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Somos o th ink tank  brasi le i ro 
dedicado à política climática. Como 
uma organização apart idár ia  e 
independente, sem fins lucrativos, 
buscamos contribuir para que o Brasil 
tenha políticas públicas de impacto 
positivo para as pessoas e para o 
planeta. Contando com uma equipe 
especializada e multidisciplinar, 
atuamos desde 2019, por meio da 
combinação de dados, ciência e 
diálogo, para responder à emergência 
climática com ideias e tecnologias do 
nosso tempo.
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O ano de 2022 foi repleto de desafios: 
fizemos a lenta retomada da vida social e 
econômica pós-coronavírus, enfrentamos 
uma guerra contra a natureza em nosso 
país, levada a cabo por autoridades 
descompromissadas com o futuro do 
planeta e com a proteção de nossos 
ativos ambientais. Vivemos o luto do 
assassinato de defensores ambientais, 
como Bruno Pereira e Dom Philipps. 
Sentimos o temor de golpes institucionais 
contra nossa democracia. Cobramos a 
mudança das metas climáticas de baixa 
ambição e baixa integridade propostas 
pelo governo brasileiro às Nações 
Unidas. E atuamos ativamente para 
colocar o clima no centro do debate de 
uma eleição majoritária, a qual definiu 
nosso futuro democrático e ecológico.

Nós colocamos na caixa de ferramentas 
da Talanoa a inteligência de dados, a 
análise das evidências científicas, a 
comunicação estratégica, os diálogos 
públicos, o ativismo e o espírito 
público. Para tanto, reunimos uma 
equipe multidisciplinar e intergerações, 
somando mais de 30 pessoas, baseadas 
em 5 estados e em 4 regiões do país. 

Foi com esse time que avançamos para 
efetivar nossa missão de usar as ideias e 
tecnologias do nosso tempo para colocar 
o Brasil na vanguarda climática global. E 
foi no cenário de crises da democracia 
e do clima que  o Instituto Talanoa 
cresceu e se consolidou como uma das 
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instituições mais atuantes no campo das 
políticas climáticas no país. 

Destaco nossa contribuição por meio do 
documento Reconstrução, ponto alto do 
monitoramento sistemático das decisões 
do governo federal que realizamos entre 
2019 e 2022. Criado no seio da Política por 
Inteiro, esse esforço revisitou milhares 
de decisões publicadas no Diário Oficial 
da União nesses anos e identificou o 
conjunto de matérias a serem revogadas, 
repristinadas e revistas a partir de 2023. 
Ouso dizer que esse foi o monitoramento 
mais completo já realizado sobre uma 
política pública brasileira. Ele foi entregue 
ao governo eleito e seu time de transição, 
com elogios e agradecimentos pelo 
“luxo” de contar com um material inédito, 
rigoroso e de fácil uso para avaliação do 
estado “das coisas” e planejamento de 
ações futuras. 

Fizemos outros grandes trabalhos, que 
são apresentados neste relatório. Entre 
eles, desdobramos o monitoramento 
de políticas para estados amazônicos, 
aprofundamos “as talanoas” sobre 
temas prioritários na agenda climática 
e alcançamos mais de 115 mil ouvintes 
durante o período eleitoral por meio do 
podcast “ A Terra É Redonda (mesmo!)”, 
em parceria com a revista piauí.

Estivemos presente na sede da OCDE 
em Paris, na Assembleia Geral da ONU 

PALAVRA DA PRESIDENTE
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e na Climate Week em Nova York, no 
primeiro Brazil Climate Summit da 
Universidade de Columbia, no Fórum 
Amazônia Sustentável em Alter do 
Chão, na COP 27 em Sharm el-Sheik, 
e em muitos outros fóruns. Buscamos 
contribuir ativamente como membro 
de redes nacionais e internacionais, 
como a Climate Action Network (CAN), 
o Grupo de Financiamento Climático 
da América Latina e Caribe (GFLAC), o 
Observatório do Clima (OC) e a Coalizão 
Clima, Agricultura e Florestas. Além 
disso, co-lideramos a iniciativa Clima e 
Desenvolvimento: Visões para o Brasil 
2030, que reúne mais de 300 lideranças 
políticas e experts. 

