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1 INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como objetivo presentar as atividades de mobilização e participação
social da Rodada de Conversa online: Saneamento básico como medida preventiva à COVID-19
desenvolvida pela equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED Nº 08 de 27 de dezembro de 2017)
juntamente com o comitê executivo e de coordenação dos municípios de: Alta Floresta d’Oeste; Alto
Alegre Dos Parecis; Cabixi; Castanheiras; Costa Marques; Colorado do Oeste; Chupinguaia; Guajará
Mirim; Ministro Andreazza; Ouro Preto do Oeste,; Novo Horizonte Do Oeste; Parecis; Primavera de
Rondônia; Pimenteiras do Oeste; Pimenta Bueno; São Felipe do Oeste; Teixeirópolis; Urupá e Vale
do Paraíso.
Cabe ressaltar que foram desenvolvidas duas rodadas de conversas online, a primeira realizada
no município de Vale do Paraíso – RO na emissora de rádio Rádio Geração FM 104,9 e transmitida
pelo canal do Youtube “Projeto Saber Viver RO”, no dia 07/07/2020. E a segunda rodada de conversa,
realizada no dia 15/07/2020 de forma online pelo Google Meet, com transmissão pelo canal do
Youtube “Projeto Saber Viver RO” e emissoras de rádio: Rádio Alto Alegre FM 104,9; Rádio
Migrante 104,9 de São Felipe do Oeste e a Rádio 104 FM de Alta Floresta do Oeste.
Os eventos tiveram como objetivo conscientizar a população e os governantes sobre a
importância do acesso ao saneamento básico na prevenção de surtos epidemiológicos. A pandemia
demostrou que a falta de saneamento básico deixa a população vulnerável as doenças
infectocontagiosas. Isso porque, para se adotar as medidas de higiene adequadas na prevenção da
disseminação do vírus é necessário o acesso a água tratada e a coleta adequada do esgoto e do lixo.
Sem as condições de saneamento é impossível a população adotar práticas de higiene adequadas no
combate aos surtos epidemiológicos.
Considerando o cenário atual de emergência sanitária que tem como tendência a prorrogação
de medidas de distância social, a Rodada de conversa online, foi concebida como um ensaio, com o
propósito de averiguarmos a adesão e as estruturas necessárias para realizarmos as reuniões de
divulgação do diagnóstico técnico participativo, produto C. Logo, essa não é uma atividade prevista
no cronograma do projeto.
Dessa forma, apresenta-se o relatório das ações desenvolvidas no âmbito da mobilização,
comunicação e participação social por meio de um relato conciso das atividades. A segunda seção é
dedicada ao relato do processo de mobilização e sensibilização dos Comitês municipais de
Saneamento Básico para o planejamento do evento. A terceira seção refere as estratégias de
comunicação e mobilização utilizadas. E por fim, a última seção apresenta-se um relato da realização
das rodadas de conversas e um índice de participação social. Concluímos, avaliando como positivo o
uso da webconferência para a realização das reuniões e audiências públicas, além de indicarmos os
ajustes necessários.
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SANEAMENTO BÁSICO PARA O PLANEJAMENTO DO EVENTO
O processo de mobilização e sensibilização dos Comitês municipais de Saneamento Básico,
teve por objetivo propor um planejamento conjunto para a realização da Rodada de conversa online.
Dessa forma, na segunda quinzena do mês de junho de 2020 foram realizadas as reuniões de
apresentação da proposta e planejamento, com os comitês municipais. As reuniões foram realizadas
de forma remota por meio da plataforma do Google Meet, com datas distintas e respeitando a agenda
de cada município. A equipe de comunicação do Projeto Saber Viver conduziu essa atividade.
A fim de otimizar o tempo, foi proposto a realização das reuniões por núcleo, todavia, quando
havia conflito de agendas as reuniões foram realizadas de forma individualizada, por município. Os
registros foram feitos por meio da gravação das reuniões e atas, disponíveis em:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19wmHfjrDWpCnBtibJnrU-Tk2lZNabTfL.

Figura 01 - Reunião pelo Meet com os comitês municipais de Saneamento Básico de Colorado
do Oeste.

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
Dos 18 municípios atendidos, apenas em 2 municípios não foi possível realizarmos essa
reunião, Pimenta Bueno e Pimenteiras do Oeste, devido a dificuldade de conciliar as agendas dos
membros dos comitês. As reuniões com os comitês tiveram como pauta: a programação do evento,
data

