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PAUTA  
 

1. Elaboração de Relatório Consolidado a ser apresentado às CTEAs dos CBHs e ao CRH, com 

recomendações a serem adotados sobre Comunicação Social e Difusão de Informações na Gestão 

dos Recursos Hídricos, a partir dos subsídios do VI Encontro Estadual de CTEAs (2019); 

2. Encaminhamentos;  

3. Informes Gerais. 

 
 

RELATO  
 

Maria Fernanda Romanelli, coordenadora da CTEA-CRH, iniciou a reunião, que ocorreu de forma 

virtual, utilizando-se a ferramenta “Google Meet”. Em seguida, realizou a apresentação do material 

elaborado a partir dos subsídios do VI Encontro Estadual de CTEAs (2019) dos CBHs, ocorrido 

presencialmente durante o XVII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 

em agosto de 2019. Durante o VI Encontro Estadual de CTEAs foram discutidas demandas e lacunas 

referente à Comunicação Social nos Comitês. A partir deste material, foram sendo discutidos, 

complementados e elencados como importantes os seguintes itens, a serem incluídos no Relatório 

Consolidado contendo diretrizes e recomendações para a Comunicação Social e Difusão de 

Informações na Gestão dos Recursos Hídricos:  

 Utilizar linguagem acessível, diversificada, informação popularizada, a fim de atrair o 

interesse da sociedade; 

 Realizar processos formativos em Comunicação junto aos jornalistas, aproximação com 

atores da Comunicação; fomentar a articulação com setores de Comunicação de Prefeituras 

(jornais e demais canais de comunicação); buscar parcerias com Universidades, visando 

trabalhar o papel formativo do CBH; 

 Trazer a realidade local e compreender as necessidades do público, utilizando-se a escuta 

ativa e empática; 

 Criar canal de comunicação com a sociedade (“Fale conosco/Ouvidoria/Fale com o 

Comitê”); 

 Desenvolver a visão sistêmica, ecológica e política (pública); ampliar o olhar, conceito de 

disponibilidade hídrica, sua interface com o consumo sustentável, a segurança alimentar e 

a sustentabilidade ambiental;  

 Trabalhar o papel dos CBHs em despertar a responsabilidade pela gestão 

compartilhada dos recursos hídricos, desenvolver o senso de pertencimento; 



 Criar mecanismos para a melhoria da comunicação interna (encontros mais frequente com 

os CBHs e Câmaras Técnicas) para alinhar informações, compartilhar experiências, buscar 

a integração política nas diferentes esferas de ação governamental (conexão com 

as Câmaras Técnicas federais, criação de uma rede de Câmaras Técnicas). 

 Incluir ações de comunicação no Plano de Bacias com alta prioridade; 

 Ter o componente de Comunicação em todos os projetos do CBH, como contrapartida, por 

exemplo, possibilitando a transparência e o controle social, a soma de esforços, a 

divulgação do  papel do CBH em determinado Projeto, etc; 

 Trabalhar a Educomunicação; 

 Realizar ações de Comunicação voltadas à compreensão sobre o funcionamento do SIGRH; 

buscar o compromisso com a atualização das informações do Portal do SIGRH como ação 

contínua prevista no Plano de Comunicação; 

 Fomentar uma “biblioteca virtual”, visando o compartilhamento de metodologias, 

conteúdos, materiais produzidos nos Projetos e demais ações do CBH; incluir links para 

outras bibliotecas virtuais; 

 Envolver as CTEAS na elaboração do Plano de Comunicação (que podem trabalhar 

diretrizes, orientações e demais contribuições); 

 Criar mecanismos para possibilitar maior participação social nas Câmaras Técnicas 

(reuniões abertas a serem divulgadas). 

Como encaminhamento para a próxima reunião foi definida a continuação da elaboração do 

relatório consolidado contendo “Diretrizes e Recomendações para Comunicação Social e Difusão de 

Informações na gestão Integrada de Recursos Hídricos”. 

 

  
 

 

 

 
 

 


