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JORNADA DE MOBILIZAÇÃO: #BloqueoNoSolidaridadSi - os povos contra o 

bloqueio econômico em meio à pandemia 

 

MANUAL DE APOIO 

OBJETIVO: O objetivo da campanha é coletar um grande número de assinaturas, 

disseminar informações sobre as consequências (humanitárias e econômicas) das sanções 

e pressionar as autoridades mencionadas a apoiar o fim do embargo, disseminando esse 

debate entre nossas sociedades, ampliando-o junto a base de nossas sociedades e 

travando a batalha das ideias. 

Link para a petição: bit.ly/bloqueono 

 

Atores centrais da estratégia:  

● Líderes políticos com cargos institucionais. 

● Personalidades da política, do movimento trabalhista, dos movimentos sociais e 

feministas, das redes sociais e culturais. 

● Organizações políticas, sindicais, sociais, de mulheres e diversidade.  

● Pessoas que não fazem parte do debate político e que não necessariamente tenham 

identificação política com a causa. 

 

PROGRAMA 

Propomos três ações principais no período de duas semanas para a campanha: 

 

04/06 - Lançamento da petição e identidade visual  

Difunda a petição: bit.ly/bloqueono 

Duração: o dia todo. 

 

09/04 - Primeiro grande twitaço com a hashtag #BloqueoNoSolidaridadSi 
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Duração: 11h às 15h (Horário de Brasília) 

Difunda a petição: bit.ly/bloqueono 

Nota: é importante concentrar-se em uma única #hashtag para ter maior alcance 

 

16/04 - Segundo grande twitaço com a hashtag #BloqueoNoSolidaridadSi 

Duração: 11h às 15h (Horário de Brasília) 

Difunda a petição: bit.ly/bloqueono 

 

É importante destacar que as três datas propostas terão como objetivo ser pontos 

de concentração para publicações e divulgação, mas é necessário que os partidos e as 

organizações que aderirem à campanha insiram publicações diárias durante essas duas 

semanas na programação de suas redes sociais.  

A ideia é gerar acúmulo e fazer com que o conteúdo alcance o maior público possível. 

Outra ação importante é procurar que outras organizações populares possam participar 

dessa campanha para ter um impacto mais global, como os comitês de solidariedade com 

Venezuela e Cuba, frentes populares, organizações de movimentos sociais, centrais de 

trabalhadores etc. Por isso, pedimos a todos que pesquisem essas organizações de seus 

países e articulações. 

Favor comunicar sua adesão para: secretaria@forosaopaulo.org.br  

 

MATERIAIS: Acesse aqui o material completo da campanha. 

 bit.ly/materialesbloqueono 

 

Dinâmica dos Tuitaços: 

● A partir do horário correspondente em cada país, o maior número possível de 

publicações deve ser feito usando a hashtag ou #BloqueoNoSolidaridadSi. 
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● Faça publicações no twitter usando o material anexo e/ou o que cada organização 

ou personalidade deseje criar com esse mesmo objetivo, sempre com a hashtag 

#BloqueoNoSolidaridadSi 

● Além de criar seus próprios tweets, retuíte as contas que estão usando a hashtag 

#BloqueoNoSolidaridadSi 

● Use apenas esta hashtag, e não outras (quando várias hashtags são usadas, elas 

são penalizadas pelo algoritmo do Twitter que considera spam, reduzindo a eficácia da 

iniciativa). 

● Nas publicações, nomeie e marque outras contas de interesse, especialmente 

líderes políticos relacionados ou passíveis de serem influenciados por posições de 

solidariedade com a causa. 

● Embora a dinâmica dessa estratégia esteja no Twitter, se possível, faça também 

uma ou duas postagens no Instagram e Facebook nos dias anteriores e nos dias de ações 

para aumentar o alcance. 

CONTAS OFICIAIS DO FSP 

 

Twitter: https://twitter.com/ForodeSaoPaulo 

Facebook: https://www.facebook.com/forodesaopaulo/ 

Site oficial: https://forodesaopaulo.org/ 

E-mail: secretaria@forosaopaulo.org.br 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Twitter: 

https://twitter.com/: se você não tem uma conta, basta abrir e facilmente criar uma 

conta aqui. 

Como usar o Twitter: 

https://www.youtube.com/watch?v=2D7CL5rjGDs: Tutorial sobre como usar o 

Twitter pela primeira vez. 

Ferramenta sugerida: 

https://tweetdeck.twitter.com/: Nesta página, você pode publicar e programar seus 

tweets.  
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