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A 25ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP 25)
A 25ª Conferência da ONU sobre Mudanças

devido à instabilidade social, cancelaram a

Climáticas (COP 25) que ocorreu em Madri,

realização desta Conferência. A Conferência se

Espanha, terminou na tarde do dia 15 de

tornou possível uma vez que a Espanha assumiu a

dezembro, 48 horas após o horário originalmente

responsabilidade fazendo todos os preparativos

planejado. Houve negociações, deliberações a

em um curto período de tempo. O local da

portas fechadas entre grupos de interesse. Da

conferência foi organizado em dois setores; O

mesma maneira, grupos da sociedade civil

setor azul foi destinado para eventos oficiais,

engajaram constantemente na defesa e na

exposições e negociações e o setor verde para

realização

ações da sociedade civil.

de

intervenções

estratégicas

e

manifestações pelos direitos da Terra e do bem-

A cada ano, a conferência sobre o clima ganha

estar das pessoas.

relevância devido a emergência climática que tem
afetado a vida das pessoas, a segurança e o bemestar. De modo geral, a sensação era de que a
ciência não pode ser ignorada. Devemos agir
agora uma vez que estamos em um ponto crítico.
Os impactos das mudanças climáticas são
ameaçadores. Nenhum país ou ser vivo será
poupado da catástrofe que a ganância humana
tem criado. Os mais afetados são os pobres, os
povos indígenas, as mulheres, as crianças e as

Daisuke Naurui - SVD, Pilar Trillo - LSA e Helen

pessoas portadoras de deficiência. Eles são

Saldanha - SSpS participaram da 25ª Conferência

expulsos de suas casas e países.

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

O único foco da Conferência foi "O tempo de agir

(COP 25) que ocorreu no IFEMA, Madrid, Espanha

é agora". O objetivo era abordar a necessidade

de 2 a 13 de dezembro de 2019 (prorrogada até 15

urgente de continuar com os esforços para limitar

de dezembro) sob a presidência do governo

o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos

chileno. Cerca de 25.000 participantes de 200

níveis pré-industriais, aumentando os esforços de

países, incluindo chefes de Estado e governo,

mitigação das emissões anuais globais de gases de

líderes

efeito estufa. Carolina Schmidt, presidente da

empresariais,

cientistas

e

ativistas

participaram deste evento global. Inicialmente, o

Conferência,

constantemente

conclamou

os

Brasil alegando razões financeiras e, depois o Chile,

delegados a aderirem ao plano ambicioso dada a
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emergência que poderia nos levar à extinção. Os

trata dos preços do carbono e dos mercados de

países negociaram questões pendentes como o

carbono, que exigiria compromissos concretos dos

artigo 6º do Acordo de Paris sobre o cumprimento

países mais poluentes, não foi adotado. Não

das metas nacionais de mitigação através dos

houve consenso quanto às regras do "artigo 6º"

mercados

Contribuições

sobre os mercados de carbono e outras formas de

Determinadas Nacionalmente (NDCs), estratégias

cooperação internacional. Esta era uma questão

de adaptação, perdas e danos associados aos

pendente da COP24 e agora, será negociada na

impactos das mudanças climáticas, gênero e

próxima COP. Isso revela a desconexão entre a voz

mudanças climáticas.

das pessoas, o conhecimento científico e as

de

carbono,

lacunas políticas.

Uma linguagem firme de

direitos humanos também está faltando no
documento final.
O secretário-geral da ONU, Antonio Guterrez, que
na plenária de abertura havia convidado os líderes
mundiais a mostrarem prestação de contas e
responsabilidade, pois qualquer coisa a menos
Participamos de diversos eventos paralelos e nos

seria uma traição de toda a nossa família humana

unimos a grupos de trabalho sobre direitos

e de todas as gerações que virão. O Secretário

humanos (HR e CC WG), grupos inter-religiosos e

tuitou no final da COP25, "Estou decepcionado

grupo de trabalho das Categorias de Mulheres e

com os resultados da COP25; A comunidade

Gênero

internacional

(WGC).

diariamente

grupos

realizavam

se

reuniam

uma

oportunidade

importante de mostrar maior ambição em

coordenação para advogar com as delegações dos

mitigação, adaptação e financiamento para

países. O WGC defendeu vigorosamente a

enfrentar a crise climática."

