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Nuvens de assuntos
Estava eu "a
nav egar meio
sem rumo," (é
m a r a v il h o s o
como o termo
navegar originase de fato, nas
grandes aventuras marítimas
de nossos antepassados), procurando material de pesquisa
para artigos a serem escritos
durante a semana, aos diversos periódicos nos quais colaboro, quando encontrei o fantástico endereço que vou digitar a seguir: www.eco4planet.
com. Trata-se de um Portal
criado no ano de 2008, que
em parceria com o Google,
utilizando-se de sua plataforma de buscas, oferece uma
proposta tri interessante a
todos os internautas de plantão: a cada 50 mil acessos,
uma árvore é plantada em algum lugar do mapa mundi. O
site apresenta a cor de fundo

preta, portanto economizando
energia dos monitores e na
própria página, a gente pode
acompanhar o número das árvores plantadas e o número de
acessos em andamento.
O Portal inclui muitas outras
coisitas, que seria bom vocês
irem lá dar uma olhadinha sem
compromisso. Aliás, sobre o título que escolhi "Nuvens de assuntos," é que justamente ao
clicar na opção Blog, você vai
encontrar no lado direito da
página principal o convite para
assuntos mil: geração de energia, tecnologia, transporte,
ideias sustentáv eis e blá...
blá... blá... com reportagens
resumidas e bem escritas.
De lá selecionei essa aqui:
Desde 2006, quando a operadora Vivo implantou seu projeto
Recicle seu Celular, reciclagem
e logística reversa, que funciona em suas lojas, autorizadas e
revendas, já foram recolhidos

mais de 870 mil aparelhos de
telefone e cerca de 2 milhões
e 300 mil acessórios. (Uau!!!)
Mas... alto lá... não estou fazendo propaganda para essa
operadora em especial, que,
aliás, vive me deixando na
mão, graças à conexão de internet que nunca cumpriu com
o prometido, só estou repassando a informação, onde inclusive se afirma, que o dinheiro arrecadado com o reaproveitamento dos materiais, (o
lixo eletrônico é considerado
gravíssimo problema ambiental, todos sabemos) é revertido por exemplo, para projetos
como os do Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ. Cujo
ender eço www.ipe.org.br,
também deixarei como outra
sugestão para vocês darem
uma espiadinha... em suas
páginas super bacanas.
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