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PASSO A PASSO

Aqui você encontra tudo o

que precisa saber para

participar da Campanha

Nacional de Combate ao

Trabalho Escravo,

promovida pelo InPACTO.

LEIA ESTE
GUIA  Se você é da equipe de

comunicação de uma

empresa ou organização,

compartilhe nos perfis

institucionais, mas não se

esqueça de apoiar esta

ideia nas suas redes

pessoais também!

DIVULGUE

Veja os tipos de materiais

de divulgação disponíveis e

as instruções de como

melhor aproveitá-los entre

os seus colaboradores e

parceiros. 

CONHEÇA A
CAMPANHA

Siga atentamente as

instruções sobre os

formatos para cada mídia e

saiba como inserir a sua

logomarca.

SIGA AS
INSTRUÇÕES
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Estamos lançando uma Campanha Nacional de Combate

ao Trabalho Escravo. Criamos e organizamos esse material

para que você e sua empresa ou organização possam

participar divulgando o nosso conteúdo para

colaboradores, parceiros, colegas (e amigos, familiares,

vizinhos)!  Convide-os a ler e retransmitir essas peças de

comunicação.

Os materiais desta campanha foram preparados de forma

criteriosa para ajudar a sociedade em geral a entender o

que é Trabalho Escravo Moderno, aprender a reconhecer

situações suspeitas, e nesse caso, saber como denunciar

através de canais seguros e oficiais. 

Quer saber como participar? Siga o nosso passo a passo:

VOCÊ PODE AJUDAR A COMBATER O
TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL! 

Clique aqui para fazer download
do folder completo da campanha!

 

FOLDER DA CAMPANHA

https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Folder-Campanha-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Escravo.pdf
https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Folder-Campanha-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Escravo.pdf
https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Folder-Campanha-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Escravo.pdf


VÍDEOS DA CAMPANHA

Conheça a história dos personagens Carlos e Cláudia, e através deles, aprenda a

reconhecer situações de trabalho escravo moderno no campo e na cidade!

 

https://youtu.be/YNrE-U7rm-M
https://youtu.be/uvwVB0w-_tg


Aqui o nosso primeiro recado para
você é: se você não segue as redes

do InPACTO, por favor siga! 

 

Compartilhe o nosso conteúdo, ajude-nos a
espalhar essa campanha!

Usem #TodosContraoTrabalhoEscravo, acompanhada
também da hashtag #InPACTO. 

E não se esqueça de marcar o perfil do InPACTO em
todas as redes!

Divulgue pelo menos um dos posts sugeridos. Ajude-
nos a espalhar essa campanha! 

COMPARTILHE O NOSSO CONTEÚDO 
NAS REDES SOCIAIS

ATENÇÃO

https://www.facebook.com/InstitutoPACTO/
https://www.linkedin.com/company/institutopacto
https://www.instagram.com/instituto_pacto/
https://www.youtube.com/channel/UCqM8Jh5qAkCHlB6nKe7cM0Q/featured


#EUAPOIO a Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Escravo no

Brasil!

Estamos na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e o

InPACTO (Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo)

está lançando essa campanha com o objetivo de ampliar o conhecimento

e aumentar a visibilidade sobre enfrentamento ao trabalho escravo no

Brasil.

Acesse o perfil do InPACTO nas redes e entenda o que é trabalho escravo

moderno, sabendo reconhecer, prevenir e combater esse tipo de violação! 

#TodosContraoTrabalhoEscravo #CombateAoTrabalhoEscravo

#SemanaNacional #InPACTO #TrabalhoEscravo

SUGESTÃO DE POST
Baixe a imagem abaixo e

compartilhe nas suas redes.
Você pode usar a nossa

sugestão de post ao lado ou
escrever seu próprio texto 

 

https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Post.jpeg
https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Post.jpeg


 

Use no seu Linkedin ou
Facebook

 

EU APOIO 
 

 

VOCÊ TAMBÉM PODE USAR 
ESSAS CAPAS NAS SUAS REDES

 

https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Capa.jpeg
https://inpacto.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Capa.jpeg


 

CONTAMOS COM VOCÊS!
Qualquer dúvida, entre em contato conosco através 

do e-mail contato@inpacto.org.br


