
Confira na versão web

Boas vindas para nossa edição de abril! Aqui vamos trazer um conjunto de
notícias deste mês das Organizações parceiras do Manifesto para que você

nos ajude a pressionar sua cidade na adoção de políticas climáticas, além de
trazer as principais notícias e eventos relacionados à pauta climática. 

Criada a primeira Secretaria
Municipal do Clima do país

No início de fevereiro, a prefeitura de Niterói (RJ) criou a primeira secretaria
municipal do Brasil voltada para a mitigação de danos causados pelas

mudanças climáticas. Uma das primeiras discussões da pasta com outros
órgãos já entrou em pauta: Secretários vêm discutindo a eficiência da gestão

de resíduos, emissões de gases e mobilidade dos prédios públicos do
município. Pelo protagonismo na agenda ambiental, Niterói vai sediar em junho
deste ano o primeiro Fórum Estadual do Clima do Rio de Janeiro, a ser realizado

durante a Semana do Meio Ambiente.

Saiba mais sobre a nova secretaria
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Uberlândia (MG)

Amanda Gondim (PDT)

Em 3 meses de mandato, a parlamentar
e sua equipe, que apoiam o manifesto
Jovens Políticos pelo Clima, vêm
estreitando laços com representantes da
sociedade civil garantindo uma gestão
participativa. Seu trabalho é orientado
através dos ODS e assuntos como a
defesa e ampliação dos direitos da
mulher e uma maior transparência no
plano de vacinação local vêm sendo
pautados.

Conheça Amanda

Itajubá (MG)

Pedro Gama (PV)

Em diálogo direto com a Associação
de Catadores do município, Gama e
sua equipe, que apoiam o manifesto
JPPC, vêm cobrando uma postura
mais ativa da prefeitura na
construção de uma política municipal
de coleta seletiva. O mandato vem
trabalhando na regularização do
contrato entre a prefeitura e a
associação e na criação de um
mapeamento dos catadores no
município.

Conheça Pedro

Foto: Rodrigo Soldon - CC 2.0

Vereadores Jovens Políticos pelo Clima
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Salvador (BA)

André Fraga (PV)

A Casa aprovou e o parlamentar apoiador do
manifesto JPPC será líder da Comissão
Especial de Emergência Climática e
Inovação. O grupo de trabalho vai
acompanhar a implementação de planos
importantes da prefeitura como o de
mitigação e adaptação às mudanças
climáticas. O vereador também protocolou
um projeto de indicação para recuperar o
maior rio urbano da capital baiana, o rio
Camarajipe.

Conheça André

Fundação Amazônia Sustentável

Curso dá apoio de R$ 25 mil a
projetos sustentáveis de jovens
amazonenses

O Dia Mundial da Água, 22 de março,
marcou o início do Curso Técnico em
Gestão do Desenvolvimento
Sustentável para mais de 50 jovens
de Mamirauá (AM). O curso está
qualificando profissionais que vão
realizar a gestão de programas e
projetos voltados para o alcance dos

350.org

Companhias de exploração de
gás ameaçam fontes de água
na Argentina

Também no Dia Mundial da Água, a
350.org denunciou o risco que corre a
população de uma região da
província de Neuquén na Argentina.
Na área, companhias bilionárias
lucram com a extração de gás
através de subsídios públicos
causando danos à saúde física,

Notícias
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Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) na região. 

Ao final do curso, os estudantes
participarão do Laboratório de
Empreendedorismo, onde os
melhores projetos de conservação
dos recursos naturais vão receber um
apoio de R$25 mil.

Confira

mental e financeira das famílias que
vivem no local. 

Além do risco de contaminação das
reservas de água, as empresas que
atuam na região consumiram água
suficiente para encher mais de 9.200
piscinas olímpicas entre os anos de
2010 e 2020.

Confira

Instituto de Pesquisas Ecológicas

É preciso semear água neste
momento

Ao final do mês em que foi celebrado
o Dia Mundial da Água, Andrea Pupo,
Coordenadora de Educação
Ambiental do Projeto Semeando
Água do Instituto de Pesquisas
Ecológicas, escreve sobre o risco que
corre esse bem essencial às nossas
vidas. No texto ela mostra que as
medidas de uso consciente que
aprendemos não são mais
suficientes para garantir o uso
sustentável da água.

