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Objetivos plenamente alcançados. Após 8 meses de debates de ideias, muito trabalho
criativo e colaborativo, entregamos um grande tema e ainda estamos entregando uma linda
programação para a 28ª Semana Interamericana e 21ª Semana Estadual da Água RS.
Fruto do esforço das diversas pessoas e entidades envolvidas, além do
compartilhamento e trocas de experiências propiciadas, bem como das conexões entre projetos
e entidades, com um forte networking que é marca registrada da Semana, por ser uma
campanha feita a muitas mãos.
Após um 2020 de experimentos, tentativas e adaptações a nova realidade mundial, com
suas limitações e grande possibilidades de criações, este foi o ano da retomada de atividades
totalmente ou em parte presenciais, trazendo de volta a “cara” da Semana, com um
envolvimento muito maior de escolas e comunidades.
Além disso, inovamos com um campanha de pintura de bueiros, fazendo de forma
sistêmica e integrada uma ação simples, lúdica e de forte impacto na sociedade. Também
ampliamos o conjunto de eventos virtuais via plataforma ABES Conecta, com abrangência
nacional e internacional, bem como a implantação de jogos interativos em nosso site, o
ABESEDUCA.
Um processo construído de forma ainda mais dinâmica, com a fundamental
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. Crescimento de um legado construído
no ano anterior.
A seguir, apresentaremos o trabalho de construção da Semana da Água e seus
resultados alcançados.

Cláudia Laydner, Jussara Kalil Pires, Maria Lucia Coelho, Marilene Cunha, Ricardo Röver e Rosele Neetzow
Coordenação da Semana da Água 2021

Elisabeth Carara - Presidente da ABES-RS
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Processo implantado com grande sucesso em 2020, ampliou seu padrão de
participação e produtividade neste ano, com as reuniões da Comissão Temática sendo
realizadas 100% de forma virtual, pela plataforma Google Meet.
Ao longo de 8 meses, entre março e outubro, aconteceram dezesseis reuniões da
Comissão, totalizando mais de 30 horas de debates, com participação ativa de quase uma
centena de representantes da ABES-RS, CORSAN, Lions Club, ADUFRGS Sindical, Quinta da
Estância, 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, Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Prefeituras de
Canoas, Rolante, Taquara, Vacaria, Nova Santa Rita, Pinto Bandeira, Progresso, Alegrete,
Gramado, Farroupilha, Cotiporã, Novo Hamburgo, Pelotas e Flores da Cunha, Fórum da Sub
Bacia do Arroio Sapucaia, Instituto Chico Mendes, BPW Brasil e América Latina, Clube
Jangadeiros, CMPC Brasil, Coca-Cola FEMSA Brasil, Parque Zoológico de Canoas, Federação
Espírita do RS, Associação Riograndense de Imprensa, Centro de Formação Teresa Verzeri de
Esteio, UFRGS, UFPEL, Consórcio Pró-Sinos, Apoena Socioambiental, Planesan/RS, ONG
Terra Verde, Pipee, SOS Mata Atlântica, Comitês de Bacias Hidrográficas Lago Guaíba,
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 de 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 pela plataforma Abes Conecta, troca de conhecimento para desenvolvimento de
temas, exposição de trabalhos de entidades participantes para fortalecer o networking,
distribuição de materiais digitais e físicos de comunicação e apoio, lições aprendidas, entre
outros pontos importantes para a construção colaborativa do processo.
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Alguns momentos das reuniões da Comissão Temática
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Grupo de WhatsApp
Ambiente para troca de informações, extensão do debate nas
reuniões, apoio na divulgação dos eventos, etc. O grupo conta
com 80 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
Renovação do 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 e relacionamento
entre os membros da Comissão.

