
No dia 13 de março, sexta-fei-
ra, foi realizada a primeira 
reunião da Coalizão Brasil, 
Clima, Florestas e Agricultura, 
em São Paulo. 

Essa é uma iniciativa formada 
por coletivos, empresas, orga-
nizações da sociedade e indivídu-
os que buscam o avanço e sin-
ergias de agendas para focar 
em um dos maiores e mais 
abrangentes desafios enfrenta
dos pela humanidade, as mu-
danças climáticas. O diretor-ex-
ecutivo da Biofílica, Plínio 
Ribeiro, esteve presente nesse 
encontro.

A floresta é o mais importante 
ator nesse contexto. Sendo a 
maior fonte terrestre de captu-
ra e armazenamento de carbo-
no e, ao mesmo tempo sendo 
uma das principais vítimas das 
mudanças climáticas, sofrendo 
especialmente com o aqueci-
mento global e a mudança do 
padrão de períodos de chuva e 
seca.

Assim, o Brasil, que possui a 
segunda maior área de floresta 
do mundo, isso representa hoje 
o maior estoque de biomassa 
do mundo, tem papel impor-
tante 

neste ano-chave de 2015, 
diante da realização da COP 
15 e a expectativa de um 
acordo muito mais ambicioso 
e efetivo entre os países- 
membros da UNFCCC.

SobSob esse foco, a coalizão 
buscou aproximar importantes 
protagonistas, governo feder-
al e sociedade civil, visando 
consolidar negociações multi-
laterais e criar agendas de 
curto e médio/longo prazos. 

Primeiro, espera-se construir 
a Agenda Clima 2015, propon-
do a criação de um INDC do 
Brasil visando à meta propos-
ta pelo IPCC de conter o aqueci-
mento global, e, também, criar 
a Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável 2015-2030, para o 
país.

A coalizão acredita que, com a 
consolidação destas agendas 
e a criação de sinergias entre 
os importantes atores nacio-
nais, o país possa desenvolver 
uma economia com base flo- 
restal, apoiada em uma agri-
cultura e pecuária de baixo 
carbono e na proteção, manejo, 
restauração e plantio de flo- 
restas.
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