
 

Relação das principais notícias na mídia sobre o 

Encontro Internacional sobre Clima e Segurança 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018 

 
 
23/05/2018 – Instituto Clima e Sociedade: “A mudança climática é um multiplicador 
de riscos” 
 
http://climaesociedade.org/a-mudanca-climatica-e-um-multiplicador-de-riscos/ 
 
18/05/2018 – Folha de S. Paulo: Insegurança climática: uma emergência à conta-
gotas 
 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/05/alice-amorim-e-ana-toni-
inseguranca-climatica-e-uma-emergencia-a-conta-gotas.shtml 
 
18/05/2018 – Associação Brasileira de PCHs e CGHs: Crescimento da energia 
renovável deve alterar o cenário geopolítico  
 
http://www.abrapch.org.br/noticias/3222/crescimento-da-energia-renovavel-deve-
alterar-o-cenario-geopolitico 
 
18/05/2018 – SUL 21: Encontro Internacional no Rio debate clima e segurança 
 
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/05/encontro-internacional-no-
rio-debate-a-relacao-entre-clima-e-seguranca/ 
 
17/05/2018 – O Estado de S. Paulo: Mudanças climáticas ainda são questões de 
segurança nacional nos EUA 
 
http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/mudancas-climaticas-
ainda-sao-questao-de-seguranca-nacional-nos-eua/ 
 
17/05/2018 – Portos e Navios: Crescimento da energia renovável deve alterar o 
cenário geopolítico 
 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/crescimento-da-energia-renovavel-
deve-alterar-o-cenario-geopolitico 
 
17/05/2018 – Fontoura: Crescimento da energia renovável deve alterar o cenário 
geopolítico 
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https://fontoura.com/noticias/internacionais/crescimento-da-energia-renovavel-deve-
alterar-o-cenario-geopolitico/ 
 
16/05/2018 – Valor Econômico: Crescimento da energia renovável deve alterar o 
cenário geopolítico 
 
http://www.valor.com.br/internacional/5530199/crescimento-da-energia-renovavel-
deve-alterar-o-cenario-geopolitico 
 
11/05/2018 – Neomondo: Encontro Internacional sobre clima e segurança acontece 
no Rio de Janeiro no próximo dia 18 
 
http://www.neomondo.org.br/encontro-internacional-sobre-clima-e-seguranca-
acontece-no-rio-de-janeiro-no-proximo-dia-18/ 
 
11/05/2018 – Plurale: Encontro Internacional sobre clima e segurança acontece no 
Rio de Janeiro no próximo dia 18 
 
http://www.plurale.com.br/site/noticias-
detalhes.php?cod=16151&codSecao=1&q=Encontro+Internacional+sobre+Clima+e+Se
guran%C3%A7a+acontece+no+Rio+de+Janeiro+no+pr%C3%B3ximo+dia+18&bsc=ativar 
 
11/05/2018 – Meio Ambiente Rio: Encontro Internacional sobre clima e segurança 
acontece no Rio de Janeiro no próximo dia 18 
 
https://meioambienterio.com/encontro-internacional-sobre-clima-e-seguranca-
acontece-no-rio-de-janeiro-no-proximo-dia-18-29313 
 
11/05/2018 – Fatos Militares: Encontro Internacional sobre clima e segurança 
acontece no Rio de Janeiro no próximo dia 18 
 
https://fatosmilitares.com/evento-internacional-sobre-clima-e-seguranca-acontece-
no-rio-de-janeiro-no-proximo-dia-18/ 
 
11/05/2018 – Ambiente Brasil: Encontro Internacional sobre clima e segurança 
acontece no Rio de Janeiro no próximo dia 18 
 
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2018/05/11/143585-encontro-
internacional-sobre-clima-e-seguranca-acontece-no-rio-de-janeiro-no-proximo-dia-
18.html 
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11/05/2018 – Observatório do clima: Encontro Internacional no Rio debate clima e 
segurança 
 
http://www.observatoriodoclima.eco.br/encontro-internacional-debate-relacao-entre-
clima-e-seguranca-no-rio/ 
 
10/05/2018 – Revista Sociedade Militar: Encontro Internacional sobre clima e 
segurança acontece no Rio de Janeiro no próximo dia 18 
 
https://www.sociedademilitar.com.br/wp/2018/05/encontro-internacional-sobre-
clima-e-seguranca-acontece-no-rio-de-janeiro-no-proximo-dia-18-de-maio.html 
 
Setor 3: Encontro Internacional sobre clima e segurança acontece no Rio de Janeiro  
 
http://setor3.com.br/events/encontro-internacional-sobre-clima-e-seguranca-no-rio-
de-janeiro/ 
 
UBRABIO: Encontro Internacional sobre clima e segurança  
 
https://ubrabio.com.br/event/encontro-internacional-sobre-clima-e-seguranca/ 
 
Centro para Sustentabilidade: Encontro Internacional no Rio debate a relação entre 
clima e segurança 
 
http://www.ccst.inpe.br/encontro-internacional-no-rio-debate-relacao-entre-clima-e-
seguranca/ 
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