
 
 

 

Resolução 001/2020 - Diretório Nacional 

 

Assunto: Dispõe sobre a criação de redes para os diretórios estaduais e            

municipais do Cidadania 

 

Neste mundo novo em que vivemos, não há mais comunicação sem           

redes sociais. O Cidadania tem feito esforços no sentido de organizar suas            

redes e esta estruturação, passa agora pela criação das redes institucionais dos            

nossos diretórios estaduais e municipais. 

Esta ação será o embrião para que o conjunto de nossos dirigentes,            

mandatários e militância estejam conectados e possam ser informados sobre          

posicionamentos do partido, notícias e sejam rapidamente mobilizados em         

ações e causas apoiadas por nossas bancadas e lideranças em todas as suas             

instâncias. 

A orientação anexa a este documento mostra de maneira básica como           

criar as redes municipais e estaduais do Cidadania em todos os nossos            

diretórios. 

Certos da importância estratégica da constituição de uma poderosa rede          

de comunicação partidária, que o Diretório Nacional e sua Secretaria de           

Comunicação baixam esta resolução, na expectativa de ocupar o espaço          

democrático de debates, estudos e busca de soluções para os graves           

problemas que enfrentamos em nosso dia a dia.  

Faça parte dessa mudança. Fortaleça o Cidadania! 

 

Roberto Freire 

Presidente Nacional  do Cidadania 23  
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Como montar as redes do Cidadania em seu diretório Municipal 

1º passo - criar e-mail do diretório municipal 

O primeiro passo é o diretório municipal criar um e-mail. Hoje existem diversos provedores 

de e-mail gratuito e nós recomendamos o uso do GMAIL (https://gmail.com) que possui 

diversos recursos de colaboração. 

Este e-mail pode ser criado de maneira livre, mas, se possível, contendo o nome do 

município e estado do diretório municipal. 

Exemplos: 

santoantoniododescoberto.go.23@gmail.com 

saojoaquim.sc.23@gmail.com 
trescoracoes.mg.23@gmail.com 

 

Este e-mail será a base para a criação dos perfis em rede que recomendamos a seguir: 

2º passo - criar uma conta no Twitter (https://twitter.com)  

O Twitter é uma rede de formadores de opinião, onde o debate político de mais alto nível 

acontece. É uma das prioridades do Cidadania. Nele estão hoje essencialmente autoridades, 

artistas, jornais e blogs.  

 

Para criar uma conta do Cidadania local no Twitter você pode fazê-lo pelo site 

https://twitter.com ou pelos Apps disponíveis para celulares Android ou Apple. 

O nome de usuário do Twitter não pode conter mais de 15 caracteres, no entanto o Nome 

de exibição pode ter até 50 caracteres. 

A sugestão de criação de nome de usuário é que comece com “c23” com abreviação do 

nome do município se necessário. 

Exemplos: 

Usuário: @c23descoberto 

Nome: Cidadania23 - Santo Antônio do Descoberto - GO 

Usuário: @c23saojoaquim 

Nome: Cidadania23 - São Joaquim-SC 

Usuário: @c23trescoracoes 

Nome: Cidadania23 - Três Corações-MG 

 

Como diretriz de conexão, é importante seguir o perfil nacional do cidadania 

https://twitter.com/23cidadania (@23cidadania) no Twitter e, os demais perfis do 

Cidadania em todo o Brasil. 
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2º passo - criar uma conta no Instagram (https://instagram.com)  

O Instagram é uma rede de imagens e pequenos vídeos que tem sido muito utilizada               

inclusive na política. É uma das redes que mais cresce entre jovens e formadores de opinião.                

O Cidadania23 atua fortemente nesta rede desde o início de 2019 e tem formado uma rede                

de colaboração importante com os nossos diretórios estaduais e municipais. 

Para criar uma conta do Cidadania local no Instagram, você pode fazê-lo pelo site              

https://instagram.com ou pelos Apps disponíveis para dispositivos Android e Apple. 

