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MEU PLANETA MEUS DIREITOS 

Lançamento da Petição Global (28 de outubro)

No dia 28 de outubro de 2020, a campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS lançou uma petição global 
exigindo o reconhecimento do Direito da Criança a um meio ambiente saudável! A petição será entregue 
ao secretário-geral da ONU e ao Presidente do Comitê das Nações Unidas para os Direitos da Criança 
durante a Assembleia Geral em setembro de 2021.

Não só crianças e jovens, mas todas as pessoas, ao redor do mundo, estão convidadas a assinar e incen-
tivar outras pessoas a assinarem a petição, especialmente durante os Dias de Ação global no Dia Mundial 
da Criança (20 de novembro de 2020), no Dia da Terra (22 de abril de 2021), no Dia Mundial do Meio Am-
biente (5 de junho de 2021) e nos três dias anteriores à Assembleia Geral da ONU de setembro de 2021 
(que antecederão a entrega da petição).

Dia Mundial da Criança (20 de novembro)

No Dia Mundial da Criança (20 de novembro), a campanha continuará a incentivar as pessoas a assina-
rem e compartilharem a petição. Nesse dia, que marca o aniversário da Convenção sobre os Direitos 
da Criança, realçaremos o ímpeto, a força e a voz das crianças que, em todo o mundo, participam da 
campanha manifestando-se e agindo contra os danos ao meio ambiente. 

Guia e Modelos para Mídias Sociais

Convidamos você a personalizar, de acordo com seu próprio contexto, o conteúdo para mídias sociais 
apresentado a seguir, desde as mensagens, a linguagem até os canais de mídia, motivando o público da 
sua própria rede. 

Hashtag
#MyPlanetMyRights (#MeuPlanetaMeusDireitos)
#WorldChildrensDay (#DiaMundialDaCriança) 

Materiais
www.my-planet-my-rights.org/pt/material-de-campanha

Links
Site da campanha: www.my-planet-my-rights.org/pt/
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Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre)

Aqui encontrará citações por onde escolher.
www.my-planet-my-rights.org/pt/material-de-campanha

É uma honra poder contar com a assinatura do 
relator especial da ONU sobre meio ambiente, 
David Boyd, na petição global #MyPlanetMyRights 
(#MeuPlanetaMeusDireitos)!

Participe na campanha mundial #MeuPlaneta-
MeusDireitos exigindo o Direito da Criança a um 
#meioambiente saudável  www.my-planet-my-
rights.org/pt/  

#DiaMundialDaCriança

De que outros motivos você precisa?

Exija que os governos assegurem o Direito da 
Criança a um #meioambiente saudável 👉 www.
my-planet-my-rights.org/pt/

#MyPlanetMyRights #MeuPlanetaMeusDireitos 
#DiaMundialDaCriança

Essas são as mensagens de crianças e adolescen-
tes exigindo que os governos reconheçam seu 
direito a um #meioambiente saudável.

Junte-se a elas e eles, e a milhares de outras 
pessoas, assinando a petição #MyPlanetMyRights 
(#MeuPlanetaMeusDireitos)
www.my-planet-my-rights.org/pt/ 

#DiaMundialDaCriança
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Publique uma imagem sua como esta menina:
No #DiaMundialDaCriança, crianças e adolescen-
tes reivindicam seu direito a um #meioambiente 
saudável ✊

Junte-se a elas e eles, assinando a petição
#MyPlanetMyRights (#MeuPlanetaMeusDireitos)  
www.my-planet-my-rights.org/pt/ 

 Aqui encontrará imagens por onde escolher.
www.my-planet-my-rights.org/pt/material-de-campanha

Junte-se ao movimento no #DiaMundialDaCri-
ança!

Milhares de crianças e adolescentes ao redor do 
estão exigindo que os governos reconheçam seu 
direito a um #meioambiente saudável!

Assine e compartilhe a petição global #MyPlanet-
MyRights (#MeuPlanetaMeusDireitos)
www.my-planet-my-rights.org/pt/

Feliz #DiaMundialDaCriança! 

Junte-se a crianças de todo o mundo na campanha 
#MeuPlanetaMeusDireitos para exigir que os 
governos reconheçam seu direito a um #meioam-
biente saudável.

Assine a petição #MyPlanetMyRights (#MeuPlane-
taMeusDireitos)
www.my-planet-my-rights.org/pt/ 
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No #DiaMundialDaCriança, vamos nos unir às cri-
anças e adolescentes do todo mundo para prote-
ger seu direito a um #meioambiente saudável.

Assine a petição global #MyPlanetMyRights 
(#MeuPlanetaMeusDireitos)
www.my-planet-my-rights.org/pt/

Video

Download Link:

http://my-planet-my-rights.org/pt/material-de-campanha

No #DiaMundialDaCriança, honramos o incrível 
poder que crianças e adolescentes têm de mudar 
o futuro.

Participe da luta pelo Direito da Criança a um 
#meio ambiente saudável

www.my-planet-my-rights.org/pt/
#MyPlanetMyRights (#MeuPlanetaMeusDireitos)


