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Relatório de Atividades 

A Crioula Comunicação e Mobilização Social divulgou junto aos veículos de comunicação o lançamento do projeto Traçando 

Caminhos, Construindo Direito, além de destinar o material para  mídia especializada. A assessoria de imprensa procurou 

valorizar a causa com a qual o projeto dedicará  sua atuação, além de fortalecer a imagem da  CESE, SOS  Corpo e  as 

iniciativas da União Europeia.  

As estratégias adotadas foram as seguintes: 

-  Produção de release completo do evento, contendo informações sobre o projeto, seminário de lançamento, dados sobre 

a participação política de mulheres no Brasil; 

- Contatos com os veículos de comunicação, apresentando o material e o projeto, procurando cavar espaços para futuras 

entrevistas; 

- Atualização do release geral, com textos de cobertura dos eventos que antecederam ao lançamento do projeto como o 

debate sobre Reforma Política e Seminário com líderes femininas.  

- Cobertura dos eventos para garantir produção de conteúdo atualizado para o site  e redes sociais da CESE.   
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Destaques 

O projeto Traçando Caminhos, Construindo Direitos foi apresentado dando enfoque a importância de  iniciativas que 

fortalecem o protagonismo de mulheres negras. Foram compartilhados dados sobre o desafio do desequilíbrio entre os 

gêneros e raça nos espaços de poder no Brasil e a pauta foi trabalhada comunicando a causa. 

Desafios encontrados 

O espaço aberto para iniciativas do movimento social é extremamente pequeno, nem sempre conseguindo engajar 

editores. O conteúdo foi amplamente distribuído para imprensa geral e especializada, além de ter sido feito intenso trabalho 

de contato com editores e produtores.  

Entrevistas 

Multicultura - Irdeb 
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 Clipping 

http://correionago.com.br/portal/projeto-estimula-participacao-politica-de-mulheres-negras-do-norte-nordeste/ 
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http://www.geledes.org.br/projeto-estimula-participacao-politica-de-mulheres-negras-do-norte-nordeste/ 
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http://desabafosocial.com.br/?p=944 
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 http://www.aratuonline.com.br/noticias/projeto-estimula-participacao-politica-de-mulheres-

negras-do-norte-nordeste/ 
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http://portalafricas.com.br/v1/acao-estimulara-a-participacao-politica-de-

mulheres-negras-e-populares/ 
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http://www.aldeianago.com.br/noticias-da-cidadania/10347-cese-e-sos-

corpo-lancam-projeto-com-apoio-da-uniao-europeia 
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