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Notícia: Criação de abelhas protege meio ambiente e gera renda 

Reportagem: Gabriela Knoblauch, 01/10/2021 

Resumo:  Essenciais para a vida humana. As abelhas, mais conhecidas pelas picadas dolorosas 

e pelo mel, são cruciais para nossa sobrevivência. Isso porque cerca de 70% do que comemos 

dependem de agentes polinizadores como esses insetos. Em busca do pólen, seu alimento, as 

abelhas polinizam as plantações do que consumimos. A reprodução da flora depende desse 

trabalho de polinização. 

https://www.al.es.gov.br/Noticia/2021/10/41805/criacao-de-abelhas-protege-meio-ambiente-

e-gera-renda.html  

 

 

Notícia: Força-tarefa retira mais de 12 toneladas de lixo em rios e bacias do Pantanal 

Reportagem: Governo Federal, 01/10/2021 

Resumo:  Janela, TV e ventilador são alguns dos itens encontrados em rios e bacias que 

percorrem os municípios de Várzea Grande e Barão de Melgaço, no Mato Grosso, durante 

mutirões de limpeza realizado entre os dias 16, 17 e 18 de setembro. Caminhões e até uma 

chalana, embarcação típica do Pantanal, foram usados na ação, que coletou mais de 12 

toneladas de lixos. A força-tarefa, composta por 130 voluntários, é uma ação do recém-criado 

programa do Governo Federal chamado Rios +Limpos, encabeçado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), e que conta com parcerias de prefeituras e governos estaduais. 

https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/forca-tarefa-retira-mais-de-12-toneladas-de-lixo-em-

rios-e-bacias-do-pantanal  

 

 

Notícia: Agropecuária brasileira pode ajudar no combate ao aquecimento global, diz 

ministra 

Reportagem: Notícias Agrícolas, 05/10/2021 

Resumo:  A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou nesta terça-
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feira (5) um posicionamento frente às negociações da 26ª Conferência das Partes sobre 

Mudanças Climáticas (COP26 - Glasgow), que terá início em outubro. O documento apresenta 

cinco pontos considerados relevantes, do ponto de vista do setor agropecuária brasileiro, no 

processo de negociação do novo acordo climático: definições objetivas sobre mercado de 

carbono; adoção do plano de ação para agricultura resultado das negociações de Koronívia; 

financiamento para cumprimento do Acordo de Paris; mecanismos focados em adaptação; e 

produção e preservação pautadas pela ciência e legalidade. 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/meio-ambiente/299315-agropecuaria-

brasileira-pode-ajudar-no-combate-ao-aquecimento-global-diz-

ministra.html#.YeA_If7MJPY  

 

 

Notícia: Brasil quer reduzir em 43% as emissões de gases até 2030, diz ministro do Meio 

Ambiente 

Reportagem: Canal Rural, 06/10/2021 

Resumo:  O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse nesta terça-feira, 5, durante um 

encontro com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que vai “posicionar claramente o 

Brasil como um país sustentável, que preserva florestas, utiliza energias renováveis e tem 

metas ambiciosas nas reduções de gases de efeito estufa” na Conferência das Nações Unidos 

para as Mudanças Climáticas (COP 26), que deve ocorrer em novembro, na Escócia. 

https://www.canalrural.com.br/noticias/brasil-quer-reduzir-em-43-as-emissoes-de-gases-ate-

2030-diz-ministro-do-meio-ambiente/  

 

 

Notícia: Evento em Araraquara discute fonte de energia alternativa e limpa para 

automóveis no futuro 

Reportagem: Por G1 São Carlos e Araraquara, 06/10/2021 

Resumo:  Araraquara (SP) será sede de um evento que discute a possibilidade de desenvolver 

uma fonte de energia alternativa e sustentável para automóveis no futuro. O encontro ocorre 

nesta quarta-feira (6), das 9h às 15h. O tema central da discussão é “híbrido etanol: o motor do 

futuro - uma agenda de desenvolvimento, emprego e sustentabilidade”, que contará com a 

participação de pesquisadores de grandes universidades, representantes políticos e empresas, 

como Toyota e Volkswagen. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/10/06/evento-em-araraquara-discute-

fonte-de-energia-alternativa-e-limpa-para-automoveis-no-futuro.ghtml  
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Notícia: Novos recursos do Google vão ajudar usuários a preservar o meio ambiente 