Dentro  da nossa organização, 
aprimoramos processos, com a 
implementação de metodologias ágeis. 
Investimos em gestão financeira, 
nos processos de compliance e em 
governança interna, reforçando a 
solidez e a excelência da Talanoa. 
Nosso planejamento estratégico anual 
funcionou como um ponto de referência 
para todas as ações que realizamos.

Por incrível que pareça, em 2022 nós 
nos reunimos presencialmente e com 
todo o time Talanoa pela primeira vez. 
Em 25 de julho, nos encontramos em 

Curitiba, onde fica um de nossos 
escritórios. Revisitamos nossa história, 
já projetando um futuro pós-eleições, 
e traçamos estratégias para ampliar os 
impactos socioambientais e climáticos 
de nossas ações.

Def inimos também os valores 
fundamentais para a nossa organização: 
integridade, transparência, inclusão e 
diversidade. Refletimo-los em um Código 
de Ética e manuais de procedimentos 
internos. 

Por fim, mas não menos importante, 
em dezembro lançamos a nova marca 
do Instituto, criada pelo Estúdio 
Radiográfico para traduzir em cores e 
formas  o espírito Talanoa. 

Em 2023 já estamos trabalhando em 
muitos novos projetos e iniciativas 
e continuaremos atuando para que, 
democraticamente, uma nova geração 
de políticas públicas se torne resposta 
efetiva à emergência climática no Brasil.

Mais do que lembrar a todos que não 
temos mais tempo a perder, a Talanoa 
quer construir os caminhos para que 
nossa sociedade aproveite o tempo 
que temos para vencer a crise climática. 
Vamos juntos?

Natalie Unterstell
Presidente do Instituto Talanoa

0707
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Em 2022 a Talanoa apresentou à sociedade:
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DESTAQUES DE 2022

publicações, impressas e onlines, 
de estudos e conjunturas

boletins semanais e 
12 análises mensais55
normas sobre clima e meio 
ambiente captadas

12
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atos captados no Executivo 
pelo projeto Foco Amazônia426
citações em reportagens
nacionais e internacionais122

reproduções do Podcast  
A Terra é Redonda (mesmo) 
em 3 mesesMIL

09

publicações na imprensa 
mencionando a Talanoa e seus 
porta-vozes durante a COP 27

115

49



10

POLÍTICA POR INTEIRO
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Em 2022 aprimoramos o monitoramento 
diário da nossa iniciativa - desenvolvida 
com metodologia inédita e algoritmos 
próprios - para a captura de sinais 
relevantes e seus efeitos identificados 
nos atos publicados pelo Executivo 
Federal em temas relacionados à 
mudança do clima e ao meio ambiente. 

Publicamos 55 boletins semanais com 
os destaques para os sinais relevantes 
identificados e realizamos análises 
técnicas aprofundadas mensalmente. 
Queremos transmitir tendências e 
construir cenários, para que se tornem 
um bem público. Nossas análises 
têm sido utilizadas como subsídio 

para discussões de alto nível com 
lideranças políticas, ambientais e para 
estimular e incentivar os diferentes 
atores a criarem políticas públicas 
que possam minimizar os impactos 
causados pelas mudanças climáticas. 

Realizamos cinco reuniões do Painel 
de Especialistas da Política por Inteiro 
– grupo consultivo multidisciplinar. 
Dos encontros e de conversas ao 
longo do primeiro semestre, incluindo 
diálogos com campanhas eleitorais, foi 
elaborado o documento 8 Propostas 
para o Brasil virar o jogo na agenda 
climática em 2023-2026.
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RECONSTRUÇÃO

Lançamos um relatório com densa análise 
sobre os atos publicados pelo governo 
federal, intitulado “Reconstrução: 401 
atos do Poder Executivo Federal (2019-
2022) a serem revogados ou revisados 
para reconstituição da agenda climática 
e ambiental brasileira”, que faz parte 
da iniciativa Política por Inteiro. O 
documento foi divulgado por grandes 
veículos de imprensa do país e do 
Exterior, além de ter vasta repercussão 
nas mídias sociais. 

Como repercussão desse consistente 
estudo, três campanhas presidenciais 
adotaram o nosso Reconstrução como 
proposta de “revogaço de atos do poder 
Executivo”. Esse fato muito nos orgulha 
pois somos a única organização que, 
por via de uma iniciativa já consolidada, 
a Política por Inteiro, catalogou as normas 
infralegais tais como decretos, portarias 
e demais atos a serem revogados ou 
regulados em um novo governo. 