inclusão do Plano de Ação de Gênero que foi

Um forte senso de compromisso e solidariedade

adotado.

foi

entre os grupos da sociedade civil - povos

considerado insatisfatório não apenas para a

indígenas, trabalhadores, jovens, feministas e

sociedade civil, mas também para muitos países

ativistas foi animador. Estabeleceu-se uma meta

envolvidos no processo. Ela não alcançou o

para o futuro. Havia uma mensagem no final de

objetivo que havia sido proposto.

cada declaração dos grupos da sociedade civil

As negociações não foram capazes de chegar a um

durante o plenário de encerramento: “Poder do

consenso em muitas áreas, empurrando as

Povo! Justiça Climática!”

decisões para a COP26, que será realizada no

que a mudança vem do chão.

Reino Unido no próximo ano. As principais

Cerca de 15 membros do VIVAT participaram da

economias e Estados menores esforçaram para

Marcha pelo Clima no dia 6 de dezembro. No

resolver questões pendentes.

mesmo dia, pela manhã, membros do VIVAT da

resultado

da

reuniões

perdeu

de

O

e

Esses

conferência

O artigo 6º, que

Essa mensagem reitera
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Espanha, sob a liderança de Pilar Trillo LSA

participantes no evento. Os impactos das

organizaram um evento paralelo, "Migração,

mudanças climáticas têm maior impacto sobre a

mobilidade e mudanças climáticas: experiências

população mais pobre e pode resultar na falta de

baseadas na fé na reconstrução de vidas" que foi

moradia. As iniciativas que os membros do VIVAT

realizado em Puente de Esperanza. A mesa foi

na Espanha tomaram reacendem a esperança

composta por seis pessoas, três refugiados

dessas pessoas de viver uma vida digna.

climáticos e três membros do VIVAT. Eles
compartilharam suas histórias de lutas na

Por Helen Saldanha, SSpS - VIVAT International

reconstrução de suas vidas neste país. Havia 42

Evento de alto nível sobre o encerramento do 'Ano
Internacional das Línguas Indígenas 2019' na ONU, Nova York
No dia 17 de dezembro de 2019, foi realizado na

Culturas e seu desenvolvimento integral. Os

ONU, em Nova York, o evento de alto nível sobre o

delegados dos Povos Indígenas estão convencidos

encerramento do ' Ano Internacional das Línguas

que, se a ONU e todos os Estados membros,

Indígenas 2019', que contou com a presença da

conscientemente

Sua Excelência Sr. Tijjani Muhammad - Bande,

implementarem as visões de 2030 em relação aos

Presidente da Assembleia Geral, ECOSOC, UNESCO

"Objetivos de Desenvolvimento Sustentável"

e outras agências da ONU, em conjunto com

(ODS) e "Ninguém será deixado para trás", o "Ano

líderes indígenas de todo o mundo .

Internacional das Línguas Indígenas" é parte dos
ODS.

e

genuinamente,

Na reunião dos membros do comitê gestor,

o secretariado da UNESCO apresentou que em 10
meses foram realizadas cerca de 900 conferências
em 77 países, o que é recorde e mostra o
entusiasmo e o interesse dos Estados membros,
dos povos indígenas e de diferentes instituições.
Na seção temática do IYIL cinco temas que estão
sendo discutidos para implementações são: I. as
línguas dos Povos Indígenas, II. Educação, III.
Na

reunião,

experiências,

os delegados
envolvimentos,

relataram

suas

compromissos,

Saúde, IV. Desenvolvimento Sustentável e V.
Justiça.

atividades e sobre o futuro das Línguas Indígenas,
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um sistema de conhecimento distinto, uma índole
superior na humanidade e na relação com a
natureza, que as outras culturas não têm
experimentado. Apesar do passado amargo e
bárbaro, "Nós, os Povos Indígenas existem,
existimos no momento e existiremos no futuro".
Muitos representantes dos povos indígenas
exigiram da ONU e dos Estados-Membros a
ratificação da Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho, status dos "Povos
Indígenas" e a implementação da "Declaração dos
Direitos dos Povos Indígenas 2007 da ONU" em
letra e espírito.
Todos os membros presentes exigiram que a ONU
declarasse 'Uma Década do Ano Internacional das
Línguas Indígenas” para conservação, revitalização
e continuidade das Línguas e culturas indígenas.
No final, o Grão-Chefe Wilton Littlechild e o Sr.
Sem

dúvida,

os

economicamente

povos
e

indígenas

politicamente

são

Craig Ritchie fizeram suas observações finais; o Sr.

