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Ano Internacional das Florestas - 2011 

 

AÇÕES RELEVANTES 

 

O Ano Internacional das Florestas - 2011 oferece uma oportunidade única de fomentar a 

consciência pública para os problemas que afetam grande parte das florestas do mundo e as 

pessoas que delas dependem. Já existem boas informações sobre experiências positivas e 

valiosas para promover uma gestão florestal sustentável. A celebração do Ano Internacional é 

um meio para se unir esforços, encoranjando, desta forma, a participação de todos os povos 

para o Setor Florestal. Para facilitar a realização dos objetivos deste Ano Intenacional, o 

secretariado do “Fórum das Nações Unidas sobre as Florestas” propõe as seguintes atividades 

difusoras: 

 

a) Logotipo do Ano Internacional das Florestas - 2011:  

O logotipo oficial do Ano Internacional das Florestas foi idealizado por designers gráficos e 

desenvolvido em colaboração com o Departamento de Informação Pública da Secretaria 

Geral. Recebeu aprovação do Conselho de Publicações das Nações Unidas em 09 de julho 

deste ano em curso, tendo sido apresentado publicamente em todos os idiomas oficiais da 

Organização, a 19 de julho de 2010.  

- O logotipo do Ano Internacional das Florestas – 2011  tem como tema "Florestas para o 

povo", exaltando o papel fundamental das pessoas na gestão, conservação e exploração 

sustentável das florestas do mundo. Os elementos iconográficos do desenho representam 

alguns dos numerosos valores das florestas e neste contexto, fazem um apelo para 

urgentes mudanças que se fazem indispensáveis.  

Florestas fornecem abrigo para as pessoas e um habitat para diversidade biológica, são 

uma fonte de alimentos, medicamentos e água potável e desempenham um papel vital na 

estabilização do clima e do meio ambiente mundial. A união de todos esses elementos 

reforçam a idéia de que as florestas são vitais para a sobrevivência e o bem estar das 

sete milhões de pessoas que povoam nosso planeta. 
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- O logotipo do Ano Internacional das Florestas - 2011 está disponível nos seis idiomas 

oficiais das Nações Unidas: Árabe, Chinês, Espanhol, Francês, Inglês e Russo. O 

Conselho recomenda que os Estados-Membros traduzam o texto "Ano Internacional das 

Florestas - 2011" para sua língua nacional. 

 

-  Versões do Logo em todos os idiomas oficiais das Nações Unidas: 

 
 

 

b) O site do Ano Internacional das Florestas - 2011:  

“A Secretaria do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas” está construindo um site para 

fornecer uma plataforma on-line a todas as informações relativas ao Ano. Este site contará 

com ferramentas interativas audiovisuais, linha para promover o envio de opiniões e diálogo, 
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além de vir a oferecer um calendário de iniciativas nacionais, regionais e internacionais 

relacionadas com o Ano Internacional das Florestas. Recursos eletrônicos, materiais 

diversos de promoção do Ano, assim como fotografias, vídeos, áudio e PowerPoint estarão 

disponibilizaidos. A elaboração do site inclui a criação de um portal dedicado a matérias e 

notícias relacionadas às florestas de todos os quadrantes do globo terrestre. 

 

c) Porta-vozes ou mensageiros das florestas:  

O secretariado do “Fórum das Nações Unidas sobre Florestas” está selecionando pessoas 

que ocupem lugares de liderança nas comunidades para atrair a atenção da mídia, dando 

maior visibilidade à causa das florestas, sensibilizando para aumentar o apoio da população 

a essa causa. 

 

d) Coleção de selos sobre o Ano Internacional das Florestas - 2011:  

A Administração Postal das Nações Unidas está desenvolvendo uma coleção de selos 

comemorativos para colaborar com a “Secretaria do Fórum das Nações Unidas 

sobre as Florestas”. Esta coleção será apresentada na inauguração oficial do Ano 

Internacional das Florestas, nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque. Toda a 

belíssima coleção de selos está sendo confeccionada nas oficinas da ONU de Genebra e 

Viena. 

 

e) Concursos Artísticos, Cinematográficos e de Fotografia:  

“A Secretaria do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas” prevê a organização de 

eventos on-line para homenagear aqueles que expressem através das artes plásticas, 

fotografias, filmes e curtas-metragens a idéia de que as florestas são para o povo,. A 

Secretaria colabora atualmente com museus, cineastas especializados em meio-ambiente, 

representantes dos meios de difusão e organizações que se preocupam com as florestas, 

para organizar um grandioso concurso mundial, do qual participem obras, filmes e 

fotografias que ilustrem o tema do Ano Internacional das Florestas - 2011: "Florestas para o 

povo. " 

 

f) Anúncios de interesse público e curta-metragens promocionais:  

“A Secretaria do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas” está planejando produzir um 

curta-metragem de 3 a 5 minutos e alguns anúncios de interesse público que serão 

distribuídos em todo o mundo em diversos idiomas, a serem transmitidos pela televisão e 
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outras mídias, incluindo espetáculos teatrais gratuitos em que se possa transmitir idéias e 

fomentar ações em prol das florestas. 

 i) A diversidade biológica das florestas:  

“A Secretaria do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas” mantém uma estreita 

colaboração com a “Secretaria da Convenção sobre a Diversidade Biológica” para estudar 

os âmbitos em que possa haver sinergia entre o Ano Internacional da Biodiversidade, 2010 e 

Ano Internacional das Florestas - 2011. Entre as atividades se incluiu a organização de um 

"ato de ligação dos Anos" que fará parte da cerimônia de encerramento do Ano Internacional 

da Biodiversidade, que será realizada em dezembro de 2010, em Kanazawa, Ishikawa 

(Japão), e o desenvolvimento de informações sobre a diversidade biológica das florestas 

que destaca a profunda relação entre florestas e biodiversidade. Estudam-se outras ações 

de comunicação para aproveitar os resultados do Ano Internacional da Biodiversidade, de 

2010 e sua dinâmica no Ano Internacional Floresta - 2011. 

 

j) Zonas Úmidas e Florestas:  

A Convenção de Ramsar escolheu o lema "Os pântanos e florestas" Dia Mundial das Zonas 

Úmidas para 2011 em homenagem ao Ano Internacional das Florestas. “A Secretaria do 

Fórum das Nações Unidas sobre Florestas” colabora atualmente com a “Secretaria da 

Convenção Ramsar” para a produção de um documento sobre as zonas úmidas e florestas 

para o Dia Mundial das Zonas Úmidas 2011. 

 

 

Para consultas: 

 

Por favor, envie suas consultas para: 

United Nations Forum on Forests Secretariat 

Attention: International Year of Forests, 2011 Team 

Department of Economic and Social Affairs (DESA) 

1 United Nations Plaza, DC 1 – 1245, 

New York, NY 10017, USA 

E-mail: forests@un.org 

 

 


