
8  de fevereiro de 2022: Junte-se à TWITTER STORM
PARA O DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO E REFLEXÃO CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS

Por ocasião do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, O 8 de fevereiro
deste ano, tentaremos mais uma vez conscientizar a comunidade do twitter sobre nosso
compromisso comum contra o tráfico de pessoas e o tema da edição deste ano "A força do
cuidado". Mulheres, economia, tráfico de pessoas".

Portanto, junte-se a nós para criarem

uma tempestade no Twitter

no dia de terça-feira 8 de fevereiro de 2022, das 13:30 às 14:30 CET.

Aqui encontram-se as instruções para participar:

QUANDO E O QUE FAZER

Na terça-feira 8 de fevereiro, entre 13h30 e 14h30, você terá que realizar duas ações em seus perfis
do twitter:
- postar pelo menos uma TWEET com a hashtag do dia #PrayAgainstTrafficking
- re-twittar pelo menos um dos tweets do perfil oficial da conta
https://twitter.com/preghieratratta

EXEMPLOS DE TWEETS

Preparamos textos de tweets. Você é pode criar o seu próprio. O importante é que todos eles
contêm a hashtag #PrayAgainstTrafficking.

● Hoje é o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Rezemos juntos
por todas as vítimas.  72% são mulheres e meninas #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● No Dia de Santa Bakhita, participamos da maratona mundial de orações online contra o
tráfico. O tema: "O poder do cuidado". Mulheres, economia, tráfico de pessoas".
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● Não ao tráfico! Vamos promover uma economia de cuidados que elimine as
desigualdades. Hoje em todo o mundo rezamos com esta intenção! #PrayAgainstTrafficking
#thePowerOfCare

www.preghieracontrotratta.org

http://www.preghieracontrotratta.org


● #PrayAgainstTrafficking Hoje é o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de
Pessoas. Participe da maratona global. Ao vivo em www.preghieracontrotratta.org

● No Dia de Oração e Reflexão contra o Tráfico humano lembramos de Santa Bakhita e de
todas as vítimas do tráfico. Deseja saber mais? www.preghieracontrotratta.org
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● 8 de fevereiro: Maratona Global de Oração contra o Tráfico de pessoas (hoje até as 17h
CET). Convidamos todos a participar ao vivo no canal do youtube.com/c/preghieracontrotratta
#PrayAgainstTrafficking

● Eu rezo!  #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● #PrayAgainstTrafficking Passar das palavras aos atos exige o compromisso de todos.
[adicionar @ nome de amigos/outras organizações] JUNTE-SE A NÓS

Depois de ter feito seu tweet, não se esqueça de twittar um dos tweets do dia da conta
https://twitter.com/preghieratratta.

ALGUMAS FAQS - PERGUNTAS/DÚVIDAS FREQUENTES
*Podemos começar antes das 13h30? NÃO. Para que a tempestade do twitter tenha sucesso, é
importante que respeitemos os horários determinados (twitamos entre 13h30 e 14h30HORARIO DE
ROMA).
*Podemos re-twittar? É claro! Isto ajuda a espalhar a notícia sobre o dia!
*Quantos tweets você pode fazer? Tantos quantos você quiser. Quanto mais, melhor. Lembre-se de
usar o #PrayAgainstTrafficking.
*Tem que ser estes os textos? Não, você pode escrever qualquer coisa, mas é importante usar
sempre a hashtag #PrayAgainstTrafficking.
*Os tweets também podem ser escritos depois das 14:30CET? SIM! Vamos continuar além desse
tempo.
*Que idioma devo usar? Use o idioma de sua escolha. É um dia global.
*Posso programar meus Tweets?   Sim, por exemplo, através da aplicação TweetDeck.
(https://tweetdeck.twitter.com)
*Posso participar apenas com as contas institucionais das organizações? NÃO, todos e todas podem
participar de todas as contas (pessoal ou de associação/grupo/instituição).
Se você faz parte de uma organização, por favor, compartilhe estas instruções com todo o pessoal e
pessoas ativas no twitter.

Nós lhe enviaremos outro e-mail pouco antes da tempestade do Twitter para lembrá-lhe de
participar. Enquanto isso, coloque isso em sua agenda e peça a seus contatos para nos apoiar.

Obrigado por sua colaboração. Até logo!

Divulgue essa mensagem e acima de tudo, vamos participar todas e
todos!

www.preghieracontrotratta.org
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