Lasa/UFRJ afirma que o desastre
não tem nada de natural e é resultado da ação
humana.

https://www.cartacapital.com.br/politica/cerradoe-amazonia-tem-aumento-de-queimadas-entre-osprimeiros-semestres-de-2022-e-2021/

Desmate avança ferozmente nas
‘terras de ninguém’ da Amazônia
Florestas não foram designadas para proteção
ambiental e também não são propriedades privadas
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/
desmate-avanca-ferozmente-nas-terras-de-ninguemda-amazonia.shtml

Amazônia perdeu 18 árvores por
segundo em 2021, e desmate subiu
20% no país

https://ultimosegundo.ig.com.br/
meioambiente/2022-07-15/desmatamento-queimadas-na-amazonia-estao-30--acima-da-mediahistorica.html

Amazônia, geleiras e corais da
América Latina estão em situação
quase irreversível, diz novo
relatório
Deterioração já ameaça oferta de água e alimentos
para a população da região, alerta a Organização
Meteorológica Mundial
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/
amazonia-geleiras-e-corais-da-america-latina-estaoem-situacao-quase-irreversivel-diz-novo-relatorio.
shtml

Apenas 0,9% dos imóveis rurais concentram 77%
da área desmatada no país em 2021, segundo
MapBiomas
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/
amazonia-perdeu-18-arvores-por-segundo-em-2021-edesmate-subiu-20-no-pais.shtml
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Balsas de garimpo voltam ao
Madeira com aval de políticos do
Amazonas
Presidente da Assembleia Legislativa é contra a
explosão das balsas pela Polícia Federal e diz que
é a favor da legalização do garimpo. A atividade é
proibida pela Justiça Federal (Foto cedida por Alex
Ximango mostra balsas de garimpo no rio Madeira
partiriam de Porto Velho, Rondônia, na divisa com o
sul do Amazonas).

https://amazoniareal.com.br/balsas-de-garimpovoltam-ao-madeira-com-aval-de-politicos-doamazonas/

“A Amazônia está à beira do
precipício”, diz climatologista
Carlos Nobre
Considerado precursor por seus estudos sobre a
degradação da região amazônica, pesquisador acaba
de entrar para a Royal Society, a sociedade científica
mais antiga do mundo
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/
noticia/2022/07/a-amazonia-esta-a-beirado-precipicio-diz-climatologista-carlos-nobrecl5v3nlhw0028016v85fa9v31.html
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