
#ClimateStrike 

30 de Novembro de 2015 

Um milhão de estudantes pelo clima           

No dia 30 de Novembro mostre as suas mãos e junte-se ao movimento 

global Climate Strike, que acontece no primeiro dia da Conferência da 

ONU sobre Mudanças Climáticas (COP21). Os governos estão tentanto 

extrair e queimar todo o carvão, óleo e gás (combustíveis fósseis). Nós 

temos que parar com isso. É hora de acordar! Estão queimando o nosso 

futuro! Queremos ser 1 milhão de pessoas unidas em 30/11, para pedir: 

1. Mantenha os combustíveis fósseis enterrados 

2. Façam uma transição para 100%  de energia limpa 

3. Ajude as pessoas impactadas pelas Mudanças do Clima 

Junte os seus amigos e colegas de classe que concordam com estas 

demandas, tirem uma sua foto para o Climate Strike e post ela no 

Facebook ou outra mídia social com a hashtag #climatestrike 

Junte-se a nós também pelo site www.climatestrike.net. Nós 

manteremos contato com você para trabalharmos em ações conjuntas 

durante a COP21 e em 2016.  

 

 

 

 

 
 

 
Contato local:_____________________________________ 
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