
FAÇA  A DIFERENÇA, POR UM MUNDO MELHOR!

 

"Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só podia fazer pouco."

 

Relatórios da miséria, fome, violência, Aids, desmatamento no planeta.

 
Fome:

Todos os dias, mais de 850 milhões de pessoas vão se deitar com fome; dentre elas, 300 
milhões são crianças. A cada cinco segundos, uma delas morre de fome.

O número de desnutridos nos países em desenvolvimento cresce à razão de quase 5 
milhões de pessoas por ano.

Todo ano no Planeta, morrem de fome cerca de 30 milhões de pessoas.
 

Pobreza:

Entre 55 e 90 milhões de pessoas passarão à condição de pobreza extrema ainda neste 
ano de 2009, devido à recessão mundial resultante da crise financeira internacional.Mais 
de 1 Bilhão sofrerá de fome crônica no mundo todo.

Segundo pesquisas, 53,9 milhões de brasileiros são pobres; isso significa que quatro em 
cada dez brasileiros vivem em miséria absoluta. Entre as 130 Nações que medem a 
distribuição de renda, o Brasil é o penúltimo colocado; só ganha de Serra Leoa.equivale a 
31,7% da população. 21,9 milhões dessa população são muito pobres, ou 12,9% dos 
brasileiros. 

 
Água Potável:

Globalmente, ao longo das últimas décadas, a quantidade de água potável disponível tem 
diminuído dramaticamente.

Há 1,6 bilhão de Km³ de água no mundo, mas, o que podemos beber é menos de 1% 
disso...

A poluição das águas mata hoje 2,2 milhões de pessoas por ano; mais de 75 % da 
reserva mundial de peixes é sobre-explorada;

E o aumento no nível dos oceanos causado pelo aquecimento global pode deslocar 
dezenas de milhões de pessoas.

Em 20 anos, mais de 60% da população mundial sofrerão com a escassez de água. 
Também segundo a ONU, na atualidade, mais de 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso a 
água tratada.



 
Saneamento:

Quatro em cada 10 pessoas no mundo não têm acesso nem a uma simples latrina de 
fossa não asséptica, e são obrigadas a defecar a céu aberto.

Aproximadamente 2 em cada 10 pessoas – mais de 1 bilhão de pessoas – não têm 
nenhuma fonte de água potável segura.

80% das internações hospitalares no mundo são devidas a doenças transmitidas pela 
água.

Como consequência, 3.900 crianças morrem diariamente em razão desta crise 
humanitária, totalmente evitável, porém silenciosa.

 
Habitação:

Atualmente, 900 milhões de pessoas vivem em assentamentos precários (favelas e áreas 
de risco) em todo o mundo.

A menos que a situação mude substancialmente, 1,5 bilhão de moradores de zonas 
urbanas serão favelados em 2020,o equivalente à população da China.

O Brasil terá 55 milhões de favelados,o que seria equivalente a 25% da população do 
país.

Atualmente, quase 1 bilhão de pessoas – um sexto da população mundial – vivem em 
favelas.
 

Educação:

O Brasil tem atualmente cerca de 16 milhões de analfabetos, e metade desse número 
está concentrada em menos de 10% dos municípios do país.

O planeta ainda conta com 780 milhões de analfabetos.

No Brasil existem 16,295 milhões de pessoas incapazes de ler e escrever pelo menos um 
bilhete simples.

Levando-se em conta o conceito de "analfabeto funcional", que inclui as pessoas com 
menos de quatro séries de estudo concluídas, o número salta para 33 milhões.

 Trabalho Infantil

Cerca de 2,5 milhões de crianças, entre 5 e 16 anos, trabalham no Brasil, o que o coloca 
entre os países com os maiores índices de trabalho infantil.

Cerca de 250 milhões de crianças no mundo trabalhando (entre os 5 e 14 anos), mas as 
estatísticas não são muito seguras, dado que boa parte da exploração é clandestina ou 



realizada em setores econômicos informais. Na África, uma em cada três crianças é 
explorada e, na América Latina, uma em cada cinco. A situação em alguns países No 
Equador, país que encabeça o ranking de trabalho infantil no continente, onde 1 milhão e 
quinhentos mil menores trabalham nos bananais, fabricação de tijolos e outros.
 

