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#Midialivrismo #EmDefesaDoSUS

Ser midialivrista é poder comunicar nas 
suas próprias redes de comunicação, de 
forma livre e autônoma. 

O ativismo na internet pode visibilizar 
ainda mais as demandas dos movimentos 
sociais, sensibilizando a sociedade para 
que conquistemos mais avanços nas 
políticas de SAÚDE.



#CNS #RedesSociais

www.fb.com/conselhonacionalsaude

www.youtube.com/comunicacns

www.twitter.com/comunicacns

 

https://www.facebook.com/ConselhoNacionalSaude/?ref=br_rs
http://www.youtube.com/comunicacns
https://twitter.com/comunicacns
http://www.fb.com/condraf


#ConfirmaPresençaNoFace

Não esquece de confirmar presença no 
evento no Face e convidar seus amigos. 
O material que você produzir pode ser 
compartilhado por lá também. O evento 
no Face é uma ferramenta importante de 
mobilização. 

EVENTO NO FACE 

CONFIRMA PRESENÇA
 

https://www.facebook.com/events/1595495617208395/
https://www.facebook.com/events/1331121140317389/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A462856057071951%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A462856057071951%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


#CompartilhaNoZap

Mais de 81 milhões de pessoas no Brasil 
estão conectadas à internet pelo celular. 
Nós, que vamos participar da 1ª 
Conferência Nacional de Vigilância em 
Saúde, não podemos ficar de fora. 

Os registros das etapas municipais, 
territoriais e estaduais podem ser 
enviados pelo whatsapp para aquelas 
pessoas que se interessam no assunto.

 



#ConselhoNacionalDeSaúde
Você encontra todas as 

informações da conferência em: 

www.conselho. 
saude.gov.br

www.cnvs. 
org.gov.br

http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/


Seja um(a) comunicador(a)!

REGISTRAR |PUBLICAR|COMPARTILHAR



1. #REGISTRAR

Vale foto, vídeo, texto do evento com 
depoimentos dos participantes! Tudo 
do seu celular, câmera, tablet ou 
computador. Só não vale passar em 
branco! 



1.1 #Dicas

1. Não fotografa nem filma contra a luz;
2. Espera a câmera do celular focar;
3. Se for fazer vídeo, filma com o celular 

deitado;
4. Faz apenas uma pergunta e pede 

resposta de no máximo 2min;
5. Grava o vídeo em local silencioso.



2. #PUBLICAR

O quê? Quando? Onde? 
Quem? Por que? Como? 

Publique tudo no 
Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram e 
outras redes. 



3. #COMPARTILHAR

Tudo que você produzir para as redes 

sociais sobre a conferência tem que ter as hashtags:

#CNS #SUS
#EmDefesaDoSUS

#VigilanciaEmSaude



4. Envia pra gente!

Não esqueçe de enviar fotos, vídeos, 
textos e links de publicações para:

comunicacns@gmail.com  



www.conselho. 
saude.gov.br

http://www.juventude.gov.br
http://www.juventude.gov.br

