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Esta inesperada pandemia mundial do Covd-19 impactou profundamente não só nossa
estrutura e práticas sanitárias, mas sim todas os aspectos de nossas vidas. Este “novo normal”
criado, basicamente nos forçou a repensar a maneira como agimos, nos relacionamos, nos
comunicamos. Mas são as dificuldades da vida que impulsionam as mudanças, e a mudança é a
única forma que temos de evoluir.
Consolidada como a grande mobilização da sociedade gaúcha para celebrar a
importância da água, este verdadeiro tesouro da natureza, a 27ª Semana Interamericana e 20ª
Semana Estadual da Água teve que se reinventar. Em meio a incertezas e indefinições sociais, a
Campanha, que é um “guarda-chuva” de programação que engloba diversas atividades
conectadas a um tema central, realizadas simultaneamente nas mais diferentes regiões do Rio
Grande do Sul, avistou em seu horizonte um ano desafiador.
No entanto, em todo o cenário de riscos, há oportunidades. E já era uma meta bem
definida pela diretoria da ABES-RS um processo de reestruturação e modernização de toda a
Campanha de 2020. Além desta mudança de paradigma na visão da Semana, as novas
possibilidades geradas por este novo ambiente em que vivemos, unida ao grande engajamento
e paixão das entidades que integram há anos este movimento, tornou não só possível, mas
extremamente exitosa a entrega de uma grande programação neste segundo semestre do ano.
Um processo construído de forma muito mais dinâmica, com uma incrível participação
de diversas entidades, entre empresas de saneamento, Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde, Meio Ambiente e Educação, Emater, CEVS, indústrias, Comitês de Bacia, Associações
Comunitárias, clubes, entre outros órgãos. O início da construção de um legado, com eventos on
line gravados disponíveis a todo o mundo por um longo tempo ainda, que servirão de base de
pesquisa sobre os incríveis temas abordados na programação de 2020.
A seguir, apresentaremos todo o trabalho de construção da Semana da Água, bem como
os resultados alcançados.
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Este processo obteve uma evolução gigante. Anteriormente, até por questão de
logística, limitada a encontros pontuais e isolados, as reuniões da Comissão Temática em
2020 foram realizadas 100% de forma virtual, pela plataforma Google Meet.
Ao longo de 8 meses, entre março e outubro, aconteceram quinze reuniões da
Comissão, totalizando cerca de 40 horas de debates, com participação ativa de um total
de 86 representantes da ABES-RS, CORSAN, DMAE, SEMAE, Secretaria Estadual da Saúde,
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretaria Estadual da Educação e
suas regionais, EMATER, Comando Ambiental da Brigada Militar, Secretarias Municipais
de Meio Ambiente e Saúde de Porto Alegre, Montenegro, Canoas, Nova Palma, Esteio e
Rolante, Vigiágua, Vigilância Ambiental de Novo Hamburgo, Guaíba e Porto Alegre,
Vigilância Sanitária de Três Coroas, Vigilância em Saúde Ambiental e Águas de Porto
Alegre, BPW Brasil e América Latina, Lions Club, Clube Jangadeiros, Fazenda Quinta da
Estância, CMPC Brasil, HIGRA, Federação Espírita do RS, Centro de Formação Teresa
Verzeri de Esteio, UFRGS, UCS, ADUFRGS Sindical, NESA/IPH, Associação Trescoroense de
Proteção ao Ambiente Natural, Coca-Cola Femsa Brasil, Cooperativa Cooarlas de Canoas,
Consórcio Pró-Sinos, Planesan/RS, ONG Terra Verde, Comitês de Bacias Hidrográficas
Butuí e Icamaquã, Lago Guaíba, Pardo, Quaraí, Sinos, Taquari Antas, Turvo/Santa
Rosa/Santo Cristo, Vacacaí e Vacacaí-Mirim, além de colaboradores independentes e da
agência Amarelo Magenta.
Nestes encontros por videoconferência, todos registrados em atas, os debates
evoluíram para a definição de tema e slogan para a Semana da Água deste ano, além do
estudo e avaliação da logotipia e identidade visual a ser desenvolvida, formas de
comunicação e divulgação da campanha, possibilidades de modelos de eventos à
distância, formas de contribuição de instituições parceiras ao projeto, definição de
eventos a serem realizados, troca de conhecimento para desenvolvimento de temas,
distribuição de materiais digitais e físicos de comunicação e apoio, lições aprendidas,
entre outros pontos importantes para a construção colaborativa do processo.
Ao final dos trabalhos, muitos dos integrantes agradeceram a oportunidade de,
pela primeira vez, terem a oportunidade de uma participação realmente efetiva no
planejamento da Semana.
Também foram realizadas reuniões específicas da Secretaria da Campanha com
parceiros estratégicos, como a CORSAN e a EMATER.
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Procurando fornecer todo o espaço e apoio à Comissão Temática, a Secretaria
Executiva da Campanha criou uma série de ambientes e documentos de organização:

