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APRESENTAÇÃO  

 

 O presente relatório traz o produto dos trabalhos da Oficina de 

Construção Coletiva, promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piabanha e das Sub-bacias dos Rios Paquequer e Preto através da Associação 

Pró-gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, Secretaria 

Executiva dos Comitês Afluentes do Paraíba do Sul, no Estado do Rio de 

Janeiro, AGÊNCIA DA BACIA. 

 A Ideia inicial da oficina foi reunir profissionais da área de comunicação, 

extensão rural, arte, educadores e profissionais, de dentro e fora da bacia, para 

debater e definir temáticas e canais de comunicação de modo a produzir 

subsídios para o aprimoramento das ações do Comitê nas áreas de 

COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO e EDUCAÇÃO AMBIENTAL, nos dias 09 e 

10 de julho de 2013. 

 As atividades foram orientadas para a transformação dos objetivos em 

resultados através de trabalhos em grupos, compartilhando responsabilidades, 

numa linha de raciocínio coletivo, direcionando a socialização das informações 

e divulgação do Comitê.   

 Na avaliação final os participantes, respondendo com apenas uma 

palavra, tiveram a oportunidade de expressar seus sentimentos com relação à 

oficina, possibilitando com isso conhecer a opinião de todos sobre o que foi 

realizado, e como foi, a fim de tirar conclusões sobre os avanços obtidos e o 

entendimento e internalização dos participantes no tema. 

 



1 OBJETIVOS 

 
• Promover a articulação de atores da Bacia em prol dos seus recursos 

hídricos, por meio da Comunicação Social Integrada à Educação 

Ambiental; 

• Ampliar os conhecimentos e interagir com equipe de profissionais; 

• Obter subsídios para o aprimoramento das ações do COMITÊ 

PIABANHA nas áreas: 

� Comunicação 

� Mobilização 

� Educação Ambiental – EA 

 

 
Moderadora Eliete Gomes 

 



2 PROGRAMAÇÃO 

 
 

• Abertura oficial; 

• Apresentação dos objetivos; 

• Apresentação dos participantes; 

• Apresentação do COMITÊ PIABANHA; 

• Apresentação da AGEVAP; 

• Orientações metodológicas; 

• Atividades em grupo; 

• Apresentação dos grupos; 

• Organização das contribuições para a GESTÃO DA COMUNICAÇÃO; 

• Próximos passos; 

• Avaliação; 

• Encerramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PARTICIPANTES 

 

Os participantes disseram seus nomes e a entidade que estavam 

representando. 

Participaram da Oficina: - 34 pessoas entre membros do Comitê, equipe 

da AGEVAP, convidados e as Instituições: AMAGG, FIRJAN, CEDAE, OIA, 

Prefeitura Paty do Alferes, Prefeitura de Sapucaia, Secretaria de meio 

Ambiente de Sapucaia, Secretaria de Comunicação de Sapucaia, Associação 

de Moradores e Amigos QUEBRA FRASCOS, Associação de Moradores e 

Amigos GRANJA GUARANI, Associação de Moradores Amigos e de 

Produtores Rurais de SEBASTIANA, GEMA, ACERDAT – Rádio Brasil Rural, 

STIDAENIT, Mosaico Central Fluminense, CBH Médio Paraíba do Sul/CEIVAP, 

GEAM/INEA, Editora MÃE TERRA, GEOGRAFIA – IGEO – UFRJ, INEA, 

UFRJ, SMADS DE PETRÓPOLIS, Conselho Ambiental, SUPPIB/INEA, 

Secretaria do Meio Ambiente de Sapucaia, Secretaria de Comunicação de 

Sapucaia, Jornal Saquá de Saquarema, Associação de Moradores do Bairro do 

Pimentel de Teresópolis, Associação de Moradores do Bairro Pinheiros de 

Teresópolis, AMYP e AMAPRS, Associação Comunitária Industrial 

Agropecuária de Santa Maria Madalena.  

