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RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017/ANA - SICONV Nº 852262/2017
PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2019

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/2019 a dezembro/2019, 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 (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, as atividades voltadas para a
comunicação estão listadas na Meta 3, etapa 3.1, que consiste em ações de comunicação e
divulgação das ações do Comitê.
1.2 – INDICADOR 4 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A avaliação do cumprimento da Meta 3 é feita por meio do Indicador 4, do Plano de
Trabalho do Termo de Colaboração. 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
indicando as atualizações realizadas no ano.

4

•

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 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema faz parte de um universo muito
particular: o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), cujos
atores possuem papeis específicos e integrados, ao qual a população comum pouco sabe,
apesar da proposta de participação popular e descentralização deste Sistema. Entender o
mecanismo de gestão, os organismos envolvidos e a atuação pretendida são fundamentais
para identificar as necessidades de comunicação e as ferramentas que poderão apoiar o
fortalecimento institucional do Comitê e a propagação ao público.

Neste sentido, o Plano de Comunicação do CBH Paranapanema buscou identificar as
necessidades de comunicação do Comitê, de acordo com os objetivos do órgão, de forma
que se tenha uma comunicação planejada, constante e com resultados tangíveis para a
gestão de recursos hídricos. Para isso, o Plano foi elaborado em 3 etapas: Diagnóstico,
Prognóstico e Plano de Ações. No diagnóstico foi contextualizado o cenário onde o Comitê
atua, para identificar as necessidades e prioridades. No prognóstico foram traçados os
objetivos da comunicação, baseados no diagnóstico, e as ferramentas de comunicação que
deverão ser adotadas.

Por fim, o Plano de Ações apresentou a proposta de trabalhos voltados para a comunicação,
bem como os mecanismos e canais sugeridos para se alcançar as metas do prognóstico.
Neste documento, será apresentado, portanto, ações executadas e os resultados
alcançados, sejam eles tangíveis ou intangíveis.
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3 – ATIVIDADES EXECUTADAS
Abaixo seguem as ações realizadas em 2019 pela comunicação do CBH Paranapanema,
em atendimento ao Termo de Colaboração e ao Plano de Comunicação, com os resultados
tangíveis e produtos entregues.

Informativo online - https://issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao
•

Edição 5 – https://issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/informativo_-_005

•

Edição 6 – https://issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/informativo_06

•

Edição 7 – https://issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/informativo_07

•

Edição 8 – https://issuu.com/cbhparanapanemacomunicacao/docs/informativo_a4_v2

➢ O Informativo Trimestral CBH Paranapanema traz, em seu conteúdo, um resumo das
principais atividades desenvolvidas pelo CBH Paranapanema e suas instâncias.
Também é conteúdo deste documento novidades acerca da Gestão. Para sua
divulgação é feito disparo trimestral para o cadastro do Comitê, que contém cerca de
duas mil instituições, são elas: membros dos sete Comitês presentes na Bacia
Hidrográfica do Rio Paranapanema, Comitês Interestaduais, Órgãos federais,
estaduais e municipais vinculados à gestão de recursos hídricos, imprensa localizada
ou de interesse da Bacia, Instituições de Ensino Superior localizadas na Bacia,
Usuários de recursos hídricos (indústrias, companhias de saneamento básico,
sindicatos rurais, etc.) da Bacia, as 247 prefeituras inseridas na Bacia, entre outros.
Os informativos também são divulgados nas redes sociais do Comitê.

Revista - https://issuu.com/eusouparanapanema_revistas
•

Edição 2

➢ A Revista #EuSouParanapanema é um relatório, de forma didática e explicativa, das
atividades realizadas durante o ano pelo Comitê e pelos Comitê Afluentes. Neste
espaço, as ações, o status e os resultados são disponibilizados de forma clean e
ilustrativa. O envio é feito por Correios para cerca de 600 cadastros e disparo feito de
forma online para o cadastro do Comitê, que contém cerca de duas mil instituições,
são elas: membros dos sete Comitês presentes na Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema, Comitês Interestaduais, Órgãos federais, estaduais e municipais
vinculados à gestão de recursos hídricos, imprensa localizada ou de interesse da
Bacia, Instituições de Ensino Superior localizadas na Bacia, Usuários de recursos
hídricos (indústrias, companhias de saneamento básico, sindicatos rurais, etc.) da
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Bacia, as 247 prefeituras inseridas na Bacia, entre outros. A Revista também é
divulgada nas redes sociais do Comitê.

