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Notícia: Eventos climáticos respondem por metade das mortes por desastres, diz ONU 

Reportagem: Juliana Elias, 01/08/2021 

Resumo:  Eventos climáticos extremos, como enchentes, secas, tempestades e calor extremo, 

foram a maior causa de desastres no mundo dos últimos 50 anos, os que mais mataram, que 

mais deram prejuízos e estão ficando cada vez mais frequentes.  

São estas as principais conclusões preliminares de um atlas que está sendo elaborado pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para o clima, mapeando os grandes eventos meteorológicos que atingiram o planeta as 

últimas décadas.  

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/eventos-climaticos-respondem-por-metade-das-

mortes-por-desastres-diz-onu/  

 

Notícia: Comissão aprova programa para proteger encostas e bacias hidrográficas nas 

cidades 

Reportagem: Lara Haje, 03/08/2021 

Resumo:  A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de Lei 4386/20, que cria o Programa Ambiental de Proteção de 

Encostas e Revitalização de Bacias Hidrográficas em Áreas Urbanas (Reflorestar). O objetivo 

é prevenir enchentes, conter danos ambientais e promover o aproveitamento social e recreativo 

das áreas reflorestadas. 

https://www.camara.leg.br/noticias/788985-comissao-aprova-programa-par  
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Notícia: Cachoeiras de Araraquara serão mapeadas pelo Meio Ambiente 

Reportagem: A Cidade ON Araraquara, 05/08/2021 

Resumo:  As cachoeiras de Araraquara serão mapeadas em uma parceira da Secretaria do 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, inciativa privada e proprietários das áreas.  O mapeamento 

premilinar visa conscientizar a população através de ações de Educação Ambiental na 

preservação e conservação destas áreas da natureza.  

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1646671,Cachoeiras-de-

Araraquara-serao-mapeadas-pelo-Meio-Ambiente.aspx 

 

Notícia: Chefe da Cúpula do Clima cobra plano do Brasil; China vê novo surto de Covid-

19 

Reportagem: Diego Toledo, 06/08/2021 

Resumo:  A pauta ambiental e a diplomacia foram temas de duas importantes reuniões em 

Brasília nesta semana. O chefe da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(COP-26), Alok Sharma, se reuniu com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e com ministros 

brasileiros para cobrar um plano de como o país pretende cumprir os seus compromissos com 

a redução do desmatamento.  

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/podcast-cnn-mundo-chefe-da-cupula-do-clima-

no-brasil-e-surto-de-covid-na-china/ 

 

Notícia: ‘Megaseca’ nos Andes deixa picos de montanhas sem neve 

Reportagem: Juan Bustamante, 06/08/2021 

Resumo:  A cordilheira dos Andes, que sempre atraiu esquiadores ao continente sul-

americano, está enfrentando uma baixa histórica nas nevadas neste ano, durante uma seca que 

dura uma década, que cientistas dizem ser consequência do aquecimento global. 

A chuva e a neve escassas estão deixando muitas das majestosas montanhas, que se estendem 

entre o Equador e a Argentina, com áreas irregulares de neve, ou sem nada de neve, com a 

terra marrom dos picos à mostra.  

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/megaseca-nos-andes-deixa-picos-de-montanhas-

sem-neve/ 
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Notícia: Reservatórios do país continuam abaixo da média em todos os subsistemas, diz 

ONS 

Reportagem:  Everton Souza , Camille Couto, 06/08/2021 

Resumo:  A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a semana de 07 

a 13 de agosto aponta os níveis dos reservatórios de todas as regiões do país. 

A estimativa é que eles cheguem até o final da semana, com níveis de 78% no subsistema 

Norte; 53,6% no Nordeste e 44,5% no Sul. Já na região Sudeste/Centro-Oeste, a previsão é de 

que as unidades cheguem ao final da semana com 25,1% de sua capacidade.   

