
As redes sociais, ferramentas
que mais crescem na internet,
são usadas para reunir pessoas
com os mais diferentes interesses.
Salvar o planeta pode ser um dos
seus propósitos mais nobres

meio ambiente todos
os dias com gente de
todo País e até em
outros continentes.
Ela navega em uma
rede verde.

A Banco do Planeta
foi criada pelo Bradesco em
2008 e hoje recebe em média
quatro mil visitas diárias de 170
países. Ali as pessoas mostram
projetos, escrevem textos sobre
o assunto e ensinam para outras
como fazer um mundo melhor.
De acordo com Lucas
Cavalcante, diretor de
marketing do Bradesco,

formadores de opinião,
dirigentes de ONGs, professores
e ambientalistas já somaram
mais de um milhão de visitas.

Os internautas da rede vêrn
de cidades pequenas, como Júlia,
de Carmo do Rio Claro, de



televisão. Interessada, foi
correndo para o computador
conferir o que era e encontrou
um site onde 14 mil membros
se reúnem com o mesmo
interesse: salvar o planeta.

Ao lado da preocupação
principal, há também a busca
por oportunidades de negócios.
Charles Virgilio, 35 anos,
mora em Taubaté, interior
de São Paulo e trabalha em
uma empresa chamada
Ecoficiente. Depois de ler
uma matéria na rede sobre
casas energeticamente
autossustentáveis, ele decidiu
postar um comentário logo
abaixo contando suas telhas
elétricas solares de baixo custo.
Pelo menos 85 % da
matéria-prima usada por
Charles é reciclada e ainda

produz energia elétrica limpa.
Em dois dias, várias pessoas da
rede pediram mais informações
sobre as telhas.

Mas talvez o efeito mais
interessante da rede social nesse
caso é que o meio ambiente
costuma ser ameaçado longe do
ambiente urbano, o qual pouca
gente está vendo o que acontece
e há pouca informação. Da
pequena cidade de Carmo do
Rio Claro, a bióloga Júlia debate
o meio ambiente em três
comunidades e troca
informações com gente do
mundo inteiro. Em sua rede
pessoal, há uma pessoa da Itália,
outra do Rio Grande do Sul,
outra de Barretos no interior de
São Paulo e assim por diante.
Essa rede social realmente pode
ajudar a salvar o mundo.
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