mais

Luis Montalvo realizou o culto tradicional e H.E

vulneráveis do que outros devido ao passado

Tijjani

histórico e doloroso, por causa do racismo, dos

Assembleia Geral, declarou o ano e a conferência

sentimentos

de

encerrada.

exploratório,

dominante

superioridade,
e

do

caráter

supressivo,

Muhammad-Bande,

presidente

da

que

consciente ou inconscientemente, foram impostos

Nicholas Barla

às suas culturas, línguas, arrebatando seus

Membro do Comitê Diretor para a organização do

recursos .....etc., mas as tribos também são povos

IYIL para a região da Ásia/ VIVAT Índia

vibrantes e ousados. Eles têm sua própria história,

Participação da SVD no Sínodo da Amazônia
Algumas congregações membros do VIVAT

ativo abordando várias questões através de

participaram ativamente do Sínodo da Amazônia,

eventos paralelos. No dia 8 de outubro, VIVAT

uma conferência mundial da Igreja Católica.

colaborou na organização de um seminário que

Fora da sala do sínodo no Vaticano, o VIVAT esteve

apresentava o compromisso da advocacia das
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ONGs religiosas na ONU. Em 15 de outubro, o Sr.

ações de advocacia e conscientização tanto nas

Samuel Drempetic, do Banco Steyler, falou sobre

bases quanto na ONU em Nova York e Genebra. Ao

economia e ética no seminário do CIMI. No dia 20

apresentar os casos concretos do Brasil e da

de outubro, houve uma reunião privada dos

Indonésia, eles partilharam a importância da

participantes

alguns

colaboração dos religiosos das bases e das ONGs

membros do VIVAT, nas Catacumbas de Domitilla,

na ONU. Eles enfatizaram que o tema deveria ser

onde os participantes fizeram um pacto para

tratado pelos próprios povos indígenas afetados, e

trabalhar em questões ambientais.

as ONGs religiosas deveriam apoiar e acompanhar

do

Sínodo,

incluindo

os esforços dos povos indígenas. Para isso, as três
ONGs com frequência convidam os indígenas à
Nova York e Genebra para expressarem suas
preocupações.

O

seminário

foi

uma

boa

oportunidade para aprender a melhor abordagem
sobre essas questões e o mecanismo da ONU que
podemos utilizar em nossa missão em relação aos
povos indígenas e ao meio ambiente.
Durante o período sinodal, a igreja de Santa Maria
em Traspontina foi estabelecida como uma "Tenda

Lobby, Economia, Finanças e Bancos Éticos.

Amazônica". Muitos eventos foram organizados e

Empresas

exposições realizadas. O VIVAT apresentou um

Amazônia.

multinacionais

e

exploração

na

pequeno painel sobre o trabalho dos membros na
base.

Este seminário foi organizado em 15 de outubro,
em Roma, pela Conferência dos Institutos

“Compromisso da sociedade civil em questões

Missionários na Itália, da qual a província italiana

indígenas e ambientais por meio de advocacia na

SVD é membro. Sr. Samuel Drempetic, diretor do

ONU”

departamento de Ética e Sustentabilidade do

No dia 8 de outubro, o seminário com o tema

Banco Steyler Ethik e o Sr. Emanuele Isonio, editor

acima foi organizado em Roma. O seminário foi

da revista "Valori", apresentaram como as

organizado

empresas

conjuntamente

pelo

VIVAT

multinacionais,

sistematicamente,

Internacional, Franciscanos Internacional (FI) e

destroem a natureza e violam os direitos humanos

Religiosas do Sacrado Coração de Maria (RSHM),

dos povos indígenas, e como a sociedade civil e as

três ONGs credenciadas pela ONU dirigidas por

congregações religiosas poderiam abordar o

congregações religiosas. Ir. Veronica Brand da

problema. O Sr. Drempetic apresentou o trabalho

RSHM, Budi Tjahjono (FI) e o Padre Robert Mirsel

do Steyler Bank, estabelecido pela SVD como um

do VIVAT falaram como cada ONG aborda os

"banco missionário", e suas abordagens éticas de

problemas indígenas e ambientais através de

investimento para as empresas e investidores. De
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acordo com ele, há mais investidores que

de bases missionárias para a advocacia financeira

consideram o ESG (Governança Ambiental, Social

é uma boa ferramenta para enfrentarmos os

e Corporativa) como critérios importantes para

problemas

investimentos, e o mercado de investimento ético

multinacionais.

