
COMUNICAÇÃO
Comitê Lagos São João 2022

AÇÕES DE



O Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 
João trabalha pela gestão sustentável, 
democrática e participativa dos recursos 
hídricos, vital para o planeta. Na Região dos 
Lagos e Baixada Litorânea do Estado do Rio 
de Janeiro, o Comitê tem participação 
fundamental para a conservação ambiental. 
Alguns bons exemplos são o processo de 
recuperação da Lagoa de Araruama e o 
monitoramento da Lagoa de Juturnaíba, que 
passam diretamente pela atuação do Comitê 
de Bacia, entre muitos outros.

1 - Declaração da Marca

Em sua área de atuação, o Comitê de Bacia 
Hidrográfica Lagos São João deve manter 
comunicação transparente e compreensível, 
por meio de site e redes sociais na internet, 
bem como se relacionando com a imprensa e 
a sociedade em geral, sobre atividades, 
projetos e investimentos realizados na bacia, 
que abrange total ou parcialmente os 
municípios de Armação dos Búzios, Arraial do 
Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da 
Aldeia, Saquarema, Silva Jardim, Cachoeiras 
de Macacu, Casimiro de Abreu, Maricá, Rio 
Bonito e Rio das Ostras.

Realiza também a comunicação interna com 
os representantes das instituições que 
compõem o colegiado, além do órgão gestor 
de recursos hídricos e as entidades que 
integram o Sistema Estadual de Gestão dos 
Recursos Hídricos do Estado do Rio de 
Janeiro.

2 - Público Prioritário



Concessionária Águas de Juturnaíba
Prolagos

Universidade Veiga de Almeida

Movimento de Mulheres de Iguaba Grande - MOM

Usuário

IGInstituto Federal Fluminense - Campus Cabo Frio

Associação Livre dos Aquicultores das Águas do São João - ALA
Colônia de Pescadores Z-24

Sociedade Civil

Instituto Escola do Mar - IEMAR

Associação das Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema - AMEAS

Instituto Albatroz
Associação Raízes

Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável -
IPEDS

Coordenadora: Dalva Mansur (IPEDS)

Poder Público Estadual

Prefeitura Municipal de Rio Bonito

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia

Prefeitura Municipal de Cabo Frio

Prefeitura Municipal de Araruama
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ 

3 - Membros da Câmara Técnica Educação
Ambiental e Comunicação 



O Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João pretende, durante o ano de 2022, 
trabalhar com multicanais para comunicação interna e externa efetiva. Para isso, 
serão utilizadas ferramentas para finalidades distintas, atingindo o maior número de 
pessoas, de acordo com a atividade a ser elaborada.

4 - Canais de Comunicação

O e-mail institucional é uma ferramenta utilizada para uma comunicação direta, 
transmissão de documentos para atores internos e externos, contato entre os 
representantes e distribuição de conteúdo de divulgação.

E-mail institucional 

Pela sua praticidade e agilidade, os grupos de trabalho dentro do WhatsApp são um 
facilitador da comunicação para avisos gerais e elaboração de pautas, beneficiando as 
rotinas e processos dentro do Comitê. Além disso, a resolução de problemas fica 
muito mais rápida e dinâmica.

Grupos de trabalho no WhatsApp 



O boletim Informativo Eletrônico Mensal é um copilado contendo as principais 
notícias e conteúdos especiais sobre a bacia e a gestão das águas.

A distribuição acontece através das redes sociais (Facebook e Instagram), grupos de 
trabalho no Whatsapp e no site oficial do Comitê.

Boletim Informativo Eletrônico Mensal

Através do endereço eletrônico oficial do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 
João, cbhlagossaojoao.org.br é possível encontrar toda a história do Comitê, sua 
composição, agenda de reuniões e respectivas atas e relatórios, assim como os 
relatórios do Plano de Bacia, e diversas informações como características ambientais 
da região, mapas, documentos, estudos e projetos. O site ainda abriga todo o 
conteúdo de comunicação do Comitê, composto pelos Boletins Informativos 
Eletrônicos, Revista do Cenário Ambiental, notícias, galeria de fotos, contatos e acesso 
ao Portal da Transparência.

