
 

Relação das principais notícias na mídia sobre o 

Encontro Internacional sobre Precificação de Carbono 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018 

 
 
13/07/2018 – Valor Econômico – Precificação de carbono, a oportunidade à porta 
 
https://www.valor.com.br/opiniao/5656979/precificacao-de-carbono-oportunidade-
porta 
 
21/06/2018 – Correio 24h: Especialistas e empresas defendem precificação do CO2 
no Brasil 
 
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/especialistas-e-empresas-defendem-
precificacao-do-co2-no-brasil/ 
 
20/06/2018 – Valor Econômico: Governança ineficiente dificulta a criação de 
mercado de créditos de carbono no país 
 
https://www.valor.com.br/brasil/5607001/governanca-ineficiente-dificulta-criacao-de-
mercado-de-creditos-de-carbono-no-pais 
 
20/06/2018 – Folha de São Paulo: Governo estuda embutir no combustível custo do 
efeito estufa 
 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/06/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa.shtml 
 
19/06/2018 – Valor Econômico: Estudo sugere etapas para mercado de carbono no 
país 
 
https://www.valor.com.br/brasil/5607001/governanca-ineficiente-dificulta-criacao-de-
mercado-de-creditos-de-carbono-no-pais 
 
19/06/2018 – Porta Estadão – Neomundo: Encontro Internacional para Precificação 
de Carbono tem críticas a subsídios para combustíveis fósseis 
 
http://www.neomondo.org.br/2018/06/19/encontro-internacional-para-precificacao-
de-carbono-tem-criticas-a-subsidios-para-combustiveis-fosseis/ 
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18/06/2018 – Folha de São Paulo – Mudar a direção rumo a uma economia de baixo 
carbono 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/06/gustavo-pinheiro-mudar-a-direcao-
rumo-a-uma-economia-de-baixo-carbono.shtml 
 
18/06/2018 – Portal Carta Capital – Envolverde: SP sedia encontro internacional 
sobre precificação de carbono 
http://envolverde.cartacapital.com.br/sp-sedia-encontro-internacional-sobre-
precificacao-de-carbono/ 
 
18/06/2018 – Instituto Escolhas: Evento debate precificação de carbono no Brasil 
 
http://escolhas.org/evento-debate-precificacao-do-carbono-no-brasil/ 
 
14/06/2018 – Porta Estadão – Neomundo: Precificação de Carbono em debate em SP 
 
http://www.neomondo.org.br/2018/06/14/precificacao-de-carbono-em-debate-em-
sp/ 
 
12/06/2018 – Portal Carta Capital – Envolverde: SP tem a quarta edição de evento 
sobre precificação de carbono 
 
http://envolverde.cartacapital.com.br/sp-tem-a-quarta-edicao-de-evento-sobre-
precificacao-de-carbono/ 
 

Complementos 
 
Biomassa Bioenergia: https://www.biomassabioenergia.com.br/imprensa/encontro-
internacional-para-precificacao-de-carbono-critica-subsidios-a/20180620-145449-
D766 
 
ND online: https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/governo-estuda-embutir-
no-combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
Notícia ao minuto: 
https://www.noticiasaominuto.com.br/economia/610325/governo-estuda-embutir-
no-combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
Biodiesel BR: 
https://www.biodieselbr.com/noticias/meioambiente/emissoes/governo-estuda-
embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa-200618.htm 
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Diário do Nordeste: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/coluna/gestao-
ambiental-1.211/gestao-ambiental-do-residuo-a-energia-1.1950103 
 
GS Notícias: http://www.gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-
financas/governo-estuda-embutir-no-combustivel-custo-efeit 
 
Jornal Tijucas: http://jornaltijucas.com.br/geral/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
 
Rede Acontece: http://redeacontece.com/governo-estuda-embutir-no-combustivel-
custo-do-efeito-estufa/ 
 
ND Online: https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/governo-estuda-embutir-
no-combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
MSN: https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/governo-estuda-
embutir-no-combust%C3%ADvel-custo-do-efeito-estufa/ar-AAyTD0O 
 
RIC Mais: https://ricmais.com.br/sc/noticias/governo-estuda-embutir-no-combustivel-
custo-do-efeito-estufa 
 