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/reservatorios-do-pais-continuam-abaixo-da-media-

em-todos-os-subsistemas-diz-ons/ 

 

Notícia: ‘Precisamos ver os compromissos assumidos pelo Brasil’, diz presidente da 

COP-26 

Reportagem:  Ligia Tuon, 08/08/2021 

Resumo: O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 

(COP-26), Alok Sharma, disse que ficou encorajado com os compromissos assumidos pelo 

presidente Jair Bolsonaro em abril, no encontro promovido pelos Estados Unidos para discutir 

as mudanças climáticas. Na ocasião,  Bolsonaro afirmou que o país vai atingir emissão zero de 

carbono até 2050, além do compromisso adicional de acabar com o desmatamento ilegal até 

2030. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/precisamos-ver-os-compromissos-assumidos-pelo-

brasil-diz-presidente-da-cop-26/ 

 

Notícia: Uso do painel de dados ambientais será debatido pelo Observatório do Meio 

Ambiente 

Reportagem:  Agência CNJ de Notícias, 09/08/2021 

Resumo: Uma ferramenta que irá indicar com precisão o local de ocorrências de danos 

ambientais que são objeto de ações na Justiça. Este é o SireneJud, cujo protótipo será 

apresentado nesta terça-feira (10/8), às 14h, durante reunião do Observatório do Meio 

Ambiente do Poder Judiciário, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. 

https://www.cnj.jus.br/uso-do-painel-de-dados-ambientais-sera-debatido-pelo-observatorio-

do-meio-ambiente/ 
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Notícia: Em melhor cenário, temperatura global pode subir 1,5°C em duas décadas, diz 

IPCC 

Reportagem:  Edison Veiga, colaboração apra a CNN, 09/08/2021 

Resumo: Frio recorde no Brasil — e uma estiagem que já ameaça o fornecimento de energia 

elétrica. Inundações históricas em regiões da Europa. Incêndios florestais nos Estados Unidos. 

Onda de calor sem precedentes no Canadá. O relatório divulgado nesta segunda-feira (9) pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) é alarmante 

e traz o embasamento científico para os problemas ambientais cujos sintomas têm sido vistos, 

com cada vez mais recorrência, na prática: por conta da atividade humana, o mundo está a um 

passo de entrar em um colapso climático. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/em-melhor-cenario-temperatura-global-pode-

subir-1-5c-em-duas-decadas-diz-ipcc/ 

 

Notícia: Com mudança climática, Brasil precisa repensar agronegócio, dizem 

especialistas 

Reportagem:  Edison Veiga, 09/08/2021 

Resumo: Diante do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 

na sigla em inglês), divulgado na manhã desta segunda-feira (9), especialistas ouvidos 

pela CNN concordam que o papel que o Brasil precisa assumir diante do cenário de crise 

ambiental inclui mudanças na maneira como é conduzido o agronegócio. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/com-mudanca-climatica-brasil-precisa-repensar-

agronegocio-dizem-especialistas/  

 

Notícia: Crise climática impactará saúde humana, alerta pesquisadora 

Reportagem:  Flávia Duarte, 09/08/2021 

Resumo: Em entrevista à CNN nesta segunda-feira (9), Thelma Krug, pesquisadora sênior do 

Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), afirmou que a crise climática vai impactar a saúde 

humana. Krug explicou o relatório da ONU divulgado hoje, que mostra que a temperatura 

média do planeta subiu 1,1 grau desde a segunda metade do século 19, com o advento da 

Revolução Industrial. E, no melhor dos cenários, deve alcançar 1,5 grau de aquecimento nas 

próximas duas décadas. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/crise-climatica-impactara-saude-humana-alerta-

pesquisadora/  
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Notícia: Teremos eventos climáticos extremos com mais frequência, diz presidente do 

Proam 

Reportagem:  Amanda Garcia, 09/08/2021 

Resumo: À CNN nesta segunda-feira (9), o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção 