causados

pelas

empresas

está crescendo. Ele disse que, particularmente, a
geração mais jovem está ficando mais sensível à

Daisuke Narui, SVD,

ESG. O "Scout Ético", um mecanismo único do

Secretário Executivo do VIVAT International,

Steyler Bank, SVD e SSpS que utiliza informações

Roma

Workshop sobre a Revisão Periódica Universal (UPR)
em Timor Leste, Dili 7 – 12 de outubro de 2019
De 7 a 12 de outubro de 2019, mais de 40

VIVAT Internacional. A maioria dos participantes

participantes se reuniram em Dili, capital do Timor

são

Leste (oficialmente: República Democrática do

Católicas com sede em Timor Leste e pertencentes

Timor Leste), para participar do workshop sobre a

ao VIVAT Internacional. Havia também delegados

Revisão Periódica Universal (UPR) organizado pelo

de ONGs e das comissões diocesanas JPIC.

membros

de

Comunidades

Religiosas
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Este workshop foi a resposta positiva do VIVAT

a lidar com os desafios dos direitos humanos e

Internacional ao pedido da filial indonésia do

lembrar os Estados de sua responsabilidade.

VIVAT para ajudá-los a se engajar no processo de
UPR em Timor Leste e indonésia. Membros do

Para começar, estabelecemos claramente alguns

VIVAT e outros parceiros na área, em Timor Leste

objetivos, que foram muito úteis para os

e na Indonésia, estão dispostos a participar desse

participantes

processo.

CSSp,

Pretendíamos que os participantes obtivessem

representante do VIVAT em Genebra, foi o

conhecimento sobre o sistema das Nações Unidas

responsável pela preparação e realização do

e os mecanismos de Recursos Humanos, com foco

workshop, e o Irmão Tino, da Edmund Rice

especial

Internacional, foi convidado a participar do

Esperávamos também que eles entendessem o

processo.

papel do Conselho de Direitos Humanos em

Pode-se perguntar: o que é a Revisão Periódica

Genebra e se familiarizassem com o processo de

Universal (UPR)?

UPR.

A UPR é o mecanismo das Nações Unidas que

No coração do processo, está o papel da sociedade

revisa os registros de direitos humanos de todos

civil na conscientização e promoção dos direitos

os 193 Estados-Membros da ONU. Também

humanos a nível nacional e internacional (ONU) ao

oferece a todos os Estados a oportunidade de

se envolver com o processo de UPR.

apresentar ao Conselho de Direitos Humanos as

Uma das contribuições mais frutíferas durante o

ações tomadas para melhorar a situação dos

workshop foi a visita do Ministro da Justiça do

direitos humanos em seu Estado. Além disso,

Timor, Sr. Manuel Carceres da Costa, que nos

oferece também à ONU a chance de abordar

visitou

questões de direitos humanos e ajudar os Estados

aprendizagem, sua segunda visita foi muito

O

Pe.

Andrzej

Owca,

na

duas

no

processo

Revisão

vezes.

do

Periódica

Como

workshop.

Universal.

processo

de
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importante quando participou, como palestrante,

notícias sobre o próximo passo do grupo de Timor

em uma das mesas. Todos os participantes

Leste.

tomaram consciência de que, no processo da UPR

Nosso profundo agradecimento ao Comitê

e na abordagem de direitos humanos, o governo é

Organizador que fez um ótimo trabalho. Tudo

nosso parceiro e temos que aprender a engajar e

estava bem planejado e preparado. Muito

colaborar com ele.

Obrigado.

O terceiro ciclo de UPR do Timor Leste ocorrerá
em 2021 e o relatório UPR da sociedade civil deve

Andrzej Owca, CSSp – representante do

ser apresentado no início de 2021. Esperamos ter

VIVAT Internacional em Genebra

COLOCANDO OS ÚLTIMOS EM PRIMEIRO LUGAR
Estudantes do STFK Ledalero celebram o Dia Mundial dos Pobres com os
Catadores
Colocar o último em primeiro lugar é um termo

de Jesus pelos pobres.

humanitário que significa colocar a minoria (em

Como parte das comunidades cristãs, juntamente

qualquer sentido) como prioridade. O pobre é um

com 47 seminaristas da SVD do Seminário Maior

dos grupos minoritários, para quem devemos

St. Paul de Ledalero, Maumere-Flores, Indonésia,

aplicar o que está escrito no Salmo 9,19: que "a

aproveitei esta oportunidade do Dia Mundial dos

esperança do pobre não perecerá para sempre".