Passadas as eleições, entregamos o 
Reconstrução tanto para a sociedade civil, 

quanto para o recém eleito Presidente da 
República e para a sua equipe de transição, 
em formato aberto (manuseável), o 
que facilitou a utilização do estudo e a 
identificação das canetas infralegais 
a serem desfeitas ou refeitas. Assim, 
nosso trabalho impactou diretamente a 
transição de governo e tem subsidiado 
as tomadas de decisões de maneira a 
tornar célere o ritmo de reconstrução das 
políticas públicas federais nos quesitos 
clima, meio ambiente e questões afetas 
aos indígenas.
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FOCO AMAZÔNIA
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Em abril de 2022, lançamos a iniciativa Foco Amazônia, que contribui para um 
entendimento da política subnacional com impacto na região amazônica brasileira. 
Nos moldes da Política por Inteiro, a plataforma utiliza algoritmos e curadoria humana 
própria para monitorar os poderes Executivo e Legislativo dos estados da Amazônia 
Legal e para entrelaçar discursos, atos e ações. Parte do nosso time de analistas se 
reuniu na Amazônia e realizou eventos no Acre, no Amazonas e no Mato Grosso. Tais 
eventos contaram com a participação de mais de 100 pessoas entre acadêmicos, 
ativistas, atores políticos, lideranças regionais e jornalistas especializados na 
agenda, promovendo amplos debates regionais. Além das conexões presenciais e 
virtuais fomentadas pelos eventos, o lançamento do Foco Amazônia gerou impacto 
em mídia espontânea e engajamento digital, tendo sido divulgado em 35 matérias 
em TVs e rádios, inclusive com participações ao vivo da nossa equipe, além de mais 
de 430 acessos à nossa plataforma.

Números Foco Amazônia

426
11

327
435

122
mil

atos captados no Executivo 
de 2019 a 2022, sendo 248 
relevantes para a política 
de clima e meio ambiente

propostas legislativas
relevantes captadas  
desde 2015

alertas de
desmatamento
(DETER)

balanços 
mensais
balanços 
mensais

acesso à 
plataforma 
de dados
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Também produzimos, em parceria com o WWF Brasil e outras instituições, um 
vídeo amplamente divulgado em todas as mídias sociais sobre a Costa Amazônica 
enquanto território estratégico para a conservação da biodiversidade. O enfoque 
principal foi os prejuízos da exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas.

ASSISTA EM:

https://youtu.be/NDAgt7CItBY

COSTA AMAZÔNICA

13
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CLIMA E DESENVOLVIMENTO
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Na iniciativa Clima e Desenvolvimento, 
formamos uma plataforma de diálogo 
entre redes/coalizões e entre setores, 
atores políticos e a sociedade. Esse 
espaço gerou transformações diretas 
em 2022, como a mudança de decisão do 
governador do Rio Grande do Sul quanto 
ao arquivamento definitivo do projeto 
da Mina Guaíba que exploraria carvão 
mineral, areia e cascalho; e indiretas, como 
a inserção do clima como tema crítico 
nas eleições majoritárias e a formulação 
de propostas pró-descarbonização no 
Congresso Nacional.

A iniciativa sustentou uma articulação 
inédita em prol de um novo projeto de 
desenvolvimento nacional apoiado na 
economia de baixo carbono, conciliando 
a agenda econômica e ambiental da 
descarbonização com a necessidade de 
combater desigualdades e criar condições 
de inclusão social para todas as pessoas.

Este projeto foi também um propulsor 
para o desenvolvimento de novas 
parcerias. No evento Financiamento 
Climático, em setembro de 2022, 
real izamos a assinatura de um 
Memorando de Entendimento entre o 
Instituto Talanoa e o IPC - Investidores 
Pelo Clima, fortalecendo e viabilizando 
iniciativas conjuntas alinhadas com 
as missões e visões institucionais 
das duas organizações. O IPC tem 
como principal objetivo engajar e 
capacitar investidores profissionais 
locais para que avancem na agenda 
da descarbonização de portfólios, 
enquanto buscam retornos melhor 
ajustados ao risco. O movimento é 
formado por um grupo plural de 41 
investidores profissionais brasileiros, 
entre eles gestoras de recursos, fundos 
de pensão, seguradoras e family 
offices, com um patrimônio sob gestão 
superior a R$ 2 trilhões.
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DIÁLOGOS PELO CLIMA
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No âmbito da iniciativa, firmamos a 
narrativa pública de que precisamos 
ouvir atores no presente, desenhar 
cenários futuros e propor as melhores 
soluções para que o Brasil se 
prepare, crie e execute um plano de 
desenvolvimento que faça frente às 
exigências da mudança do clima. Com 
essa visão, realizamos, entre abril 
e setembro, 4 rodadas de diálogos 
setoriais presenciais em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, com a presença de 
mais de 140 representantes de diversos 
segmentos econômicos e sociais de 