Ambiental (Proam), Carlos Bocuhy, disse que o relatório do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) aponta que “não há mais tempo de postergar qualquer 

tipo de decisão” que mitigue o aquecimento global. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/teremos-eventos-climaticos-extremos-com-mais-

frequencia-diz-presidente-do-proam/ 

 

Notícia: Mudanças climáticas: Veja fotos dos incêndios florestais ao redor do mundo 

Reportagem:  Luana Franzão, 13/08/2021 

Resumo: Incêndios florestais têm ocorrido por todo o mundo no último mês. Estados Unidos, 

Grécia e Rússia são alguns dos países afetados pelo desastre que, de acordo com especialistas, 

pode ser um sintoma das mudanças climáticas pelas quais o planeta passa. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mudancas-climaticas-veja-fotos-dos-incendios-

florestais-ao-redor-do-mundo/ 

 

Notícia: 'Brasil, colapso ambiental': dados inéditos revelam como o fogo está destruindo 

os biomas brasileiros 

Reportagem: Fantástico, 15/08/2021 

Resumo:  Um alerta para a humanidade: esta semana, o Painel de Cientistas da ONU para 

Mudanças Climáticas divulgou um relatório preocupante sobre o que fizemos com o nosso 

planeta e as consequências que já estamos enfrentando. 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/08/15/brasil-colapso-ambiental-dados-ineditos-

revelam-como-o-fogo-esta-destruindo-os-biomas-brasileiros.ghtml  

 

Notícia: Quase uma tonelada de piche e lixo é retirada das praias de Noronha; veja fotos 

Reportagem:  Diego Barros, 16/08/2021 

Resumo: Durante o último final de semana, moradores, voluntários e pesquisadores do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) retiraram 900 quilos de 

piche e lixo oceânico no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/quase-uma-tonelada-de-piche-e-lixo-e-retirada-das-

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/em-melhor-cenario-temperatura-global-pode-subir-1-5c-em-duas-decadas-diz-ipcc/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/em-melhor-cenario-temperatura-global-pode-subir-1-5c-em-duas-decadas-diz-ipcc/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/teremos-eventos-climaticos-extremos-com-mais-frequencia-diz-presidente-do-proam/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/teremos-eventos-climaticos-extremos-com-mais-frequencia-diz-presidente-do-proam/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mudancas-climaticas-veja-fotos-dos-incendios-florestais-ao-redor-do-mundo/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mudancas-climaticas-veja-fotos-dos-incendios-florestais-ao-redor-do-mundo/
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/08/15/brasil-colapso-ambiental-dados-ineditos-revelam-como-o-fogo-esta-destruindo-os-biomas-brasileiros.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/08/15/brasil-colapso-ambiental-dados-ineditos-revelam-como-o-fogo-esta-destruindo-os-biomas-brasileiros.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/quase-uma-tonelada-de-piche-e-lixo-e-retirada-das-praias-de-noronha-veja-fotos/


 

praias-de-noronha-veja-fotos/ 

 

Notícia: Amazônia está sofrendo transformações graves e isso tende a piorar, diz IPAM 

Reportagem: Amanda Garcia, 17/08/2021 

Resumo:  Dados de um estudo do projeto MapBiomas apontaram que o Brasil teve quase 20% 

de seu território queimado entre 1985 e 2020. A diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental 

da Amazônia (IPAM), Ane Alencar, chamou a atenção para a situação na Amazônia, que, 

segundo ela, “só tende a piorar.” 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/amazonia-esta-sofrendo-transformacoes-graves-e-

isso-tende-a-piorar-diz-ipam/ 

 

Notícia: Petrobras vai adicionar ações de descarbonização em novo plano estratégico 

Reportagem: Denise Luna, 17/08/2021 

Resumo:  O Plano Estratégico da Petrobras para o período 2022-2026 vai contemplar ações 

com preocupação não só com descarbonização, mas também com o meio ambiente, informou 

o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, durante a Offshore Technology 

