
Olá! Seguem algumas dicas para que você compartilhe as ideias da campanha 
Tire Meu Rosto da Sua Mira - Mobilização da sociedade civil pelo banimento 
total do uso das tecnologias digitais de Reconhecimento Facial na 
Segurança Pública no Brasil

Todos as ferramentas aqui citadas estão disponíveis na biblioteca do site 
tiremeurostodasuamira.org.br

PPT de Apresentação

A nossa apresentação contém informações relevantes e descomplicadas para que você explique a 
problemática do reconhecimento facial na Segurança Pública para diferentes públicos. Ela é aberta 
para edição. Fique à vontade para adicionar conteúdos que achar pertinente e que conversem com a 
realidade dos ouvintes. 

Filtros do Instagram 

É uma pessoa ativa no Instagram? Utilize nossos filtros para falar sobre a importância da campanha 
na rede. 

Memes, figurinhas e artes para 
as mídias sociais
 
Use e abuse dos nossos conteúdos para viralizar as ideias da campanha nas redes. 

Máscara

Imprima, utilize e/ou distribua a máscara em protestos, ações institucionais e outras aparições 
públicas onde a defesa dos direitos humanos é tema fundamental. 

Sugestão de impressão
Dimensões: 25 x 20 cm aproximadamente, material: máscara impressa em papel fotográfico com 
brilho 230g.

Stencils 

Utilize tinta spray para fixar a mensagem da campanha nas paredes da cidade. Imprima e recorte os 
moldes de stencil no material que for mais viável para você. 
 

http://tiremeurostodasuamira.org.br 


Panfleto

Leve sempre consigo unidades dos panfletos para entregar para potenciais apoiadores da campanha. 

Sugestão de impressão
Formato: A5 (14,8 x 21,0 cm), frente e verso, cores: 4x4 (colorido), papel: couché fosco 150g, 
acabamento: refile, sem enobrecimento.

Lambes 

Você pode imprimir nossos lambes em diferentes tipos de papel e tamanhos. Cole pelas ruas com a 
ajuda de um pincel ou rolo de pintura. Utilize uma mistura de cola branca e água ou cola caseira de 
farinha de trigo.

Sugestão de impressão
Formato: A3 (29,7 x 42,0 cm), impressão: frente, cores: 4x0 (colorido), acabamento: nenhum, 
gramatura: 90g fosco.

Dinâmica em grupo 

Preparamos 12 cartas para uma dinâmica de reflexões sobre os atores e cenários relacionados ao 
uso de tecnologias de reconhecimento facial na Segurança Pública brasileira.

Separe as cartas e pessoas em dois ou três grupos e peça aos presentes que completem as 
frases de cada imagem apresentada e comente como elas se relacionam. 

Apresente cenários diferentes. Pergunte como classificariam as cartas se tivessem mais dinheiro, 
se fossem pessoas mais velhas, se morassem em outra cidade etc. 

Provoque pensamentos sobre o que é segurança, políticas públicas, vigilância, racismo e direitos 
humanos a partir das respostas concedidas. 

Estipule tempo máximo de resposta. Ouça atentamente e não interrompa ou julgue as falas. 
Conceda direito de resposta breve quando requisitado pelos demais participantes da atividade.

Ao início e fim, realize censo de quem é a favor ou contra o uso do reconhecimento facial na 
Segurança Pública. Sugira a assinatura da carta da campanha presente no qr code no verso das 
cartas. 

Sugestão de impressão
Baralho PVC, material PVC 0,3mm - Branco, cor 4x4 (colorido), cobertura: verniz fosco, tamanho: 
8,7x5,7cm.

PRECISA DE AJUDA?
ENTRE EM CONTATO! 

contato@tiremeurostodasuamira.org.br 
@meurostonao

mailto:contato%40tiremeurostodasuamira.org.br?subject=
https://www.instagram.com/meurostonao/