CGN: https://cgn.inf.br/noticia/298860/governo-estuda-embutir-no-combustivel-
custo-do-efeito-estufa 
 
Diário Regional: https://www.diarioregional.com.br/2018/06/20/governo-estuda-
embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
 
Yahoo: https://br.noticias.yahoo.com/governo-estuda-embutir-no-
combust%C3%ADvel-063000303.html 
 
Mix Vale: https://www.mixvale.com.br/2018/06/20/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
 
Notícias ao Minuto: 
https://www.noticiasaominuto.com.br/economia/610325/governo-estuda-embutir-
no-combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
Radar Amazônico: https://radaramazonico.com.br/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
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Jornal do Comércio: 
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/06/633891-governo-
estuda-embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa.html 
 
Repórter PB: https://www.reporterpb.com.br/noticia/brasil/2018/06/20/governo-
estuda-embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa/78206.html 
 
Jornal Integração: https://www.jornalintegracao.com/noticias/governo-estuda-
embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
Correio do Lago: http://www.correiodolago.com.br/noticia/governo-estuda-embutir-
no-combustivel-custo-do-efeito-estufa/73950/ 
 
Capitanbado: https://www.capitanbado.com/paraguay/frontera/governo-estuda-
embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa/97067 
 
Paraná Portal: https://paranaportal.uol.com.br/economia/426-combustivel-custo-
efeito-estufa/ 
 
APROBIO: http://aprobio.com.br/2018/06/20/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
 
UDOP: http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1167245 
 
Neomondo: http://www.neomondo.org.br/2018/06/14/precificacao-de-carbono-em-
debate-em-sp/ 
 
Meio Ambiente Rio: https://meioambienterio.com/2018/06/14/precificacao-de-
carbono-em-debate-em-sp/ 
 
Envolverde: http://envolverde.cartacapital.com.br/sp-sedia-encontro-internacional-
sobre-precificacao-de-carbono/ 
 
Portal Mato Grosso: http://www.portalmatogrosso.com.br/negocios/encontro-
internacional-sobre-precificacao-de-carbono-esta-em-debate/40869 
 
Ubiie: https://www.ubiie.com/2018/06/21/governo-estuda-embutir-no-combustivel-
custo-do-efeito-estufa/ 
 
BioDiesel Br: 
https://www.biodieselbr.com/noticias/biocombustivel/negocio/mercado-global-de-
biodiesel-devera-movimentar-us-50-bi-ate-2026-210618.htm 
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CCST: http://www.ccst.inpe.br/governo-estuda-embutir-no-combustivel-custo-do-
efeito-estufa/ 
 
SIAMIG: http://www.siamig.com.br/noticias/governo-estuda-embutir-no-combustivel-
custo-do-efeito-estufa 
 
Folha de Londrina: https://www.folhadelondrina.com.br/geral/governo-estuda-
embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa-1009107.html 
 
O Estado do Ceará: https://www.oestadoce.com.br/nacional/governo-estuda-
embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
Blog Já: http://www.blogja.com.br/governo-estuda-embutir-no-combustivel-custo-do-
efeito-estufa/ 
 
Blog Luciano Reis: http://www.lucianoreisnoticias.com.br/2018/06/governo-estuda-
embutir-no-combustivel.html 
 
97 FM Colatina: https://97fmcolatina.com.br/noticia/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
Brasil Web Rádio: https://brasilwebradio.com/noticia/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa 
 
O Imparcial: http://imparcial.com.br/noticia_folhapress/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa,FP1401476 
 
SINDICOMBUSTÍVEIS: http://www.sindicombustiveis.com.br/governo-estuda-embutir-
no-combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
 
Rádio CBS: https://radiocbs.com.br/noticia/governo-estuda-embutir-no-combustivel-
custo-do-efeito-estufa 
 
Consultoria Ambiental: https://consultoriaambientalctba.com.br/novidades/governo-
estuda-embutir-no-combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
 
AFCP: http://www.afcp.com.br/?p=30668 
 
Socioambiental: https://pib.socioambiental.org/pt/Not%C3%ADcias?id=190522 
 
Liderança News: http://liderancanews.com.br/governo-estuda-embutir-no-
combustivel-custo-do-efeito-estufa/ 
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