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Apresentação e instruções



 

Rede da democracia

Formada por brasileiros, de todos os 
partidos políticos, preocupados com o 

crescimento do fascismo e com a 
ameaça dos que defendem a ditadura e 

a tortura. Não se omita!



 

Rede da democracia

O objetivo aqui é combater a desinformação 
e as fake news.

Vamos compartilhar apenas informações 
de fontes confiáveis.



 

Como funciona?

A campanha de mentiras e fake news do 
Bolsonaro está a todo vapor.

Há uma rede nacional de grupos de Whatsapp 
que produzem e disseminam conteúdo com 

grande velocidade.
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Como funciona?

A rede do Bolsonaro foi responsável por viradas 
assustadoras de votos na véspera do 1o turno, 
como o candidato do RJ que não pontuava e 

nenhuma pesquisa e em 1 dia passou a frente de 
todos os outros.
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Como funciona?

A Rede da Democracia é organizada de forma 
semelhante: são grupos independentes espalhados 
por todo o país, com administradores que conectam 

estes grupos, ajudando a compartilhar conteúdo 
entre eles.



 

Como participar?

Se você está vendo está apresentação 
significa que você foi convidado a ajudar! 

É simples!

Você pode ajudar de várias formas.



 

Crie um grupo

Crie um novo grupo para 
compor a Rede da 

Democracia, ou use o grupo 
que você já tem.

 Convide inicialmente para 
este grupo somente aqueles 

amigos e conhecidos que 
repudiam Bolsonaro. 

#EleNão!



 

Crie um grupo

Chame eleitores do Ciro, Haddad, Marina, 
Alckmin, Amoedo, Meirelles, Boulos… Todos! 

Não importa o posicionamento político ou 
ideologia. Quem for contra a barbárie não pode 

se omitir.

Grupo
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Defina administradores

Os convidados iniciais do grupo, aqueles 
que você tem certeza que estão do 

nosso lado, devem ser transformados em 
administradores do grupo.



 

Defina administradores

Para definir um 
administrador:

1. Clique nas opções do 
grupo.

2. Clique sobre o membro 
que vai virar administrador.



 

Defina administradores

3. Selecione “Tornar 
admin do grupo”



 

Conectando na rede

Agora vem a parte principal, conectar 
seu grupo na rede nacional de defesa da 

democracia.



 

Conectando na rede

Não há tempo a perder: a outra rede já está 
estabelecida no submundo da internet 

espalhando mentiras. Atenção!



 

Conectando na rede

Qualquer administrador do grupo pode 
conectar na rede, adicionando o Zap da 

Democracia nos seus contatos: 

+55-21-96737-9314

Na dúvida, confira o número no link 
abaixo, pois o Zap pode ter mudado!

https://tinyurl.com/yb5uypjx

https://tinyurl.com/yb5uypjx


 

Compartilhe o link

Após adicionar o contato, 
volte no Whatsapp para 

integrar o seu o grupo na 
Rede.

Se você é administrador, 
verá na tela de opções 
do grupo, uma opção  

“convidar via link”:



 

Compartilhe o link

Clique no local indicado para 
enviar o link para o Zap da 

Democracia

+55-21-96737-9314. 

Pronto! 

O link será enviado para o 
administrador de outro grupo da 
democracia, em outra parte do 

Brasil, que poderá entrar no seu 
grupo. É assim que a gente 

forma a rede.



 

Receba convites

Você também 
receberá convites do 
Zap da Democracia e 
poderá entrar em até 
3 outros grupos da 

democracia.



 

O convite é pessoal

Por que não devo repassar o convite

 para o grupo? 

1) O convite é pessoal e os grupos têm um número 
máximo de membros.

2) Não é possível criar um grupão nacional! 

3) A conexão entre grupos é feita pelas pessoas!



 

Aceite o convite

Ao aceitar o convite 
você estará entrando 

em contato com 
pessoas que 

compartilham os 
mesmos ideais de 

democracia e 
esperança.



 

Apresente-se!

Quando entrar no 
novo grupo envie 

uma mensagem de 
apresentação.



 

Convide indecisos

Se você é administrador, você tem ainda uma última 
missão: convide os indecisos para o seu grupo!

Grupo
#Rede da Democracia

Contra o fascismo



 

Convide indecisos

Convide aquele colega de trabalho que 
você conversou sobre política outro dia.

Peça o telefone do seu vizinho e convide 
ele também!



 

Como é a Rede da 

Democracia?



 

Compartilhe!

Quando receber uma informação 
importante em um grupo que ainda não 

apareceu no outro grupo, repasse!



 

Compartilhe!

Compartilhe informações e ajude a 
disseminar o conteúdo honesto sobre as 

eleições.



 

Infiltrados?

Ao contrário dos grupos com links públicos  
e que se transformam em palcos para 

discussões acaloradas e inúteis, os nossos 
convites são pessoais e selecionados pela 

central do Zap da Democracia.

Se ainda assim um infiltrado conseguir 
passar, retire-o do grupo e nos avise para 

que ele não receba novos convites.



 

Desative o link

Quando não desejar 
mais que outros 

administradores da Rede 
entrem no seu grupo, 

basta desativar o link.

A opção fica na mesma 
tela usada para gerar o 

convite.



 

Vote Haddad

Não esqueça: VOTE 13.

Não deixe a sua raiva antipetista 
contaminar seu julgamento. Qualquer 
partido democrático que fosse para o 

segundo turno contra o Bolsonaro teria o 
nosso voto. #EleNão!



 

Vote Haddad

Não esqueça: VOTE 13.

Não deixe a sua raiva antipetista 
contaminar seu julgamento. Qualquer 
partido democrático que fosse para o 

segundo turno contra o Bolsonaro teria o 
nosso voto. #EleNão!
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