Conference (OTC), em Houston, Estados Unidos. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/petrobras-vai-adicionar-acoes-de-descarbonizacao-

em-novo-plano-estrategico/ 

 

Notícia: Comissão de Meio Ambiente vai debater política climática do governo 

Reportagem: Agência Senado, 18/08/2021 

Resumo:  A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado promove audiência pública 

interativa nesta sexta-feira (20), às 10h, para avaliar a política climática do governo federal. O 

debate vai abordar as ações governamentais de prevenção e controle de desmatamentos e 

queimadas na Amazônia, Cerrado e Pantanal. A comissão busca identificar falhas ou omissões 

e propor recomendações. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/18/comissao-de-meio-ambiente-vai-

debater-politica-climatica-do-governo  
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Notícia: Esgoto na Baía de Guanabara ameaça tartarugas marinhas no Rio de Janeiro 

Reportagem: Bruna Carvalho, 19/08/2021 

Resumo:  A presença de tartarugas marinhas chama atenção na Baía de Guanabara, no Rio de 

Janeiro, mas não apenas pela beleza dos animais. O bando, que fica concentrado 

principalmente no entorno do Aeroporto Santos Dumont (RJ), próximo à área de decolagens 

dos aviões, tem apresentado deformidades. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/esgoto-na-baia-de-guanabara-ameaca-tartarugas-

marinhas/ 

 

Notícia: Especialistas apontam desmonte na proteção do meio ambiente 

Reportagem: Agência Senado, 20/08/2021 

Resumo:  Ambientalistas afirmaram nesta sexta-feira (20) que o Brasil atravessa “um 

desmonte” nas políticas de proteção dos biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal. Durante 

audiência pública da Comissão de Meio Ambiente (CMA), os especialistas cobraram mais 

investimentos no setor e a retomada das estruturas de fiscalização que, segundo eles, foram 

desarticuladas pelo governo federal. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/20/especialistas-apontam-desmonte-

na-protecao-do-meio-ambiente  

 

Notícia: Cetesb alerta sobre a qualidade do ar em Araraquara 

Reportagem: Amanda Rocha, 20/08/2021 

Resumo:  Clima seco, estiagem, queimadas, poluentes de carros e caminhões fazem a 

qualidade do ar oscilar em Araraquara.  

Diariamente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) publica mapa da 

qualidade do ar das cidades. Em Araraquara, a qualidade está no nível "moderado", segundo 

Maria Lúcia Guardani, gerente da Divisão da qualidade do ar da Cetesb. Durante entrevista ao 

Manhã CBN Araraquara, a gerente comentou sobre a medição do ar na Morada do Sol.   

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1653831,cetesb-alerta-

sobre-a-qualidade-do-ar-em-araraquara.aspx 
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Notícia: Especialistas discutem se deixar de tomar banho diariamente impacta meio 

ambiente 

Reportagem: Angela Reyes, 22/08/2021 

Resumo:  Cientistas apontam a necessidade de se economizar água para evitar mais escassez 

e como isso é possível com medidas simples. Certamente você ouviu alguém dizer que: “Não 

tomo banho todos os dias para cuidar do meio ambiente.” E alguns podem usar isso como um 

argumento porque têm preguiça de banhar-se, mas também há aqueles que acreditam nisso. É 

por isso que perguntamos aos especialistas: é preciso alternar os dias de banho? Onde está a 

chave para essa poupança? 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/especialistas-discutem-se-deixar-de-tomar-

banho-diariamente-impacta-meio-ambiente/ 

 

Notícia: Grande incêndio atinge Parque do Pinheirinho em Araraquara 

Reportagem: A Cidade ON Araraquara, 22/08/2021 

Resumo:  Um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Pinheirinho, na noite deste 

domingo (22), em Araraquara. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local e a 

Prefeitura ainda não se posicionou sobre o ocorrido.  