No instagram, o nome de usuário pode ter até 30 caracteres. Este nome deve, sempre que                

possível, seguir ao mesmo padrão do nome de usuário do Twitter. 

 

Exemplos: 

Usuário: @c23descoberto 

Nome: Cidadania23 - Santo Antônio do Descoberto - GO 

 

Usuário: @c23saojoaquim 

Nome: Cidadania23 - São Joaquim-SC 

 

Usuário: @c23trescoracoes 

Nome: Cidadania23 - Três Corações-MG 

 

Como diretriz de conexão, é importante seguir o perfil nacional do cidadania            

https://instagram.com/cidadania23 e, os demais perfis do Cidadania em todo o Brasil.  
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3º passo - criar uma página no facebook (https://facebook.com)  

O Facebook é uma das redes com maior relevância atualmente. Diferentemente de Twitter             

e Instagram, lá é possível escrever conteúdos mais elaborados, com mais detalhamento das             

atividades realizadas e, ainda, com bastante impacto político. 

 

O Cidadania23 também mantém uma estratégia de Facebook alinhada com o seu Instagram             

(contas conectadas) utilizando diversos recursos como os impulsionamentos de conteúdo,          

publicação de notas, vídeos, fotos, eventos, gestão de respostas à questionamentos comuns            

em mensagens privadas e os Stories, que contam o dia a dia do partido. 

Para criar uma página do Cidadania local no Facebook você precisa ter acesso ao facebook e                

isso pode ser do seu perfil pessoal mesmo. 

Basta localizar no menu do seu perfil no facebook a opção PÁGINAS e em seguida escolher a                 

opção “Criar página”. 

 

Seguem alguns exemplos de páginas do Cidadania no Facebook: 

https://www.facebook.com/cidadania23AP 

https://www.facebook.com/cidadania23al/  

https://www.facebook.com/cidadania23taubate/ 

https://www.facebook.com/cidadania23resenderj/ 

Como diretriz de conexão, é importante seguir a página Nacional do cidadania            

https://www.facebook.com/cidadania23  e, os demais perfis do Cidadania em todo o Brasil. 
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WhatsApp 

O Cidadania23 executa também uma estratégia de atuação no WhatsApp através dos            

recursos de listas de transmissão, conseguimos segmentar mensagens para nossos          

diretórios estaduais e filiados em todo o Brasil. 

Esta estratégia também pode ser implementado no âmbito dos diretórios estaduais e            

municipais. 

O número do WhatsApp do Diretório Nacional é 

(61)99691-4667 

Conecte-se conosco! 

Estados: 

1 - Manter um WhatsApp do Diretório Estadual. 

Em estados maiores é recomendável manter mais de um número de acordo com as              

macro-regiões do estado. 

2 - Conectar todos os presidentes Municipais por meio de uma lista de trasnmissão              

“presidentes municipais “. Assim estes presidentes podem receber mensagens periódicas do           

diretório estadual. 

3 - Solicitar que cada presidente municipal indique uma pessoa no município responsável             

pela comunicação digital em rede e conectar esses perfis em uma rede estadual de              

comunicadores. (para compartilhamento de informações e estratégias de comunicação         

digital) 

Municípios: 

- Manter um WhatsApp do Diretório Municipal 

- Conectar os filiados locais em listas de transmissão de filiados; 

- Conectar simpatizantes e outros setores da sociedade interessada em receber          

informações de interesse de melhoria da cidade e dos bairros; 

 

Importante: Para que as listas de transmissão funcionem é preciso ter o contato dos              

destinatários salvo na agenda do celular, e vice-versa. Para isso é importante divulgar o              

número e solicitar que os interessados em receber informações do partido enviem uma             

mensagem para o celular do partido. 
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Se estas orientações forem seguidas teremos uma estrutura em rede adequada 

para que a informação possa circular de forma fluida em tempo real em todas 

as instâncias do partido. Veja os diagramas abaixo: 
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