Fichas de inscrição e de relatório de
atividades
Modelos atualizados para padronizar as
informações recebidas das atividades.
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Cuide da água. Preserve a vida.
A vida é feita de ciclos, de histórias, pensamentos e raciocínios que mudam,
modificam-se, evoluem. Evoluir, fator preponderante em nosso crescimento, é uma ação
contínua de um processo criativo que possui um norte, um foco, um objetivo principal ao qual
ensejamos seguir.
Cuidar da água é o cerne desta Campanha, é o que nos move ao esforço anual de
engajar milhares de pessoas, entre instituições, associações, organizações, comunidades, a
discutir e refletir sobre a maior riqueza que a Mãe Terra nos proporcionou. Ao manter esta
chamada, esta convocação, formamos uma linha de debate contínua, que evolui de maneira
lógica e consistente. Mantem-se o foco necessário, do cuidado com a água, e destaca-se desta
vez uma outra faceta não menos importante deste ato.
Se em 2020 trabalhamos na ação pontual de compartilhar saúde, envoltos na crise
mundial sanitária e social gerada pela pandemia da covid19, neste ano, ainda em pandemia,
seguimos para uma temática mais abrangente, mas não menos concreta e fundamental. A ação
de preservar a vida, por mais simples que seja assim por falar, é uma ação que nos leva a
diversas e profundas reflexões.
Água e vida são conceitos que naturalmente se confundem, se cruzam, pois não há
como pensar em uma forma de vida no planeta que não necessite, de alguma forma, deste
“ouro líquido”.
A preservação da vida deve ser vista de um modo muito mais amplo, pois abrange,
entre tantos significados, a vida humana, sendo a água um elemento de cura e de prevenção a
doenças, quando bem tratada e bem utilizada. No entanto, também pode ser um veículo de
transmissão de doenças, quando poluída e lançada de modo inadequado na natureza. Portanto,
compartilhar saúde também é preservar a vida.
A prática da preservação também nos remete à questão da responsabilidade de
todos os agentes envolvidos nos cuidados com a água, do Estado ao cidadão. O que cada parte
pode e deve fazer para preservar e respeitar nossos recursos hídricos? De que forma cada
indivíduo pode agir dentro deste processo?
A prática da cidadania, com o exercício de deveres e participação ativa de cidadãos
de uma comunidade, pode ser feito de várias maneiras, sejam elas presenciais ou mesmo online, algo mais comum nestes dias em que vivemos. A construção de novas ideias e iniciativas
se dá a partir da participação de várias mãos, olhares e corações. Esta é a essência da Semana
Interamericana e Estadual da Água em quase três décadas de trabalho e entrega. E é isto que
seguiremos promovendo através de nossa programação de atividades, redes sociais,
participações de entidades e demais formas de semear na mente de todos a importância de
zelar da água, nosso bem mais precioso.
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Buscando sempre a manutenção do espírito da Semana da Água, porém trazendo
novos elementos às peças de comunicação, que levam à ideia de acolhimento e colaboração,
conceitos tão importantes atualmente.
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Acompanhando a modernização do site da ABES-RS, a página da Semana da Água foi
ainda mais interativa, disponibilizando a programação em dois tipos de arquivos para download,
os quais eram atualizados constantemente. Assim, novamente 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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Focou-se no fortalecimento do posicionamento e de conteúdos nas plataformas já criadas
em 2020, com perfis e páginas próprias no Facebook, Twitter e Instagram.

Facebook
1375 novas curtidas
497 novos seguidores
126 postagens (fotos e vídeos no feed e stories)
Alcance total das postagens: 121.697 pessoas
Engajamento: 4.900

Instagram
256 seguidores
91 postagens (fotos e vídeos no feed e stories)
Alcance total das postagens: 65.120 pessoas
Engajamento: 6.337
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Twitter
16 novos seguidores
96 postagens (fotos e vídeos)
Alcance: 12.420
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Atualização de vinhetas de apresentação da campanha, convocação para atividades,
conteúdo e informações úteis e assinatura de entidades parceiras.

ÍNDICE

13

Banner site GZH
Período: 25/9 a 9/10
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ANÚNCIO NO CANAL VOCÊ DA ATIVA
Anúncios em terminais de informação no Catamarã, Trensurb e Rodoviária – Porto Alegre
Período: 10/9 a 09/10/2021
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Banner para Eventos
Produção de 6 banners roll up 80x200cm: 2 para eventos da ABES, 2 para Corsan, 1 para
SEMA e 1 para Cia Lúdica.

