CLIMATE REALITY LEADERSHIP CORPS
TREINAMENTO VIRTUAL PARA O BRASIL
RESUMO DA AGENDA DO TREINAMENTO
AGOSTO DE 2022
As sessões obrigatórias serão transmitidas em duas opções de horário:
Opção 1: 12h às 13h30m (UTC -3, Brasília)
Opção 2: 19h às 20h30m (UTC -3, Brasília)
Discussões obrigatórias em pequenos grupos ocorrerão das 20h30 às 21h (UTC -3, Brasília).
Nas seguintes datas:
Segunda-feira, 22 de agosto
Terça-feira, 23 de agosto
Segunda-feira, 29 de agosto
Terça-feira, 30 de agosto

AGENDA DO TREINAMENTO VIRTUAL PARA O BRASIL
*Todos os horários em UTC –3 (Brasília)
Enquanto você espera as transmissões, as sessões de orientação sob demanda estarão disponíveis a
partir de 18 de agosto, para você assistir quando quiser. Assista ao vídeo com instruções sobre como
navegar no site do treinamento e, em seguida, inscreva-se em sessões como Speed Networking.
Esperamos que você goste!

Sessões de orientação sob demanda
Discurso de boas-vindas (obrigatória)
Al Gore, fundador e presidente do The Climate Reality Project
Introdução ao Climate Reality Leadership Corps (obrigatória)
Guilherme Syrkis, diretor executivo do Centro Brasil no Clima (CBC)
Renata Moraes, gerente do escritório do The Climate Reality Project no Brasil
Compromisso do Climate Reality com a diversidade, igualdade, inclusão e justiça (obrigatória)
Julia Caon Froeder, coordenadora de educação climática, The Climate Reality Project Brasil
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TRANSMISSÃO 1: 22 de agosto (obrigatória)
Este primeiro dia de transmissões estabelece a base para sua experiência com o treinamento. Após as
observações introdutórias e o Reconhecimento de Ancestralidade e Diversidade Cultural, participe de
uma aula magna sobre a ciência e as soluções da crise climática, conduzida pelo fundador e presidente
do Climate Reality, Al Gore.
Introdução
Mestre de cerimônias
Reconhecimento de Ancestralidade e Diversidade Cultural:
A crise climática e suas soluções, parte 1
Al Gore, fundador e presidente do The Climate Reality Project
“Uma Verdade Inconveniente” apresentou a milhões de pessoas a realidade da crise climática e
inspirou outros milhões de pessoas a fazer a diferença em suas comunidades. Durante esta sessão, os
participantes assistirão à primeira metade de sua apresentação, que provocou um movimento global.

DISCUSSÕES EM PEQUENOS GRUPOS 1: 22 de agosto (obrigatória)
Das 19h30 às 20h
Discussões em pequenos grupos (para todos os participantes)
Hora de conhecer seu pequeno grupo junto com seu mentor! Durante esta primeira reunião, você terá
a chance de discutir o que deseja obter deste treinamento, bem como debater sobre a primeira
transmissão que acabou de assistir.

TRANSMISSÃO 2: 23 de agosto (obrigatória)
Hoje é o segundo dia da transmissão, e contará com a segunda e última parte de “A crise climática e suas
soluções”. Após a transmissão, você terá outra chance de se reunir com seu pequeno grupo e mentor.
Introdução
Mestre de cerimônias
A crise climática e suas soluções, parte 2
Al Gore, fundador e presidente do The Climate Reality Project
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DISCUSSÕES EM PEQUENOS GRUPOS 2: 23 de agosto (obrigatória)
Das 19h30 às 20h
Discussões em pequenos grupos (para todos os participantes)
Agora que você terminou de assistir “A crise climática e suas soluções”, seu grupo discutirá suas
reflexões e aprendizados da apresentação, em conjunto com seu mentor.

REUNIÕES DOS HUBS ESTADUAIS: 24 de agosto (opcional)
Das 19h às 20h30
Durante essas sessões interativas opcionais, os participantes terão a oportunidade de conhecer a
equipe da filial Brasileira e os líderes do Hub Estadual de sua região. Os participantes saberão quais
campanhas e projetos estão acontecendo em seu hub e como se envolver.