várias regiões do país. Os eventos se 
desenvolveram em parceria com as 
seguintes entidades: Instituto Clima e 
Sociedade (ICS); Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa 
em Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro COPPE/UFRJ; 
Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS); 
Centro Brasil no Clima (CBD); ClimaInfo; 
Coalizão Brasil Clima, Florestas e 
Agricultura; Instituto Alziras; Uma 
concertação pela Amazônia; Coalizão 
Negra por Direitos e WWF Brasil.
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COLETÂNEA CLIMA E 
DESENVOLVIMENTO
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Fruto dos diálogos realizados com vários atores da sociedade, a partir do conhecimento 
gerado, publicamos uma Coletânea de quatro volumes com análises sobre: Precificação 
de Emissões, Transição Energética, Transição Justa e Financiamento Climático. A cada 
caderno debatemos com rigor técnico e analítico um aspecto que precisa ser enfrentado 
pelo Brasil para que o país conclua seu ciclo de transição econômica tendo como meta 
principal a redução do volume de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 50% até 
2030 e a zero em 2050. Nossa ambição é que esse material seja componente importante 
na tomada de decisão de atores públicos e privados com poder de ação e compromisso 
inegociável e imediato com a agenda climática da próxima década.

Lançamos em setembro, no Brasil, na Europa e na América do Norte, o “Cenário 
Continuidade”. O estudo, realizado pelos pesquisadores da COPPE/UFRJ como parte 
da iniciativa Clima e Desenvolvimento, mostra que o Brasil de 2030 alcançará volume 
de emissões de gases de efeito estufa alarmantes se não mudar a rota da sua política 
ambiental. No ritmo em que o país vinha em 2022, o Acordo de Paris seria descumprido. 
Os números foram debatidos em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro e também 
durante o Brasil Climate Summit, em Nova York, com a participação da presidente do 
Instituto Talanoa, Natalie Unterstell.
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PLANO DE 10 PONTOS PARA 
DESCARBONIZAÇÃO DO BRASIL

Em audiência pública no Senado, 
no dia 14 de setembro de 2022, 
lançamos o “Plano de 10 pontos 
para Descarbonização do Brasil - 
Recomendações para o Governo Federal 
2023 - 2026”, construído no âmbito da 
iniciativa Clima e Desenvolvimento. 
Nosso objetivo foi apresentar, de forma 
técnica e detalhada, as principais 
medidas a serem adotadas para a 
redução das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE), para que o Brasil 
se realinhe ao Acordo de Paris e chegue 
em 2025 em dia com a transição para 
uma economia de baixo carbono, com 
justiça climática. 

Realizamos entregas estratégicas 
deste documento para candidaturas de 
diversos estados e a presidenciáveis. 

Clima de Eleição

Nossa equipe participou de reuniões com 
as pré-campanhas de Ciro Gomes (PDT), 
Lula (PT) e Simone Tebet (MDB). Além 
dessas, foram feitas entregas também em 
reuniões para os então pré-candidatos 
Sérgio Moro e João Dória.

17

Dentro do projeto Rota do Advocacy, do Clima de Eleição, o Instituto Talanoa apoiou 
e disseminou publicamente a agenda Clima e Desenvolvimento, incentivando sua 
implementação por tomadores de decisão. O Instituto uniu-se à coalizão de organizações 
técnicas, disponibilizando materiais de referência, revisando a capacitação para 
candidaturas federais, contribuindo com eventual aula virtual, e participando de reuniões 
periódicas de monitoramento.
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A TERRA É REDONDA (MESMO)

18

Diversificando as plataformas de divulgação de conteúdo, lançamos, em parceria com 
a Revista Piauí, o podcast “A Terra é Redonda (mesmo)”., com oito episódios, fruto de 
40 entrevistas que reuniram grandes especialistas, cientistas e lideranças comunitárias 
para discutir como os governantes brasileiros devem lidar com as ameaças à natureza 
e como criar oportunidades socioeconômicas e levar o Brasil a assumir a liderança 
na agenda climática global. Um dos nossos objetivos ao investirmos na comunicação 
de massa foi traduzir os efeitos da crise climática para um maior número de pessoas. 
Disponível em todas as plataformas de áudio e canais da Revista Piauí, o podcast 
alcançou mais de 115 mil reproduções entre agosto e novembro de 2022.