Reportagem: Alveni Lisboa, 06/10/2021 

Resumo:  O Google anunciou um pacote de novos recursos voltados para quem deseja fazer 

escolhas mais sustentáveis no dia a dia. Segundo a companhia, a ideia é juntar quatro de suas 

principais ferramentas — Busca, Mapas, Nest e Travel — para ajudar na redução da chamada 

pegada de carbono (nome da medida que calcula a emissão de carbono na atmosfera por 

indivíduo, empresa ou governo). 

https://canaltech.com.br/internet/novos-recursos-do-google-vao-ajudar-usuarios-a-preservar-

o-meio-ambiente-198066/  

 

 

Notícia: Cada pessoa produz 379 kg de lixo ao ano; reciclar é sempre melhor opção? 

Reportagem: Antoniele Luciano, 07/10/2021 

Resumo:  O brasileiro está produzindo mais resíduos sólidos, mas continua reciclando muito 

pouco. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2020, da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe), o descarte foi de 67 milhões de toneladas em 2010, 

ano da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), para 79 milhões de 

toneladas em 2019, um aumento de 18%. Por pessoa, esse volume é equivalente à geração de 

379 quilos de resíduos por ano. A média de reciclagem, contudo, ainda permanece abaixo dos 

4%. 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/10/07/cada-pessoa-produz-379-

toneladas-de-lixo-reciclar-e-sempre-melhor-opcao.htm  

 

 

Notícia: ONU cria o direito ao meio ambiente saudável; Brasil fracassa em minar ação 

Reportagem: Jamil Chade, 08/10/2021 

Resumo:  Numa votação considerada como histórica, o Conselho dos Direitos Humanos da 

ONU aprovou nesta sexta-feira a criação do direito a um meio ambiente saudável. A resolução 

que estabelece o novo direito e cria obrigações extras aos estados foi aprovada por 43 a favor 

e quatro abstenções, arrancando aplausos dos delegados e num ato raro dentro do processo de 

votação nas Nações Unidas. 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/10/08/onu-cria-o-direito-ao-meio-

ambiente-saudavel-brasil-fracassa-em-minar-acao.htm  
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Notícia: “Vamos engajar o mundo rumo a uma economia verde”, afirma ministro do 

Meio Ambiente 

Reportagem: Governo Federal, 08/10/2021 

Resumo:  O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, esteve no Palácio do Itamaraty nesta 

sexta-feira (8) para falar à imprensa sobre os preparativos do governo brasileiro para a COP26, 

que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, a partir de 31 de novembro. Ao lado do embaixador 

Paulino Franco de Carvalho Neto e do chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores, 

Embaixador Achilles Zaluar, o chefe da pasta do Meio Ambiente afirmou que o Brasil irá se 

empenhar para engajar o mundo na direção de uma economia muito mais sustentável. 

https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/201cvamos-engajar-o-mundo-rumo-a-uma-

economia-verde201d-afirma-ministro-do-meio-ambiente  

 

 

Notícia: Seminário de Boas Práticas de Sustentabilidade apresenta soluções para o meio 

ambiente 

Reportagem: Portal do Governo, 08/10/2021 

Resumo:  O Seminário de Boas Práticas de Sustentabilidade chegou à sua oitava edição e 

reúne estudantes, professores e toda a comunidade num evento online nos dias 7 e 8 de outubro, 

às 15h, transmitido na plataforma do YouTube.  

Organizada pelo Centro Paula Souza (CPS), a programação do seminário apresenta projetos 

ligados à sustentabilidade desenvolvidos por Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e pelo setor 

industrial. O objetivo é mostrar ao público bons exemplos de uso dos recursos naturais e de 

preservação do meio ambiente, além de fomentar a proximidade entre escolas e empresas. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/seminario-de-boas-praticas-de-

sustentabilidade-apresenta-solucoes-para-o-meio-ambiente/  

 

 