TRANSMISSÃO 3: 29 de agosto (obrigatória)
Esta noite apresentará a terceira transmissão, e você retornará aos seus pequenos grupos. Durante esta
transmissão, o fundador e presidente do conselho do Climate Reality, Al Gore, e nossos especialistas em
ciência responderão às perguntas enviadas pelos participantes.
Introdução
Mestre de cerimônias
Verdade em 10
Al Gore, fundador e presidente do The Climate Reality Project
Durante esta sessão, o fundador e presidente do conselho do Climate Reality, Al Gore, mostrará aos
participantes como fazer esta breve apresentação sobre a crise climática.
Sessão de perguntas e respostas com cientistas
Al Gore, fundador e presidente do The Climate Reality Project, e dois cientistas brasileiros.

DISCUSSÕES EM PEQUENOS GRUPOS 3: 29 de agosto (obrigatória)
Das 19h30 às 20h
Discussões em pequenos grupos (para todos os participantes)
Conecte-se com seu pequeno grupo para aprofundar seus relacionamentos e avaliar a experiência do
treinamento de todos até agora, em conjunto com seu mentor.
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TRANSMISSÃO 4: 30 de agosto (obrigatória)
Encerre a experiência do treinamento com algumas palavras inspiradoras de líderes brasileiros, e
saiba o que vem a seguir em sua jornada com o The Climate Reality Project. Parabéns por concluir
esta parte da sua jornada climática!
Introdução
Mestre de cerimônias
Do Sonho à Realidade: Esperançar por um País Melhor
Este painel apresenta ativistas brasileiros em defesa do clima, que trabalham para fazer o país que
sonhamos em ver – um país no caminho da redução de carbono, um país liderado pelos valores da
justiça climática.
Estratégia da Climate Reality no ano crítico de 2022
Phyllis Cuttino, CEO, The Climate Reality Project
Saiba mais sobre as metas do Climate Reality para 2022 e como planejamos alcançá-las, incluindo
nossas ações relacionadas ao Acordo de Paris e nossas campanhas atuais.
A seguir: Ingressando no Movimento pela Mudança
Renata Moraes, gerente do escritório do The Climate Reality Project no Brasil
Conheça algumas práticas recomendadas para se preparar ao sucesso, embarcando em sua jornada
como Climate Reality Leader.
Apresentação do Prêmio Green Ring Alfredo Syrkis
O Prêmio Green Ring recebeu o nome de Alfredo Syrkis, ativista e político brasileiro que passou seus
últimos anos como diretor da filial do Climate Reality Brasil. Este prêmio é concedido a cada
treinamento a um excelente Climate Reality Leader, em reconhecimento à sua dedicação em resolver
a crise climática.
Encerramento