Boletim Semanal - https://issuu.com/cbhpar
•

Edição 1 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_01_-_11.10.19

•

Edição 2 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_02_-_18.10.19.

•

Edição 3 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_03_-_01.11.19

•

Edição 4 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_04_-_08.11.19

•

Edição 5 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_05_-_14.11.19

•

Edição 6 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_06_-_22.11.19

•

Edição 7 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_07_-_29.11.19

•

Edição 8 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_08_-_06.11.19

•

Edição 9 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_09_-_13.12.19

•

Edição 10 – https://issuu.com/cbhpar/docs/edi__o_10_-_20.12.19

➢ O Boletim Semanal Reservatórios do Paranapanema surgiu diante da crise hídrica
que acomete a Bacia e resultado dos mais baixos níveis de pluviosidade na região,
que gerou uma diminuição significativa dos reservatórios localizados na Bacia. Para
que todos possam acompanhar as estratégias definidas e os resultados alcançados
pela Sala de Situação, semanalmente o boletim, de forma objetiva e gráfica,
apresenta os números e projeções para a Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema.
O disparo é feito semanalmente para o cadastro do Comitê, que contém cerca de
duas mil instituições, são elas: membros dos sete Comitês presentes na Bacia
Hidrográfica do Rio Paranapanema, Comitês Interestaduais, Órgãos federais,
estaduais e municipais vinculados à gestão de recursos hídricos, imprensa localizada
ou de interesse da Bacia, Instituições de Ensino Superior localizadas na Bacia,
Usuários de recursos hídricos (indústrias, companhias de saneamento básico,
sindicatos rurais, etc.) da Bacia, as 247 prefeituras inseridas na Bacia, entre outros.
Os boletins também são divulgados nas redes sociais do Comitê.

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

538 visualizações

•

Total de vídeos inseridos em 2019 – 43/ média de 3,5 por mês

•

Média de visualizações durante 2019 – 52 por vídeo

•

Aumento de 16% nas visualizações em relação ao ano anterior
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➢ O Canal do Youtube objetiva materializar as atividades e participação dos membros
do CBH Paranapanema e CBHs Afluentes. Em 2019, destaca-se dois trabalhos
desenvolvidos: o resumo das reuniões feitos por vídeo, com os membros explanando
sobre as ações realizadas; e a série Nossa Gente, onde os integrantes da Gestão se
apresentaram, citando sua participação dentro dos Recursos Hídricos, fortalecendo o
senso de pertencimento e o orgulho em fazer parte, além, é claro, de valorizar os
trabalhos feitos em prol das nossas águas.

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

170 curtidas - aumento de 17% em relação ao ano anterior

•

Alcance médio do ano – 252 pessoas

•

Aumento de 70% no alcance em relação ao ano anterior

•

Público composto por 55% de homens e 45% mulheres

➢ A página no Facebook é atualizada diariamente, seguindo a seguinte rotina, quando
possível: segunda: frase motivacional; terça: curiosidade do Comitê; quarta:
curiosidade sobre a gestão e os recursos hídricos; quinta: vídeo ou foto dos
membros; sexta: divulgação do Boletim Semanal. Todos os eventos e reuniões
também recebem cobertura pela página do Facebook, por meio de fotos, textos, links
de sites, vídeos e transmissões ao vivo. Também é por meio deste canal a maior
troca de informações entre o Comitê e seus seguidores.

