Greta - Brochure portuguese.pdf

1

18/02/2020

17:03

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Qual GRETA és tu hoje?

JUNTA-TE AO CLIMATE SAVE MOVEMENT
A nossa missão é preservar a saúde do planeta ao acabar gradualmente
com os combustíveis fósseis, com a agricultura animal, com a pesca e
reflorestar a terra para acabar com o carbono existente na atmosfera.

Visit www.ClimateSaveMovement.org

“EU SOU VEGAN”
POR RAZÕES ÉTICAS, AMBIENTAIS E CLIMÁTICAS.

- GRETA THUNBERG
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O NOSSO PLANETA ESTÁ A MORRER, PRECISAMOS AGIR.

“A nossa casa está a arder. Quero que ajam como se a nossa casa estivesse a
arder, porque está.”
“Nós não fomos à escola hoje. Tu não foste trabalhar hoje. Porque isto é uma
emergência e nós não vamos só ficar a olhar."

Na terceira Greve Global do Clima, em Montreal, em frente a uma audiência de
meio milhão de pessoas, Greta descreveu o futuro terrível do nosso planeta se não
nos comprometermos a uma mudança profunda e sustentável.
Para evitar o risco de desencadear uma reação em
cadeia, irreversível ao controlo humano, devemos
permanecer abaixo do aumento da temperatura
global 1,5° graus centígrados.

420 gigatoneladas de CO2
É o nosso orçamento de CO2 desde janeiro
de 2018, para termos 67% de chances de ficar
abaixo do aumento de 1,5° graus centígrados
(estas são as melhores probabilidades).
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350 gigatoneladas de CO2
É o orçamento restante de
CO2 hoje em dia

A este ritmo, todo o orçamento de CO2
desaparecerá em menos de 8 anos e meio.
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Estes cálculos não incluem:
- aquecimento oculto devido ao ar tóxico
- poluição
- pontos de inflexão não lineares
- a maioria dos ciclos de feedback ou
- aspectos de igualdade e justiça climática
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Estes cálculos, diz Greta, “também contam com minha geração, a vossa
geração, e sugam centenas de biliões de toneladas de CO2 do ar com tecnologias que quase não existem. E nem uma única vez ouvi um político, jornalista
ou empresário sequer mencionar estes números. Eles dizem para as crianças
serem crianças. Nós concordamos. Deixem-nos ser crianças. Façam a vossa
parte. Comuniquem estes números em vez de deixar a responsabilidade para
nós. ”

TORNA-TE VEGAN. É GRANDE PARTE DA SOLUÇÃO.

A Greta não consome ou usa produtos de origem animal, por razões éticas, ambientais e climáticas. A Greta adora passar tempo com os seus dois cães adoptados.

Factos de Greta: A comida vegan preferida
de Greta são saladas, falafel e massa. Ao
pequeno almoço ela come pão com húmus.

Sabias que?
A agricultura animal é responsável pelo
menos por 14% das emissões de gases
de efeito estufa - isto é mais do que
toda a poluição de tubos de escape de
todos os transportes combinados!
A agricultura não contribui apenas
para os gases de efeito estufa. Também
prejudica o planeta porque cria
poluição de água, perda de biodiversidade, chuva ácida, degeneração dos
recifes de corais e desflorestação.

Para além de ser vegan, Greta também parou de voar e compra apenas coisas
essenciais. Ela fez com que os seus pais se sentissem culpados pelo seu papel na
destruição contínua do planeta até que eles pararam de voar e se tornaram vegans
também, incluindo a sua irmã, Beata.
"Ninguém está a agir como se estivéssemos em crise. Mesmo a maioria
dos cientistas e políticos verdes continuam a voar pelo mundo e a comer
carne e laticínios."

ACREDITEM. "NÓS SOMOS A MUDANÇA E A MUDANÇA ESTÁ A CHEGAR."

“A solução principal é tão simples que até uma criança consegue compreender. Globalmente gastamos mil vezes mais em subsídios para combustíveis fósseis do que em soluções naturais.” O Climate Save Movement
quer acabar com os subsídios da agricultura animal e apoia a mudança para uma
sistema alimentar à base de plantas.
“O mundo está a acordar. A mudança está a chegar, quer gostes ou não. Quanto
maior a pegada de carbono, maior o dever moral. Estamos a mudar o mundo e
nunca vamos parar de lutar. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para
parar esta crise. Os olhos das futuras gerações estão em cima de ti."

"O ATIVISMO FUNCIONA, POR ISSO AGE."

A Greta iniciou uma greve escolar em setembro de 2018 pedindo aos políticos
que tomassem medidas climáticas urgentes. Agora, as Fridays for Future, são
greves de estudantes que acontecem às sextas-feiras em todo o mundo. Algumas
vezes por ano, ocorrem greves globais. A quarta greve global foi dia 29 de novembro de 2019 - dias antes da 25ª cúpula climática da ONU. É importante fazer este
momento avançar - para alcançar mais pessoas e aumentar a mensagem até que
uma mudança real aconteça.
O Efeito Greta: Faz menos viagens aéreas e faz mais ativismo ambiental, como
foi visto no aumento da popularidade da Greta. Agora torna-te vegan e adiciona
isso ao efeito Greta!

