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RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017/ANA - SICONV Nº 852262/2017
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Este documento apresenta os trabalhos da Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas) em relação à
comunicação

do

Comitê

da

Bacia

Hidrográfica

do

Rio

Paranapanema

(CBH

Paranapanema), referente ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, em
cumprimento das disposições do Termo de Colaboração nº 001/2017/ANA, e ao Plano de
Comunicação do CBH Paranapanema.

1 - TERMO DE COLABORAÇÃO
O Termo de Colaboração é o instrumento jurídico, de direito civil, celebrado entre a
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA
Gestão de Água), enquanto Organização da Sociedade Civil (OSC), e a Agência Nacional
de Águas e Saneamento Básico (ANA), com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranapanema (CBH Paranapanema).
1.1 – META COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
No Plano de Trabalho do Termo de Colaboração 001/2017/ANA, as atividades voltadas para
a comunicação estão dispostas na Meta 3, etapa 3.1, que consiste em ações de
comunicação e divulgação das ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema (CBH Paranapanema).
1.2 – INDICADOR 4 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A avaliação do cumprimento da Meta 3, do Termo de Colaboração 001/2017/ANA é feita por
meio do Indicador 4. Ele objetiva avaliar a capacidade de mobilização e comunicação aos
membros e aos grupos de interesse externos do CBH Paranapanema. São
procedimentos de apuração de resultado:
•

Implementação do Plano de Comunicação, medido por meio da apresentação de
relatório anual, em percentual de implementação das ações previstas.

•

Atualização do sítio eletrônico, medido por meio do número de meses que os
itens foram atualizados, comprovado por meio de apresentação de relatório
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indicando as atualizações realizadas no ano.
•

Elaboração e publicação do Boletim Eletrônico Trimestral, medido por meio da
quantidade de publicações no ano.

•

Elaboração e publicação do Boletim Impresso Anual, medido por meio da
quantidade de publicações no ano.

•

Atualização do Cadastro de Mídias (veículos de comunicação, como TV, rádio,
sites, etc), comprovado por meio de apresentação de relatório indicando as
atualizações realizadas.

•

Atualização do Cadastro de Entidades (cadastro de membros, Afluentes, Poder
Público, ONGs, Universidades, Usuários, etc), comprovado por meio de
apresentação de relatório indicando as atualizações realizadas.

2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO
O Plano de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH
Paranapanema) foi construído de forma conjunta aos membros dos sete Comitês instalados
na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Seu Plano de Ações foi divido em três
períodos de implementação: curto, médio e longo prazo (12, 24 e 36 meses,
respectivamente). Neste sentido, em 2020, além das atividades contínuas de comunicação,
havia de se implementar as ações e projetos de logo prazo, incluindo os projetos e ações de
curto e médio prazo que não foram implementados no período indicado pelo Plano de
Comunicação.

3 – ATIVIDADES EXECUTADAS
Abaixo seguem as ações realizadas em 2020 pela comunicação do CBH Paranapanema,
em atendimento ao Termo de Colaboração 001/2017/ANA e ao Plano de Comunicação:

Boletim Periódico l Reservatórios do Paranapanema
https://www2.paranapanema.org/comunicacao/reservatorios-do-paranapanema/
•

Edição 11 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_11_-_03.01.2020

•

Edição 12 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_12_-_10.01.2020

•

Edição 13 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_13_-_17.01.2020

•

Edição 14 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_14_-_23.01.2020

•

Edição 15 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_15_-_31.01.2020

•

Edição 16 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_16_-_14.02.2020
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•