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

Número de publicações em 2019 - 113

•

Média de publicações mensais – 13,08

•

Número de seguidores em 2019 – 254

•

Aumento de 109% no número de seguidores em relação ao ano anterior

•

Média de alcance em 2019 – 209

•

Aumento de 80% no alcance em relação ao ano anterior

•

Média de impressões em 2019 – 3.217

•

Aumento de 758% no número de impressões em relação ao ano anterior

•

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

➢ O perfil no Instagram, seguindo o estilo da rede social, foca na utilização de imagens
da Bacia. No recurso stories, é feita a cobertura de todos os eventos e reuniões do
CBH Paranapanema e seus Afluentes.
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Assessoria de imprensa
•

18 inserções na mídia sobre o CBH Paranapanema em 2019

•

Média de 1,5 matéria por mês

•

Aumento de 44% em relação ao ano anterior

•

Clipping – Anexo 1

•

Cadastro de imprensa – Anexo 2

➢ A imprensa é acionada de acordo com as atividades do Comitê. São pautados
assuntos de interesse da comunidade, além da divulgação de todas as ferramentas
de comunicação do Comitê. Em 2019, quatro trabalhos principais foram feitos.
Divulgação da ação integrada, fomentada pelo CBH Paranapanema, e realizada pelo
CBHs Alto Paranapanema e Norte Pioneiro, que trouxe uma palestra gratuita para
gestores municipais, “Interface da Gestão dos Recursos Hídricos e dos Resíduos
Sólidos”. Para este trabalho, foi necessário o cadastramento da imprensa de
Jacarezinho/SP e região, local onde foi realizado o evento. O segundo trabalho foi
feito para a divulgação da Oficina Base de Dados do PIRH Paranapanema, apesar
de ser uma capacitação voltada para os membros do Comitês, o intuito do trabalho
junto à imprensa foi falar sobre o Plano Integrado de Recursos Hídricos. Para essa
atividade foi trabalhado o cadastro de Ourinhos/SP e região.

Site
•

52 notícias

•

Média de 1,08 por semana

•

Reformulação e atualização do novo portal:
http://paranapanema2019.doiscomunicacao.com.br/

•

Lista de publicação no site – Anexo 3

➢ O site do Comitê é atualizado de acordo com a demanda, com documentos das
reuniões, legislações, cadastro de membros e instâncias, além, é claro de notícias
sobre as atividades do Comitê e da gestão. Em 2019, o site foi reestruturado e já
está pronto para ser lançado oficialmente. Estrategicamente, devido às férias de
dezembro e janeiro, ele será lançado em fevereiro de 2020, de forma que se alcance
um amplo público na campanha que será feita por meio das redes sociais.
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Identidade visual para eventos
a) Interface da Gestão dos Resíduos Sólidos com os Recursos Hídricos
•

Seminário

•

20 de março de 2019

•

Jacarezinho/ PR

•

Em comemoração do Dia Mundial da Água.

•

130 pessoas

•

Representantes de 50 municípios dos estados de São Paulo e Paraná.

•

Peças produzidas: banners para site e página no Facebook, convite, programação e
certificado.

b) Base de Dados do PIRH Paranapanema
•

Oficina de Capacitação

•

07 de maio de 2019

•

Ourinhos/SP

•

40 pessoas

•

Membros dos sete Comitês da Bacia

•

Peças produzidas: banners para site e página no Facebook, convite, programação e
certificado.

c) II Encontro Integrado do Rio Paranapanema
•

Capacitações, dinâmica, oficina e seminários

•

26 a 28 de agosto de 2019

•

Avaré/SP

•

150 pessoas

•

Membros dos sete Comitês da Bacia

•

Peças produzidas: banners para site e página no Facebook, convite, programação,
certificado, caderno, camiseta, caneta, plaquinhas para fotos, papel semente, crachá,
e-mail marketing e palco.

•

Ação especial de aniversário do Rio Paranapanema.

d) XXIX Encontro Nacional dos CBHs
•

Exposição e intervenções

•

21 a 25 de outubro

•

Foz do Iguaçu/PR

•

1500 participantes
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•

Cerca de 40 membros da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema

•

Peças produzidas: banners para site e página no Facebook, convite, programação
do Comitê, calendário, lápis semente, bandeiras, adesivo para estande, moldura
para fotos, campanha especial nas redes sociais e e-marketing.

•

Estande personalizado com distribuição de brindes - ambiente alegre, que objetivou
difundir as ações executadas na Bacia Hidrográfica, além de ser o ponto de apoio
para os membros dos sete Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema,
presentes no evento.