Ainda não se sabe o que teria iniciado o fogo, porém, é possível ver as chamas de diferentes 

pontos da cidade. 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1654180,grande-

incendio-atinge-parque-do-pinheirinho-em-araraquara.aspx 

 

Notícia: Focos de incêndio são registrados em Araraquara, Pirassununga, Rincão e São 

Carlos 

Reportagem: Bom Dia Cidade, 23/08/2021 

Resumo:  Focos de incêndios registrados em ao menos quatro cidades da região mobilizaram 

o Corpo de Bombeiros no fim de semana. Uma das áreas mais atingidas pela queimada foi 

entre Rincão e Guatapará (SP) no domingo (22). 

Segundo os bombeiros, pelo menos 154 hectares da área rural foram queimados. O incêndio 

de grandes proporções atingiu parte da Usina São Martinho, propriedades rurais e uma área de 

mata. O fogo começou pela manhã e só foi contido à tarde. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/08/23/focos-de-incendio-sao-

registrados-em-araraquara-pirassununga-rincao-e-sao-carlos.ghtml 
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Notícia: Zona norte registra qualidade péssima do ar e São Paulo não apresenta região 

com índice positivo 

Reportagem: Luca Castilho, 23/08/2021 

Resumo:  A capital paulista e a região metropolitana de São Paulo não apresentam uma 

localização com qualidade do ar boa, de acordo com o boletim da Cetesb (Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo) desta segunda-feira (23). Mais do que isso, a estação Perus 

(zona norte) apresenta índice péssimo, Osasco (Grande SP) muito ruim e outras dez regiões 

com qualidade ruim —contando litoral e interior paulista. 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/zona-norte-registra-qualidade-pessima-do-

ar-e-sao-paulo-nao-apresenta-regiao-com-indice-positivo.shtml 

 

Notícia: Greenwashing: o que é e como identificar a prática da falsa sustentabilidade 

Reportagem: João Pedro Malar, 23/08/2021 

Resumo:  Imagine o seguinte cenário: você está andando pelo supermercado em busca de um 

produto de limpeza quando encontra um que tem, na embalagem, a frase “100% sustentável”. 

Saber que esse produto não impacta o meio ambiente aumenta as chances de você comprá-lo? 

Se a resposta for sim, é importante tomar cuidado: você pode estar caindo em um 

greenwashing. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/greenwashing-o-que-e-e-como-identificar-a-pratica-

da-falsa-sustentabilidade/ 

 

Notícia: Incêndios de grandes proporções deixaram Matão envolto de fumaça 

Reportagem: Alex Gasoni, 23/08/2021 

Resumo:  Durante o domingo (22), Matão registrou várias queimadas de grandes proporções. 

Em área paralela a pista Matão/Motuca, o fogo teve início em área canavieira e se alastrou para 

a Mata do Macaco. Outro grande incêndio, provavelmente um do maiores registrados neste 

ano em Matão, aconteceu entre as Fazendas Cambuhy e Marchesan, queimando cana, palhada 

e mata, com duração de aproximadamente 9 horas de fogo intenso. Houve o registro de 

explosão de um transformador e mortes de diversos animais. Nesta segunda-feira (23), 

brigadas de incêndio ainda estão trabalhando intensamente para conter novos focos de 

incêndio. 

https://www.falamatao.com.br/new/show-noticia-cache.php?idcategoria=30&idnoticia=4295 
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Notícia: Quase 1 bilhão de crianças vivem sob risco da crise climática, diz UNICEF 

Reportagem: Amanda Garcia, 23/08/2021 

Resumo:  Um relatório do UNICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas 

para a Infância) apontou que aproximadamente 1 bilhão de crianças e adolescentes estão em 

um dos 33 países classificados como de risco extremamente elevado aos efeitos das mudanças 

climáticas. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/quase-1-bilhao-de-criancas-vivem-sob-risco-da-

crise-climatica-diz-unicef/ 

 

Notícia: Interior paulista tem falta de água e clima de deserto por causa da estiagem 

Reportagem: Tote Nunes, 23/08/2021 

Resumo:  A umidade relativa do ar despencou nesta segunda-feira (23) em cidades do interior 

de São Paulo, agravando os problemas climáticos que o estado já vive devido à falta de chuvas. 

