
 

 

 
                                                                           

 

 

 

UM DIA DIFERENTE... 

“DIA DA PAZ NO COLÉGIO DOMINUS” 

                                                                       

Tema de 2019: "Ação climática pela paz" 

O tema chama a atenção para a importância do combate às mudanças 
climáticas como forma de proteger e promover a paz em todo o mundo. 

As mudanças climáticas causam ameaças claras à paz e segurança 
internacionais. Desastres naturais deslocam três vezes mais pessoas do que 
conflitos, forçando milhões a deixar suas casas e buscar segurança em outro 
lugar. A salinização da água e das culturas está colocando em risco a 
segurança alimentar, e o impacto na saúde pública está aumentando. As 
crescentes tensões sobre recursos e movimentos de massa de pessoas estão 
afetando todos os países em todos os continentes. 

A paz só pode ser alcançada se forem tomadas medidas concretas para 
combater as mudanças climáticas. Em declarações aos jovens maoris e ao 
povo das ilhas do Pacífico na Nova Zelândia em maio, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, disse que “a natureza não negocia” e enfatizou quatro 
medidas principais que os governos devem priorizar para alcançar a 
neutralidade do carbono até 2050: poluição tributária, não pessoas; parar de 
subsidiar combustíveis fósseis; parar de construir novas usinas de carvão até 
2020; concentre-se em uma economia verde, não em uma economia cinzenta. 

As Nações Unidas, através do Dia Internacional da Paz, convocou todos a 
tomar medidas para combater as mudanças climáticas. Todo ser humano faz 
parte da solução - desde desligar as luzes, pegar o transporte público, até 
organizar uma campanha de conscientização em sua comunidade.  

O Colégio Dominus, mais uma vez, contribuirá para que  esta questão  faça 
parte da vida de todos seus integrantes. Desta forma, no dia 05 de novembro, 
3ª feira, realizaremos uma atividade de conscientização, que nos remeterá ao 
nosso propósito pedagógico e social. Será uma atividade interna durante o 
período de aula (haverá aula normal), porém os alunos poderão vir de roupa 
branca ou pelo menos a camiseta branca (os que não quiserem deverão vir 
uniformizados). 

Não falte! 
Dia 05 de novembro – 3ª feira 
Horário – normal de aula 

 ‘HOJE A PAZ ENFRENTA UM NOVO PERIGO: A EMERGÊNCIA 

CLIMÁTICA, QUE AMEAÇA NOSSA SEGURANÇA, NOSSOS MEIOS 

DE SUBSISTÊNCIA E NOSSAS VIDAS...”  

Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres 

 

Atenciosamente, 

COORDENAÇÃO 
 