Grupo de WhatsApp
Ambiente para troca de informações, extensão do debate
nas reuniões, apoio na divulgação dos eventos, etc. O
grupo conta com mais de 50 participantes e será
permanente, para servir de espaço de networking e
relacionamento das entidades.

Drive de arquivos
Ambiente para compartilhar e facilitar o acesso a todos os documentos e arquivos
importantes para a Comissão: atas de reuniões, releases para imprensa, modelo de ficha
de inscrição e relatório das atividades, manual de Identidade visual da marca da
Campanha, vinhetas para rádio, artes de cartaz, camiseta, máscara, entre outros.
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Orientações de comunicação
Manual criado com objetivo esclarecer dúvidas,
passar orientações e apresentar os processos internos e
externos de comunicação da Campanha, como uso da marca
da Semana, envio de informações de eventos e logo de
apoiadores, envio de vídeos, etc.

Lista de contatos da Comissão Temática
Lista para facilitar o contato direto
relacionamento entre os membros da Comissão.

e

Fichas de inscrição e de relatório de
atividades
Modelos
criados
para
padronizara as informações recebidas
das atividades.
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O tema da campanha este ano alinhou-se ao esforço da sociedade no
enfrentamento da crise global de saúde causada pela Covid19, que certamente mudará
profundamente o mundo em que vivemos. Por isso a importância de salientar o respeito,
a preservação e o cuidado de nosso bem maior e principal fonte de vida: a ÁGUA. Agora,
mais do que nunca, olhar com responsabilidade para nossos recursos hídricos será algo
fundamental para compartilhar a saúde e o bem estar de todos, exercendo assim nossa
solidariedade e cidadania.
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Uma das novidades deste ano, que vem a reforçar e fixar a imagem da campanha,
foi a adoção de uma marca padrão, que permanecerá a mesma para as próximas edições
da Semana. A inspiração para sua criação foi o ciclo da água e seu movimento,
representado por 3 formas coloridas: água tratada (azul), água não tratada, como chuva,
rios e lagos (verde) e esgoto (marrom). Os ciclos também remetem ao ato de
compartilhar, ao movimento de mudança. Tudo que vai, volta! Por isso as formas do logo
apresentam um leve efeito tridimensional para sugerir que está envolvendo as palavras,
movendo-se, inter-relacionando temas. Os espaços entre as partes do ciclo representam
o conhecimento, que não é fechado, sempre havendo espaço para novas ideias,
percepções e processos.
Trabalhamos com algo limpo, impactante e de fácil legibilidade para que se
permaneça atemporal com o passar dos anos. Foi desenvolvido o manual de identidade
visual da Campanha, a fim de fornecer as diretrizes de utilização da marca.
Recebemos o apoio da Agência Amarelo Magenta que estendeu a parceria que
possui com a ABES-RS para entregar também este belo trabalho.
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Acompanhando a modernização do site da ABES-RS, a página da Semana da
Água foi cada vez mais interativa, disponibilizando a programação em dois tipos de
arquivos para download, os quais eram atualizados constantemente. Agora, ele servirá
como uma fonte de pesquisa sobre os diversos temas abordados, já que comportará a
versão final da programação com links de eventos on line, além de seções com vídeos de
palestras, apresentações de especialistas para download, entre outras possibilidades.
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A fim de ratificar o reforço permanente na imagem da Semana da Água,
desenvolvemos e lançamos, perfis e páginas próprias no Facebook, Twitter e Instagram:
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Facebook
1.031 curtidas
1.058 seguidores
69 postagens (fotos e vídeos em )
Alcance total das postagens: 17.855 pessoas
Total de envolvimentos com as postagens:
3.143