“
”

Mais de 115 mil reproduções em três meses

https://open.spotify.com/episode/2prENFxN8pBoxwKWvlGM5Y
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BRASIL NA OCDE

Com o objetivo de qualificar a acessão do Brasil à OCDE no que se 
refere à agenda de mudança do clima e meio ambiente, a Talanoa 
produziu conhecimento técnico e participou de diálogos nacionais 
e internacionais em 2022.

Produzimos três publicações sobre a entrada do Brasil na 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Em maio de 2022, a Talanoa divulgou o estudo sobre o 
processo de acessão do Brasil à OCDE com foco especial nas 
políticas florestal e de mudanças climáticas. Em junho, a publicação 
“Considerações sobre o Roteiro de Acessão do Brasil – impactos 
para as políticas florestais e de mudanças climáticas” tratou de 
avaliar o roteiro que o país deve seguir, as ações que devem ser 
tomadas para ingressar na Organização. E a outra obra,“Acessão 
do Brasil à OCDE: Possíveis Ganhos de Eficiência”, constatou que 
o Brasil pode aumentar sua produtividade de forma geral com sua 
acessão à OCDE via melhorias regulatórias e maior transparência. 

Dentre as nossas atividades, organizamos e realizamos dois eventos 
Conjunturas e Riscos, via plataforma Youtube, com especialistas 
e membros da Talanoa, que debateram sobre o processo de 
acessão do Brasil à OCDE. Em fevereiro, o tema foi “OCDE, Brasil 
e Meio Ambiente”, com um passo a passo do ingresso do Brasil 
na Organização e o que a Amazônia tem a ver com esse processo, 
com a participação da consultora em sustentabilidade e diretora 
do Programa Avançado em ESG da Saint Paul, Ana Luci Grizzi. 
Em junho, com a divulgação do roadmap para a entrada do Brasil 
na OCDE, os convidados discutiram como estava o processo 
de acessão. O Embaixador Carlos Marcio Cozendey, à época 
representante do Brasil junto à OCDE em Paris; o embaixador da 
Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud; o professor Dr. Alberto Pfeifer 
(IEA-USP) e a professora Dra. Vera Thorstensen (CCGI-FGV) participaram do evento. Fruto 
das discussões realizadas nesses eventos e consultas de alto nível, muito conhecimento foi 
produzido e aprendizagens foram geradas, parte delas constantes nos diversos relatórios 
com análises e boletins que publicamos.
 
Fomos convidados pela Secretaria da OCDE a realizar uma exposição sobre desmatamento, 
no contexto de uma reunião de países-membros e convidados, na sede da organização 
em Paris, em junho de 2022. Ainda, assinamos uma carta enviada à OCDE por mais de 40 
instituições cobrando altos padrões regulatórios daquela entidade, em matéria de proteção 
ambiental, climática e indígena. 19
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SÉRIE NDC

20

Por meio de quatro publicações em 2022, buscamos 
propor ações para qualificar o processo de adesão 
do Brasil à Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que deve adotar 
políticas favoráveis ao meio ambiente. No primeiro 
semestre publicamos “NDC do Brasil: Avaliação da 
atualização submetida à UNFCCC em 2022”. E, no 
segundo semestre, lançamos a “Série NDC Brasileira”, 
em três cadernos:  

01 - Transparência - Brasil: a NDC que temos
02 - Credibilidade - Brasil: por uma NDC que inspire confiança. Síntese 
de análises independentes
03 - Ambição - Brasil: a NDC que precisamos, queremos e podemos. 

Vale lembrar ainda que o Instituto Talanoa publicou análises sobre a NDC ainda em 
fevereiro de 2022, sendo os primeiros a dar uma avaliação técnica crítica logo que a 
NDC foi atualizada. Publicamos nas redes sociais do Instituto e da Política por Inteiro, 
além de uma nota técnica assinada.
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A respeito dos litígios climáticos, 
concluímos, com o apoio técnico de 
consultores externos, a obra “Litigância 
Climática: Proposta para a Avaliação 
da Efetividade dos Litígios Climáticos 
no Brasil”. O lançamento da proposta 
ocorreu em fevereiro de 2023.

