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Prefeitos e sindicatos se comprometem a fazer da COP 26 uma
plataforma de lançamento para uma década de ação climática
que promova empregos, habilidades, investimentos, equidade
social e que combata às desigualdades
Faltando 100 dias para a COP26 em Glasgow, cidades e sindicatos prometem
combater as mudanças climáticas e a desigualdade de maneira conjunta
Prefeitos prometem recrutar 1.000 cidades para a coalizão 'Race to Zero’ para
limitar o aquecimento global abaixo de 1,5°C
Glasgow, Reino Unido (23 de julho de 2021) - 100 dias antes do início da 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP26), treze prefeitos e
líderes sindicais se comprometeram a uma década de ação focada na criação de
empregos de boa qualidade e no combate às desigualdades, elevando a ambição
climática internacional e convidando outras cidades a se juntar aos seus esforços.
Prefeitos e sindicatos estão promovendo empregos de boa qualidade e acessíveis a
todos e todas, enfrentando a pobreza energética, melhorando a qualidade do ar e
investindo em infraestrutura resiliente. Preparando o palco para uma COP 26
ambiciosa em novembro, prefeitos e líderes sindicais se reuniram virtualmente ontem
para adotar formalmente uma Chamada para Ação delineando uma resposta comum
que enfrente ao mesmo tempo as mudanças climáticas e as desigualdades.
Os signatários da Chamada para Ação incluem:
Eric Garcetti, Prefeito de Los Angeles e Presidente da C40 Cities
Mohammed Adjei Sowah, Prefeito de Acra
Steve Adler, Prefeito de Austin
Ada Colau, Prefeita de Barcelona
Susan Aitken, Líder do Conselho Municipal de Glasgow
Sylvester Turner, Prefeito de Houston
Sadiq Khan, Prefeito de Londres
Giuseppe Sala, Prefeito de Milão
Kate Gallego, Prefeita de Phoenix
Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo

Jenny Durkan, Prefeito de Seattle
Randall Williams, Prefeito de Tshwane
Sharan Burrow, Secretária Geral, Confederação Sindical Internacional
Na Chamada para Ação prefeitos e líderes sindicais se comprometem a:
1. CRIAR NOVOS EMPREGOS: Implementar uma transição justa, proporcionando
empregos de boa qualidade para todos: Asseguraremos que todos os planos
climáticos ofereçam empregos de boa qualidade e apoiaremos os trabalhadores que
perdem empregos em setores poluentes a encontrar novas e melhores
oportunidades.
2. DESENVOLVER NOVAS HABILIDADES: Garantir que as pessoas recebam educação
e treinamento nas competências que necessitarão para o futuro: Trabalharemos em
conjunto com trabalhadores, empresas e academia para fomentar as habilidades de
que as pessoas precisam para ter acesso a bons empregos ao longo desta década.
3. FOMENTAR A EQUIDADE SOCIAL: Assegurar uma transição justa que não deixe
ninguém para trás, proporcionando, onde as competências municipais permitam,
proteção social e acesso a serviços públicos essenciais - como transporte público, água
e saneamento, alimentos saudáveis - a preços acessíveis, especialmente para as
comunidades mais impactadas pela crise climática, incluindo mulheres, pretos e
pardos, populações indígenas, e qualquer pessoa marginalizada com base na sua
etnia, origem, gênero ou condição social.
4. COMBATER AS DESIGUALDADES: Agir para combater as desigualdades de longa
data, combatendo a pobreza energética, melhorando a qualidade do ar e o acesso a
espaços verdes, investindo em infraestruturas urbanas resilientes e, onde as
competências municipais permitam, aprimorando os serviços sociais que beneficiem
nossas comunidades mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima.
5. ESTABELECER NOVAS PARCERIAS: Trabalhar em conjunto para estabelecer
caminhos para uma transição justa nas cidades: Trabalharemos junto em diálogo
social com empregadores e engajaremos comunidades, jovens e governos nacionais
no desenho de estratégias locais de transição justa.
6. BUSCAR NOVOS INVESTIMENTOS: Garantir os investimentos necessários para
entregar uma recuperação econômica verde e justa: Trabalharemos juntos para
garantir que os investimentos e todos os fundos de estímulo direcionados às cidades
apoiem ações climáticas inclusivas ambiciosas.

A Chamada para Ação também insta governos nacionais, sociedade civil, empresas,
investidores e instituições internacionais a atingir o mesmo nível de ambição e ação
climática inclusiva já observado nas cidades.
Em reunião virtual para líderes municipais, sindicalistas e parceiros, organizada pela
C40 Cities e pela Cidade de Glasgow, os prefeitos também se comprometeram a
acelerar os esforços para recrutar 1.000 cidades ao redor do mundo para implementar
planos de ação climática inclusivos, consistentes com o limite do aumento da
temperatura global em 1,5°C conforme estabelecido no Acordo de Paris, e iniciar uma
recuperação econômica verde e justa pós COVID-19. A campanha Cities Race to Zero
terá um papel fundamental para garantir um resultado impactante para as
negociações da COP26 em Glasgow.
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