 

 

 





4 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ PIABANHA 

 

 

 

Abertura Oficial – Presidente José Carlos Porto - Comitê Piabanha 

 

 

 

 



5 APRESENTAÇÃO DA AGEVAP. 

 

 
 

 
Apresentação da AGEVAP – UD2 – Érika Melo Brandão/AGEVAP  

 

 

 

 

 



6 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

  
 

Ao início dos trabalhos foi realizada uma abertura oficial pelo Presidente 

do Comitê Piabanha, médico JOSÉ CARLOS L. PORTO, dando as boas vindas 

a todos e falando da importância do evento e da participação de todos, fez uma 

breve contextualização do momento. Após este momento a representante da 

AGEVAP Engenheira Florestal ERIKA MELO BRANDÃO ASSIS, falou sobre o 

PLANEJAMENTO DO COMITÊ e a Socióloga ANDREA S. PENIDO relatou as 

atividades de Educação Ambiental. 

 

 
Apresentação do Comitê Piabanha – Presidente José Carlos Porto   



 
 
 
 

 
Contexto do Comitê Piabanha – Érika Melo Brandão/AGEVAP 

 

 

 
Educação Ambiental – Andréa S. Penido/AGEVAP 



7 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Em seguida a moderadora fez algumas colocações sobre o trabalho a ser 

desenvolvido, com alguns esclarecimentos sobre a OFICINA E A 

METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO 

MÓVEL, isto é, utilização de fichas para socialização das ideias e trabalhos em 

grupos orientados através de perguntas. Explicou o significado de OFICINA, 

isto é, o local onde se constrói algo ou se conserta através da ajuda e 

conhecimento das pessoas, representando as ferramentas. 

Também foram apresentados os PRINCÍPIOS DO TRABALHO 

CONJUNTO: 

• Todos são responsáveis pelo êxito dos trabalhos; 

• Procurar conjuntamente por soluções de forma aberta e 

transparente; 

• Problemas são resolvidos; 

• Conflitos são negociados; 

• As conclusões, propostas e decisões devem representar o 

consenso; 

• Apesar de nem sempre ser unanimidade, o que se espera é o 

“COMPROMISSO COM A AÇÃO”; 

• NA OFICINA NÃO SE RESPEITA A HIERARQUIA, AS IDEIAS É 

QUE SÃO RESPEITADAS. 

COMO VAMOS TRABALHAR? - Em grupos, discussão e apresentações 

em plenária.  



Regras da escrita - orientação às pessoas sobre a forma de colocar suas 

ideias sem a preocupação de ter letra bonita e sim ideias para contribuir com a 

transformação dos objetivos em resultados. 

Regras de convivência – foram combinadas algumas posturas para se ter 

um bom resultado e aproveitamento de todas as contribuições como: 

• Respeitar as ideias.  

• Combinar horários. 

• Celular no silencioso  



8 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EM GRUPOS 

 

Os grupos foram formados aleatoriamente, proporcionando uma integração de 

áreas de conhecimento.  

Com os grupos formados, as perguntas orientadoras são apresentadas aos 

participantes para a condução dos mesmos a uma linha de raciocínio coletivo.  

É sugerido pela moderação que as respostas devam considerar a educação 

ambiental na comunicação.  

Os grupos desenvolveram as atividades durante 45 minutos e após, um 

representante de cada grupo, com a orientação da moderação, apresentou os seus 

respectivos resultados. Durante a apresentação os componentes do grupo também 

complementaram as informações discutidas e após toda a apresentação foi aberto 

para sugestões dos demais grupos – CONTRIBUIÇÕES AO FINAL DOS 

TRABALHOS. 

 

ATIVIDADE EM GRUPO 

 

PERGUNTAS ORIENTADORAS: FOCO TAMBÉM EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

01 - O QUE? AÇÕES 

Quais as atividades de educomunicação que devemos desenvolver para mobilizar 
diferente4s atores de dentro e fora da bacia?  