Site Institucional



As redes sociais permitem uma rápida e fácil divulgação e disseminação das 
informações do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João com a sociedade. O 
acesso facilitado possibilita as interações e a troca de opiniões. O Comitê conta com 
páginas no Facebook e no Instagram.

Redes Sociais

É possível localizar a fanpage do Comitê através do link 
https://www.facebook.com/CBHLSJ.Oficial ou pelo botão de pesquisa, digitando 
@CBHLSJ.Oficial ou Comitê Lagos São João.

No facebook temos um público dividido através de dados demográficos agregados 
fornecidos pelos usuários da rede, sendo 58,6% de seguidores do gênero feminino e 
41,4% masculino.

Já por faixa etária que consome o conteúdo através dessa rede social, 17,6% são 
mulheres e 12,6% são homens de 35 a 44 anos, seguidos por 14,3% de mulheres e 
12,8% de homens de 45 a 54 anos.

Entre as metas de engajamento da página do comitê no Facebook para o ano de 
2022, através das publicações sobre reuniões, atividades e educação, está o 
crescimento do número de pessoas que viram qualquer conteúdo, incluindo 
publicações, stories e informações sociais de pessoas que interagem com página é de, 
aproximadamente, 500%, podendo chegar conteúdo do Comitê para mais de 3.500 
pessoas.

Página no Facebook 

Entre as metas de engajamento do perfil do comitê no Instagram para o ano de 2022, 
através das publicações sobre reuniões, atividades e educação, está o crescimento do 
número de pessoas que viram qualquer conteúdo, incluindo publicações, stories e 
informações sociais de pessoas que interagem com página é de, aproximadamente, 
130%, podendo chegar conteúdo do Comitê para mais de 634 pessoas.

No Instagram o público consumidor de conteúdo, através de dados demográficos 
fornecidos pelos usuários da rede, é formado por 50,3% de seguidores do gênero 
masculino e 49,7% de seguidores do gênero feminino.

Já por faixa etária que consome o conteúdo através dessa rede social, 14,9% são 
mulheres de 25 a 34 anos e 14,0% de homens de 35 a 44 anos.

É possível localizar o perfil do Comitê através do link 
https://www.instagram.com/comitelagossaojoao/  ou pelo botão de pesquisa, 
digitando @comitelagossaojoao ou Comitê Lagos São João.

Perfil no Instagram 



O Jitsi Meet é uma aplicação software livre e de código aberto multiplataforma 
utilizado pelo Comitê para a realização de videoconferência e reuniões híbridas ou 
100% online.

A plataforma conta com recursos de vídeo, voz, chat e votação. Outra funcionalidade 
importante é a gravação da reunião, servindo como um mecanismo para a 
elaboração de atas e documentos.

Jitsi Meet 

Posts semanais sobre ações do Comitê, informativos, reuniões e projetos de educação 
nas redes sociais.

Elaboração do Boletim Mensal do Comitê Lagos São João, publicado até o dia 15 de 
todo mês, de acordo com o planejamento de aprovação do material junto ao Comitê 
e ao Consórcio.

Elaboração de releases contendo informações relevantes para a comunidade da RH 
VI, sobre ações realizadas pelo Comitê. As matérias serão publicadas no site oficial, 
redes sociais e, também, enviadas para a imprensa local.

Acompanhamento e divulgação de reuniões, eventos, viagens e congressos que o 
Comitê participe.

Elaboração de materiais gráficos para atendimento de demandas do Comitê.

5 - Previsões de ações de comunicação

Reunião Ordinária CTEACOM – 22 de março de 2022
Reunião Ordinária CTEACOM – 31 de maio de 2022
Reunião Ordinária de CTEACOM – 16 de agosto de 2022

6 - Agenda de reuniões CTEACOM



7 - Planejamento de Publicações


















