
Em agosto, The Climate Reality Project e o ex-vice-presidente dos EUA e ativista ambiental Al 
Gore realizarão um treinamento em Português, on-line e gratuito sobre o clima.Essa oportunidade 
chega em um momento crucial para nossa política e nosso planeta, para discutir o que a crise 
climática significa para o Brasil e capacitar os cidadãos a liderar a luta por soluções, protegendo as 
comunidades mais vulneráveis.

No Brasil, a realidade das mudanças climáticas está se tornando dolorosamente clara. Chuvas 
intensas afetam cidades de todas as regiões. Secas intermináveis desencadeiam incêndios florestais 
devastadores em todo o país e em toda a Amazônia. O aumento da temperatura tem reduzido as 
fontes vitais de água, o que ameaça os povos indígenas, comunidades de baixa renda e a incrível 
biodiversidade que depende delas. A lista continua.

O Brasil está em uma encruzilhada. Abençoado com recursos naturais extraordinários, a nação tem 
a escolha de se tornar líder em baixa emissão de carbono na América Latina, fazendo uma transição 
justa para a energia limpa e adotando o desmatamento zero, a agricultura com inteligência climática, 
cidades e infraestrutura resilientes. Ou pode insistir nos combustíveis fósseis e continuar usando o 
mesmo modelo, e observar as temperaturas aumentarem e a devastação climática continuar.

Agora, nosso desafio é pressionar nossos líderes de negócios e políticos a escolher o caminho de 
baixo carbono e enfrentar essa crise de frente.

Neste mês de agosto, junte-se a nós no treinamento do Climate Reality Leadership Corps do Brasil 
para saber como a crise climática está transformando a região e como você pode fazer a diferença 
liderando a luta por um futuro saudável, justo e sustentável para todos.

POR QUE PARTICIPAR DO TREINAMENTO?
No treinamento você obterá as ferramentas, o conhecimento e as redes para se mobilizar em ações 
e promover soluções climáticas reais que protejam nosso meio ambiente, nossas comunidades e as 
pessoas que lutam para salvá-los. 

Participar do treinamento também concede a rara oportunidade de aprender diretamente com Al 
Gore, ex-vice-presidente dos EUA e referência na luta contra a crise climática, como aumentar a 
conscientização sobre o tema e inspirar as pessoas a agir, assim como ele fez com os filmes “Uma 
verdade inconveniente” e “Uma verdade mais inconveniente.” Junto com Al Gore estarão também 
uma série de brasileiros renomados, cientistas e vozes de comunidades tradicionais, indígenas e 
movimentos sociais.

Depois de concluir o treinamento, você se tornará membro do Climate Reality Leadership Corps, 
uma rede global de agentes de mudança com mais de 1.700 membros em todo o Brasil. 
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QUEM DEVE PARTICIPAR DO TREINAMENTO? 

• ●●●Falantes de português preocupados com a crise climática e prontos para fazer a diferença. 

• ●Jovens prontos para construir um futuro justo e sustentável.  

• ●Ativistas de outros movimentos sociais, como comunidades indígenas, comunidades 
tradicionais e a população negra, que querem abordar as mudanças climáticas em suas lutas.

• ●Líderes de comunidades de baixa renda que buscam proteger suas casas e territórios 
contra os impactos climáticos.

• ●Líderes de negócios e empreendedores que buscam implementar mudanças reais em suas 
empresas e inspirar mudanças em seus setores em geral.  

• ●Governantes ou corpo técnico de governos federais, estaduais e municipais que tenham 
interesse em adicionar mudanças climáticas em suas práticas e políticas públicas.

O QUE VOCÊ OBTERÁ COM O TREINAMENTO?

• ●Novas relações com outros ativistas do clima e da justiça climática.

• ●Uma compreensão mais profunda da ciência climática e das soluções que promovem 
oportunidades e equidade. 

• ●Uma maior conscientização de como a crise climática afeta nossas vidas diárias e 
aprofunda a disparidade em nossas comunidades.

• ●Habilidades essenciais para defesa, organização e alcance digital. 

• ●Um caminho a seguir para colocar em prática os conhecimentos após o treinamento.  

• ●Certificado internacional.

QUANDO É O TREINAMENTO? 

• ●Quatro sessões obrigatórias de treinamento serão transmitidas em duas opções de horário:  

Opção 1: 12h às 13h30 (UTC -3, Brasília) & Opção 2: 19h às 20h30 (UTC -3, Brasília) 

●22 de agosto |  23 de agosto | 29 de agosto | 30 de agosto

Quatro discussões obrigatórias em pequenos grupos ocorrerão das 20h30 às 21h (UTC -3, 
Brasília) nos mesmos dias.

• ●Visualização sob demanda, conforme sua conveniência, e sessões interativas opcionais 
disponíveis de 18 de agosto a 2 de setembro. 

*Observe que o treinamento será realizado em uma plataforma na internet e poderá ser acessado com qualquer dispositivo 
habilitado para internet. Algumas sessões ocorrerão no Zoom, portanto, os participantes precisarão acessar com um dispositivo 
que tenha microfone e câmera. Como o treinamento será realizado pela internet, os participantes precisarão de uma conexão 
de internet estável e de alta velocidade. Recomendamos internet com velocidade de pelo menos 1.5 megabits por segundo.

Após a conclusão do treinamento, os participantes se tornam Líderes da 
Realidade Climática do Climate Reality, e farão parte de uma rede de mais de 

42.000 ativistas que representam mais de 170 países do mundo todo. 

PARA SABER MAIS E SE INSCREVER, ACESSE: 

climaterealityproject.org/training/brazil 

http://climaterealityproject.org/training/brazil 

