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1ª PARTE

INTRODUÇÃO

A ideia principal destas campanhas é motivar o 
engajamento individual e a conscientização ecológica 
da necessidade urgente do desenvolvimento de uma 
sociedade sustentável. As Campanhas Ecológicas Para 
Um Mundo Melhor serão apresentadas pela sequência: 
título, frase de chamada e razão, com sua exposição de 
motivos e fi losofi a.

A obrigação de estudar, se conscientizar e trabalhar 
pelo bem comum é individual. A nossa evolução como 
espécie só será possível com o desenvolvimento da 
ecologia e sustentabilidade. A hora é agora e o início da 
história da civilização planetária começa aqui. O con-
sumo desenfreado está matando o planeta. O mercado 
não tem futuro num mundo inadimplente e somos 
nós, os consumidores, quem estamos destruindo tudo.

Campanhas Ecológicas MIOLO.indd   11Campanhas Ecológicas MIOLO.indd   11 16/07/2010   12:51:0016/07/2010   12:51:00



12

O ponto de partida, na criação de um mundo 
ecologicamente melhor, depende da nossa inclusão nas 
diversas redes sociais, comprometidas pela Cultura de 
Paz, com os Nobres Valores Humanos e pela Preser-
vação da Vida, a ponto de esta mobilização ser capaz 
de infl uenciar as políticas governamentais mundiais, 
principalmente na justa extinção dos excessos de 
riqueza e pobreza, na erradicação dos preconceitos, na 
total igualdade dos sexos, pela liberdade de expressão, 
pela difusão da informação e por uma educação de 
qualidade para toda a população, com escolas que, além 
de ensinar os conhecimentos gerais, estão comprome-
tidas na formação ecológica e no desenvolvimento 
de jovens cidadãos repletos de valores morais, éticos 
e religiosos, que é a base da construção dos direitos 
humanos planetários, com respeito à vida e toda a sua 
diversidade, com intenções claras pela preservação da 
integridade do planeta às gerações futuras.

O importante nesta leitura é a compreensão da 
fi losofi a da preservação aqui proposta. Um desafi o 
intelectual motivado pela combinação da sugestão das 
ideias com a execução das campanhas. Para o mundo 
ser sustentável é necessário gente que o sustente.

Vamos iniciar a construção de um mundo melhor? 
Em nossa casa ou condomínio, na nossa rua, bairro, 
vila, cidade, estado ou onde quer que seja, se cada um 
fi zer a sua parte todos vão sair ganhando. Participe!
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2ª PARTE

DICAS GERAIS

Nossas necessidades são 
poucas, mas nossas carências 

aumentam com as nossas posses.

(ditado popular)

A regra de ouro e obrigação de todos é economizar 
os recursos do planeta, pois são fi nitos. Diminuir e 
racionalizar o consumo de água, da energia elétrica 
e dos combustíveis fósseis. Repensar todas as nossas 
“necessidades” atuais e constatar que não precisamos 
de tanto para viver. Priorizar o consumo nas coisas 
essenciais para a vida e o juiz destas escolhas será a 
consciência de cada um. Na ignorância, os erros podem 
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até passar desapercebidos, mas depois de conhecido o 
legado nossas responsabilidades são muito maiores e 
pesadas.

As dicas de economia são amplamente divulgadas 
pela mídia em geral e pelas empresas prestadoras de 
serviços públicos, mas cabe a nós praticá-las. Prefi ra 
o uso de energias alternativas, limpas e de fontes 
renováveis; use o transporte coletivo; ande de bicicleta; 
peça e dê carona e se organize para fazer o máximo 
possível das suas tarefas indo a pé. Exija sempre do 
poder público mais qualidade nos serviços prestados.

Não fi que só nas estatísticas e dados populacionais 
da sua região, mas faça a diferença sendo um cidadão 
engajado e consciente das suas responsabilidades. As pe-
quenas ações locais é que vão fazer toda a diferença no 
modo de vida global.
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3ª PARTE