 



02 - COMO? INSTRUMENTOS 

Como e com que instrumentos desenvolver as atividades de educomunicação 
relacionadas ao tema água em espaços de educação formal e informal? 

 

03 – DIVULGAÇÃO - CANAIS DE COMUNICAÇÃO. 

Como divulgar as atividades do Comitê Piabanha e atividades na bacia de interesse 
do Comitê? 

 

GRUPO 01 – AZUL 
 

 

 

COMPONENTES: Zé Waitz, Érika, Max, Gabriela, Dulce, Suyá, Zeca, Marco Antônio, Fátima 

 



 

GRUPO 1 “FOLIA DAS ÁGUAS” 

ATORES ATIVIDADES INSTRUMENTOS DIVULGAÇÃO 

Alunos Lúdicas 

Teatro, gincana, feiras 

de ciências, concursos, 

música, exposições. 

Secretarias Municipais: 

Educação, Meio Ambiente, 

Comunicação e Saúde. 

Comunidades rurais 
Sensibilização, 

formação. 
Palestras, oficinas. 

Igrejas, Associações 

comunitárias, líderes 

sindicais e produtores 

rurais. 

Indústrias Educação executiva Palestras/Cursos Selo Comitê 

ONG / Movimentos 

Sociais (Sociedade 

organizada) 

Formação: Direitos e 

Cidadania. 

Oficinas, cursos para 

lideranças. 

Jornais, cartilhas, rádios 

comunitárias, TV’s locais, 

redes sociais. 

Comunidade: 

Periferia e Urbana 

(Sociedade não 

organizada). 

Diagnóstico, 

identificação de 

lideranças para 

introdução de cultura 

ambiental. 

Oficinas, cursos, 

entrevistas, 

documentários. 

Jornais, cartilhas, rádios 

comunitárias, TV’s locais, 

redes sociais. 

Artistas / Artesãos 
Economia criativa, 

Economia solidária. 

Oficinas de reciclagem, 

exibição de filmes, 

exposições, eventos. 

Artes em geral 

Poder público 

feminino 

Efetivação dos 

conselhos municipais 
Agenda A3P Calendário Ambiental 

 



GRUPO 02 – AMARELO 

 

 

COMPONENTES: Rogério, Marcus, Dorinha, Fábio, Vera, Marcos Paulo, Felipe,David, Dione, Zé 
                            Paulo. 
 

RESPOSTAS DA PERGUNTA Nº. 01 

• Identificar quais as atribuições do Comitê de Bacia. 
• Identificar os atores relevantes para a missão do Comitê. 
• Articulação e integração com os demais comitês (CEIVAP e CBHs 

ESTADUAIS). 
 

RESPOSTAS DA PERGUNTA Nº. 02 

• Criar matéria de divulgação adequado aos diversos atores , de forma 
atraente. 

• Envolver as diversas esferas educacionais na geração de materiais, visitas de 
campo, oficinas. 

• Desenvolver parcerias com outras instituições que já atuam em educação 
ambiental na Bacia com foco em gestão de recursos hídricos. 

 

RESPOSTAS DA PERGUNTA Nº. 03 

• Dar publicidade às ações do Comitê associando-se à identidade do Comitê - 
logotipo, localização das sedes (FASE, APA Petrópolis), SITE, FACEBOOK, 
Divulgação nas páginas das instituições parceiras. 

• Divulgação e participação do Comitê em eventos ligados a Recursos Hídricos 
e Educação Ambiental. 

• Organização de eventos, convidando atores importantes. 
• Capacitação/divulgação do que é feito no sistema de gestão de recursos 

hídricos.



GRUPO 03 – BRANCO 

 

 

COMPONENTES: Francisco, Sueli, Fabiane, Anne, Gisele, Maysa, Chiquinho, Andrea, Batalha, 
                            Augusto, Sarah, Porto. 
 