Edição 17 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_17_-_28.02.2020

•

Edição 18 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_18_-_13.03.2020

•

Edição 19 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_19_-_27.03.2020

•

Edição 20 – issuu.com/cbhpar/docs/17.04.20

•

Edição 21 – issuu.com/cbhpar/docs/30.04.20

•

Edição 22 – issuu.com/cbhpar/docs/22.05.20

•

Edição 23 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_23_-_05.06.2020

•

Edição 24 – issuu.com/cbhpar/docs/19.06.20

•

Edição 25 – issuu.com/cbhpar/docs/03.07.20

•

Edição 26 – issuu.com/cbhpar/docs/31.07.2020

•

Edição 27 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_27_-_28.08

•

Edição 28 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_28_-_25.09.2020

•

Edição 29 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_29_-_23.10.2020

•

Edição 30 – issuu.com/cbhpar/docs/2020.11.13

•

Edição 31 – issuu.com/cbhpar/docs/2020.11.20

•

Edição 32 – issuu.com/cbhpar/docs/2020.11.27

•

Edição 33 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_33_-_04.12.20

•

Edição 34 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_34_-_10.12.20

•

Edição 35 – issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_35_-_22.12.20

Informativo Trimestral online l #EuSouParanapanema
https://www2.paranapanema.org/comunicacao/informativos/
•

Edição 09 – issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/informativo_a4-2020_issu

•

Edição 10 – issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/edi__o_10_-_informativo_online

•

Edição 11 – issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/informativo_-_edi__o_11

•

Edição 12 – issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/abha_info_dez2020

Informativo Quadrimestral online l #IESParanapanema
https://www2.paranapanema.org/comunicacao/informativo-das-universidades/
•

Edição 01 –
https://issuu.com/cbhparanapanemainformeies/docs/abha_uniparanapanema_informativo_issuu

Revista anual l #EuSouParanapanema
https://www2.paranapanema.org/comunicacao/revista/
•

Edição 3

•

Mil exemplares
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Youtube - https://www.youtube.com/user/cbhparanapanema
•

105 inscritos

•

Total de vídeos inseridos em 2020 – 14

•

Média de vídeos inseridos durante o período – 1 por mês

Facebook - https://www.facebook.com/cbhparanapanema/
•

1.385 curtidas

•

Pico de alcance do ano – 776 pessoas

•

Público composto por 53% de homens e 47% mulheres

•

Atualização diária

Instagram - https://www.instagram.com/cbhparanapanema/
•

518 seguidores

•

Média de alcance em 2020 – 300 pessoas

•

Público composto por 53% de mulheres no público 47% de homens

•

Atualização diária

Assessoria de imprensa (Anexo 1)
•

16 inserções na mídia sobre o CBH Paranapanema em 2020

•

Média de uma matéria por mês

Site (Anexo 2)
•

60 notícias

•

Média de uma por semana ou cinco por mês

Identidade visual para eventos (Anexo 3)
•

Seminários das Indústrias

•

Webinar A gestão dos reservatórios na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema

•

Webinar de divulgação do Estudo do Uso das Águas e Boas Práticas das Indústrias
do Paranapanema

•

III Encontro Integrado do Paranapanema

Peças produzidas: banners para site e página no Facebook, convite, programação,
certificado e artes de avisos.
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Relatório 2019 (Anexo 4)
• Informe impresso com os principais resultados do CBH Paranapanema em 2019, com
o objetivo de motivas a participação dos membros.

Informe de crise (Anexo 5)
• Informe explicativo sobre a crise nos reservatórios do Paranapanema, com o objetivo
de, de forma didática, esclarecer acerca do Sistema Interligado Nacional e a gestão
feita dos reservatórios.

Campanhas (Anexo 6)
•

Dia Mundial da Água (22/03/2020)

•

Dia do Meio Ambiente e criação do CBH Paranapanema (05/06/2020)

•

Dia do Rio Paranapanema (27/08/2020)

•

Aniversário do CBH Paranapanema (06/12/2020)

Cadastro de Entidades (Anexo 7)
➢ Os cadastros de segmentos do CBH Paranapanema são atualizados regularmente.
Em 2020, o destaque foi para o cadastro dos usuários de recursos hídricos. Foram
atualizados e complementados o cadastro dos Sindicatos Rurais, das Companhias
de Saneamento Básico e das indústrias, tendo em vista o trabalho feito durante todo
o ano junto ao setor para divulgação dos resultados obtidos por meio do estudo de
caracterização das indústrias localizadas no Paranapanema.
➢ Vale destacar que, pontualmente, todos os cadastros são atualizados e mensalmente
os plenários e instâncias dos sete Comitês do Paranapanema.

