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Conferência sobre mudanças climá�cas traz sinal de alerta para todos os países

 A maior pauta do mês de novembro, em todo o planeta, 

chama-se 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climá�cas (COP26), realizada em Glasgow, na Escócia. Os 

obje�vos principais do encontro são reduzir os gases de efeito 

estufa e prevenir as mudanças climá�cas causadas pelos seres 

humanos.  
 A Organização das Nações Unidas (Onu) definiu, em 

2015, os 17 Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). 

O propósito da agenda global é focar nos desafios atuais, que 

vão desde o acesso à energia limpa, trabalho decente, redução 

das desigualdades, educação de qualidade, cidades 

sustentáveis, redução da pobreza e um consumo responsável, 

entre outros. 
 Para quem não conhece, os ODSs, em conjunto, 

compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Neste contexto, a Onu explica que a mudança climá�ca tem 

influência em muitos, senão em todos os ODSs, e que será 

impossível alcançar a Agenda 2030 sem fazer intervenções 

sérias no combate ao problema.
 A en�dade espera que cada país faça um plano a fim de 

reduzir a quan�dade dos gases de efeito estufa. Tais planos são 

chamados Contribuições Nacionalmente Determinadas. 

Pra�camente todas as nações concordaram em realizar esses 

planos em 2015, na COP21 em Paris, evento que ficou 

conhecido como o Acordo de Paris. O Brasil foi um dos 

países que assumiu esse compromisso, além de 

grandes potências mundiais. No entanto, a 

grande maioria dos países não cumpriu 

grande parte do plano.
 O acordo de Paris 

sobre mudança 

climá�ca previa 

manter o 

aumento da 

temperatura 

média global 

abaixo de 2ºC 

em relação ao 

período pré-

revolução industrial, 

limitando em 1,5ºC. 

De acordo com o 

documento, a medida 

reduziria 

significa�vamente os 

riscos e os impactos da 

mudança no clima.

3 - Mobilizar recursos financeiros. Os países desenvolvidos devem cumprir 
a sua promessa de arrecadar, no mínimo, $100bi de dólares para a crise 
climá�ca a cada ano.

2 - Proteger comunidades e habitats naturais - Essa proposta é para 

capacitar e incen�var os países afetados pela mudança climá�ca a 

proteger e restaurar os ecossistemas, construir defesas e tornar a 

infraestrutura e a agricultura mais resilientes, evitando a perda de 

moradia, de meios de subsistência e de vidas.

1 - Reduzir efeito estufa - Garan�r a emissão líquida zero de gases do efeito 

estufa no mundo até 2030 e manter 1.5 grau celsius. Para isso, os países 

deverão acelerar a supressão das usinas de carvão, reduzir o 

desmatamento, ampliar energia renovável (ex: energia eólica e solar) e 

agilizar a mudança para veículos elétricos.

Conheça as principais propostas da 26ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climá�cas (COP26) 
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Unicef: um bilhão de crianças estão expostas aos impactos da crise climá�ca 

 Crianças, adolescentes e jovens enfrentarão todas as 

consequências devastadoras da crise climá�ca e da insegurança 

hídrica, embora sejam os menos responsáveis. Segundo o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de um 

bilhão de crianças e adolescentes, ou seja, quase metade dos 

2,2 bilhões de meninas e meninos do mundo, sofrerão seus 

efeitos com riscos elevados. 
 O relatório do Unicef enfa�za que essas crianças e 

adolescentes enfrentarão uma combinação de exposição a 

múl�plos choques climá�cos e ambientais, com alta 

vulnerabilidade devido a serviços essenciais inadequados, 

como água, saneamento, saúde e educação. Os resultados 

indicam que os problemas irão piorar à medida que os impactos 

das mudanças climá�cas acelerarem. 
 Meninas e meninos da República Centro-Africana, do 

Chade e da Nigéria são os mais expostos às mudanças 

climá�cas, de acordo com o primeiro índice de risco climá�co 

do Unicef  focado nas crianças.
 "Pela primeira vez, temos um quadro completo de onde 

e como as crianças e os adolescentes são vulneráveis às 

mudanças climá�cas, e esse quadro é mais grave do que se 

pode imaginar. Choques climá�cos e ambientais estão minando 

todo o espectro dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

desde o acesso a ar puro, alimentos e água potável até o direito 

a educação, moradia, ser protegido contra a exploração e até 

mesmo o direito de sobreviver", explanou Henrie�a Fore, 

diretora execu�va do Unicef.