RESPOSTAS DA PERGUNTA Nº. 01 

• O que queremos informar? 
• Sensibilizar; 
• Gestão participativa/solidariedade; 
• Visão sistêmica dos recursos hídricos da bacia. 
• AÇÕES DO COMITÊ: 
• Diagnóstico sobre o conhecimento de bacia hidrográfica da gestão 

participativa realizada pelo Comitê – (Uso da água); 
• Diagnóstico sobre o “Status da educação ambiental na bacia”; 
• Fundamento: História e Geografia ambiental. 

RESPOSTAS DA PERGUNTA Nº. 02 

• Campanha de marketing; 
• Desenvolver mapa falado e cognitivo da bacia hidrográfica com audiovisual; 
• Programa de educação ambiental que integre capacitação; 
• Mobilização através de parceria com prefeituras – (Secretaria de Meio 

Ambiente, da Mulher, da Cidade, da Educação, da Saúde e do Turismo). 
• Programa de educação  



RESPOSTAS DA PERGUNTA Nº. 03 

• Empresariado, ONGs, Movimentos Sociais, Associações de Moradores, 
Autarquias, Sincomercio, Mídia Local, SESC, Sistema FIRJAN, Ministério 
Público Estadual e Federal, Instituições de Ensino e Pesquisa, Unidades de 
Cnservação, Sindicatos, Õrgãos Gestores e Igrejas 
 

CONTRIBUIÇÕES DA PLENÁRIA: 

• Comitê com conceito de solidariedade, pensar no outro como um todo, 
participante de um todo maior; 

• A palavra hoje deve ser cidadania, direitos e deveres; 
• Tem que ser pensada que tipo de cobrança deve ser feita à população e 

como; 
• Para não deixar as pessoas com culpa. 
• Temos que ter uma visão sistêmica do problema e da solução. 
• Devemos sair da visão comportamental de Educação, a sensibilização é 

fundamental; 
• O Comitê quer colocar, o que reflete positivamente e negativamente relativa à 

preservação dos recursos hídricos; 
• Visão Sistêmica – todas as ações terão um significado importante no território 

e interligados;  
• A empresa que fizer o Plano de Comunicação, primeiro deve ter um 

diagnóstico; 
• Importância do Comitê é ajudar a salvar vidas; 
• Democratização do acesso à água este deve ser o assunto a ser discutido;  
• Devemos ter um olhar diferente sobre os recursos hídricos; 
• Proteção dos mananciais e pequenas ETEs nas comunidades/ocupações 

desordenadas nas encostas/morros (zona urbana); 
• Segundo estudos da FGV(Fundação Getúlio Vargas) para o diagnóstico 

preliminar para ajudar na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável de Teresópolis, 26% da água que abastece o “Centro Urbano” da 
cidade poderiam vir das montanhas e encostas do 1º. Distrito, situadas nas 
zonas de entorno dos Parques Nacional, Estadual dos 3 Picos e Parque 
Municipal das montanhas de Teresópolis. Esses mananciais poderiam ser 
protegidos e através da implantação dessas pequenas ETEs, que tratariam o 
esgoto dessas comunidades, reduzindo a carga orgânica que desce desses 
afluentes/contribuintes sem esquecer a drenagem para reduzir as 
erosões/deslizamentos das águas que desceriam para o centro urbano. Com 
essas pequenas intervenções nessas comunidades onde existam mananciais 
já no ano seguinte aumentariam a pontuação no ICMS VERDE do Município e 
menos química no tratamento; 



• Propor, sugerir, exigir das prefeituras que o repasse do ICMS VERDE seja 
utilizado para a contratação de fiscais e/ou técnicos para o quadro das 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente; 

• Agenda 21 – Capítulo 18 - orienta para o envolvimento de jovens, 
comunidades indígenas, mulheres e outros grupos com potencial interação na 
gestão dos recursos hídricos. 