Pobres para passar o sábado, 16 de novembro

Esta passagem inspirou o Papa Francisco a

de 2019, com os pobres para refletir sobre como

estabelecer o Dia Mundial dos Pobres em 2017.

nossas vidas e missão testemunham o amor

Desde então, o católico romano no mundo tem

preferencial de Jesus pelos pobres. No início da

celebrado 17 de novembro como o Dia Mundial

manhã daquele dia (sábado, 16 de novembro),

dos Pobres. Este ano de 2019 é o terceiro ano do

saímos da comunidade para "estar com" e "estar

Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no

para" os Catadores de Watuwoga, a cerca de 20

domingo, 17 de novembro. O Papa Francisco

Km de Ledalero. Havia 16 Catadores que nos

estabeleceu esse dia para oferecer à Igreja um Dia

receberam quando chegamos lá em Watuwoga.

Mundial dos Pobres, assim as comunidades cristãs

Depois de nos cumprimentarmos, trabalhamos

em todo o mundo podem se tornar um sinal ainda

juntos

maior da caridade de Cristo para os mais

selecionando-os por cerca de duas horas. Depois

vulneráveis e necessitados. Colocar os últimos em

disso, reunimos para almoçar e para oferecer-lhes

primeiro lugar em uma ação real é uma refinada

alguns presentes. Naquele momento, em nome

plenitude evangélica, isto é, o amor preferencial

dos seminaristas, ofereci minha total gratidão aos

coletando

materiais

recicláveis

e
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Catadores pela acolhida e hospitalidade e pela

de trabalharmos juntos. Além das palavras de

abertura de seus corações por aceitar a proposta

gratidão, eu também enfatizei

que os Catadores são parte de nossas vidas e

nos visitar aqui neste lugar sujo. Nós amamos

foram nossos grandes professores que nos

vocês. Manteremos seus nomes em nossos

ensinaram sobre muitos valores da vida. "Vocês

trabalhos e orações. Que Deus os abençoe", disse.

(Catadores) são parte de nossas vidas. Vocês são a

Depois de dizer adeus aos catadores, os

outra face de nossas vidas. Estamos aqui com

seminaristas e eu deixamos Watuwoga por volta

vocês não para dispersar simpatia, mas porque

das 15h. Agradecendo ao Papa Francisco por uma

amamos vocês como Jesus ama os pobres.

iniciativa tão inspiradora de ter o dia 17 de

Gostaríamos de aprender com vocês sobre

novembro como o Dia Mundial dos Pobres, como

trabalho árduo, diligência, paciência e otimismo....”

foi tão enfatizado pelo nosso Superior Geral da

A Sra. Laurensia Meti, a líder dos Catadores, disse

SVD na última edição (novembro de 2019) do

que eles estavam tão felizes pela grande

Boletim SVD (Nota Arnoldus).

oportunidade de encontrar e trabalhar com os
seminaristas. "Não temos nada para dar para

Por: Padre Henrikus Maku, SVD,

vocês. Nós só temos uma palavra, "obrigado" por

STFK Ledalero/VIVAT Indonésia
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Irmãs SSpS caminham com os
Indígenas Avá Guarani no Paraguai
A Congregação das Irmãs Missionárias Servas do

Este é o objetivo da missão. Nossa presença e

Espírito Santo tem mais de 42 anos de experiência

serviço é que a língua, as tradições e a fé do Povo

no trabalho com as aldeias sofridas dos Povos

Ava Guarani sejam respeitadas, defendendo os

Indígenas Avá Guarani dos estados do Alto Paraná

direitos à sua terra, recursos naturais, saúde e a

e Canindeyú. O lema desta missão é: "Que todos

memória, seus ritos, suas canções sagradas, que é

tenham vida e vida em abundância (Jo 10,10).”
alimentação saudável.