•

Luau do Paranapanema - durante 1h30, houve música ao vivo no estande. O
repertório, buscando homenagear os 26 estados e o Distrito Federal, presentes no
evento, trouxe uma música popular de cada estado. O show, que foi aberto e
encerrado com a música do CBH Paranapanema #EuSouParanapanema, acolheu o
público do evento.

•

TalkShow: membros do Comitê discorreram sobre os temas pautados no Encob, que
viraram programas no Canal do Youtube, possibilitando, ainda, os membros que não
estavam presentes acompanhar a programação do evento.

•

Distribuição de um calendário institucional 2020. Nele, a cada mês, um pouco da
história do Comitê do Rio Paranapanema, da Bacia e de seus Afluentes. Quem
passou por lá também levou o lápis tempero, que além de ser de material
degradável, possui sementes de salsa na ponta. Dessa forma, após de utilizar o
lápis, o participante poderá cultivar uma lembrança do Paranapanema e do evento.

•

Uma máquina fotográfica também esteve à disposição para registar quem passou
pelo estande. As fotos eram reveladas na hora e, na moldura, os canais de
comunicação do Comitê. Todas as fotos também foram disponibilizadas digitalmente
pela página do Facebook @CBHParanpanema.

•

Comunicação de fora para dentro – a palestra com os envolvidos diretamente com a
comunicação do CBH Paranapanema mostrou como a comunicação é fundamental
para a implementação do PIRH.

•

Flashmob com os membros do Comitê – após apresentação no plenário, de peito
aberto e espalhados pelo local, um a um, os membros do Paranapanema
expressaram seu orgulho de pertencimento - uma ação participativa dos membros
que surpreendeu a todos os presentes – enquanto a bandeira do Comitê do Rio
Paranapanema e o Selo da Bacia eram conduzidos ao palco por representantes dos
seis Comitês Afluentes. Ao fundo, o clipe da música #EuSouParanapanema.
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e) Reunião com o setor industrial
•

Oficinas

•

05 e 07 de novembro

•

Jacarezinho/PR e Ourinhos/SP

•

50 participantes

•

Representantes das indústrias

•

Peças produzidas: convite, programação do Comitê, e e-marketing.

f) Seminário das Instituições de Ensino Superior
•

Seminário

•

04 de dezembro

•

Marília/SP

•

40 participantes

•

Docentes e discentes das IES

•

Peças produzidas: convite, programação do Comitê, e-marketing e certificados.

Videoclipe da Bacia
➢ A composição foi escrita durante a 1ª edição do Encontro, em 2018, pelo secretário
adjunto do CBH Paranaíba, Claudio Barbosa, que participou do evento e se
sensibilizou diante da proposta de integração promovida pelo Comitê. A equipe de
comunicação desenvolveu o roteiro, definiu a locação e acompanhou toda a
gravação do material.

Campanhas comemorativas
➢ As datas comemorativas relacionadas a água e a gestão recebem campanhas
especiais, voltadas para as redes sociais. Em 2019, foram:
•

02/02 - Dia Mundial das Áreas Úmidas

•

06/02 - Dia do Agente de Defesa Ambiental

•

08/03 - Dia internacional da mulher

•

20/03 - Dia da Agricultura

•

20/03 - Início do Outono

•

22/03 - Dia Mundial da Água

•

07/04 - Dia Mundial da Saúde

•

15/04 - Dia da Conservação do Solo
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•

19/04 - Dia do Índio

•

22/04 - Dia da Terra

•

01/05 - Dia do trabalho

•

29/05 - Dia do Geógrafo

•

30/05 - Dia do Geólogo

•

05/06 - Criação do CBH Paranapanema

•

05/06 - Dia Mundial do Meio Ambiente

•

17/06 - Dia do Gestor ambiental

•

28/07 - Dia do Agricultor

•

27/08 - Dia do Rio Paranapanema

•

11/09 - Dia do Cerrado

•

21/09 - Dia da árvore

•

04/10 - Dia da Natureza

•

12/10 - Dia do Engenheiro Agrônomo

•

12/10 - Dia das Crianças

•

06/12 - Instalação do CBH Paranapanema

•

22/12 - Início do verão

•

25/12 - Boas festas

•

31/12 - Feliz ano novo

Cadastro de Entidades
➢ Visando construir um cadastro amplo, que possibilite dar maior visibilidade ao
Comitê, a comunicação também é responsável pela construção de cadastros
específicos de públicos externos, de acordo com as demandas do Comitê. Em 2019,
dois cadastros principais foram desenvolvidos: Instituições de Ensino Superior e
Indústrias da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, conforme o Anexo 4. Os
plenários e instâncias dos sete Comitês do Paranapanema são atualizados
mensalmente.
4 – NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO
Abaixo seguem as atividades previstas, dentro do Plano de Comunicação, para realização
em 2019, e o status de cada uma delas:
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•