• Gestão participativa cidadã; 
• Qual a linguagem e o meio de geração de sensibilização; 
• Democratização de acesso a água e saneamento; 
• Ligação tarifa social (conhecimento do direito); 
• Criação de Núcleo de Projetos c/ equipe multidisciplinar; 
• Criação da agência de comunicação (via licitação); 
• Contrato de Gestão; 
• Inserir a questão de gênero em todos os grupos; 
• Capacitação em Elaboração de Projetos; 
• Inserção da questão de gênero: em específico nos CBHs devido a 

importância da mulher em relação à água. 
• - Inovação dos instrumentos de educação ambiental; 
• - Criação de Painéis nas rodovias etc.... Informando a qualidade da água, 

divulgando o trabalho do comitê e identificando os locais críticos; 
• Informando a Sociedade da Bacia a situação dos Rios; 
• Atores a serem mobilizados + com quem formar parcerias – Universidades, 

Unidades de Conservação, Mosaico; 
• Realizar eventos próprios + ter estande em eventos de outras instituições; 
• Renegociar o contrato com a AGEVAP sobre serviços de comunicação, 

pessoal + salários para funcionários, escritórios técnicos, etc; 
• Comunidades rurais: Uso de fertilizantes para evitar poluição das águas; 

capacitação para diálogo; divulgar boas práticas; 
• Poder Público: criar observatório dos políticos nos temas ligados à gestão de 

recursos hídricos; 
• Atividades: Divulgar qualidade da água por painéis; Mostrar para sociedade, 

crianças para visitar locais para entenderem a poluição que nós geramos para 
valorizar a água; 

• Cursos para serem multiplicadores 
• Artesão – auxilia na multiplicação de renda. Criação e Fomentação de 

Conselhos de Mulheres; 
• Premiar – deixar de lado, premiar levando em exposições; 
• Parcerias com EMATER e questão do agrotóxico; 
• Capacitação para os agricultores reconhecerem os agrotóxicos menos 

agressivo;. 
• Potencializar os municípios e a EMATER; 
• Cuidar com os tipos de concurso, reusar numa agência de educomunicação;



• Envolver a questão das mulheres nas ações; 
• Fomentar questões de gênero em segmentos sociais; 
• A luta contra o agrotóxico é para proteger o agricultor, o poder público e o 

mais responsável; 
• É importante a percepção do agricultor; 
• Criar algo mais forte, educação ambiental ainda é pequena. 
• Agricultura não é só agrotóxico é água contaminada para irrigação; 
• Temos que despertar o pertencimento na comunidade, como posso contribuir 

com o local onde estamos; 
• Criar a Identidade Organizacional do Comitê: 

� Missão 
� Visão 
� Valores 
� Código de relacionamento 
� Recursos de Comunicação em Editais CCA FECAM 

 
• Papel do Comitê – Estabelecimento de 1 Plano de Ação -> atividades bem 

definidas -> Proposta clara (Ações, prazo, investimentos); 
• Organização do Programa (Ações efetivas) de EA que oriente a mobilização 

(todos os atores) como instrumento de Comunicação para difusão de 
conhecimentos e para dar visibilidade do CBH);  

• Diretoria dos Comitês atentarem para o contrato de gestão da agência; 
• Papel do Comitê Piabanha, o Comitê não pode tudo sozinho, tem que estar 

dialogando e articulado com todos os segmentos e demais Comitês de bacias 
estaduais; 

• Divulgar o Comitê; 
• Disponibilizar material de Educação Ambiental ligado ao tema água; 
• Potencializar o que já está sendo feito;  
• Universidades participarem; 
• Fazer o mapeamento dos possíveis parceiros do Comitê Piabanha – Ações 

que qualificaria a água – criar selo do Comitê. Compartilhar ideias, ações 
entre todos; 

• O MOSAICO – só completaria e colaboraria com o Comitê. 
• Trabalhos já feitos no Mosaico colaborariam com o Comitê. 
• Adicionar grupos para mobilização; 
• O Comitê participar de eventos, encontros, instituições e vice versa; 
• Comitê montar painéis nas estradas com o monitoramento das águas. Painel 

eletrônico apontando a qualidade da água; 
• Identificar os rios (sinalização); 
• Tem recurso para projetos e ações criar um GT integrado – para elaborar 

projetos, criando um banco de projetos flexíveis, que poderiam ser adaptados 
as diferentes necessidades e orçamentos disponíveis