Os povos indígenas sofreram, irreversivelmente, a

oque lhes restam. Para os guaranis, a terra não é

expulsão das 36 comunidades às margens do Rio

propriamente um fator comercial, mas um lugar

Paraná devido à construção da barragem da

para viver seu "teko", sua cultura, suas crenças,

Hidrelétrica Binacional de Itaipú, que obrigou o

sua espiritualidade que faz parte do ser guarani.

povo Avá Guarani a abandonar seu modo de vida.

Diante dessa situação, o espírito desta Missão

Também são vítimas da invasão de empresas

Indígena é lutar pela melhoria das condições de

agropecuárias

outros

vida e da dignidade humana desses povos através

proprietários de terras que os retiraram de seus

da: luta por terra, educação, saúde, agricultura

territórios,

cuja

agroecológica, diálogo inter-religioso, elaboração

consequência é a extrema pobreza e a perda de

de materiais didáticos em sua própria língua e

soberania, permanecendo em pequenas ilhas

formação de associações.

cercadas pela monocultura de soja para o

Educação: Desde o início, as irmãs tem

Agronegócio. Eles perderam suas florestas, sua

acompanhado o processo de segurança territorial

maneira tradicional de se alimentar, sua terra, seu

de 29 comunidades. Todos os esforços foram

território, seus rios e córregos, seu ar puro, e agora

feitos desde a Pastoral com seu assessor jurídico,

eles estão em perigo de perder sua língua, sua o

apoiando e empoderando os povos indígenas e

estrangeiras

usufruindo

suas

e

de

terras,
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seus líderes, para que as comunidades vivam

treinados com o “oporaía (líder religioso) e um

seguras e tranquilas em seus territórios ancestrais.

enfermeiro

Nada foi dado, pelo contrário, tudo tem sido

capacitação continuaram permanentemente com

alcançado com muitas lutas, riscos, ameaças de

os funcionários do Ministério da Saúde Pública e a

morte e, em alguns casos, tem custado vidas

capacitação acadêmica de enfermeiros. Além

humanas. Até hoje, várias propriedades foram

disso, a etnomedicina [medicina alternativa] foi

registradas em nome das comunidades Avá

reforçada para que continuem transmitindo seus

Guarani.

conhecimentos ancestrais das plantas medicinais.

não

indígena.

Os

cursos

de

No entanto, até hoje, continuamos lutando para
que essas pessoas preparadas e treinadas possam
contar com um elemento estatal.
Associações: tem-se acompanhado a formação de
diversas Associações para lutar por sua terra,
saúde e educação. Em todas essas dimensões, as
mulheres desempenham um papel extremamente
importante.
Com a presença das Missionárias SSpS, a educação

Agricultura: diante de uma sociedade consumista

escolar tem sido incorporada, sobretudo, elas têm

e predatória onde a monocultura (soja, milho e

lutado por uma educação diferenciada, fundando

trigo) é considerada um grande progresso

28 escolas, e desenvolvendo os materiais didáticos

econômico que varre milhares e milhares de

de acordo com a cultura indígena como parte da

florestas com o desmatamento indiscriminado,

defesa de sua identidade e seu território.

independentemente de suas consequências que

Atualmente, a educação está sendo realizada

tem um impacto negativo sobre o meio ambiente,

pelos próprios indígenas que iniciaram sua

especialmente nas comunidades indígenas que

formação promovida pelas irmãs. Hoje, os

são as vítimas, e tendo em mente o lema da

professores das 28 escolas, os diretores da área

missão "Vim para que tenham vida e vida em

(exceto uma) e os supervisores são indígenas.

abundância",

Desenvolvimento de materiais didáticos: A

fortemente

missão continua apoiando a educação através do

promovendo o resgate do conhecimento das

desenvolvimento de livros de leitura para as

pessoas Ava Guarani em termos de produção,

crianças e manuais para os professores na língua

fortalecendo a agricultura sustentável, o cultivo

Ava Guarani, nomeadamente, Ayvu tee, que

agroecológico,

significa a palavra que nasce da alma ou da palavra

reflorestamento com espécies nativas e frutíferas,

sagrada.

incorporando inovações de acordo com a cultura

Atenção à saúde: promotores de saúde de

indígena. Também incentivam a criação e o

diferentes comunidades foram sistematicamente

cuidado de animais, de menor e grande porte,

as
para

a

irmãs

SSpS

resistir

piscicultura,

acompanham
esse

sistema,

apicultura,

o
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para o desenvolvimento sustentável das famílias.