Notícia: Projeto de arborização urbana lança "Praça dos Amigos" em São Carlos 

Reportagem: Redação, 11/10/2021 

Resumo:  A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em conjunto com o Rotary Club 

de São Carlos - Pinhal, está realizando a quinta edição do projeto de extensão de arborização 

urbana, por meio do plantio de 100 mudas de espécies nativas e frutíferas em São Carlos. O 

projeto, agora, está convidando pessoas que queiram homenagear alguém marcante em suas 

vidas para doarem o valor equivalente ao plantio e manutenção de uma muda. Cada árvore 

plantada representará um amigo. A área, indicada pela Prefeitura de São Carlos, está localizada 
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https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/201cvamos-engajar-o-mundo-rumo-a-uma-economia-verde201d-afirma-ministro-do-meio-ambiente
https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/e39-FJvDj8k__;!!HhhKMSGjjQV-!oglqvXghQCCXU4mFP9otgEQzIl_kKFuwPqtg-E5RDnzk5IkxJqvTUdn5LU8rdQ2OrQ$
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/seminario-de-boas-praticas-de-sustentabilidade-apresenta-solucoes-para-o-meio-ambiente/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/seminario-de-boas-praticas-de-sustentabilidade-apresenta-solucoes-para-o-meio-ambiente/


 

no bairro Arnon de Mello, perto do Campus II da Universidade de São Paulo (USP). 

https://www.saocarlosagora.com.br/cidade/projeto-de-arborizacao-urbana-lanca-praca-dos-

amigos-em-sao-carlos/141050/  

 

 

Notícia: Acesso ao meio ambiente saudável é declarado um direito humano 

Reportagem: ONU News, 13/10/2021 

Resumo:  O Conselho de Direitos Humanos reconheceu na última sexta-feira (08), pela 

primeira vez, que o acesso a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito 

humano. A resolução 48/13 pede aos países ao redor do mundo para trabalharem em conjunto 

e assim, implementarem este direito que acaba de ser reconhecido. A proposta da Costa Rica, 

Maldivas, Marrocos, Eslovênia e Suíça foi aprovada em Genebra com 43 votos a favor e quatro 

abstenções – da Rússia, Índia, China e Japão. 

https://infosaofrancisco.canoadetolda.org.br/noticias/meio-ambiente/acesso-ao-meio-

ambiente-saudavel-e-declarado-um-direito-humano/  

 

 

Notícia: Tereza Cristina: Sustentabilidade e tecnologia devem ser as bases para relação 

entre Brasil e China 

Reportagem: Canal Rural, 14/10/2021 

Resumo: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quinta-feira, 14, que a 

sustentabilidade e a tecnologia devem ser as bases para o contínuo desenvolvimento da relação 

entre o Brasil e a China. Ao participar de evento virtual do Conselho Empresarial Brasil-China 

(CEBC), ela disse que esses temas já vêm tendo destaque no diálogo bilateral. 

https://www.canalrural.com.br/noticias/tereza-cristina-sustentabilidade-e-tecnologia-devem-

ser-as-bases-para-relacao-entre-brasil-e-china/  

 

 

Notícia: Sustentabilidade tornou-se paradigma essencial na produção, diz Mourão 

Reportagem: Célia Froufe, 14/10/2021 

Resumo:  O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira que 

os desafios impostos ao mundo pela pandemia reforçam a percepção de que a ascensão 

econômica de grandes atores globais, como a China, coincide com o momento em que a 

humanidade precisa transformar seu paradigma produtivo. Entre as mudanças, de acordo com 

ele, estão a redução das taxas de emissão de carbono e a ampliação da biodiversidade. "A 

sustentabilidade tornou-se requisito essencial do pacto de gerações neste século XXI, ditando 
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os novos rumos para o desenvolvimento científico e tecnológico em setores como energia, 

transportes, produção industrial, uso da terra, da água e da biodiversidade", citou. 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/10/14/sustentabilidade-tornou-

se-paradigma-essencial-na-producao-diz-mourao.htm  

 

 

Notícia: Sustentabilidade: avaliação do consumidor influencia ações de pequenos 

negócios 

Reportagem: Fernanda Martinez, 16/10/2021 

Resumo:  Pequenas e médias empresas brasileiras estão incluindo cada vez mais o tema 

sustentabilidade em suas práticas e já medem o esforço que empregam em medidas 

sustentáveis através da perspectiva do cliente. Essa constatação faz parte de uma pesquisa 

exclusiva do Capterra, plataforma de avaliação e seleção de softwares, que aponta que 71% 

dos pequenas e médios negócios do país avaliam o sucesso de suas ações sustentáveis através 

da satisfação do consumidor. 

