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Presidente dos EUA anunciou plano ambicioso para reduzir
emissões de carbono no país
Obama observa a audiência durante sessão de perguntas e
respostas com o público, em Washington: presidente americano
quer diminuir emissões de CO2 – CHIP SOMODEVILLA / AFP
WASHINGTON – Barack Obama revelou, nesta segunda-feira, o
plano de sua administração para para reduzir as emissões de
carbono das usinas de energia. Em seu discurso, o presidente
dos Estados Unidos afirmou que a mudança climática é a maior
ameaça que o mundo enfrenta atualmente. Sua intenção é que os
estados americanos reduzam suas emissões de dióxido de carbono
em 32% até 2030.
Obama disse que está convencido de que nenhum desafio
representa uma ameaça maior para o “nosso futuro e as gerações
futuras”. O líder ainda afirmou que os EUA não podem correr o
risco de chegar tarde demais para deter os efeitos da mudança
climática.
Durante um anúncio formal feito na Casa Branca, apenas alguns
meses antes de uma grande conferência mundial sobre o clima em
Paris, Obama alertou que o mundo pode não conseguir reverter o
aquecimento global se medidas agressivas não forem tomadas.
O presidente ainda rejeitou as críticas de que seu plano

aumentará a conta de luz dos americanos, prejudicará a
população mais pobre e provocar demissões.
— É a coisa certa a se fazer — garantiu Obama.
Centenas de empresas, incluindo o eBay, a Nestlé e a General
Mills emitiram seu apoio ao plano de Obama de energia limpa,
anunciado como a ação mais forte de um presidente americano no
combate às mudanças climáticas.
O assessor da Casa Branca Brian Deese disse que as novas
normas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA representam o
“maior passo que qualquer presidente já deu para conter a
poluição derivada do carbono”. Os EUA são o segundo maior
emissor de carbono do mundo, depois da China.
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escreveram cartas a 29 governadores estaduais apoiando as
novas regras, que, segundo as companhias, beneficiarão a
economia e criarão empregos. Unilever, L’Oreal e Levi Strauss
também apoiam o plano.
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