Reformulação do logo do CBH Paranapanema: o logo foi reformulado, contudo, não
houve aprovação na proposta apresentada. Dessa forma, decidiu-se manter o logo
com ajustes de cores e fonte que favorecem a aplicação da marca. Já se adotou o
novo formato. Ação Concluída

•

Reformulação dos logos do CBHs Afluentes: os logos foram reformulados, contudo
as propostas não foram aprovadas. Decidiu-se aguardar a estruturação dos Comitês
paranaenses para dar sequência a ação. Ação em andamento

•

Instituição do selo da Bacia do Paranapanema: o selo da Bacia foi instituído e todos
os Comitês da Bacia adotaram o seu uso. Ação concluída

•

Ações de difusão do conhecimento: realizado Seminário Interface da Gestão dos
Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos, em 20 de março de 2019, em
Jacarezinho/PR. Ação Executada

•

Reformulação do site: o site foi reformulado, contudo, devido à problemas na
hospedagem, não foi publicado, estrategicamente, seu lançamento será feito em
fevereiro de 2019. Ação concluída

•

Produção de cartões de visita: ação não realizada devido a dependência da
aprovação da reformulação do logo do Comitê. Ação não realizada

•

Videoclipe da Bacia: ação concluída em 05 de julho de 2019. O lançamento oficial foi
feito em 26 de agosto de 2019.

•

Identidade Organizacional: ação não realizada

•

Capacitação: Ação realizada no dia 26 de agosto de 2019, durante o II Encontro
Integrado da Bacia.

•

Informativo: Ação realizada

•

Revista: Ação realizada

•

Redes sociais: Ação realizada

•

Vídeos: Ação realizada

•

Assessoria de Imprensa: Ação realizada

Conclui-se que, de 14 ações previstas, 11 foram concluídas. Portanto, 78,6% do Plano de
Comunicação foi implementado em 2019. Vale destacar que novas demandas surgiram,
como o Boletim Semanal dos Reservatórios da Bacia, e a comunicação se adaptou às
necessidades pontuais, seguindo a linha, linguagem e planejamento do Plano de
Comunicação.
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5 - CONCLUSÃO
Além dos números mensurados no decorrer deste relatório, o resultado principal atingido em
2019 é o engajamento dos membros do Comitê. A proposta inicial do trabalho foi fazer
comunicação de fora para dentro. Os membros são os maiores propagadores do Comitê,
por isso, o foco das ações visaram gerar conhecimento e propriedade de fala aos membros
que fazem parte dos sete Comitês integrantes da Bacia do Paranapanema.

Consequentemente, foi fortalecido o senso de pertencimento e orgulho de fazer parte da
gestão. O resultado é membro mais atuante, trabalhando em prol das ações de
implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH Paranapanema), objetivo do
Comitê Interestadual. Vale destacar que, para isso, duas estratégias foram adotadas:
padronizar a comunicação, para fortalecer a identidade, definir discurso e facilitar o
reconhecimento; e capacitar os integrantes do sistema para que se sintam seguros em
propagar e representar o Comitê.

Outro ponto importante dentro deste trabalho, é a ação de mobilização feita, principalmente,
durante o Encontro de Integração: emergir os membros na gestão durante três dias, em um
local que remete a atividade principal do Comitê, cuidar do Rio, os envolvendo em
atividades lúdicas, gerando interesse, união e integração; e combatendo conflitos e
interesses individuais.

Todos os anexos deste documento podem ser acessados pelo link: http://bit.ly/rel-comun2019
Marília-SP, 31 de janeiro de 2020
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