as irmãs e os nativos. Ao mesmo tempo, é um

Diálogo

encontro onde se comunicam as mensagens às

inter-religioso:

com

um

olhar

contemplativo, atencioso e respeitoso, as SSpS

famílias,

sempre têm promovido a partilha da fé no Deus

transmitindo

da vida baseado em um espírito ecumênico. O

espiritualidade que identificam os Ava Guaranis.

diálogo inter-religioso com esse povo é uma das

Como SSpS, queremos continuar ampliando

dimensões muito significativas da missão. O

nossos círculos e tendas ao lado dos excluídos,

encontro com os xamãs, "Líderes Religiosos", das

compartilhando os riscos e perigos que vivem

comunidades é muito importante porque permite

diariamente. Suas histórias se tornam nossas e as

que estejam em comunhão com Deus e uns com

nossas se tornam deles, reconhecendo o mistério

os

da passagem de Deus revelado em todas as

outros.

A

partir

de

uma

profunda

espiritualidade dos Ava Guarani, os líderes

e

dessa

forma,

oralmente

a

eles

continuam

cultura

e

a

Experiências vividas com esta cidade.

continuam a incentivar seu povo a manter seus
valores culturais diante da pressão consumista da
sociedade circundante. Esses encontros com os

Enviado por Ir. Gretta Fernandes, SSpS,

líderes espirituais são um espaço sagrado e

Secretária das Missões das SSpS

privilegiado para o enriquecimento mútuo entre

Apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(Parte 14)
ODS 13: Adotar medidas urgentes para combater a mudança
climática e seus impactos

13.1. Fortalecer a resiliência e a capacidade
adaptativa aos riscos climáticos e às catástrofes
naturais em todos os países.
13.1.1. Número de mortes, pessoas desaparecidas
e pessoas diretamente afetadas por desastres por
100.000 habitantes.
13.1.2. Número de países com estratégias

METAS E INDICADORES

nacionais e locais de redução de riscos de
desastres.
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13.1.3. Proporção de governos locais que adotam

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças

e implementam estratégias locais de redução de

Climáticas

riscos de desastres em consonância com as

conjuntamente US$ 100 bilhões anualmente até

estratégias nacionais de redução de riscos de

2020, de todas as fontes, para atender às

desastres.

necessidades dos países em desenvolvimento no

13.2. Integrar medidas sobre mudanças climáticas

contexto de ações significativas de mitigação e

nas

transparência

políticas,

estratégias

e

planejamento

com

o

na

objetivo

de

mobilizar

implementação;

e

nacionais.

operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o

13.2.1. Número de países que comunicaram o

Clima através de sua capitalização o mais rápido

estabelecimento ou a operacionalização de uma

possível.

política/estratégia/plano integrado que aumente

13.A.1.

a sua capacidade de adaptação aos impactos

americano, por ano, a partir de 2020, como parte

adversos das mudanças climáticas, e promova a

do compromisso de atingir US$ 100 bilhões.

resiliência climática e o baixo desenvolvimento de

13.B. Promover mecanismos para aumentar a

emissões de gases de efeito estufa de forma que

capacidade de planejamento e gerenciamento

não ameace a produção de alimentos (incluindo

eficazes relacionado a mudanças climáticas nos

um

uma

países menos desenvolvidos e em pequenos

contribuição determinada a nível nacional,

Estados insulares em desenvolvimento, incluindo

comunicação nacional, relatório de atualização

o foco em mulheres, jovens e comunidades locais

bienal ou outros).

e marginalizadas.

13.3 . Melhorar a educação, aumentar a

13.B.1. Número de países menos desenvolvidos e

conscientização e a capacidade humana e

pequenos Estados insulares que recebem apoio

institucional sobre a mitigação das mudanças

especializado e montante de apoio, incluindo

climáticas, adaptação, redução do impacto e

financiamento, tecnologia e capacitação, para

alerta precoce.

mecanismos de aumento de capacidade para

13.3.1. Número de países que integraram medidas

planejamento e gestão eficazes das mudanças

de mitigação, adaptação, redução de impacto e

climáticas, incluindo as mulheres, os jovens e as

alerta

ensino

comunidades locais e marginalizadas.