 Por outro lado, a diretora explica que ainda há tempo 

para agir. “Melhorar o acesso de crianças e adolescentes a 

serviços essenciais, como água e saneamento, saúde e 

educação, pode aumentar significa�vamente sua capacidade 

de sobreviver a esses riscos climá�cos. O Unicef pede aos 

governos e empresas para que deem ouvidos às crianças e aos 

adolescentes e priorizem ações que protejam meninas e 

meninos dos impactos, ao mesmo tempo em que atuam para 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa".

Greta Thunberg protesta junto a jovens por melhorias ambientais
 A a�vista Greta Thunberg liderou, no dia 5/11, junto a 

centenas de adolescentes e adultos, mais um protesto em 

defesa da pauta ambiental, in�tulado Fridays for Future 

(Sextas-feiras para o futuro). Desta vez em Glasgow, durante 

26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climá�cas 

(COP26).
 “Quase 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo 

assinaram nosso apelo para que os líderes mundiais acabem 

com a traição climá�ca durante a #COP26. As pessoas estão se 

mobilizando e se erguendo juntas”, escreveu Greta, na sua 

conta do instagram. Só nesta rede social, ela tem 13,4 milhões 

de  seguidores.
 Desde 2018, a garota ficou 

famosa mundialmente quando, ao 

invés de ir para aula, passou a se 

manifestar toda sexta-feira em 

frente ao Parlamento sueco, em 

Estocolmo, com uma placa feita 

a mão para tentar sensibilizar os deputados sobre a 

emergência climá�ca. 
 Sua manifestação foi transmi�da pelas redes sociais, 

ganhou o mundo e promoveu o movimento global Sextas-

feiras para o futuro.

Greta Thunberg 
ativista ambiental sueca.
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Brasil tem papel importante na COP26

 O Brasil é um dos países mais cobrados na Conferência 

das Nações Unidas sobre Clima (COP26) por ter um papel 

fundamental em evitar efeitos catastróficos das mudanças 

climá�cas. É nele que há a maior floresta tropical do mundo: a 

Amazônia. Ela possui 50% da biodiversidade do planeta. 
 Atualmente, o Brasil é o sexto maior emissor de gases 

do efeito estufa. Esses números foram apresentados no 

relatório técnico recente, publicado pela Carbon Brief, uma 

revista especializada em estudos sobre mudanças climá�cas.  O 

estudo mostrou também que o Brasil é o quarto maior emissor 

histórico de gás carbônico em números absolutos, ficando atrás 

apenas de EUA, China e Rússia.
 Os chefes de estado do G20, ou seja, as 20 maiores 

economias do planeta, incluindo o Brasil, representam 80% do 

produto interno bruto (PIB) do planeta e 80% das emissões de 

gases de efeito estufa. Este mês, o grupo fez um acordo em 

limitar o aquecimento global a 1,5 grau acima do nível pré-

industrial.
 Uma nova meta climá�ca com redução de 50% das 

emissões de gases do efeito estufa até 2030 foi apresentada 

pelo Brasil. O país foi representado pelo ministro do Meio 

Ambiente, Joaquim Leite. 

 Ele disse que o Brasil vai aumentar a meta de redução 

de gases poluentes de 43% para 50% até 2030 e que esse novo 

compromisso está oficializado na COP26, a Conferência das 

Nações Unidas sobre mudanças climá�cas que ocorreu em 

Glasgow, na Escócia.
 O governo brasileiro anunciou que vai antecipar a 

meta de zerar o desmatamento ilegal de 2030 para 2028 e 

alcançar uma redução de 50% até 2027. A proposta, conforme 

o governo, é que haja uma diminuição gradual da destruição da 

floresta em 15% ao ano entre 2022 e 2024, subindo para 40% 

de redução em 2025 e 2026, até alcançar desmatamento zero 

em 2028.

En�dades brasileiras par�cipam da 
Marcha Mundial pela Jus�ça Climá�ca 

 Diversas en�dades sociais e ecológicas do Brasil e de 

países de todo o planeta par�ciparam da Marcha Mundial pela 

Jus�ça Climá�ca, durante a 26ª Conferência das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climá�cas (COP26), realizada em Glasgow, na 