AS CAMPANHAS

Campanha: PAÍS TROPICAL
Frase: Vamos criar personalidade.
Razão: A unidade da humanidade só é possível com 
a comunhão das diversidades. Mesclar culturas é uma 
forma de desenvolvimento humano, mas a imposição de 
hábitos é uma forma de colonização. A manutenção da 
riqueza cultural é imprescindível e o desenvolvimento 
de novos costumes sociais não podem colocar em risco 
o habitat e a saúde em geral. Vamos criar o panetone 
brasileiro, pouco calórico e mais condizente à nossa 
realidade. Vamos comemorar também o nosso Dia do 
Folclore e não somente o Dia das Bruxas.
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Campanha: A LUZ DO RESPEITO
Frase: Todo ser vivo deve ser respeitado.
Razão: “Decorar” as árvores com luzes enroladas, 
espalhadas pela copa ou com refletores pelo chão 
estressa as plantas e interfere na sua natureza. Holofotes 
mal colocados, usados para segurança, desgastam as 
plantas. Os postes de iluminação pública devem estar 
abaixo da copa das árvores para serem mais efi cazes. 
Devemos mudar nossos grotescos hábitos etnocêntricos 
de superioridade e falta de respeito em geral a todos os 
seres vivos, por atos de gerenciamento e perpetuação 
da vida. O homem, que é tão criativo, por que não usa 
a sua imaginação desenvolvendo condutas de um ser 
humano?

Campanha: AS DATAS ESPECIAIS
Frase: Feriados santos e o mercado: vamos separá-los.
Razão: A ganância do mercado criou para si vários dias 
comemorativos: dos pais, das mães, das crianças, das 
secretárias, etc. Abusado, infi ltrou seu mercantilismo 
agressivo às datas religiosas. Estes dias santos devem 
ser usados para refl exão da mensagem e enaltecimento 
das virtudes e não no desenvolvimento da cultura do 
consumo, da ganância desde a infância e no fomento 
da ansiedade.
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Campanha: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
Frase: Mude você que o trânsito melhora. Um problema 
de cultura nacional.
Razão: Diariamente a imprensa traz dados da triste 
realidade do trânsito brasileiro. É divulgado que no 
Brasil o trânsito mata mais gente que as guerras no 
mundo. Ter educação e cidadania é nosso dever. Nossas 
ruas, avenidas e estradas devem ser vias seguras de 
passagem de veículos e pedestres. Todos trafegando 
em paz. Respeitar a prioridade da moto e da bicicleta. 
O pedestre é quem manda no trânsito, não é um alvo 
para ser acertado na faixa de cidadão. Importar-se com o 
próximo e ser ecologicamente correto. Vamos extinguir 
a violência que impera e a ignorância que desrespeita 
o trânsito. Devemos cumprir as normas de trânsito 
porque é PROIBIDO DESCUMPRIR!

Campanha: O PEDESTRE É O MESTRE
Frase: Você dá preferência ao pedestre?
Razão: Tanto a falta de educação, quanto a inversão 
de valores no trânsito brasileiro são absurdas. Quanto 
maior o veículo, mais intimidante no tráfego é seu 
condutor. Vamos resgatar a ordem: ônibus e caminhões 
(veículos pesados) respeitam camionetes, furgões e 
carros de passeio (veículos leves), que respeitam motos, 
que respeitam bicicletas, mas quem manda é sempre 
o pedestre. Ter educação, respeito e cidadania, e ser 
ecologicamente correto.
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Campanha: SE LIGA NO PISCA-PISCA
Frase: Ligar o pisca é educado e obrigatório.
Razão: Usar o pisca-pisca do carro é lei, é obrigatório, 
é questão de sinalização e segurança, além de um 
ato de educação no trânsito, principalmente porque 
colabora com a segurança e a tomada de decisão dos 
pedestres para atravessarem a rua. Com solidariedade 
e cooperação se forma uma sociedade sustentável.

Campanha: VIDA EM SOCIEDADE
Frase: Vamos nos encontrar pessoalmente!
Razão: As pessoas cada vez mais se trancam e se isolam 
em redomas herméticas. A raça humana tem o perfi l de 
ser agregada e conviver em sociedade. Hoje as buscas 
destes relacionamentos estão sendo “supridas” pelos 
meios virtuais. Todo tipo de relacionamento é válido, 
mas se encontrar e compartilhar da companhia é muito 
mais saudável. Vamos promover encontros de amigos 
periodicamente? Que tal a cada dezenove dias uma 
“festa”? Vamos nos acostumar com esta ideia?

Campanha: ENALTEÇA O SEU VIZINHO
Frase: Estimule o comércio local.
Razão: Faça suas compras pela vizinhança, vá a pé, 
estimule o comércio do bairro, os serviços e a amizade 
no seu território. Ajude a economia solidária e seja um 
consumidor consciente.
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