
POR UM 2020 COM
MAIS MULHERES NA
POLÍTICA
Uma breve apresentação do movimento Vamos Juntas
e sua atuação.



O PROJETO

TIME

Movimento suprapartidario e nacional para trazer mais mulheres para a política, tendo como
primeiro objetivo potencializar as chances de eleições femininas em 2020.

Acompanham e desenvolvem a pré-candidata rumo às eleições municipais de
2020. 

Mentores

Nossos porta-vozes levam a mensagem do movimento para ainda mais gente, nas
suas redes e em grupos que participam.

Embaixadores

Time que apoia o desenvolvimento do movimento e das campanhas.
Voluntários

PROPOSTA PARA EMBAIXADORES
Sabendo que o caminho na política para mulheres é mais longo e mais difícil, é preciso uma boa 
dose de apoio para que as barreiras sociais e institucionais sejam superadas. 
 
No #VamosJuntas, os embaixadores apoiarão sonhos e serão grandes aliados para o sucesso das
meninas e mulheres. São vocês quem levam a nossa mensagem e ambição de mais mulheres na
política em 2020 para mais pessoas.
 
Queremos que esse seja o sonho de muitos e que assim a gente consiga construir, de mãos
dadas, uma política mais justa, inclusiva e efetiva. 
 
Que seja um ano de muitas conquistas :)



SUA ATUAÇÃO

FERRAMENTAS

Sugestão de conteúdos e temas para divulgação.

Suporte do nosso time no desenvolvimento e acompanhamento das ações.

Queremos que todos estejam confortáveis nesse processo! Por isso, apesar de sugerirmos as 
pautas para divulgação, a periodicidade, canais e a abordagem do conteúdo dos posts será
definido por você.  A participação em eventos, fóruns de discussão e em entrevistas para o canal,
também é opcional.
 
                 A atuação dos embaixadores no movimento se divide em duas partes: 
 

1
 

Ter disponibilidade para fazer divulgações pontuais do movimento com o objetivo de
dar visibilidade para as candidatas e para a causa nas suas redes.

Participar de entrevistas para o canal do movimento (ainda em construção).2
 3
 

De acordo com sua disponibilidade, participar pontualmente de eventos em sua região
e/ou levar a mensagem do movimento para fóruns de discussão que participa.

Para apoiar seu trabalho, vamos disponibilizar:

+ INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Facebook  -   Vídeos   -      Instagram   -   Twitter

Fevereiro até agosto - pré campanha: nessa fase, como ainda não podemos fazer campanha por
lei, os conteúdos serão direcionados para o movimento e conscientização para as eleições.
 
Agosto até outubro - campanha: entre esses meses, já poderemos direcionar os conteúdos para a
promoção das candidatas.

O time de embaixadores terá apoio integral do nosso time, conte com a gente durante todo o
processo!



MUITO OBRIGADA POR
TOPAR FAZER PARTE
DESSE SONHO
VAMOS JUNTOS!


