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Assunto: ALERTA MÁXIMO PARA A 
HUMANIDADE 

 

 Queridos 
amigos e 
amigas,  
15 mil 

cientistas 

enviaram um 

"alerta para a 

humanidade":  

 se não pararmos de poluir, nosso planeta 
estará condenado.  
 

Os fatos são aterrorizantes: várias espécies estão se extinguindo a uma taxa 

1000 vezes maior do que o natural. 90% da Grande Barreira de Corais na 

Austrália está morta ou quase, e os oceanos estão tão sufocados com 

plásticos que peixes se viciaram em comê-los.  

 

Mas os cientistas também descobriram um tipo 
de milagre -- um que salvaria a todos nós. Se 
protegermos metade do nosso planeta da 
exploração humana, nosso ecossistema 
conseguirá se estabilizar e regenerar. A vida na 
Terra vai se recuperar!  
 

Nossos governos já se comprometeram a proteger 25% do planeta, então 

sabemos que é possível. Nenhum outro movimento global está liderando 

esse plano de recuperação milagroso! 

 

E é aí que entramos.  

Muitos especialistas já concordam que é exatamente isso que 

o planeta precisa. E a Conferência da biodiversidade em 2020 

pode adotar essa proposta como meta global, se esse plano 

for acordado em conferências importantes como essa 

 

 



acontecendo agora no Egito.  

  

Mas isso não vai acontecer sem nós.  
A Avaaz tem impacto nacional, fôlego global e 
ambição suficientes para emplacar ideias 
colossais como essa. Quando lançamos nossa 
campanha por energia 100% limpa em 2013, 
muitos disseram ser utópica. Mas dentro de 24 
meses, todos os governos do mundo 
concordaram com a ideia.  
Nosso movimento não tem enormes quantias de 
dinheiro, mas com milhares de pequenas 
doações periódicas poderemos tornar o consenso 
científico em conhecimento público, e forçar os 
líderes políticos a nos escutar. Vamos contribuir 
hoje e tornar famoso esse plano milagroso, e 
salvar nosso planeta.  
 
Com esperança e determinação,  
 
Danny, Alice, Allison, Camille, Martyna, 
Jenny, Rosa , e toda a equipe da Avaaz  
 

Mais informações: 
  

A Avaaz é uma rede de campanhas global de 47 milhões de pessoas que 

se mobiliza para garantir que os valores e visões da sociedade civil global influenciem 

questões políticas nacionais e internacionais. ("Avaaz" significa "voz" e "canção" em 

várias línguas). Membros da Avaaz vivem em todos os países do planeta e a nossa 

equipe está espalhada em 18 países de 6 continentes, operando em 17 línguas. Saiba 

mais sobre as nossas campanhas aqui, nos siga no Facebook ou Twitter. 

 

 

 

Contribuição de Ir. Rosinha, RSCM   

→ Para entrar em contato com a Avaaz, escreva para nós no link 

www.avaaz.org/po/contact. 
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