https://g1.globo.com/empreendedorismo/noticia/2021/10/16/sustentabilidade-avaliacao-do-

consumidor-influencia-acoes-de-pequenos-negocios.ghtml  

 

 

Notícia: Comissão de Meio Ambiente debate estratégia internacional para conter 

mudanças climáticas 

Reportagem: Agência Senado, 20/10/2021 

Resumo:  Uma estratégia internacional para combater as mudanças climáticas é o tema de 

uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente (CMA) marcada para esta quinta-feira 

(21), às 8h. O evento foi sugerido pelo presidente do colegiado, senador Jaques Wagner (PT-

BA), e deve discutir a regulamentação de dois artigos do Acordo de Paris, tratado das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima aprovado em 2015 na capital francesa. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/comissao-de-meio-ambiente-

debate-estrategia-internacional-para-conter-mudancas-climaticas  

 

 

Notícia: Política de incentivo à reciclagem de lixo é aprovada na CMA e vai a Plenário 

Reportagem: Agência Senado, 20/10/2021 

Resumo:  A Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA) aprovou nesta quarta-feira (20) 

proposta da Câmara dos Deputados que cria uma política de incentivo às atividades de 

reciclagem de lixo. O texto segue para análise do Plenário. 
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https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/10/14/sustentabilidade-tornou-se-paradigma-essencial-na-producao-diz-mourao.htm
https://g1.globo.com/empreendedorismo/noticia/2021/10/16/sustentabilidade-avaliacao-do-consumidor-influencia-acoes-de-pequenos-negocios.ghtml
https://g1.globo.com/empreendedorismo/noticia/2021/10/16/sustentabilidade-avaliacao-do-consumidor-influencia-acoes-de-pequenos-negocios.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/comissao-de-meio-ambiente-debate-estrategia-internacional-para-conter-mudancas-climaticas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/comissao-de-meio-ambiente-debate-estrategia-internacional-para-conter-mudancas-climaticas


 

Relatado pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), o PL 6.545/2019 tem três eixos: 

incentivos fiscais à reciclagem a serem concedidos pela União a projetos da cadeia produtiva 

do setor, criação de um fundo para apoio à atividade e emissão de títulos para financiar 

projetos. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/politica-de-incentivo-a-

reciclagem-de-lixo-e-aprovada-na-cma-e-vai-a-plenario  

 

 

Notícia: Relatório da ONU sobre poluição plástica alerta sobre falsas soluções e confirma 

necessidade de ação global urgente 

Reportagem: Naja Bertolt Jensen, 21/10/2021 

Resumo:  Uma redução drástica do plástico desnecessário, evitável e problemático é crucial 

para enfrentar a crise global de poluição, de acordo com uma análise abrangente divulgada 

hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Acelerar a transição para energias renováveis, eliminar subsídios e adotar abordagens 

circulares ajudará a reduzir os resíduos plásticos na escala necessária, de acordo com o 

relatório Da Poluição à Solução: Uma Análise Global sobre Lixo Marinho e Poluição Plástica 

(From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution). 

https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/comunicado-de-imprensa/relatorio-da-

onu-sobre-poluicao-plastica-alerta-sobre  

 

 

Notícia: Secretários de Meio Ambiente da Amazônia debatem sobre bioeconomia e 

mercado de carbono 

Reportagem: Bruno Brabo, 21/10/2021 

Resumo:  Em Belém, gestores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(Semas) participaram da Reunião Ordinária do Fórum de Secretários do Meio Ambiente da 

Amazônia Legal de 2021, da GCF Task Force, nesta quinta-feira (21). Durante o encontro, 

foram debatidos temas como bioeconomia e mercados de carbono de REDD +. 