e

horário

ideal,

plataforma

de

transmissão

e

divisão

das

tarefas

https://saberviver.ifro.edu.br/noticias/424-webconferencias-entre-a-equipe-pmsb-e-os-comites-dosmunicipios-atendidos-pelo-projeto).
Assim, o processo de planejamento que precedeu a realização da rodada de conversa, foi
desenvolvido de forma conjunta entre a equipe do projeto e os comitês municipais.
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3 COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA A RODADA DE CONVERSA
ONLINE: SANEAMENTO BÁSICO COMO MEDIDA PREVENTIVA À COVID-19
Para se ter êxito no processo de mobilização social é crucial estabelecer estratégias de
comunicação e divulgação eficazes, para tanto, a equipe de comunicação do projeto trabalhou em
parceria com os comitês no processo de divulgação do evento. Nesse sentido, foram traçadas
estratégias de comunicação visual e midiática, que contou com a cobertura da impressa estadual na
divulgação do evento nas emissoras de rádio e televisão. Conforme pode ser verificado em:
https://globoplay.globo.com/v/8701157/programa/;
https://portal.ifro.edu.br/component/content/article?id=10087
No que concerne as mídias sociais, foram utilizadas as plataformas sociais como Instagram,
Facebook, WhatsApp e outros, para divulgar banners digitais, imagens, gifs, vídeos, enquetes, lives
e stories. Ressalta-se que além do material produzido pelo projeto Saber Viver, os comitês tiveram
autonomia na elaboração de materiais para divulgação, conforme podemos constar na chamada
realizada

pelo

comitê

de

Cabixi-RO:

https://www.youtube.com/watch?v=GriiXC_1i4I&feature=youtu.be.
Figura 02 – Modelo de convite utilizado para as mídias sociais

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
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Figura 03 – Divulgação do canal do Youtube do Projeto Saber Viver

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
Podemos aferir que a intensa divulgação nas mídias digitais, bem como o engajamento dos
Comitês no processo de mobilização, favoreceu a realização do evento. Além de ampliarmos o
número de inscritos no canal do Youtube que passou de 03 em 07/07/2020 para 180 inscritos no dia
15/07/2020.
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4
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA RODADA DE CONVERSA ONLINE:
SANEAMENTO BÁSICO COMO MEDIDA PREVENTIVA À COVID-19

A rodada de conversa online: saneamento básico como medida preventiva à COVID-19, foi
programada no sentido de proporcionar maior integração entre a entidades envolvidas no TED n°
08/2017, os gestores municipais e os membros dos comitês municipais de Saneamento Básico.
Visando, também, discutir o tema do saneamento básico junto à sociedade, tendo em vista que ele é
fator fundamental para a segurança e para a promoção da saúde aos cidadãos, especialmente durante
este período de pandemia.
Destaca-se que foram desenvolvidas duas rodadas de conversas online, a primeira realizada
no município de Vale do Paraíso – RO na emissora de rádio Rádio Geração FM 104,9 e transmitida
pelo canal do Youtube “Projeto Saber Viver RO”, no dia 07/07/2020. E a segunda rodada de conversa,
realizada no dia 15/07/2020 de forma online pelo Google Meet, com transmissão pelo canal do
Youtube “Projeto Saber Viver RO” e emissoras de rádio: Rádio Alto Alegre FM 104,9; Rádio
Migrante 104,9 de São Felipe do Oeste e a Rádio 104 FM de Alta Floresta do Oeste.

4.1

RODADA DE CONVERSA ONLINE SANEAMENTO BÁSICO COMO MEDIDA

PREVENTIVA À COVID-19 REALIZADA EM VALE DO PARAÍSO – RO EM 07/07/2020

A rodada de conversa realizada no município de Vale do Paraíso no dia 07/07/2020 às 11h00
na rádio Geração FM 104,9 e transmitida pelo canal do Youtube “Projeto Saber Viver RO1”, contou
com a participação dos membros do Comitê Municipal de Saneamento Básico de Vale do Paraíso, da
Engenheira Sanitarista do Projeto Saber Viver: Mariana Cambruzzi, o representante Funasa: Sirlei
Lima e do Coordenador técnico do Projeto: Antônio dos Santos Júnior. A rodada foi conduzida pelo
radialista da emissora e contou com a interação dos munícipes de Vale do Paraíso, por meio de
mensagens eletrônicas.
No que concerne ao registro de participação dos cidadãos, vale ressaltar que não é possível
estimar o público que estava acompanhando pelo rádio, contudo, tínhamos

1.298 ouvintes

acompanhando pelo App da rádio, conforme figura 04. Já no canal do Youtube tivemos 124
visualizações. Cabe ressaltar que durante a transmissão diversos munícipes interagiram por meio de
mensagens eletrônicas, enviando dúvidas e até mesmo problemas relacionados ao saneamento básico.

1

Link de acesso ao evento: https://www.youtube.com/watch?v=i1MpGbqDYkY
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Figura 04 – Número de ouvintes acompanhando pelo App da emissora de rádio

Fonte: rádio geração Fm 104,9 Vale do Paraíso - RO

Essa primeira rodada de conversa foi oportuna para difundir as informações junto à
comunidade rural que carece de outros meios de comunicação devido a inexistência de internet, na
maioria dos casos. Também, tivemos a oportunidade de aferir os problemas e as dificuldades e assim
aperfeiçoar o próximo evento.