• Comitê conhecer os contratos de gestão; 
• Tem que ter profissionais de ponta no comitê. Equipe multidisciplinar para 

construir os editais; 
• Comunidades Rurais. Capacitação de alternativas permacultura –(manejo 

integral) 
• Sobre a questão de não somente criar ideias, e sim aproveitar as ideias já 

estabelecidas, criadas, em ação; 
• Nós do Mosaico temos essa atitude com os nossos parceiros: elos da 

cidadania, nas ondas do ambiente; 
• Nós aproveitamos os projetos e incluímos o nosso trabalho assim divulgamos 

o Mosaico; 



09. ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO – GESTÃO DA 
COMUNICAÇÃO 

 

Atividade realizada nos mesmos grupos e as respostas organizadas num único 

painel:  

Os grupos trabalharam com tarjetas de cor diferenciada e um componente de 

cada grupo apresentou o resultado do seu trabalho que foi complementado pela 

plenária após a exposição, tornando desta forma, um trabalho de todos, UMA 

CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE SUBSÍDIOS PARA  O TERMO DE REFÊRENCIA 

DO PLANO DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 



1) IDENTIFICAR PARCEIROS E TRABALHOS RELACIONADOS NA REGIÃO IV: 

• Secretarias Municipais (M.A., Educação, Saúde, Comunicação, Agricultura, 

Obras ou afins); 

• EMATER – Programa Rio Rural / sindicatos rurais; 

• Concessionárias de água e esgoto; 

• Indústrias de bebidas e outras (através da FIRJAN); 

• Comercio local (Associações Comerciais); 

• Universidades localizadas na bacia ( UNIFESO, FASE, ESTÁCIO, UCP, etc.); 

• Universidades que fazem / queiram fazer pesquisas na bacia ( UFRJ, UERJ, 

UFRJ, UFF, UFJF, UFV, etc.); 

• Associação de moradores, prefeituras com secretarias afins ( meio ambiente, 

educação, saúde, cultura, obras, planejamento, turismo, ONG (IBASE, 

Mosaico, etc.); 

• Instituições religiosas, rádio, jornais; 

• Instituições de pesquisa além das universidades (jardim botânico, EMBRAPA, 

INMET, INPE); 

• Órgãos públicos que geram informações de interesse do comitê (IBGE, 

CPRM, DRM, ANA, INEA / SEA, EMATER, EMBRAPA); 

• Mosaico Central Fluminense; 

• UC do território; 

• UFRJ / UERJ / UCP / FASE/ UNIFESO / UNIPAR / PUC e demais; 

• ONG membros da CBH e demais; 

• Empresas membros da CBH e demais; 

• Igrejas; 

• Industrias Textil; 

• Trabalhar com o SIG Unificado na Bacia; 

• Associação de moradores e comunidade; 

• Órgãos governamentais (SEA / INEA / SEEDUC); 

• Associações patronais e de classe; 

• Órgãos de mídias locais (rádio, jornal, TV’s) e outros meios de comunicação; 

• Fóruns da Agenda 21 locais. 

• Potencialisar projetos já em construção; 



 

 

Apresentação do Trabalho de Grupo: Dione/MOSAICO – Suyá/GEAM/INEA – 
                                                         Agusto/INEA 

 

 

2) DEFINIR PÚBLICO ALVO DENTRO E FORA DA BACIA: 

• Moradores da bacia ( comunidades urbanas e rurais); 

• Toda a população, comprometimento de todos, como parceiros, que 

produzem algo na Bacia, ou fora dela que possa contribuir com o Comitê para 

não produzirem ações duplas, sobrepostas, ajudando comunidades próximas 

aos mananciais a preservarem a natureza; 

• Escolas, universidades e instituições de pesquisa; 

• Outros comitês brasileiros e estrangeiros; 