"As discussões promovidas nesses dias do Fórum Mundial de Bioeconomia destacaram 

estratégias para enfrentar os desafios atuais a partir da expansão do conhecimento tradicional 

e dos avanços da pesquisa científica. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, tanto 

público quanto privado, é indispensável para potencializar a sustentabilidade, harmonizar as 

ações humanas e as necessidades da natureza", pontuou Mauro O'de Almeida.  
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https://agenciapara.com.br/noticia/32317/  

 

 

Notícia: Projeto aprovado no Senado dá brecha para recuo em meta ambiental, alertam 

especialistas; veja análise 

Reportagem: Laís Modelli, 23/10/2021 

Resumo:  Às vésperas da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP 

26, o Congresso deu o primeiro passo para mudar as regras de compromissos que o Brasil 

assumiu para frear o aquecimento global. 

Projeto de lei interfere diretamente no compromisso assumido pelo Brasil junto à ONU para 

reduzir emissões. Críticos dizem que ele retira base de cálculo, coloca critérios na mão de 

Bolsonaro e não prevê a antecipação obrigatória do fim do desmate para 2025, como previa 

proposta inicial. 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/10/23/projeto-aprovado-no-senado-da-

brecha-para-recuo-em-meta-ambiental-alertam-especialistas-veja-analise.ghtml  

 

 

Notícia: Meio Ambiente retoma a Campanha de Resíduos Eletroeletrônicos 

Reportagem: Equipe ACidadeON, 25/10/2021 

Resumo:  A Prefeitura Municipal de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o DAAE, Casa Cairbar Schutel e Coletivo Lixo 

Zero Araraquara, realiza neste sábado (30), a 10ª Campanha de Coleta Seletiva de Resíduos 

Eletroeletrônicos. A campanha será realizada das 8hs às 12hs, na Praça Pedro de Toledo, 

situada na região central do Município e fará parte de uma das ações da II Semana Lixo Zero. 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1684427,meio-ambiente-

retoma-a-campanha-de-residuos-eletroeletronicos.aspx  

 

 

Notícia: Governo quer apresentar um país “amigo do meio ambiente” no exterior  

Reportagem: Victor Irajá, 26/10/2021 

Resumo:  Uma das principais pedras no sapato do governo Bolsonaro, a gestão ambiental 

virou um dos motes dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio 

Gomes de Freitas, nas reuniões com agentes internacionais. Eles aproveitam a troca de Ricardo 

Salles, cuja reputação incendiou-se mundo afora, pelo ainda desconhecido Joaquim Pereira 

Leite como ministro do Meio Ambiente para vender o Brasil como potência ambiental. Não 

será fácil. No exterior, as notícias a respeito da preservação da Amazônia são percebidas como 

uma das principais máculas da gestão de Jair Bolsonaro. O ministro da Economia reconhece a 

https://agenciapara.com.br/noticia/32317/
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dificuldade, mas garante, em conversas privadas, que está “vendendo” a imagem de Leite em 

conversas com atores internacionais.  

https://veja.abril.com.br/economia/governo-quer-apresentar-um-pais-amigo-do-meio-

ambiente-no-exterior/  

 

 

Notícia: Comissão debate recomendações da ONU relacionadas ao meio ambiente 

Reportagem: Agência Câmara de Notícias, 27/10/2021 

Resumo:  O Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal (RPU), vinculado à 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, discute nesta quarta-

feira (27) recomendações internacionais ligadas ao meio ambiente e mudanças climáticas. 

O Observatório Parlamentar da RPU foi criado no final de 2019, a partir de parceria entre 

Câmara dos Deputados e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos 

Humanos. A principal atividade do observatório é o monitoramento das recomendações feitas 

outros países recebidas e aceitas pelo Brasil, por meio de análises técnicas e audiências 

públicas, a partir das quais serão elaborados relatórios temáticos a respeito do estágio de 

cumprimento das sugestões. 

https://www.camara.leg.br/noticias/819573-comissao-debate-recomendacoes-da-onu-

relacionadas-ao-meio-ambiente/  

 

 

Notícia: Fazenda Solar é proposta para energia limpa no município 

Reportagem: Câmara de Araraquara, 27/10/2021 

Resumo:  A fazenda solar é uma grande área equipada com placas fotovoltaicas responsáveis 

por produzir energia, a qual é uma alternativa mais limpa e sustentável”. Pensando nisso, a 

vereadora Filipa Brunelli (PT) encaminhou a Indicação nº 4.699/2021 à Prefeitura, sugerindo 

a implementação do referido sistema no município. 