DISCUSSÕES EM PEQUENOS GRUPOS 4: 30 de agosto (obrigatória)
Das 19h30 às 20h
Discussões em pequenos grupos (para todos os participantes)
Na última reunião em seu pequeno grupo e seu mentor, você discutirá suas maiores conclusões e
como pode ser sua jornada como novo Climate Reality Leader nos próximos meses.
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OUTRAS OPÇÕES DE CONTEÚDO:
Painéis de debates (obrigatório asistir pelo menos um):
Os impactos das mudanças climáticas vão muito além do aumento das temperaturas. Todas as sessões
exploram uma questão social ou ambiental afetada pela crise climática, concentrando-se nas conexões
entre impactos climáticos, justiça e soluções. É necessário assistir pelo menos uma sessão para concluir
o treinamento.
1. Mantendo a Amazônia de pé
Este painel de debates será um mergulho profundo na importância de manter a Amazônia de pé.
Será discutida a necessidade de acabar com o desmatamento, fomentar a bioeconomia e respeitar
os direitos dos indígenas e de outras comunidades tradicionais.
2. Agricultura regenerativa no Brasil
Este painel de debates se concentrará na agricultura regenerativa no Brasil. Os especialistas
discutirão o papel de grandes e pequenos produtores, tecnologias de baixo carbono e a importância
de respeitar as comunidades tradicionais e indígenas.
3. Oportunidades da economia zero carbono para o Brasil
Este painel de debates explorará oportunidades da economia zero carbono para o Brasil.
Especialistas discutirão a transição dos combustíveis fósseis, a mudança para energia renovável e
infraestrutura verde.
4. Sustentabilidade urbana e justiça climática
Este painel de debates se concentrará na urgência da adaptação e resiliência nas cidades. Os
especialistas discutirão a ciência no último relatório do IPCC, as oportunidades no transporte
urbano, como as cidades podem se planejar para proteger populações mais afetadas.
Sessões de desenvolvimento de habilidades (obrigatório assistir pelo menos um):
Aprenda as habilidades necessárias para desenvolver e colocar em prática medidas significativas no
combate à crise climática. As sessões ensinarão distintas habilidades essenciais. É necessária uma sessão
para concluir o treinamento.
1. Envolvendo sua cidade no movimento climático
Esta sessão oferecerá habilidades para as pessoas criarem e envolverem as comunidades locais,
como cidades, na ação climática.
2. Se organizando para atuar nacional e internacionalmente
Esta sessão desenvolverá habilidades para as pessoas se envolverem em movimentos da sociedade
civil de combate à crise climática em âmbito nacional e internacional através de mobilização popular
e advocacy.
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3. Defendendo uma economia de carbono zero
Esta sessão desenvolverá habilidades para construir e participar de campanhas sólidas, relacionadas
à economia de carbono zero.
4. Construindo uma comunidade antirracista
Esta sessão desenvolverá habilidades para construir cidadãos e comunidades antirracistas.
Conversa inspiradoras (obrigatório assistir pelo menos um)
Essas sessões curtas, inspiradoras e sob demanda lhe darão a oportunidade de ouvir pessoas que
trabalham em soluções empolgantes de mudança climática e justiça social. É necessária uma sessão
para concluir o treinamento.
Vídeos das campanhas do Climate Reality (obrigatório assistir pelo menos um):
Essas sessões são uma visão geral das campanhas do Climate Reality que você pode participar.
É necessária uma sessão.
1. Pense global, aja localmente: Junte-se aos Hubs estaduais
Naene Nunes, assistente de engajamento, The Climate Reality Project Brasil
Durante esta sessão, os participantes saberão como se envolver em ações locais em Hubs estaduais
do Climate Reality Brasil, suas principais campanhas e chamadas à ação.
2. Justiça climática na prática: Junte-se à campanha Amazônia de Pé
Sergio Besserman, coordenador estratégico, The Climate Reality Project Brasil
Saiba como se envolver na campanha nacional da sociedade civil brasileira "Amazônia em Pé", que
busca criar um projeto de lei de iniciativa popular com o objetivo de promover a proteção de todas
as florestas públicas na Amazônia Legal.
3. Lute pela educação climática: Implemente o projeto de lei do Manifesto pela Educação
Climática em Sua Cidade
Luan Werneck, mobilizador juvenil, The Climate Reality Project Brasil
Durante esta sessão, aprenda a lutar pela educação sobre o clima em sua cidade. Descubra a campanha
que incentiva a criação de projetos de lei baseados no Manifesto Jovens pela Educação Climática e
outros programas de educação da filial Brasileira.
4. Apoie a luta pela justiça climática nas favelas: Assine o Manifesto pelos direitos climáticos da
Maré
Isadora Gran, coordenadora de engajamento e justiça climática do The Climate Reality Project Brasil
Saiba como apoiar a luta pela justiça climática em comunidades de baixa renda no Brasil e se engaje
no Manifesto pelos direitos climáticos da Favela da Maré, no Rio de Janeiro.
Sessões Speed Networking (opcionais, uma por participante):
O Speed Networking é uma oportunidade para conhecer e ter uma série de conversas breves com
outros colegas participantes. Também haverá sessões para os jovens. É opcional e será conduzida em
português.
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