ETHOS DE COMUNICAÇÃO DA FANPAGE NACIONAL
DEFINIÇÃO
A fan page da Rejupe Nacional constitui-se como um canal de divulgação de
informações obtidas através das ações dos núcleos estaduais, escritas por adolescentes e
jovens da Rede. Caracteriza-se por um espaço voltado à comunicação externa,
excluxivamente.
Os assuntos abordados neste canal devem levar em consideração a principal bandeira da
Rejupe: garantir que os adolescentes e jovens tenham espaços para expor suas ideias e
opiniões e, assim, transformarem a modo de agir, discutir e pensar o esporte seguro e
inclusivo.
ÓTICA
A abordagem da fanpage segue perfil jornalístico de mobilização e comunicação, na
medida em que veicula informações sobre nossas atividades e reforça o convite
constante para que outras pessoas integrem a rede. Logo, torna-se um espaço onde
adolescentes e jovens são chamados à participação e ambiente onde possamos mobilizar
novos integrantes.
Não cabe a criação de estereótipos sobre governo / figuras públicas. Nossa visão deve
sempre permear o universo juvenil e não destacar inferências sobre realidades duvidosas
e questionáveis. Para todas as variantes de nossa ótica, será vetado o espaço na fanpage,
visando organizar e criar uma linha de signos concisa e coerente com nossa proposta. (O
fortalecimento de ONG’s, instituições e gestões públicas não serão pautadas em nossa
fanpage, por exemplo)
DIRECIONAMENTO DE CONTEÚDO
A fan page, neste primeiro momento, se caracterizará por postar e compartilhar notícias
dos núcleos estudais, para os integrantes e demais público-alvo da página.
Visando a criação de postagens que sejam curtas, leves, seguidas por fotos ou vídeos
para melhor se adequarem a linguagem das mídias sociais de onde serão divulgadas
(Facebook, Twitter e outras).
ACESSO – NÚCLEO ESTADUAIS
Caberá a cada núcleo estadual decidir se delegará um representante ou se todos os
integrantes serão responsáveis por gerir as publicações nas páginas estaduais e demais
espaços de comunicação. Sendo responsável, para os focais de comunicação, a nível
nacional, articularem com os integrantes estaduais para garantir maiores informações
dos estados-membros.

São responsabilidades dos integrantes estaduais:
 Manter atualizadas a página do Facebook da Rede e outras mídias sociais dos seus
estados;
 Auxiliar os focais de comunicação na criação de conteúdo sobre as atividades
realizadas em seus estados;
 Participar, sempre que possível, das reuniões sobre pautas de comunicação
convocadas pelos focais ou pelo grupo moderador;
 Apresentar feedbacks, sugestões e dúvidas, sejam positivas ou negativas, sobre ações
que os focais e o grupo moderador venham a tomar na área de comunicação;
 O exposto pode ser seguido para as fan pages estaduais, adequando-se a cada
realidade vivenciada em seus estados.
RESTRIÇÕES
Visando zelar pela boa imagem, respeito, integridade e credibilidade deste veículo
comunicativo, torna-se inadmissível o emprego de tais elementos:
 Linguagem de baixo calão;
 Propaganda;
 Conteúdo político-partidário;
 Depreciações;
 Inferências sobre possíveis fatos;
 Utilização do canal como meio de comunicação interna entre os membros da Rede;
 Conteúdo opressor e que viole direitos;
 Divulgações sobre atividades que não pertencem a rede.
 E quaisquer outros elementos que fujam a ótica deste canal.
MODERAÇÃO
A princípio, a moderação será executada pelos jovens Bhreno Vieira (PE) e Erica
Camila (RN), focais em comunicação, com o auxílio de Lucas (IIDAC), Noemí Perez
(Unicef) e Daniel Macêdo (CE). É importante que o grupo moderador se expanda a
partir da necessidade e realidade da qual a Rede venha a precisar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fan page da Rejupe demonstra-se hoje como uma ferramenta necessária para a
mobilização de adolescentes e jovens, além de continuar sendo um espaço de
divulgação, integração e aprendizagem entre os membros dos diversos estados que
formam a Rede. Anteriormente, nós tínhamos muito a dizer sobre a realidade dos
esportes em nossa comunidade e a situação dos direitos que são garantidos e violados
pelos megaeventos. Hoje, abraçamos bandeiras que vão bem mais além desses fatos,
porém, que não deixam de abordar o direito ao esporte seguro e inclusivo, um direito
simples e muitas vezes esquecido, do qual ajudaria na construção de uma sociedade
mais justa e igualitária, por isso a necessidade de serem divulgadas e reportadas tais
ações e atividades.

O presente documento foi compilado com base nas informações disponíveis em reunião
on-line entre os membros da rede, Bhreno Vieira (PE), Daniel Macêdo (CE) e Erica
Camila (RN), que ocorreu no dia 19 de janeiro de 2015, no período noturno.
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