“Sabemos hoje que o município, por meio de seus próprios e a autarquia do Daae, é grande 

consumidor de energia, o que gera uma despesa mensal grande. Além disso, devido à escassez 

hídrica, o serviço teve um aumento significativo na cobrança e que acarretou o acionamento 

de usinas termoelétricas com fontes não renováveis A instalação de uma fazenda solar em 

nosso município faria com que os gastos com o dinheiro público reduzissem e seria um grande 

exemplo para as cidades de todo Brasil”, frisou a parlamentar. 

https://www.camara-arq.sp.gov.br/noticias/fazenda-solar-e-proposta-para-energia-limpa-no-

municipio,27-10-2021  
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Notícia: União e Ministério do Meio Ambiente são processados por 'pedalada climática' 

Reportagem: Phillippe Watanabe, 27/10/2021 

Resumo:  A União e o Ministério do Meio Ambiente estão sendo processados pelo 

Observatório do Clima por causa do desatualizado plano climático nacional e, 

consequentemente, pelo descumprimento da PNMC (Política Nacional de Mudança do Clima). 

A nova meta do Brasil, apresentada no fim de 2020, para redução de emissões é tida como uma 

“pedalada climática”. A ação civil pública foi protocolada na terça-feira (26), na Justiça 

Federal do Amazonas. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/uniao-e-ministerio-de-meio-ambiente-sao-

processados-por-pedalada-climatica.shtml  

 

 

Notícia: Brasil vai demonstrar a sustentabilidade do agronegócio na COP26 

Reportagem: Governo Federal, 28/10/2021 

Resumo:  Os produtores rurais brasileiros estão comprometidos com a sustentabilidade na 

produção de alimentos. A garantia deste compromisso está nos documentos entregues pela 

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA) ao Governo Federal para serem apresentados na 26ª Conferência das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que ocorre de 1º a 12 de novembro em Glasgow, 

na Escócia. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/10/brasil-vai-demonstrar-a-

sustentabilidade-do-agronegocio-na-cop26  

 

 

Notícia: Para indústrias, imagem ambiental do país prejudica exportações 

Reportagem: Do R7, 28/10/2021 

Resumo:  Uma pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgada 

nesta sexta-feira (29),  mostra que a agenda ambiental é uma preocupação de praticamente 

todas as empresas do país. Apesar de a maioria dos executivos das indústrias não exigir de seus 

fornecedores práticas sustentáveis, 69% acreditam que a imagem do Brasil nesse tema 

prejudica a venda de produtos nacionais. 

https://noticias.r7.com/economia/para-industrias-imagem-ambiental-do-pais-prejudica-

exportacoes-29102021  

 

 

Notícia: Investimentos sustentáveis: boas notícias para as novas gerações 

Reportagem: Fernanda Camargo, 29/10/2021 
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/uniao-e-ministerio-de-meio-ambiente-sao-processados-por-pedalada-climatica.shtml
https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/10/brasil-vai-demonstrar-a-sustentabilidade-do-agronegocio-na-cop26
https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/10/brasil-vai-demonstrar-a-sustentabilidade-do-agronegocio-na-cop26
https://noticias.r7.com/economia/para-industrias-imagem-ambiental-do-pais-prejudica-exportacoes-29102021
https://noticias.r7.com/economia/para-industrias-imagem-ambiental-do-pais-prejudica-exportacoes-29102021


 

Resumo:  O mercado de capitais está mudando. O número de fundos sustentáveis nas 

plataformas de investimento cresce diariamente. Logo que o movimento começou, em meados 

de 2020, lembro que fizemos uma busca por fundos com o nome ESG, ASG, Sustentável, 

Verde etc – em poucos meses, mais de 50 fundos novos haviam surgido. Obviamente que cada 

um com seu próprio critério. Dentre as boas notícias agora, em outubro, a Anbima anunciou 

que está definindo critérios para identificar fundos sustentáveis. 

https://einvestidor.estadao.com.br/colunas/fernanda-camargo/investimentos-sustentaveis-

boa-noticia-novas-geracoes  
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