Cadastro de Mídia (Anexo 8)
➢ O cadastro de mídia é atualizado pontualmente, de acordo com a necessidade da
comunicação, visando atender as pautas de interesse do Comitê. Em 2020, o
cadastro foi atualizado e as mudanças ocorridas estão com destaque em amarelo.
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4 – NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO
Abaixo seguem as atividades previstas, dentro do Plano de Comunicação, para realização
em 2020, e o status de cada uma delas:
•

Proposta de atualização dos logos dos CBHs afluentes: está ação não foi finalizada

•

Identidade organizacional: esta ação não foi finalizada

•

Comunicação institucional: ação executada com a reformulação de todo material
institucional do CBH Paranapanema com a nova identidade visual do Comitê.

•

Informativo: ação executada com a publicação e divulgação dos quatro informativos
trimestrais.

•

Revista: ação executada com a publicação e divulgação da Revista anual do CBH
Paranapanema.

•

Redes Socais: ação executa com a atualização diária das redes sociais do CBH
Paranapanema.

•

Assessoria de imprensa: ação executada com a divulgação e inserção na imprensa
de pautas do CBH Paranapanema.

•

Divulgação

e

material

de

apoio

para

eventos:

ação

executada

com

o

desenvolvimento de identidade visual para todos os eventos do CBH Paranapanema
e elaboração dos materiais de divulgação e apoio.
•

Mapeamento da bacia: ação não executada devido a outras demandas do CBH
Paranapanema em 2020.

•

Ações de difusão de conhecimento: ação executada por meio das redes sociais e
dos eventos do CBH Paranapanema.

•

Capacitação: ação executada por meio da implementação do Programa de
Capacitação do CBH Paranapanema.

•

Prêmio #EuSouParanapanema: ação iniciada, já instituída por Deliberação, com
calendário definido, contudo, por decisão do Plenário, adiada para 2021, tendo em
vista o período sensível que se atravessou em 2020.

•

Campanhas: ação executada por meio das redes sociais e e-mail marketing, de
acordo com as pautas do CBH Paranapanema. Destaca-se a campanha sobre a
Crise Hídrica nos Reservatórios do Paranapanema.

Conclui-se que, de 13 ações previstas, 10 foram executadas. Portanto, 76,9% do Plano de
Comunicação foi implementado em 2020.
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5 – PROPOSTA DE PLANO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Considerando o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2017/ANA, que prorroga por
mais três anos o instrumento jurídico em questão, estabelecendo novos valores para a
parceria; e considerando as mudanças ocorridas nos últimos três anos, seja no cenário
mundial, seja dentro das especificidades do CBH Paranapanema; propõe-se o Plano de
Ações, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação, para os próximos três anos,
conforme Anexo 9.

6 - CONCLUSÃO
2020 foi um ano atípico e com diversos desafios em todas as esferas. Neste sentido,
consideramos que a comunicação foi a principal ferramenta para aproveitar as
oportunidades criadas com as situações adversas. Alguns projetos, que dependem de
mobilização, foram adiados, e novas ações pensadas. Neste sentido, o índice de 76,9% de
implementação, apesar de fidedigno ao Plano de Comunicação, não retrata o universo em
que a comunicação atuou em 2020, prova disso foi a elaboração de 24 informativos não
previstos no Plano de Comunicação. Os esforços para a mobilização acerca da crise hídrica
nos reservatórios do Paranapanema geraram resultados importantes para o Comitê: Poder
Público envolvido com a gestão, usuários engajados e atuantes e a imprensa em busca de
informações junto ao CBH Paranapanema.

Todos

os

anexos

deste

documento

podem

ser

acessados

pelo

link:

http://bit.ly/relatorio_comunicacao2020

Marília-SP, 08 de fevereiro de 2021

PRISCILLA ALVES DA
ROCHA:01503427641
2021.02.08 17:09:26 -03'00'
PRISCILLA ALVES DA ROCHA
Coordenadora
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