• População fora da bacia (Brasil e exterior); 

• Rede integrada de organizações de bacia; 

• Comunidade escolar instituições rurais; 

• Conselhos municipais; 

• Sociedade civil organizada; 

• Poder público; 

• Agência Mosaico de comunicação 

• Rádio Brasil Rural; 

• Agenda Água na Escola; 



• Reflorestamento na ReBio ARARAS; 

• Indicadores de cidadania – IBASE; 

• Fortalecimento dos Mosaicos – IBASE; 

• Mapa cognitivo da bacia do Piabanha – INNATUS / MÃE TERRA; 

• Elos de Cidadania; 

• Agenda 21; 

• Elaboração dos Planos de Saneamento; 

• Igrejas; 

• UCs  do entorno; 

• Ong; 

• Escolas, conselhos, universidades, associações de moradores, associações 

rurais e empresas. 

 

3) CAPTAÇÃO E/OU APORTE DE RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DO 

COMITÊ PIABANHA: 

1) BNDES para PSA; 

2) PRODES para saneamento; 

3) Ativação conjunta com outros comitês afluentes ao Paraíba do Sul; 

4) SEA / INEA 

5) FECAM; 

6) FUNASA; 

7) Cadastro ambiental rural; 

8) Apoio para a publicação de estudos de recursos hídricos; 

9) Parcerias com ONG’s para produtos de interesse do comitê; 

10)Colocar informações ambientais em embalagens, buscando parcerias; 

11)Cada Município indica uma pessoa para participar na Campanha de 

Mobilização , criando uma CARAVANA com a participação do Comitê; 

12)A AGEVAP pode fazer a contratação do profissional de comunicação (serviço) 

para a produção de ações periódicas de divulgação do Comitê; 

13)Recurso para apropriação de informações geradas por universidades; 

14)Bancos; 

15)Aval do CBH a participação de projetos de interesse do comitê; 

16)CEIVAP e Câmara de Compensação Ambiental; 



17)Formação da GT para Elaboração de projetos; 

18)Empresas públicas e privadas (PPD’s); 

19)Editais (FADERJ. FINEP, Ministério das Cidades, ANA, etc.); 

20)Aporte de recursos para atividades como contrapartida. 

 

4) DEFINIR SERVIÇOS QUE DEVEM SER CONTRATADOS – (EQUIPE, 

EMPRESA, CONVÊNIO), etc. 

• Captação, gerenciamento e disseminação de informações; 

• A Comunicação deve ser local; 

• Profissional com formação em Gestão de Projetos (redação); 

• Elaborar programas com linguagem simples; 

• Equipe multidisciplinar; 

• Agência de comunicação; 

• Convenio com Mosaico (coparticipação de eventos...); 

• Convênio com universidades para a produção de material; 

� ETAPAS: 

• Diagnóstico do nível de conhecimento da gestão da água; 

• Identificar públicos-alvo e canais de comunicação correspondentes; 

• Planos de comunicação (vídeo, cartazes,...); 

• Produção do material através de núcleos (escolas, universidades). 

• Serviço de comunicação. 

 

5) CAMPANHA DE LANÇAMENTO ENTRE OS MUNICÍPIOS DA BACIA: 

• Campanhas de lançamento e mobilização; 

• Mídia ( TV, jornal, rádio, internet, ...); 

• Grandes eventos na bacia; 

• Apresentações em colégio e universidades; 

• Apoiar eventos culturais; 

• Manter agenda de eventos (Agenda cultural); 

• Campanha de Marketing para apresentação do CBH Piabanha para a 

população (rádio, jornal, TV, redes sociais...); 

• Cartilha; 

• Jornal CBH; 



• Assessoria de imprensa dos parceiros; 

• Mídia em geral TV’s Locais, redes sociais, etc.); 

• Inserção: “Folia das Águas” (calendário ambiental). 