Liliani Cafruni
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Camisetas
Produção de 50 camisetas promocionais

Máscaras
Produção de 1.000 máscaras promocionais
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Cartaz para impressão

Banner virtual
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DIVULGAÇÃO POR E-MAIL E SPOTS DE RÁDIO
- 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. Segue link para download:
https://drive.google.com/drive/folders/1s4V47eJwx4V4FWHmV1tnAt3yEsZGd3mq

- Envio de 15.000 emailmarketings com 4 diferentes artes:
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O descarte inadequado de lixo em vias públicas é um problema muito expoente em zonas
urbanas em todo o mundo. Podem, ao obstruir valas e bueiros, aumentar os riscos de
inundações, assim como a proliferação de doenças – seja pela água contaminada, seja por
meio de vetores a eles atrelados.
O objetivo desta Campanha foi a conscientização e o engajamento das comunidades do
RS através de uma ação simples, lúdica e que mexeu com crianças e artistas, proporcionando
um lindo legado: a pintura dos bueiros das cidades, mostrando que ali é que começa o clico do
manancial de sua região.
De forma consciente, com a utilização geral de máscara e evitando aglomerações, foi
uma atividade presencial responsável e adequada a este “novo normal”.
Este tipo de ação já havia sido feito pontualmente em algumas cidades, mas não de
forma abrangente e sistêmica em todo o Estado.
Através de uma ação do Lions Club, as empresas Caçula Centermat e Tintas Renner
doaram quase 200 litros de tintas de piso em diferentes cores, que foram distribuídos a 11
instituições de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
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Alguns momentos da campanha de pintura de bueiros
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Com mais de 400 atividades cadastradas, está disponível no site com os links para
acesso as atividades on-line.
Você pode acessar a programação clicando aqui.
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WEBINARES
Evento de Lançamento - 11/6/2021 - 815 visualizações até agora
Painel:” Impacto dos resíduos sólidos nas condições dos recursos hídricos”
Link para visualização: https://www.youtube.com/watch?v=U8X9dHFCOEs
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Evento de Abertura - 1/10/2021

Ricardo Rover Machado

Paulo Paim

Liliani Cafruni
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Painel "O Enfrentamento da Estiagem no RS" - 01/10/2021 - 600 visualizações até agora
Link para visualização: https://bit.ly/AberturaSemana2021
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Painel "Proteção de nascentes: conservação e captação de água no meio rural" 05/10/2021 - 527 visualizações até agora
Link para visualização: https://bit.ly/PainelProtecaoNascentes
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Painel " Drenagem Urbana: Desafios para a Gestão do Saneamento” - 06/10/2021 –
1.100 visualizações até agora
Link para visualização: https://bit.ly/PainelDrenagemUrbana
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Painel " Águas subterrâneas: um tesouro para ser usado com sabedoria.” - 07/10/2021 824 visualizações até agora
Link para visualização: https://bit.ly/PainelAguasSubterraneas
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Painel “Recursos hídricos e Saneamento.” - 01/12/2021 - 424 visualizações até agora
Link para visualização: https://bit.ly/Painel_RH_Saneamento
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ATRAÇÃO ARTÍSTICA

Evento de Encerramento 09/10/2021
Apresentação artística com a Cia Lúdica - 372 visualizações até agora
Link para visualização: https://www.youtube.com/channel/UCwjIasLZUaUPMnT0BUHgvBg
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O jogo O Saneamento no Mundo a ABES/RS apresenta curiosidades e fatos históricos
que promovem a reflexão sobre o tema e oferecem informações de interesse.
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“Trilha ecológica, meio ambiente e sustentabilidade”
600 acessos das viagens de estudos virtuais da Fazenda e, em parceria com a
SEDUC as distribuiu para estudantes do ensino fundamento de 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, além de fornecer certificado.
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Tempo de preparação: 7 meses
Pessoas envolvidas no planejamento: 98
Entidades envolvidas: 57
Postagens em redes sociais: 313
Alcance total as postagens: 199.237
Total de engajamentos: 11.500
Atividades cadastradas: 434
Público diretamente atingido: mais de 50 mil pessoas
Perfil do público atingido: diverso
Abrangência geográfica do público: regional, nacional e
internacional
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