
Painel apresenta medidas para a transição energética justa na América do Sul

Prefeitos e Secretários de Estado e municípios apresentam ações que vêm sendo

adotadas para alavancar a transição energética, tema que deve ser tratado sob a

perspectiva da equidade e da justiça climática.

O que está sendo feito de concreto para uma transição energética justa na América do

Sul? Esta é a pergunta que norteia o painel “Transição (realmente) justa: a

transformação energética acontece nas cidades”, que ocorrerá das 16h às 17h30

(horário do Egito) / 11h às 12h30 (horário de Brasília) do dia 9 de novembro, no Brazil

Climate Action Hub (Blue Zone da COP27). Responsável por cerca de 75% das emissões

de gases de efeito estufa do Planeta, o setor de energia é central no combate à crise

climática, e as cidades são imprescindíveis na adoção de medidas que promovam a

transição energética e a justiça climática. O evento terá transmissão ao vivo pelo site

do Brazil Climate Hub e tradução simultânea em inglês e português.

Prefeitos e Secretários de Estado e municípios da América do Sul apresentam ações

que vêm sendo adotadas para alavancar a transição energética, tema que não pode ser

tratado sem o enfrentamento das diferentes realidades sociais e desafios das

populações mais vulneráveis. No mundo, cerca de 760 milhões de pessoas não têm

acesso à energia elétrica, e 2,6 bilhões ainda cozinham com fontes de energia

indevidas. No Brasil, muitas famílias têm dificuldade de pagar a conta de luz e o gás de

cozinha, e cerca de 1 milhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica na Amazônia

Legal.

O painel contará com a participação do Prefeito de Niterói, Axel Grael, da Ex-Prefeita e

Secretária de Relações Internacionais da Cidade de São Paulo, Marta Suplicy, entre

outras autoridades, e é coordenado pelo ICLEI América do Sul. O ICLEI – Governos

Locais pela Sustentabilidade é a principal associação mundial de governos locais e

subnacionais dedicada ao desenvolvimento sustentável e representa oficialmente mais

de 30 redes de cidades nas negociações do clima perante a United Nations Framework

Convention on Climate Change (UNFCCC).

DADOS PRINCIPAIS DA PAUTA:

- DATA: 09/11/22

- HORA: 16h às 17h30 (horário do Egito) / 11h às 12h30 (horário de Brasília)

- EVENTO: “Transição (realmente) justa: a transformação energética acontece nas

cidades”

OBS: Assim que tivermos as conformações dos painelistas, acrescento no pé do texto os

nomes e cargos de todos os participantes. Abs

Contato: Cibele Carneiro (51) 98136-0755 - cibele.carneiro@iclei.org

Instagram: @iclei_sams

Facebook: @icleiamericadosul

Twitter: @ICLEI_SAMS



Linkedin: ICLEI América do Sul

Youtube: ICLEISAMS

https://www.brazilclimatehub.org/wp-content/uploads/2022/10/Transicao-realmente-justa-a-t

ransformacao-energetica-acontece-nas-cidades.pdf