Instagram
345 seguidores
61 postagens (fotos e vídeos)

Twitter
19 seguidores
61 postagens (fotos e vídeos)
Total de impressões: 6 .640
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Foram produzidos 35 vídeos promocionais com animações, entre vinhetas de
apresentação da campanha, convocação para atividades, conteúdo e informações úteis
e assinatura de entidades parceiras.
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Serviço: Anúncio formato Extra Banner, 970x90px.
Distribuição:
JORNAL NH: 5mil visualizações por dia durante 5 dias.
JORNAL VH: 5mil visualizações por dia durante 3 dias.
DIÁRIO DE CANOAS: 5mil visualizações por dia durante 5 dias.
JORNAL DE GRAMADO: 5mil visualizações por dia durante 3 dias.
CORREIO DE GRAVATAÍ: 5mil visualizações por dia durante 4 dias.
TOTAL: 100mil visualizações.

Banner site Correio de Gravataí - 24, 25, 28 e 29/9:

Banner site Diário de Canoas - 24, 25, 28, 29 e 30/9:
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Banner site Jornal de Gramado - 25, 28 e 30/9:

Banner site Jornal NH – 24, 25, 28, 29 e 30/9:

Banner site Jornal VS - 25, 28 e 30/9:
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Anúncios em terminais de informação no Catamarã, Trensurb e Rodoviária – Porto
Alegre – de 21/9 a 20/10/2020:

Índice

17

Índice

18

Banner para eventos
Produção de 6 banners roll up 80x200cm: 3 para eventos da ABES, 2 para Corsan e 1 para
SEMA.

Camisetas simples
Produção de 30 camisetas, sendo 20 para eventos semi presenciais e on line, 5 para Corsan e 5
para SEMA:
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Máscaras
Produção de 1.000 máscaras, sendo 686 para eventos semi presenciais e on line, 300 para
Corsan e 14 para SEMA:
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Envio de 11.939 emailmarketings com 3 diferentes artes:

E produção de spots de rádio em parceria com a Emater, que também distribuiu as
mídias para toda a sua rede de programa em rádios em todo o RS:
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Disponível no site com os links para acesso as atividades on line:
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Outra novidade deste ano foram as atividades promovidas e realizadas
originalmente pela própria Semana da Água:

Viagens de estudos virtuais na Fazenda Quinta da Estância
Como não foi possível, devido à pandemia, de se realizar a já tradicional visita de escolas à
Fazenda Quinta da Estância durante a abertura da Semana da Água, a Campanha possibilitou algo
ainda melhor. Adquiriu 500 acessos das viagens de estudos virtuais da Fazenda e, em parceria
com a SEDUC e a FERGS, as distribui para estudantes do ensino fundamento de mais de 80 escolas
públicas espalhadas por todo o Estado. Cada acesso poderá ser feito em até 12 meses e poderá
ser utilizado na grade curricular por professores e fornece certificado.

Índice

26

Evento de Abertura da Semana da Água – 25/9/2020 – 9h30
Com participação de autoridades estaduais, nacionais e internacionais, contou um debate de
especialistas sobre educação ambiental. Até agora, já conta com quase 1.200 visualizações.
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Contação de história com Leia Cassol – 1/10/2020, 10h
Uma atividade muito animada, sobre o conto “Uma História Apaixonada”, que agitou a
criançada de todo o Rio Grande do Sul. Já conta com mais de 1.050 visualizações.
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Oficina “A Água em Jogo” – 1/10/2020, 16h
Um evento diferente, que utilizou de jogos empresariais para tratar sobre a consciência de
preservação da água, com participantes de todo o país.
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Tempo de preparação: 8 meses
Pessoas envolvidas no planejamento: 86
Entidades envolvidas: mais de 70
Atividades cadastradas: 88
Público diretamente atingido diretamente: 20 mil
pessoas
Perfil do público atingido: diverso
Abrangência geográfica do público: regional,
nacional e internacional
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