Hora do Planeta 2009

Como participar

PODER PÚBLICO

No poder público...
A participação das esferas públicas na Hora do Planeta é fundamental para
despertar a consciência dos cidadãos para os impactos do aquecimento global e as
consequências das mudanças climáticas.
O ano de 2009 é crucial para o futuro do planeta, pois os países precisam assinar
um acordo internacional com medidas para que se mantenha o aquecimento global
abaixo dos 2º C. Será um ano de mobilização para reduzir drasticamente as
emissões de gases do efeito estufa. No Brasil, o desmatamento das nossas florestas
– principalmente Amazônia e Cerrado –, é responsável por 75% das emissões de
CO2, o principal causador do aquecimento global. No entanto, as emissões de
outras fontes, como agricultura, energia elétrica, entre outras, não devem ser
menosprezadas dentro de um caminho de desenvolvimento limpo.
A Hora do Planeta é um ato simbólico. O gesto simples de apagar as luzes por
sessenta minutos, possível em todos os lugares do planeta, tem o significado de
chamar para uma reflexão sobre o tema ambiental.
Promovida pela primeira vez no Brasil, a Hora do Planeta será no dia 28 de março
de 2009, de 20h30 às 21h30.
Governadores, prefeitos, parlamentares podem contribuir com a Hora do Planeta.
Se você transita em uma destas áreas ou mesmo tem mandato, aqui vão algumas
dicas sobre como participar.

1) Apague as luzes dos monumentos públicos
Os monumentos públicos têm uma importância histórica e cultural para as cidades.
São referenciais importantes para a população e, normalmente, muito bem
iluminados e expostos em áreas de grande circulação.
Coloque sua cidade no mapa-múndi da consciência ambiental aderindo à Hora do
Planeta e apagando as luzes de monumentos pelo menos de 20h30 às 21h30 do
dia 28 de março de 2008.
Envolva as escolas, lideranças comunitárias e parceiros, divulgue a mensagem da
Hora do Planeta e fale do engajamento de sua cidade, município ou estado.
Cadastrando-se no site www.horadoplaneta.org.br, você receberá as notícias sobre
o evento e poderá distribuí-las para sua base de contatos.
Aproveite para passar a mensagem de que o combate às mudanças climáticas é
trabalho de todos. Veja, aqui, dicas sobre como os cidadãos da sua cidade podem
contribuir no dia-a-dia.
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2) Apague as luzes dos prédios públicos
Mesmo não havendo expediente à noite é comum que os prédios públicos
permaneçam com as luzes acesas. Também é frequente que suas fachadas sejam
iluminadas externamente para destacar a beleza de sua arquitetura. Você, pessoa
pública, pode incentivar ou promover o apagar das luzes destes edifícios em sua
cidade, garantindo, evidentemente, a permanência da iluminação essencial para os
serviços públicos, como iluminação das ruas, por exemplo. Uma apresentação de
coral à luz de velas em frente ao edifício apagado pode dar um toque mágico a sua
Hora do Planeta.

3) Não apague a iluminação pública
Por razões de segurança, o WWF-Brasil recomenda que a iluminação pública das
ruas não sejam apagadas na Hora do Planeta. Além disto, sugerimos, sempre, que
um esquema especial de segurança seja garantido para os eventos aqui
mencionados.

4) Inscreva sua cidade na Hora do Planeta
Para incluir sua cidade entre as milhares que participarão em todo o planeta, entre
no nosso site www.horadoplaneta.org.br e inscreva sua cidade, município ou estado.
Conte a todos como você está promovendo a Hora do Planeta.

5) Divulgue nos meios de comunicação
Para que todos tenham consciência de que participam de um evento global de suma
importância para o futuro do planeta, veicule as mensagens em seus meios de
comunicação, seja pelo site institucional, mídia paga, por intermédio de parceiros de
governo e quaisquer outros meios utilizados para que sua prefeitura ou assembléia
se comunique com os cidadãos.
A Hora do Planeta é a voz de todos em defesa do clima da Terra.
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Resumo da Hora do Planeta
A Hora do Planeta é um ato simbólico no qual governos, empresas e a população de todo o
mundo são convidados a demonstrar sua preocupação com o aquecimento global e as
mudanças climáticas.
Em 2009, a Hora do Planeta será realizada no dia 28 de março, das 20h30 às 21h30, e
pretende contar com a adesão de mais de mil cidades e 1 bilhão de pessoas em todo o
mundo.
O gesto simples de apagar as luzes por sessenta minutos, possível em todos os lugares do
planeta, tem o significado de chamar para uma reflexão sobre o tema ambiental.
Promovida pela primeira vez no Brasil, a Hora do Planeta conta com a adesão da cidade do
Rio de Janeiro, empresas e artistas. Confira a lista de adesões no nosso site e faça parte
desse time.
Contatos
Cadastre-se no www.horadoplaneta.org.br
Visite e baixe o kit de divulgação em: www.wwf.org.br/hp2009
Entre em contato com a equipe da Hora do Planeta: horadoplaneta@wwf.org.br
Sobre o WWF-Brasil
O WWF-Brasil é uma organização não-governamental brasileira dedicada à conservação da natureza com os
objetivos de harmonizar a atividade humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional
dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. O WWF-Brasil, criado em 1996
e sediado em Brasília, desenvolve projetos em todo o país e integra a Rede WWF, a maior rede independente de
conservação da natureza, com atuação em mais de 100 países e o apoio de cerca de 5 milhões de pessoas,
incluindo associados e voluntários.
Sobre a Hora do Planeta
A Hora do Planeta, conhecida globalmente como Earth Hour, é uma iniciativa global da Rede WWF sobre
mudanças climáticas. No sábado, dia 28 de março de 2009, às 20h30, pessoas, empresas, comunidades e
governo são convidados a apagar suas luzes pelo período de uma hora para mostrar seu apoio ao combate ao
aquecimento global. Na primeira edição, realizada em 2007 na Austrália, 2 milhões de pessoas desligaram suas
luzes. Em 2008, mais de 50 milhões de pessoas de todas as partes do mundo aderiram à ação. Em 2009, a Hora
do Planeta pretende atingir 1 bilhão de pessoas em mil cidades.
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