Confira

SDSN Amazônia

O que você precisa saber sobre
a água na Amazônia

No dia mundial da água a
organização compartilhou uma série
de informações sobre os recursos
hídricos da maior floresta tropical do
mundo. A Amazônia tem também a
maior bacia hidrográfica do planeta
composta por rios terrestres, como o
rio Amazonas e os chamados “rios
voadores”, que são formados pelo
vapor d’água da floresta e que
influenciam as chuvas no centro-sul
do nosso continente.

Confira
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ITDP Brasil

MobiliCampus agora com aulas
de mudanças do clima

No ar desde 2019, a MobiliCAMPUS
inicia o seu terceiro ano com o
objetivo de oferecer cursos gratuitos
sobre mobilidade urbana sustentável
para pessoas interessadas no tema.
A plataforma terá duas turmas em
2021 e traz novidades, como um novo
curso sobre Gestão da Mobilidade e
uma nova aula sobre Mobilidade e
Mudança do Clima, além de mais
vagas por turma.

Confira

Observatório Internacional da Juventude

Brasileiro é selecionado para
programa promovido pela ONU

O fundador do Observatório
Internacional da Juventude, Daniel
Calarco, é um dos quatro
selecionados para o grupo
Generation17, uma iniciativa da
Samsung em parceria com o United
Nations Development Programme -
UNDP, que visa o empoderamento de
jovens a partir da tecnologia para
trabalhar em prol dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Confira

Aliança Bike

O que fazer com as baterias dos
veículos elétricos?

A mobilidade elétrica já é uma

The Climate Reality Project Brasil

Prêmio homenageia Alfredo
Sirkis

A entrega do Prêmio Descarbónário
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realidade presente em quase todo o
planeta. Com o aumento da
demanda por este tipo de transporte
mais sustentável, cresce o desafio
sobre o que fazer com as baterias de
lítio usadas nos equipamentos.

Confira

será realizada hoje, dia 31.mar, às 19h.
O prêmio reconhece nacionalmente
projetos da área climática e
ambiental e homenageia a trajetória
de Alfredo Sirkis, um dos maiores
defensores da causa  no Brasil. 

Confira

Para além da Terra Arrasada-
Como desenvolver uma agenda
propositiva contra os crimes
ambientais no Brasil?

A Plataforma Cipó vai transmitir o
evento no próximo dia 13 a partir das
10h. O webinar contará com duas
mesas e participação de Tatiana
Roque (UFRJ), Caio Borges (iCS) e
outros convidados. Confira.

João Pedro Rocha Tatiane Alencar

Webinar - 13.abr às 10h

Quem faz
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Carioca, morador da
zona oeste do Rio de
Janeiro, é apaixonado
pela floresta e acredita
na solução coletiva para
desafios comuns e de
todos. João é Mestre em
Engenharia Urbana com
ênfase em planejamento
territorial e bacharel em
Gestão Pública.
@ojoaopedrorocha

Cria da Pavuna, zona
norte do Rio, atualmente
está vivendo novas
experiências no Espírito
Santo. Acredita na força e
potencial de cada um e
que eles são ampliados
quando estamos
conectados com a
natureza. Tati é Mestra
em Engenharia
Ambiental e bacharela
em Gestão Pública. 

@tatialencar23

Matheus Dantas
sergipano de
Itabaianinha e jornalista.
Vive atualmente no Rio
de Janeiro onde produz o
Laboratório de Inovação
Cidadã. Acredita na
inovação social e na
economia do comum
como uma das saídas da
nossa crise.

Pedro Almeida
carioca nascido em
Niterói, atualmente é
gestor de equipamento
público no Rio de Janeiro.
Acredita na
transformação de
realidades baseada em
oportunidades. Pedro é
bacharel em Logística.

Quem apoia

350.org Brasil

Associação Brasileira do Setor de Bicicletas - ALIANÇA BIKE

Associação de Amigos e Moradores de Vargem Grande - AMAVAG

Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro -
ANGÁ

Casa Causa



Centro Brasil no Clima - CBC

Coletivo Nossa Voz

Engajamundo

Fundação Amazonas Sustentável - FAS

Jornal O Clima

inCities

Instituto Internacional Arayara

Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ

ITDP Brasil

Mais Ativismo

Movimento Acredito

Núcleo de Planejamento Estratégico de Transporte e Turismo -
PLANETT

Observatório Internacional da Juventude

Plataforma Cipó

Polluters Out Brasil

Salve Barra de Jangada
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