No âmbito da litigância climática, 
em outubro solicitamos ingresso 
como Amicus Curiae na ADI 7095, no 
Supremo Tribunal Federal (STF). A 
ação questiona a constitucionalidade 
da Lei n.º 14.299/2022, que prorrogou a 
contratação de energia elétrica gerada 
pelo Complexo Termelétrico Jorge 
Lacerda (SC) - com subsídios dos 
consumidores - por mais 15 anos a partir 
de 2025. O Instituto Talanoa pretende 
contribuir com novos argumentos e 
informações técnicas ao processo.

21

LITIGÂNCIA CLIMÁTICA
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TALANOA NA COP 27

Em relação à 27ª Conferência do Clima 
da Organização das Nações Unidas, 
a COP 27, que ocorreu de 06 a 18 de 
novembro de 2022, em Sharm El Sheikh, 
no Egito, fomos representados pela 
nossa maior delegação em relação às 
outras conferências da ONU das quais 
já estivemos presentes, sendo que 
realizamos e participamos diretamente 
de diversos eventos naquela ocasião.

Nossa equipe teve a oportunidade de 
acompanhar de perto a condução de 
rodadas de conversa do The Global 
Stocktake. A presidente da Talanoa, 
Natalie Unterstell, conduziu uma das 
seções e facilitou o diálogo, que tinha por 
objetivo indicar como governos nacionais 
e locais, instituições internacionais 
e financeiras, empresas e cidadãos 

podem assumir ações concretas para 
que finalmente o mundo se transforme 
em carbono zero.

O Instituto Talanoa, a Latin American 
Climate Lawyers Initiative for Mobilizing 
Action (LACLIMA) e o (WWF Brasil), 
apresentaram análises técnicas 
acerca dos ajustes imprescindíveis 
à implementação da NDC brasileira, 
considerando o histórico de atualizações 
realizado pelo governo federal desde 
2020: “A NDC que temos, que queremos 
e que podemos”. Considerando-se esses 
ajustes e aprimoramentos necessários na 
NDC em vigor, publicamos a “Série NDC 
Brasileira”. 

Ainda durante a COP 27, co-realizamos 
o evento “Mudando os Caminhos do 
Desenvolvimento”, no qual reunimos 
atores do sul global para debater a 
importância de clima e desenvolvimento 
andarem juntos. Foram compartilhadas 
experiências na agenda de transição 
justa, com a apresentação de novas 
iniciativas sobre justiça climática e 
desenvolvimento econômico: Energy 
Transit ion Mechanism  (ETM) na 
Indonésia, Just Energy Transition 
Partnership (JET-P) na África do Sul 
e também a nossa iniciativa Clima e 
Desenvolvimento. 
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Também participamos do “Embracing 
Nature as the Foundation for Global 
Security”. O evento apontou os 
riscos de segurança que estão direta 
e indiretamente ligados à perda da 
natureza, à mudança climática e à 
degradação ecológica.

Nossa equipe participou do encontro da 
sociedade civil com o presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva, com a ministra 
do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 
Marina Silva, e com outras autoridades 
brasileiras. Tivemos a oportunidade 
de entregar para eles o documento 
Reconstrução.

Durante a COP 27, a presidente do 
Instituto Talanoa, Natalie Unterstell, 
foi uma das facilitadoras nos painéis 
do Grupo da UNFCCC. Junto com 
especialistas de todo o mundo, 
Natalie participou de diálogos para 
buscar formas de como as lacunas 
na implementação do Acordo de Paris 
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podem ser supridas e como a cooperação 
internacional para a ação climática pode 
criar oportunidades de ação em todas as 
áreas.

Os diálogos técnicos foram realizados de 
forma equilibrada, holística e abrangente, 
com uma alocação equilibrada de 
tempo entre áreas temáticas (Mitigação; 
Adaptação; Meios de implementação e 
apoio).

