Sugestão de Pauta

Influencie o bem: influenciador digital cria
projeto
para
pessoas
compartilharem
pensamentos positivos no dia a dia.
Tudo começou com pequenas ações nas ruas de Brasília, quando Vânder
Ribeiro, brasiliense e influenciador digital, incomodado com a frieza das
pessoas no dia a dia, passou a espalhar papéis coloridos com pensamentos
positivos pela cidade, compartilhando o bem com quem se deparava com
esses papéis. Essa atitude acabou influenciando muitas pessoas a
exercerem ações positivas e emocionando muitas outras.
Na primeira vez em que foram até as ruas espalhar os famosos
papeizinhos, Vânder Ribeiro e alguns amigos fizeram um vídeo, onde
registraram a reação das pessoas ao se depararem com as mensagens.
Vídeo da primeira ação realizada nas ruas de Brasília:

Link do vídeo: http://bit.ly/2vzlVGC

Vídeo de ação realizada na Av. Paulista – São Paulo – SP :

Link do vídeo: http://bit.ly/2hDFTtG

Emissoras de televisão em seus jornais locais de Brasília realizaram
matérias sobre a ação, como Rede Globo (DFTV), SBT, Rede Record (Balanço
Geral), TV Brasília e entrevista ao vivo na Rádio CBN.
Algumas das matérias estão disponíveis
http://www.penseassim.com/historia#imprensa

no

site,

neste

link:

Deu tão certo que o que era apenas uma ação em que o Influenciador
Digital e algumas pessoas espalhavam o bem no mundo off-line e on-line
através da #PenseAssim se transformou no Projeto Pense Assim, no qual
Vânder Ribeiro e mais de 23 mil pessoas pelo Brasil buscam promover uma
mudança, compartilhando, por onde passam diariamente, Posts do Pense
Assim, com pensamentos positivos autorais, para surpreender quem
encontrá-los e espalhar o vírus do bem.
A inspiração para o projeto surgiu quando Vânder Ribeiro leu uma
reportagem (http://goo.gl/UP6bKf) na qual uma garota canadense, vítima de
bullying, respondeu aos ataques com mensagens de amor e motivação por
todo o colégio, escritas em post-its. A atitude da garota se espalhou
rapidamente pela mídia social com a hashtag #PositivePostIt, comovendo

centenas de cidadãos canadenses. Ele teve a oportunidade de entrar em
contato com a garota, chamada Caitlin Haacke, que, como forma de
agradecimento, gravou um vídeo em apoio ao projeto.
Vídeo da garota canadense, Caitlin Haacke, vítima de Bullying, em apoio
ao projeto:

Link do vídeo: http://bit.ly/2vwuelN

Hoje, várias pessoas já conhecem as mensagens do Projeto Pense Assim.
Algumas compartilham esses pensamentos, que são publicados no perfil
do Instagram (@penseassim), em seus perfis pessoais, e há aquelas que
preferem receber em casa, mensalmente, um envelope com 30 Posts Pense
Assim para compartilhar, um por dia, com quem encontram em suas
rotinas diárias, por meio da efetivação do cadastro no site
http://www.penseassim.com/.
Através desse projeto, o fundador busca influenciar o bem na vida de
milhares de brasileiros. O Pense Assim tem um único objetivo: transformar
o mundo por meio de pensamentos positivos encontrados pelas pessoas
no decorrer de suas rotinas. Com esse objetivo, podemos gerar reflexões e
mudança de comportamentos sociais, espalhando simpatia, bem-estar e
quebrando o gelo social formado pela rotina intensa das pessoas.

Alguns Posts Pense Assim:
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