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Australia plans to impose carbon tax on worst polluters

Austrália planeja impor taxa de carbono sobre os
piores poluidores

The Australian government has unveiled plans to
impose a tax on carbon emissions for the worst
polluters.

O governo da Austrália revelou planos para impor
uma taxa sobre emissão de carbono para os piores
poluidores.

Prime Minister Julia Gillard said carbon dioxide
emissions would be taxed at A$23 ($25; £15) per
tonne from 2012.

A Primeira Ministra Julia Gilliard disse que a emissão
de dióxido de carbono seria taxada em A$23 por
tonelada em 2012.

The country's biggest economic reform in a
A maior reforma econômica do país cobrirá 500
generation will cover some 500 companies. In 2015, a companhias. Em 2015, um esquema de mercado no
market-based trading scheme will be introduced.
comércio será introduzido.
Households are expected to see consumer prices rise Os consumidores estão esperando ver um aumento
by nearly 1%, and the move has been criticised by the nos preços ao consumidor próximo de 1%, e a
opposition.
decisão tem sido criticada pela oposição.
Critics argue the levy would damage economic
competitiveness.

Os críticos argumentam que a taxação prejudicaria a
competitividade econômica.

Australia is one of the world's worst emitters of
greenhouse gases per head of population.

A Austrália é um dos piores emissores do mundo de
gases de efeito estufa por cabeça de população.

The country relies on coal for 80% of its electricity
generation, and is a major coal exporter.

O país conta com o carvão para 80% de sua
eletricidade, e é um grande exportador de carvão.
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Anotações
O que eu comecei a fazer e me ajudou muito é copiar o texto em Inglês. Depois que comecei a copiar os
textos eu passei a entender melhor a disposição das palavras dentro dos parágrafos e ganhei mais vocabulário.