Por fim, durante a COP 27, anunciamos 
o pré-lançamento de outra iniciativa 
inédita, a Nossa Descarbonização, uma 
plataforma que acompanhará o estado 
da descarbonização no Brasil por 
setor e apontará as políticas públicas 
imprescindíveis para que o país alcance 
suas metas de redução de emissões de 
gases de efeito estufa. O objetivo será 
avaliar os seguintes setores: transporte 
de carga e logística; orçamento; energia; 
agropecuária; governança; resíduos 
e saneamento; mobilidade urbana; 
precificação de emissões; indústria; e 
desmatamento. Mas isso é assunto para 
o Relatório Anual de 2023.
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TALANOA NA MÍDIA

Lula faces stiff challenge to fulfil vow to reverse Amazon 
deforestation in Brazil
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/05/lula-brazil-amazon-
rainforest-deforestation

What’s next for the Amazon?
https://www.nytimes.com/2022/11/01/climate/
amazon-climate-lula-bolsonaro.html

Brazil Is Losing Amazon Rainforest to Organized Crime, Traffickers 
Using the Region to Smuggle Drugs, Judge Says
https://www.latinpost.com/articles/157820/20221209/brazil-losing-
amazon-rainforest-organized-crime-traffickers-smuggle-drugs.htm

Marina Silva: ‘O Brasil vai assumir o protagonismo ambiental 
internacional’
https://www.opendemocracy.net/pt/marina-silva-brasil-vai-assumir-
protagonismo-ambiental-internacional/

El predominio conservador en el nuevo Congreso brasileño 
amenaza la agenda ambiental
https://www.nytimes.com/2022/11/01/climate/
amazon-climate-lula-bolsonaro.html

Brasil devastou quase 90% da mata atlântica e 20% da Amazônia 
depois da Independência
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/05/brasil-devastou-quase-
90-da-mata-atlantica-e-20-da-amazonia-depois-da-independencia.shtml
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De volta ao jogo
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2022/11/30/de-
volta-ao-jogo.ghtml

Senado dos EUA aprova pacote climático de US$ 370 bi
https://www.capitalreset.com/senado-dos-eua-aprova-pacote-climatico-
de-us-370-bi/

‘Descarbonização’ é a chave para garantir nosso futuro; Você sabe 
o que é?...  
ht tps: / /www.uol .com.br /ecoa/u l t imas-not ic ias/2022/10/05/
descarbonizacao-e-a-chave-para-garantir-nosso-futuro-voce-sabe-o-
que-e.htm

‘Pacote da destruição’ ambiental pode passar no Congresso ainda 
em 2022
https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/
noticia/2022/10/pacote-da-destruicao-ambiental-pode-passar-no-
congresso-ainda-em-2022.ghtml

‘Desmatamento zero’: o que Lula promete mudar na preservação 
da Amazônia
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63462152

O Assunto #836: O Brasil de volta à agenda climática
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/11/17/
o-assunto-836-o-brasil-de-volta-a-agenda-climatica.ghtml

O perigo do ‘revogaço’
https://www.estadao.com.br/opiniao/o-perigo-do-revogaco/

Lula deve rever ou revogar pelo menos 401 atos de Bolsonaro, 
aponta análise
https://br.noticias.yahoo.com/lula-deve-rever-ou-revogar-114100705.html
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SITES E REDES SOCIAIS

realizaram
visualizando 

nossas
páginas

CADASTRADOS

O site da TALANOA foi acessado em 2022 por:

USUÁRIOS

25.621
SESSÕES no site da 

POLÍTICA POR INTEIRO

36.763 106.736
VEZES

1.459Além disso, a iniciativa tem hoje que recebem seus conteúdos por e-mail.

realizaram totalizando

USUÁRIOS

5.565
SESSÕES

7.716 16.616
VISUALIZAÇÕES

DE PÁGINA
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Nas redes sociais, temos perfis ativos da Política por Inteiro e da Talanoa.

Fechamos 2022 
com mais de

por nossas 
publicações.
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DE PESSOAS ALCANÇADAS

1,1 MILHÃO

SEGUIDORES

2.575 2.300

4.291 559

1.661 1.922
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FALE CONOSCO
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contato@institutotalanoa.org

www.institutotalanoa.org

@institutotalanoa

@TalanoaReal

Instituto Talanoa
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APOIADORES EM 2022
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Clima e Desenvolvimento

Climate Action Network - CAN

Climate Advisers

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura

Fórum Amazônia Sustentável

International Climate Politics Hub - ICPhub

KitchenSink

Observatório do Clima - OC

Rede de Advocacy Colaborativo - RAC

REDES E PARCEIROS
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