 

6) MONITORAMENTO – COMO? QUANDO? FONTE DE COMPROVAÇÃO: 

• Retorno dos investimentos; 

• Monitorar presença da sociedade nas reuniões do comitê; 

• Número de acessos a página de educação ambiental; 

• Pesquisas de opinião na bacia; 

• “Disque-denúncia” – número de ligações; 

• Ouvidoria no facebook – foto, coordenadas; 

• Cronograma do plano de ação definido pelo planejamento estratégico; 

• Indicadores reais e mensuráveis; 

• Ações prioritárias; 

• Matriz de responsabilidades; 

• Avaliação da participação popular em eventos proporcionados pelo CBH, 

tentando mensurar o conhecimento sobre o comitê; 

• Especificar o monitoramento e a avaliação em várias áreas. 

 

INFORMAÇÃO  

 Foi informado que está em andamento no CEIVAP a elaboração de um Termo 

de Referência(TR) para a contratação dos serviços de execução de um Programa de 

Educação Ambiental.  A Bacia do Rio Piabanha já tem algumas ações de Educação 

Ambiental -EA. O Comitê deve acompanhar a contratação. O Programa será de 12 

meses, serão convidados outras Bacias, numa Construção Coletiva. Todos 

receberão informações por e-mail. 

ETAPAS: 

1º.Momento – Coleta de informações. 

2º. Momento – Consolidação com o Comitê. 

3º. Momento – Contratação da Empresa para elaborar o Programa. 

Há recursos financeiros para este serviço. 



10. PRÓXIMOS PASSOS – AGENDA 

 
 
 

 
Criação da Agenda 



 
 
 

O QUE FAZER? QUEM FAZ? COM QUEM? ATÉ QUANDO? 
RECURSO 

FINANCEIRO 

Campanha de lança-

mento do Comitê para a 

sociedade da Bacia 

Profissional ou 

empresa con-

tratada para 

este fim. 

Grupo de 

Trabalho - GT 

e AGEVAP 

1ª. Reunião – 

05/08/2013 - APA 

Petrópolis, 

09h00min  

TR – Decisão -

05/08/2013 

CAMPANHA -

20/11/2013 

R$ 16.000,00 

Contratação de serviço 

de estruturação da cam-

panha 

AGEVAP COMITÊ 
Contratação – 

10/09/2013 
 

Organização dos 

subsídios da oficina por 

tema: 

MOBILIZ.COMUN.e EA 

GT e Câmara 

Técnica 
Moderação 05/08/ 2013  

Definição das ações para 

cada um dos temas 

GT e Câmara 

Técnica. 
COMITÊ 20/08/2013  

Criação de GT de EA e 

Comunicação 

Marcos Paulo, 

Marisa, Batalha, 

Chicão, Tereza, 

Zé Paulo, 

Maysa, Iara, 

Augusto e 

Fábio. 

   



11. AVALIAÇÃO 

 

COM UMA PALAVRA EXPRESSAR SEU SENTIMENTO COM RELAÇÃO A 

OFICINA: 

• Satisfeito 

• Progresso 

• Comprometimento 

• Esperança 

• Gostei muito 

• Convergência 

• Folia das  águas 

• Desafiante 

• Luta 

• Realização 

• Conscientização 

• Processo 

• Próximo ao consenso 

• Um passo importante 

• Válido o encontro 

• Altamente produtivo 

• Decolagem 

• Produtiva 

• Instigante 

• Aprendizagem 

 



12. ENCERRAMENTO 

 

Para encerrar a Oficina o Presidente do Comitê JOSÉ CARLOS PORTO 

agradeceu a participação de todos e ressaltou a importância e o compromisso das 

Instituições em contribuir com mais esta etapa do COMITÊ no processo de 

VISIBILIDADE do mesmo à sociedade da Bacia. Da mesma forma a Coordenadora 

da AGEVAP também agradeceu e também falou sobre o Plano de Comunicação 

para a divulgação das ações do COMITÊ e o compartilhamento de 

responsabilidades entre as instituições e a comunidade da Bacia e deu por 

encerrada a Oficina. 

 

 

 

 


