
Anúncios com imagens 
fortes a favor de grandes 

causas. 

 Tome consciência 

Com Áudio 



"Milhares de mulheres em 

Israel são forçadas a se 

prostituir contra sua 

vontade, não te tornes um 

cúmplice". 



“Na  Índia, todos os anos 

centenas de mulheres são 

assassinadas, somente por 

serem mulheres" 



“A AIDS  é uma 

assassina  em massa, 

se proteja”. 



Amanhã deixo de fumar… 



“Certas lembranças perduram para sempre". 



“Água contaminada mata mais crianças que a guerra". 



“Podes perder mais que 

tua paciência". 



"Mais de 300.000 

crianças são abusadas 

anualmente na 

Alemanha" 



Mais de 50% dos 

suicídios são 

cometidos por anciãos 



A pobreza não deve 

ser uma sentença de 

prisão perpétua! 

 



Cuidado com os carros  

quando usar  fone de ouvidos. 



“Recentemente se gastaram 3 

Trilhões de dólares em pacotes de 

estímulos econômicos para 

recuperar os bancos.  

 

1% deste  valor poderia 

alimentar 59 milhões de crianças 

famintas por um ano” 



Os animais não são 

palhaços . 



Impeça a catástrofe! 



O cigarro mata 

mais. 



Não compre lembranças  

de animais exóticos  



Um clique 

pode mudar teu 

futuro,  

Usa o cinto de 

segurança  



Detenha a mudança 

climática…  

Antes que ela te  

mude…  



Menina perfeita!!!, 

Magérrima! Tratar 

com cuidado!  

Pequena vida útil ..  



Não vamos 

exagerar o 

transtorno 

alimentar  



Um abusador  

nunca se reconhece como tal. 



Amores  

que matam.  

Show de covardes.  

Não ao feminicídio! 

Denuncie… 



A natureza “NÃO” é reciclável 

 



O silêncio 

lamenta !!!! 



Após os Jogos Olímpicos,  

a luta pelos direitos humanos  

deve continuar  



Cortando árvores,  

estás cortando tua vida.  



Os cintos de segurança mantém  

as pessoas juntas 



Jogos olímpicos?? 



"Tuas preocupações, são realmente globais?"  



Não trate os outros  

da maneira que você  não gostaria de ser tratado. 



BEBÊ A BORDO!! 

80% das  cadeirinhas 

de bebê são instalados 

incorreta.mente  



Restos das espécies... 



Os mascotes não são brinquedos  



O abuso  verbal  também pode ser aterrorizante 

 



Eles precisam de você! 



A pele de uma 

criança é 10 

vezes mais 

sensível e pega 

fogo 40 vezes 

mais rápido do 

que um adulto. 



Filhos de pais que fumam,  

chegam ao céu mais rápido  



Para um motorista,  

o álcool  é pior que uma arma . 



Causadores da mudança climática 



“Justo  agora 

quando irias 

começar a reciclar?” 



"Não existe  nenhum 

velhinho drogado; 

recupera teu futuro" 



"Se você não os alimentar, quem poderá fazer?" 



“O aquecimento 

global afeta  a todos 

nós“ 



“Não temos doadores 

em número suficiente". 



Se você não repassar este e-mail NÃO 

acontecerá absolutamente nada, mas se 

você a compartilhar com outras pessoas 

serão mais alguns que tomarão consciência 

a respeito destes temas. 