Escócia. Elas cobraram ações imediatas no combate à urgência 

climá�ca e reivindicaram jus�ça social an�rracista. 
 Par�ciparam uma pluralidade de en�dades do terceiro 

setor do Brasil, muitas delas representadas pela Coalisão Negra 

por Direitos, Alma Preta Jornalismo, além da Coordenação 

Nacional de Ar�culação de Quilombos (Conaq), Uniafro Brasil, 

entre outras.  O crédito da foto é da en�dade Alma Preta 

Jornalismo - @almapretajornalismo ..........................................
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 O Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) 
realiza eleições gerais no dia 30 de novembro para renovar o 
Conselho Execu�vo e o Conselho Fiscal para o biênio 
2022/2023. A única chapa inscrita foi a do atual presidente 
Fábio Macêdo. Conheça todos os candidatos da chapa no 
quadro abaixo. 
 A votação acontece das 8h às 17h, na sede do Sindicato, 
e das 8h às 13h, na Prefeitura do Recife, no 2º andar do edi�cio-
sede, onde funcionarão mesas coletoras de votos. 
 Auditor fiscal do município do Recife, Fábio Macêdo é 
formado em Engenharia Elétrica e Direito pela UFPE, com pós-
graduação em Direito Público pela Escola Judicial de PE 
(Esmape). Ele também já foi controlador do Recife.
 Macêdo explica que para o biênio 2022-2023 pretende 
obter uma maior integração com os demais fiscos municipais e 
en�dades nacionais e regionais para resolução de problemas 
comuns. “Acreditamos que 2023 será um ano de reformas, em 
especial a Tributária e a Administra�va, e exigirá uma atuação 
mais próxima ao Congresso Nacional”.
 No contexto local, Macêdo pretende - enquanto não há 
uma solução defini�va nacional - implantar medidas que 

Eleições do Sindicato dos Fazendários do Recife serão no dia 30 de novembro

preservem o modelo atual da remuneração da categoria dos 
fazendários. Além disso, ele obje�va aperfeiçoar as 
gra�ficações individuais e cole�vas do quadro de auditores e 
buscar uma valorização remuneratória dos analistas de 
Finanças Públicas.
 A Comissão Eleitoral do Afrem é formada por Adriana 
Luzia da Silva Cavalcante, Jéssica Lorena Cruz de Medeiros e 
Evaldo José Cou�nho Filho, como presidente, vice-presidente 
e secretário, respec�vamente.

Chapa única da Fenafim terá Fábio Macêdo para presidente 

 O auditor fiscal do Recife, Fábio Macêdo, irá se 

submeter também às urnas na eleição para presidência da 

Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 

Municipais (Fenafim).  As eleições acontecem no dia 23/11, 

antes do XXXII Congresso da Federação, que está programado 

de 24 a 26/11, no Centro de Convenções de Vila Velha/ES, e 

virtualmente por meio de plataforma online.
 Fábio Macêdo esclarece que as en�dades do fisco têm 

um papel importante no debate da Reforma Tributária.            

“À frente da Fenafim devemos atuar de forma estratégica e 

conjunta com outras en�dades municipalistas para defesa de 

uma Reforma Tributária que, além de preservar as atuais 

receitas próprias, promova uma simplificação do sistema 

tributário e diminua a dependência municipal da transferência 

de recursos de outras esferas de governo. Queremos promover 

uma maior integração entre as administrações tributárias como 

estrutura essencial para funcionamento do estado”.
 Ele enfa�za que a sua par�cipação na chapa única da 

Fenafim decorre da necessidade de buscar a união dos fiscos 

municipais, com o obje�vo de coordenar os esforços para os 

desafios impostos aos servidores municipais da administração 

tributária.
 Uma de suas propostas é promover uma maior 

integração entre a Fenafim e os fiscos municipais com as 

associações dos municípios de cada estado e as de âmbito 

nacional. “Nosso obje�vo é o fortalecimento municipal da 

federação, através da cooperação técnica, em especial, no 

desenvolvimento da receita própria. Também iremos apoiar os 

associados em demandas administra�vas e jurídicas, a fim de 

evitar que decisões desfavoráveis repercutam em outros 

municípios”. 

Conheça a chapa única do Afrem Sindical para o Biênio de 01/jan/22 a 31/dez/2023

Membros do Conselho execu�vo

Presidente: Fábio Henrique de Sousa Macedo 
Secretário Geral: João Antônio Victor de Araújo 
Diretor Administra�vo Financeiro: Luiz Ferreira da Costa Filho
Diretor de Assuntos Sindicais: Filipe Pinho Alves Barreto Campelo
Diretor Social: José Anchieta Tavares Belém 
Diretor de Aposentado: Antônio Gomes de Lima 
1º Suplente: Ana Carolina Costa Ferraz 
2º Suplente: Hélio Max de Carvalho Figueiredo 

Membros do Conselho Fiscal: Marcelo José Delgado Azevedo; Edcarlos 
Gomes de Souza; Karla Cris�na Barradas da Fonte; Manfredo de Andrade 
Sarda Jr.; e Luiz Marcos Rosas do Nascimento.
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