
Divulgue seu projeto no WhatsApp 

Modelos de Corrente de WhatsApp - Projetos Contemplados 

Para auxiliar na divulgação das lives dos projetos contemplados, elaboramos 
uma série de exemplos de correntes de WhatsApp utilizadas pela Secult para 
que realizadores compartilhem nesses modelos as informações de seu evento. 

Lembramos que para uma boa divulgação é necessário que o contemplado 
insira alguns dados como: nome do evento com uma pequena síntese do 
projeto ou da programação; a data da atividade com dia da semana e horário; o 
Link da Plataforma, site ou rede social que será utilizada e o contato para mais 
informações com algum email, telefone ou  link do realizador/responsável do 
projeto. Outro detalhe é que Gifs e Emojis ajudam a fixar as informações do 
evento. 

Reiteramos que o ideal é iniciar a divulgação dos eventos com antecedência e 
que estamos à disposição de todos para auxiliá-los nos projetos.  

Seguem alguns exemplos utilizados pela Secult. 

Divulgação antecipada | antes do dia do evento 

_✨Nossa live Tira-Dúvidas está chegando! ✨ Será pelo youtube da Secult, 
pode salvar o link e ativar o sininho https://youtu.be/7A2822QamE0 

✨Live Tira-Dúvidas  

✨Sexta, 22, a partir das 17h!  

   Vem com a gente, e se tem dúvida, já deixa aqui: 

https://forms.gle/WkAy3bs4bsHV2joe9 

 

_✨ Bom dia! O Sebrae está oferecendo uma mentoria gratuita para 
interessados em tentar os editais da Secult. 

Orientar proponentes em diversas áreas dos Editais a participar da SELEÇÃO 
DE PROJETOS CULTURAIS realizados no ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, 
promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura – SECULT. E para ajudar os 
empreendedores que irão submeter projetos neste edital, o SEBRAE realizará 
uma Mentoria on-line coletiva. 

✨  Data: 03/02 

✨ Horário: 09h às 12h 

 rie ta  o   a to ao pree  hi e to do  or  l rio e i serir propostas e  
 ditais   Mais informações sobre o edital https://secult.es.gov.br/editais-2020 

https://youtu.be/7A2822QamE0
https://forms.gle/WkAy3bs4bsHV2joe9
https://secult.es.gov.br/editais-2020


✨ Inscreva-se para a Mentoria:  

https://loja.sebraees.com.br/loja/evento/332095255-programa-de-mentoria--
editais-secult-2020-mentoria-coletiva-02 

  

_� Senhoras e senhores! 

É com imensa alegria que anunciamos a abertura virtual do projeto Trilhas da 
Cultura, daqui a pouco, às 19h, ao vivo no canal do YouTube da Secult, com a 
presença do Secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha e demais 
autoridades e artistas.   

O Trilhas da Cultura vai oferecer oficinas gratuitas e virtuais para moradores 
dos municípios de Mantenópolis, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, 
Domingos Martins, Serra e adjacências. O projeto visa capacitar 150 jovens, 
entre 18 a 29 anos, de baixa renda, com oficinas gratuitas de cinema, teatro, 
técnicas de voz e atuação. 

Assista a abertura no Youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=VAiuSuz0Q_w 

 

Divulgação para ser compartilhada no dia do evento: 

 

_✨ É HOJE!✨ 

A nossa Live Tira-Dúvidas começa às 17h no youtube da Secult!  

✨ O link da Live: https://youtu.be/7A2822QamE0 

✨✨Hoje também saiu a prorrogação dos editais no Diário Oficial. Então se liga! 
As inscrições nos Editais da Cultura 2020 podem ser feitas até o dia 10 de 
fevereiro. ✨✨ Quer saber mais? 

Aqui tem um resumo de todos os editais: https://bit.ly/39ZFauR 

Se puder, compartilhe esta mensagem❤  

 

_Oie!✨ Hoje te  re  i o do Co selho  stad al de C lt ra.  

É daqui a pouquinho, às 14h, pelo youtube da Secult. ✨✨ 

➡  Assista: https://www.youtube.com/watch?v=HC0RFmoqgyc 
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✏ O Conselho é responsável pela normatização, deliberação e responde a 

demandas oriundas da sociedade, procurando integrar as ações de Política 
Cultural do Estado do Espírito Santo. 

 
_✨ Senhoras e senhores! 

É com imensa alegria que anunciamos a abertura virtual do projeto Trilhas da 
Cultura, daqui a pouco, às 19h, ao vivo no canal do YouTube da Secult, com a 
presença do Secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha e demais 
autoridades e artistas. O projeto visa capacitar 150 jovens, entre 18 a 29 anos, 
de baixa renda, com oficinas gratuitas de cinema, teatro, técnicas de voz e 
atuação. 

Assista a abertura no Youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=VAiuSuz0Q_w 

 

_   ✏  Daqui a pouquinho começa a última atração do Encontro dos Novos 

Gestores da Cultura do Espírito Santo, com a mesa final:  “Papel dos Fór  s de 
Gestores no Brasil sem Minc'. Entraremos ao vivo, às 16h, com a presença de 
Úrsula Vidal, Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Cultura 

✨ Assista ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=s7mWSxWMYNc 

 
 
 
 
 

Exemplo de live que JÁ está acontecendo: 
 

_✨ AO VIVO Acompanhe agora audiência da Comissão de Cultura da Câmara 

Federal, sobre a Lei Aldir Blanc, prorrogação de prazos e votação da MP 1019, 
com participação do secretário especial de cultura Mário Frias. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEjqOOU0nMY 

 

_� Começou Nossa última mesa de hoje!  

Vamos conversar agora sobre opapel dos Fóruns de Gestores no Brasil sem 
Ministério da Cultura.  

✨✨Assista: https://www.youtube.com/watch?v=s7mWSxWMYNc 

https://www.youtube.com/watch?v=VAiuSuz0Q_w
https://www.youtube.com/watch?v=s7mWSxWMYNc
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Exemplo de live já finalizada: 

 

Muito obrigada pela participação de todos! 

Se você não conseguiu assistir ao vivo, assista depois. A Live fica salva NO 

LINK ❤   

Participe e conheça mais sobre as políticas públicas de cultura ❤   

✨Assista ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=7NYRXE7Ne9U 

_✨ Quem perdeu o Plantão tira dúvidas audiovisual pode assistir na íntegra 
aqui: https://youtu.be/oHaFvOYGvXY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYRXE7Ne9U
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