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introducao
A Internet faz parte do mundo, criando uma 

imensa rede de conexões. Vivemos conectados 
boa parte do tempo, com pessoas, marcas, 
instituições, todos cada vez mais digitais e 

presentes em nosso cotidiano. A Internet é fruto 
do que fazemos com ela, por isso cada um 

de nós pode contribuir fazendo um uso cidadão 
e responsável. Pessoas, grupos, empresas e 

instituições públicas, todos participam.

Mas essa mesma Internet, muitas vezes, 

funciona como instrumento para o preconceito, 

a intolerância, as mais diversas formas 

de aliciamento, de vazamento de imagens íntimas, 

entre outros crimes. E assim como na vida, 

na Internet, as possibilidades boas e ruins, 

estão sempre presentes, cabendo a cada um fazer 

suas escolhas. Por isso, é muito importante 

sensibilizar e educar para boas escolhas online. 

Com esta motivação, há mais de 10 anos, 

a Safernet trabalha com seus parceiros para 

estimular o uso responsável, livre e seguro, 

defendendo e promovendo os princípios da 

liberdade e os direitos humanos.



#porumainternetmaispositiva

Use o seu per�l no Facebook ou Instagram para engajar seus amigos, todo 
mundo fazer a sua parte e aí, conquistarmos uma internet mais positiva.

Poste um vídeo, um depoimento, faça uma transmissão ao vivo.

DES AF IO  COM A  HASHTAG



01 Re�ita sobre o que signi�ca para 
uma internet mais positiva. 04

02 Pense nas suas ações na web que são positivas.

03 Lembre de histórias que são bons exemplos 
de como usar a internet para contribuir e tornar 
a rede um ambiente positivo.

Crie para cada uma delas um post, 
usando a #porumainternetmaispositiva

05 Publique o post com vídeo, depoimento, transmissão ao vivo, 
usando o seu per�l e marque o per�l dos seus amigos que 
agem para uma internet melhor e desa�e-os a contar suas histórias. 

06 Se vc quiser, pode orientar seus amigos, via inbox a fazer o mesmo. 
Dizer que está promovendo esta hashtag porque acredita 
nesta causa e sabe que eles podem contribuir e criar um efeito corrente.

como fazer



quando
23/1
25/2

SEJA  A  MUDANCA :  UN IDOS  PARA  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA

Os posts podem ser publicados a partir do dia 
23 de janeiro até o dia 25 de fevereiro.

No dia 7 de fevereiro teremos o auge 
da campanha quando acontece o Dia Mundial 

da Internet Segura - #SID2017.



www.diadainternetsegura.org.br

#porumainternetmaispositiva

CAMPANHA

© 2005-2014 SaferNet Brasil seja nosso parceiro, faça um doação, entre em contatocolaboraram para a realização do SID 2017

http://www.d4g.com.br/
http://new.safernet.org.br/contato



