
GUIA PARA LIVES
E COMUNICAÇÃO VISUAL



 O JULHO DAS PRETAS

 A OCUPAÇÃO VIRTUAL

    SEDER  SAD OÃÇAZILITU 
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Anteriormente, marcada por marchas pela cidade de Salvador e de outros estados do Brasil, o dia 
25 de Julho - Dia Internacional da Mulher Negra Afrolatina-Americana e Caribenha e a 8ª edição do 
Julho das Pretas será celebrado com uma OCUPAÇÃO VIRTUAL - 24H DAS PRETAS! Em parceria 
com o movimento de mulheres negras da Bahia e a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, faremos 
uma ocupação com 24h de atividades nas principais redes sociais, com conteúdos variados - e você 
pode participar prestigiando ou inscrevendo sua atividade ou a do seu coletivo. Você pode encontrar 
o link da inscrição na página do Facebook (julhodaspretas) e do Instagram (@Julho_das_Pretas). 
Vai ser massa!

O Julho das Pretas é uma agenda conjunta e propositiva com organizações e movimento de mulhe-
res negras da Bahia, região Nordeste, e mais alguns estados do país, voltada para o fortalecimento 
das organizações de mulheres negras. Criado em 2013, pelo Odara – Instituto da Mulher Negra, o 
Julho das Pretas celebra o 25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latina-americana 
e Caribenha. Desde 2013 os temas abordam a pluralidade que envolvem vidas negras, em especial 
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“Em Defesa das Vidas Negras, pelo Bem Viver”. Será uma edição virtual  (atendendo as medidas 
de segurança sanitária devido ao COVID-19) e marcante, vamos ocupar as redes sociais e mostrar 
que mulheres negras estão em movimento na esfera virtual também.

As redes sociais são uma excelente ferramenta de comunicação e 
compartilhamento e que nos permite estreitar maiores distâncias, 
mas devemos ter atenção e cautela para ter a melhor experiência 
nas redes com segurança. É importante utilizar uma conexão Wi-Fi 
segura, não compartilhar senhas ou informações muito pessoais 
com estranh@s ou em comentários, não clicar em links suspeitos ou 
que você não tenha confiança em quem enviou, além de ficar 
atent@ às notícias falsas (fake news) para que elas não se espalhem. 
Ao fazer transmissões ao vivo (lives), fique atent@ a comentários 
racistas, machistas e/ou LGBTQIA+fóbicos e, caso necessário, 
denuncie o usuário a plataforma. Numa situação mais grave, guarde 
provas da agressão, como “prints” da tela ou gravação da tela, para 
uma denúncia contra crimes virtuais.



 COMO FAZER LIVES
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Ocupação Virtual 24h do Julho das Pretas e já se inscreveu, vem 
pegar algumas dicas sobre como fazer uma live com a gente.

“Live” é a palavra em inglês para “ao vivo”, então uma live é uma 
transmissão ao vivo nas redes sociais. Na Ocupação Virtual 24h do 
Julho das Pretas, incentivamos as mulheres negras (cis ou trans) 
e Coletivos a participar com temáticas diversas trazendo rique-
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mulheres negras.    

1. Instale o aplicativo do Facebook
2. Vá no seu perfil e clique para criar nova  publicação
3. Selecione Vídeo ao Vivo.
4.  Permita o acesso à câmera e ao microfone
5. Para começar basta clicar em Iniciar vídeo ao vivo

1. Acesse o seu perfil
2. Na seção para escrever uma nova publicação, selecione Ao vivo.
3.  Permita o acesso à câmera e ao microfone
4. Escolha se vai fazer uma live pela câmera ou utilizando outro software
5. Configure a sua live
6. Comece a live clicando em  Iniciar transmissão ao vivo 

1. Baixe/acesse o aplicativo no seu celular 
2. Clique no ícone de “stories” superior à esquerda
3. Arraste para a direita até selecionar a opção “Ao Vivo”

INSTAGRAM

FACEBOOK



 COMO FAZER LIVES

Para se preparar para fazer a sua live, aqui vão algumas dicas:

-É importante planejar o conteúdo a ser apresentado.
- Ensaiar o conteúdo para se sentir confortável na hora.

-
car conexões com a internet, além de cenário e iluminação (mas 
nada elaborado).
-Divulgue sua live! Chama amig@s, familiares, todo mundo pra 
ver! Não se esqueça de usar a hashtag #JulhoDasPretas2020.

1. Instale o aplicativo no seu celular
2. Crie uma publicação
3. Permita o acesso à câmera e ao microfone
4. Selecione transmitir ao vivo
5. Crie título, descrição e mais informações sobre a sua live
6. Crie uma miniatura para capa da live
7. Clique em Transmitir ao vivo

1. Acesse o YouTube e faça login
2. Clique no ícone da câmera e em Transmitir ao vivo
3. Permita o acesso à câmera e ao microfone
4. Crie título, descrição e defina a imagem miniatura da sua live
5. Compartilhe a sua live nas outras redes sociais
6. Quando tudo estiver pronto, é só clicar no botão Transmitir ao vivo

GOOGLE MEET

1. Instale o aplicativo
2. Clique em Nova Reunião
3. Compartilhe o link com convidad@s

1. Em um navegador da Web, digite https://meet.google.com.
2. Clique em Iniciar uma reunião.
3. Certifique-se que seu microfone e câmera estejam funcionando
4. Clique em Participar agora.
5. Adicione pessoas



 COMO ASSISTIR LIVES

As lives geram um bom engajamento de pessoas e permite que 
você tenha um tempo maior para se aprofundar falando de um 
assunto de sua preferência, trazendo convidad@s ou não, além de 
estreitar laços entre você e os seguidores. 

Resolveu somente assistir as lives? Não tem problema! Segue 
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sucesso!

1. Instale o aplicativo no seu celular
2- no mesmo local onde estão os “stories”, verifique os ícones que tem a 
opção “ao vivo”. Verifique o horário correto de início da live.
3- Procure pelo ícone da página desejada e tecle no ícone.
4- Pronto! Você já está conectada e assistindo uma live maravilhosa e 
informativa.

1. Instale o aplicativo no seu celular
2-  Verifique o horário marcado para o início da live está correto então vá 
até a página desejada.
3- Se a live já tiver começado, é só clicar no vídeo com a indicação de      
“ao vivo”.



 COMO ASSISTIR LIVES
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você não perde o conteúdo.  Segue um passo-a-passo de como 
assistir em cada rede!

1- Acesse o ícone no seu celular ou o site Youtube.com.
2-Verifique o horário marcado para o início da live está correto, então vá 
até o canal desejado.
3- Se a live já tiver começado, é só clicar no vídeo com a indicação de 
“ao vivo”.

1- Em caso de encontros pelo Google Meet, um link deverá ser enviado 
para você com um convite para participar da sala.
2- Para acessar do celular, tenha o aplicativo do Google Meets               
instalado.
2- Ao saber que o link é seguro, entre e peça para ser adicionada ou 
adicionado a sala.
3- Aguarde até que o moderador permita o seu acesso a sala para     
participar.



 PARA MAIS INFORMAÇÕES

julhodaspretas25@gmail.com

@julho_das_pretas

fb.com/julhodaspretas
1- Em caso de encontros pelo Google Meet, um link deverá ser enviado 
para você com um convite para participar da sala.
2- Para acessar do celular, tenha o aplicativo do Google Meets               
instalado.
2- Ao saber que o link é seguro, entre e peça para ser adicionada ou 
adicionado a sala.
3- Aguarde até que o moderador permita o seu acesso a sala para     
participar.