13.3.2. Número de países que comunicaram o

PROGRESSO EM 2019

plano

nacional

precoce

em

de

adaptação,

currículos

de

Montante

mobilizado

de

dólares

fundamental, médio e superior.

fortalecimento

da

capacitação

institucional,

•

O aumento das emissões de gases de efeito

sistêmica e individual para implementar ações de

estufa está impulsionando as mudanças

adaptação,

climáticas. Em 2017, as concentrações de

mitigação

e

transferência

de

tecnologia e ações de desenvolvimento

gases de efeito estufa atingiram novos

13.A. Implementar o compromisso assumido

patamares, com uma média global de frações

pelos países desenvolvidos partes da Convenção-

molares de CO2 de 405,5 partes por milhão
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(ppm), um aumento em relação às 400,1 ppm

apresentar

novas

registradas em 2015, e de 146% em relação

nacionalmente

determinadas,

aos níveis pré-industriais. Para progredir nos

metas revisadas e muito mais ambiciosas, para

objetivos de emissão propostos para 2030,

2020.

compatíveis com a passagem de 2°C e 1,5°C,

Os fluxos globais de financiamento climático
aumentaram 17% no período de 2015-2016

alcançado o mais rápido possível, seguido de

em comparação com o período de 2013-2014.
•

Em 20 de maio de 2019, 28 países acessaram

de

o financiamento do Fundo Verde para o Clima

Desenvolvimento Sustentável 1 (ver par. 22),

no valor de US$ 75 milhões para a formulação

durante o período 1998-2017, as perdas

de planos nacionais de adaptação e outros

econômicas diretas de desastres foram

processos de planejamento de adaptação.

estimadas em quase US$ 3 bilhões. Desastres

Destes, 67% eram países em desenvolvimento,

climáticos e geofísicos ceifaram cerca de 1,3

pequenos

milhão de vidas.

desenvolvimento e Estados africanos. As

Em abril de 2019, 185 Estados partes haviam

propostas de outros sete países, com um valor

ratificado o Acordo de Paris. Espera-se que as

de US$ 17 milhões, estão na fase final de

partes do Acordo de Paris preparem-se,

aprovação.

comuniquem

sucessivas

solicitando apoio do Fundo Verde para o Clima

contribuições nacionalmente determinadas, e

para planos nacionais de adaptação e outros

183 Estados partes haviam comunicado a

processos de planejamento de adaptação,

primeira

com um valor total de US$ 191 milhões.

Conforme

•

contendo

requer-se chegar a um ponto máximo a ser

reduções rápidas.
•

•

contribuições

indicado

e

no

Objetivo

mantenham

contribuição

nacionalmente

estados

No

total,

insulares

75

países

em

estão

determinada ao secretariado da Convenção-

Fonte: PNUD com base no "Relatório do

Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças

Secretário-Geral, Edição Especial: progressos em

Climáticas,

direção aos Objetivos de Desenvolvimento

enquanto

uma

comunicado a segunda.

parte

havia

Em virtude do

Acordo, todas as partes estão obrigadas a

Sustentável",
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 .

PRÓXIMOS EVENTOS
•

10 - 19 DE FEVEREIRO 2020: 58ª Sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social
(CSocD58), Nova York, EUA.

•

25 - 27 MARÇO 2020: Fórum Ásia-Pacífico sobre Desenvolvimento Sustentável, Bangkok, Tailândia

•

01 - 02 DE ABRIL DE 2020:

•

13 a 24 DE ABRIL DE 2020:

Fórum da Juventude, UNHQ, Nova York
19ª Sessão do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões

Indígenas (UNPFII), Nova York, EUA.
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CALENDÁRIO DOS DIAS INTERNACIONAIS DA ONU
Janeiro:
27: Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
Fevereiro:
1 – 7: Semana Mundial da Harmonia Inter-Religiosa
6: Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina
20: Dia Mundial da Justiça Social
21: Dia Internacional da Língua Materna
Março:
1: Dia Mundial de Zero de Discriminação
3:

Dia Mundial da Vida Selvagem

8: Dia Internacional da Mulher
20: Dia Internacional da Felicidade
21: Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial; Dia Mundial da Poesia; Dia Internacional
das Florestas
21 – 27: Semana de Solidariedade com os Povos em Luta contra o Racismo e a Discriminação Racial
22: Dia Mundial da Água
Abril:

22: Dia Internacional da Mãe Terra

16