Aids:

No ano passado a Aids matou 3 milhões de pessoas, e outros 4,1 milhões foram 
infectados - mais de 8.000 por dia, e a doença hoje infecta 40 milhões, dos quais 25 
milhões vivem no continente africano. Além disso, a epidemia deixou órfãos 15 milhões de 
crianças,

Mais de 500 mil crianças nasceram com o HIV, o vírus causador da Aids, no ano passado.
Entre elas, cerca de 20 mil crianças brasileiras.
O número de mulheres infectadas com vírus HIV aumentou em 44% no país nos últimos 
dez anos.
O uso de seringas contaminadas mata 1,3 milhão de pessoas por ano no mundo todo.

Somente no Brasil existe atualmente mais de meio milhão de pessoas contaminadas com 
o vírus da AIDS, mas elas não sabem disso.

Violência

Segundo a UNESCO, de 60 países analisados, em apenas 06 o número de homicídios é 
superior ao número de mortes por acidentes de trânsito.Dentre esses está o Brasil e mais 
três países da América Latina. Em 49 desses países, o número de suicídios é superior ao 
número de homicídios; dentre as exceções está o Brasil e mais sete países da América 
Latina. A América Latina é a região onde mais ocorrem homicídios no planeta: 30 mortes 
para cada grupo de 100.000 pessoas ao ano, o triplo da média mundial.

Da população mundial, o Brasil responde por 11% de todos os homicídios do planeta. É o 
2º país que mais mata utilizando armas de fogo, 3º em homicídios contra jovens e 4º 
colocado em homicídios no geral. O Brasil é o 3º mais violento da América Latina, 
perdendo somente para a Colômbia e Venezuela.

 Aborto:

Estima-se que são feitos 42 milhões de abortos a cada ano em todo o Planeta, e, desses, 
20 milhões são ilegais ou executados clandestinamente. Segundo a OMS, abortos 
inseguros causam por volta de 65.000 a 70.000 mortes maternas a cada ano(1), 99% das 
quais ocorrendo nos países em desenvolvimento(2).

No Brasil a cada minuto, quase dois abortos clandestinos são realizados . O número é 
uma estimativa baseada nas internações pós-aborto pelo SUS e aponta que, desde 1999, 
cerca de 952 mil mulheres interromperam a gravidez por ano no país.

Desmatamento:

Dados divulgados indicam que a Floresta Amazônica perdeu 754,3 quilômetros quadrados 
de florestas entre novembro de 2008 e janeiro de 2009. A área equivale a metade do 
município de São Paulo.



O país perdeu um campo de futebol a cada dez minutos na Amazônia, nos últimos 20 
anos.

O Brasil é campeão mundial de desmatamento.  Em segundo lugar está a Indonésia: 18,7 
km2 por ano e, em terceiro, segue o Sudão, com 5,9 km2.  As principais causas pelo 
desmatamento na Amazônia são a retirada de madeira, o cultivo de soja e gado.

Quando olha para o mundo nessa perspectiva, consegue perceber a real necessidade de 
solidariedade, compreensão e educação? 

Nós, do Planeta Voluntários, convidamos você a servir e a apoiar os outros com devoção 
e compaixão. Começando com a nossa própria transformação pessoal e, mediante 
serviço, por fazer a diferença, é a forma como nós acreditamos que vamos chegar a essa 
massa crítica de pessoas que, juntas, emerge como a nova humanidade.

Serviço altruísta surge espontaneamente a partir de apenas compreendendo que somos 
uma humanidade. Talvez você possa escolher as atividades que podem de alguma forma 
contribuir para o bem estar dos outros em sua comunidade. Isso poderia ser empenho 
pessoal voluntariado como ajudar uma pessoa idosa, um orfanato, um abrigo, um 
hospital, entre outros.

Os valores e os princípios do movimento emergente para uma nova humanidade, e da 
Aliança, que está a tentar servi-lo, se baseiam no apoio de políticas, as causas e as ações 
que favoreçam o respeito pela vida, dignidade humana, a liberdade, a sustentabilidade 
ecológica e a paz.

 

Faça todo o bem que puder
Por todos os meios que puder
De todas as maneiras que puder.
Em todos os lugares que puder
Todas as horas que puder
Para todas as pessoas que puder
Enquanto você puder.
Faça a Diferença.
 

 Por Marcio Demari
 PLANETA VOLUNTÁRIOS
 Porque ajudar faz bem !
http://www.planetavoluntarios.com.br
A maior Rede Social de Voluntários e ONGs do Brasil !!!


