COMO USAR A PLATAFORMA?

Conectamos
políticos e eleitores

Apartidário, transparente e de interesse publico

www.meuvotovale.com.br

O que você pode fazer com o sistema Meu Voto Vale?
Cidadão e Instituições
Informar as necessidades da sua cidade de modo rápido e gratuito
Identificar a localização de todas as demandas publicadas no mapa em tempo real
Acompanhar a solução das demandas num painel administrativo pessoal
Criar e apoiar outras demandas por meio de baixo assinado online
Manter contato direto com o representante público que atende suas demandas
Gestores e Representantes Públicos
Desenvolver uma página pessoal para divulgar sua biografia e projetos de lei
Identificar e analisar as características das demandas e o perfil dos eleitores
Integrar uma página de divulgação nas redes sociais e ter um endereço web personalizado
Automatizar a comunicação com os eleitores demandantes
Obter um perfil institucional (prefeituras, partidos, associações) para gerenciar várias contas
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Como o sistema Meu Voto Vale funciona?
Eleitores cadastram suas demandas
ou fazem abaixo assinados

O eleitor mantém
relação
permanente e
consentida com o
político lembrando
da importância do
voto certo

Políticos visualizam as demandas
e selecionam para solução

O sistema MeuVotoVale
relaciona as demandas
do cidadão a iniciativa do
político para resolvê-la

O político faz a
gestão e
comunicação com
os seus eleitores
por meio de um
painel de análise
estratégica
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Como fazer o cadastro para usar o sistema Meu Voto Vale?
1. Acesse a página
www.meuvotovale.com.br

2. Clique no link localizado no
canto superior direito

https://www.meuvotovale.com.br

3. Selecione uma categoria:
. Eleitor
. Político
. Instituição

4. Preencha o formulário com
os dados solicitados

5. Acesse o sistema com o
login (cpf) e senha cadastrados

Depois de cadastrado o eleitor poderá fazer e gerenciar suas demandas
e o político poderá aceitar a demanda e comunicar-se com o cidadão
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Página do político: ferramentas
MENU DE NAVEGAÇÃO

1. Dashboard
Ferramentas para aceitar e gerenciar as
demandas, e estatísticas sobre o perfil
dos eleitores demandantes.

2.

Meu perfil
Edição dos dados pessoais, biografia e
informações sobre projetos de lei

3.

Eleitores
Relação de eleitores que tiveram suas
demandas atendidas pelo político

4. Redes sociais
Ferramenta para gerar um flyer digital
automático para comunicar aos
eleitores sobre as demandas atendidas

5.

Planos
Planos de assinatura para uso do
sistema de inteligência para políticos
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Como fazer a gestão das demandas?
No menu de navegação da “Página do político” (opção: Dashbord) estão localizadas
as ferramentas para selecionar e gerenciar as demandas enviadas pelos eleitores

Ferramentas
Veja ampliado abaixo

Página dinâmica
Clique sobre uma demanda
para gerar uma página. Use
a URL da página para
enviar como divulgação

Informações
Informações sobre
a demanda

Ferramentas para gestão das demandas

Andamento
Acompanhamento
da demanda

Alterar
Alterar a situação da
demanda

Selecionar
Assumir uma
demanda

Flyer
Gerar flyer digital
para comunicação
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Como se comunicar com o eleitor (flyer)?
Na página do político (opção: dashboard) é possível acessar o flyer digital (veja as ferramentas
na página anterior). Trata-se de uma ferramenta de comunicação de edição automática para
informar os eleitores sobre o andamento das demandas. Envie por e-mail ou redes sociais

Painel de edição
Edite textos,
imagens e cores

Flyer digital
O flyer é gerado
automaticamente

Download
Compartilhamento
Baixe o flyer para
compartilhamento
por e-mail ou nas
redes sociais
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Como desenvolver uma estratégia politica?
Estratégia

Faça seu cadastro no site www.meuvotovale.com.br

Na página administrativa do político, selecione um plano de
assinatura
Solicite aos seus assessores de gabinete, associações
e lideranças de bairro para cadastrar as demandas dos
eleitores das regiões atendidas ou causas sociais atendidas
Na sua página administrativa, acompanhe as estatísticas e
mantenha a relação com os eleitores ou grupos de eleitores
atendidos (abaixo assinado) usando o flyer e redes sociais

Partidos políticos podem fazer o cadastro como instituição (Cnpj)
e gerenciar as contas de vários políticos
por meio do MeuVotoVale, tornando o grupo mais forte

Prefeituras também podem fazer o cadastro institucional e
gerenciar as demandas das contas das Secretarias Municipais,
com geolocalização de diferentes tipos de ocorrências na cidade

Demanda
eleitor
Demanda
eleitor
Demanda
eleitor

Associações
de bairro

Demanda
eleitor

Demanda
eleitor

Demanda
eleitor

Lideranças
comunitárias

Secretarias
municipais

Gabinete do vereador e Prefeituras
(gestão das demandas)

Meu Voto Vale
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Como o eleitor acompanha a demanda ?
Menu
Funções da página
do eleitor

Georreferenciamento
O eleitor pode ver
todas as demandas
publicadas

Filtros
O eleitor pode selecionar
suas demandas ou do seu
município

Abaixo Assinado
O eleitor pode criar ou assinar
digitalmente uma demanda
pública do seu interesse
Divulgação
O eleitor pode clicar sobre a
demanda para obter o link de
compartilhamento da página
da demanda
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