Uma robô de informação,
segurança e acolhimento online.
www.isabot.org
#ISA.bot

QUEM FAZ
A ISA.bot é uma ferramenta de acolhimento e
informação para uma internet mais segura para as
mulheres. Foi desenvolvida com o apoio do
Facebook e Google pelo Conexões que Salvam, da
ONG Think Olga, e pelo Mapa do Acolhimento, do
Nossas.org, projetos que apoiam mulheres que
sofrem ou sofreram violência de gênero na internet
e fora dela! Agora, damos as mãos e colocamos a
ISA.bot à disposição de todas as pessoas, coletivos,
organizações e ativistas que defendem os direitos
das mulheres no Brasil.

CONTEXTO
Se você recebeu este documento, é
porque acreditamos na relevância da sua
luta e trabalho no enfrentamento da
violência contra as mulheres!
As agressões feitas no mundo offline
migram diariamente para o online. Ou seja,
como acontece na vida real, as mulheres
são muitas vezes os principais alvos da
violência também na internet.
Estamos aqui para te fazer um convite!

CONTEXTO
Chamar ISA Robô

Gostaríamos de te apresentar a ISA.bot: a
robô programada para oferecer informação,
segurança e acolhimento na web.
Queremos que ela seja uma ferramenta útil
e que alcance as mais diversas pessoas: de
quem sofre uma violência a quem quer
apoiar a construção de uma internet mais
acolhedora e construtiva para as mulheres.
Vamos lá?

CONHEÇA
A ISA.BOT

COMO
FUNCIONA
A ISA.bot está disponível
para todes que precisam de
acolhimento e informações
sobre violência contra as
mulheres na internet.
Basta chamá-la no chat do
Facebook ou no Google
Assistente (basta dizer: Ok,
Google! Chamar ISA Robô)
nos casos de:

Mulheres que precisam de
acolhimento imediato,
informações e ferramentas
sobre o que fazer em caso de
violência de gênero online.

Conteúdos e ferramentas para
pessoas que querem entender um
pouco mais sobre como navegar e
construir uma internet mais segura
para todas as mulheres.

MODO ATIVISTA

COMO?
1. Chame a ISA.bot no

Pessoas como você têm mais chances de sofrer

inbox do Facebook ou no

ataques direcionados. Por isso, preparamos um

Google assistente.

ambiente seguro e acolhedor com uma série de

2. Digite a palavra-chave:

informações e ferramentas especíﬁcas para ativistas,

HIPÁCIA

jornalistas, militantes, lideranças comunitárias, líderes

3. Converse com a ISA.bot

empresariais e equipes de campanhas políticas.
Importante: a palavra-chave é
Então, se você sofre ou conhece alguma mulher que

secreta e será divulgada

sofreu violência de gênero online e se encaixa nesse

pessoa por pessoa. Então,

perﬁl, acione o MODO ATIVISTA!

pedimos sigilo, para que todas
ﬁquemos seguras. <3

COMPARTILHE

1. Acesse o site isabot.org, curta e

NÃO VAMOS DEIXAR que nenhuma

redes sociais!

mulher ﬁque desamparada e vamos

2. Preparamos uma série de banners e

mostrar que, juntas, somos mais fortes.
Ajude a ISA.bot a chegar a cada vez
mais mulheres! ✊

compartilhe a ISA.bot nas suas

artes digitais para você baixar e ajudar
a espalhar a Isa.bot pelas redes sociais.
Acesse: bit.ly/compartilhe_ISAbot
3. Na próxima página, você encontra
algumas sugestões de textos para
compartilhar em suas redes sociais: ➡

CRTL C, CRTL V
E COMPARTILHE
COM A #ISA.BOT:

Ei! Conheça a ISA.bot: uma robô

Conheça a ISA.bot: a mais nova

programada para acolher, informar

aliada das mulheres nas redes. Uma

e promover uma internet mais

robô programada para informar e

segura para as mulheres >

acolher em caso de violência online

http://bit.ly/ISAbot #ISAbot

> http://bit.ly/ISAbot #ISAbot

Ajude a construir uma internet mais

Vazamento de fotos íntimas,

segura para todas as mulheres.

invasão de conta, discurso de ódio e

Chama a ISA.bot no inbox ou no

até ameaças na internet? Tudo isso

Google assistente >

é violência online. Se você passou

http://bit.ly/ISAbot #ISAbot

ou conhece alguém que esteja
passando por isso, chame a ISA.bot
agora > http://bit.ly/ISAbot
#ISAbot

OBRIGADA ;)
ola@isabot.org