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de perigo para ao menos 15 regiões 

do estado por conta da baixa umidade. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/interior-paulista-registra-falta-de-agua-e-

clima-de-deserto-por-causa-da-estiagem.shtml?origin=folha 

 

Notícia: 5 biomas brasileiros registram piores queimadas de 2021 em agosto 

Reportagem: Giovanna Bronze, 25/08/2021 

Resumo: Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia e a  Mata Atlântica contabilizaram 

mais focos de incêndio nos primeiros 23 dias de agosto do que os outros índices mensais do 

ano. Ou seja, cinco dos seis biomas brasileiros registraram mais queimadas em agosto do que 

nos outros meses de 2021. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/5-biomas-brasileiros-registram-piores-queimadas-de-

2021-em-agosto/  

 

Notícia: Tartaruga-mordedora é encontrada em Presidente Prudente (SP) 

Reportagem: Fernanda Colavitti, 28/08/2021 

Resumo: Uma tartaruga-mordedora foi encontrada em Presidente Prudente (SP) e 

encaminhada pela Polícia Militar Ambiental ao zoológico da Cidade da Criança, na última 

quinta-feira (26). O cágado, cujo nome científico é Chelydra serpentina, tem uma mordida 

cuja força pode chegar a 600 quilos, capaz de quebrar ossos humanos ou arrancar um pedaço 
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de um membro, segundo a veterinária do zoológico, Érica Silva Pellosi. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/tartaruga-mordedora-e-encontrada-em-presidente-

prudente-sp/ 

 

Notícia: Rio Tietê tem lama e peixes mortos em Salto, segundo vice-prefeito da cidade 

Reportagem: Fernanda Colavitti, 29/08/2021 

Resumo: Neste domingo (29), o vice-prefeito de Salto, Edemilson Santos (PODE), usou as 

redes sociais para denunciar que o trecho do rio Tietê que fica na cidade do interior de São 

Paulo amanheceu coberto de lama. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/rio-tiete-tem-lama-peixes-mortos-em-salto-segundo-

vice-prefeito/ 

 

Notícia: Gestores cobram urgência de pautas sobre responsabilidade social e meio 

ambiente 

Reportagem: Matheus Prado, 30/08/2021 

Resumo: Maximizar os lucros sempre foi e deve continuar sendo um dos, se não o principal, 

objetivos de grandes empresas ao redor do globo. Ao mesmo tempo, a agenda ESG não pode 

esperar mais, e é preciso atacar problemas ambientais e corrigir mazelas sociais antes que seja 

tarde. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/gestores-cobram-urgencia-de-pautas-sobre-

responsabilidade-social-e-meio-ambiente/ 

 

Notícia: Política Nacional do Meio Ambiente foi marco, mas há retrocesso, diz 

pesquisadora 

Reportagem: Amanda Garcia, 31/08/2021 

Resumo: A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) completa 40 anos como “um marco 

histórico”, mas, hoje, há “retrocesso” nos instrumentos de proteção. Esta é a avaliação da 

pesquisadora da Universidade de Brasília e membro do Centro Consultivo de Crise Climática, 

Mercedes Bustamante. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/politica-nacional-do-meio-ambiente-foi-marco-mas-

ha-retrocesso-diz-pesquisadora/ 
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Notícia: Jundiaí elabora Plano de Conservação da Mata Atlântica e Cerrado 

Reportagem: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Jundiaí, 31/08/2021 

Resumo: Com o objetivo de mapear, identificar e propor ações concretas para conservar, 

manter e ampliar os fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado no município, a Prefeitura de 

Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Planejamento e Meio Ambiente (UGPUMA), 

elabora o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica e Cerrado.  

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/08/31/jundiai-elabora-plano-de-conservacao-da-mata-

atlantica-e-cerrado/ 
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