4.2 RODADA DE CONVERSA ONLINE SANEAMENTO BÁSICO COMO MEDIDA
PREVENTIVA À COVID-19 REALIZADA EM 15/07/2020

A rodada de conversa online, realizada no dia 15/07/2020 às 19 horas, de forma remota pelo
Google Meet, com transmissão pelo canal do Youtube “Saber Viver RO” e pelas emissoras de rádio:
Rádio Alto Alegre FM 104,9 MHz; Rádio Migrante 104,9 MHz de São Felipe (RO); e Rádio 104 FM
de Alta Floresta (RO), contou com a participação do reitor do IFRO Uberlando Tiburtino Leite, a
representante da Superintendência da FUNASA Marilyn Oliveira. Além dos gestores dos municípios
de: Teixeirópolis; Urupá; Vale Do Paraíso, São Felipe Do Oeste, Alto Alegre Do Parecis, Alta
Floresta Do Oeste, Novo Horizonte E Castanheiras.
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do acesso ao saneamento
básico na prevenção de surtos epidemiológicos, o debate foi estruturado da seguinte forma: panorama
de cobertura o Saneamento Básico dos municípios atendidos pelo TED n°08/2017 – apresentado pelo
pesquisador de engenharia do Projeto Saber Viver: Fábio Pazini. A apresentação do Panorama de
investimentos nos municípios atendidos pelo TED N° 008/2017, com a Engenheira da Funasa Vera
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Figueiredo. A pesquisadora de Estudos sociais do Projeto Saber Viver Tânia Olinda Lima apresentou
o painel da Percepção social do Saneamento Básico. Dando continuidade à programação, coube ao
servidor da Funasa e ao coordenador técnico do projeto Antônio dos Santos Júnior o debate referente
Saneamento Básico e à COVID-19.
Figura 05 – Abertura da rodada de conversa

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
O evento também proporcionou um momento de explanação dos membros dos comitês, com
objetivo de relatarem as experiências na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Assim, tivemos a apresentação dos comitês dos municípios de: Urupá, Vale do Paraíso, Castanheiras,
Alto Alegre do Parecis, São Felipe do oeste, Parecis, Colorado do oeste, Cabixi, Guajará-Mirim e
Chupinguaia.
Com duração de 3h30 o evento proporcionou elementos substanciais para submetermos uma
proposta de realização de webconferências para apresentação do produto C, bem como as
necessidades de adequações e ajustes na estruturação da web.
No que tange a participação social, contamos com a participação direta de 137 pessoas pelo
google meet, 78 pessoas acompanhando em tempo real pelo canal do Youtube, além dos ouvintes
que estavam acompanhando pelas emissoras de rádio supracitadas.
No que se refere a abrangência da participação nos municípios atendidos pelo TED n°
08/2017, tivemos uma expressiva participação em 17 municípios, no entanto, não ocorreu a
participação dos municípios de Pimenta Bueno e Pimenteiras do Oeste, justamente os municípios que
não conseguimos realizar as reuniões de planejamento com os comitês. A figura 05, ilustra a
quantidade e a localidade do público que preencheu o formulário de participação, um total de 158
participantes do Estado de Rondônia, desses 28 acompanharam pelo canal do Youtube e 150 pelo
9

Google Meet. O Gráfico 01, representa esses números em termos de porcentagem. Ressalta-se que
esse número corresponde as pessoas que preencheram o formulário de participação e certificação.
Figura 06 – Mapa da localidade do público que preencheu o formulário de participação

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
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Gráfico 01 - Participação Social por localidade que preencheram o formulário de participação

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
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Quanto o número total de pessoas que estavam acompanhando a transmissão, mas não
preencheram o formulário de participação, a tabela 01 demonstra esse quantitativo.
Tabela 01 – Acesso e registro nos canais de transmissão
TOTAL DE
ACESSOS

REGISTRO DE
PARTICIPAÇÃO NO
FORMULÁRIO

PARTICIPANTES SEM
REGISTRO NO
FORMULÁRIO

137

130

7

78
Youtube
Fonte: Projeto Saber Viver (2020)

28

50

CANAL DE
TRANSMISSÃO

Google Meet

Quanto as visualizações nos canais de difusão do evento, além dos canais citados
anteriormente, a emissora de rádio de Alta Floresta do Oeste também transmitiu a rodada na Página
do Facebook Floresta Notícias, e teve 1573 visualizações, conforme demonstrado na figura 06.
Figura 07 – Visualizações do evento na Página do Facebook Floresta Notícias

Fonte: Projeto Saber Viver (2020)
Referente as visualizações nas plataformas sociais do projeto, o canal do Youtube do projeto
do “Saber Viver RO” conta com 574 visualizações no dia 20/07/2020.
No que se refere a abrangência do público atingido pelas emissoras de rádio, é impossível
aferir em números, já que não existe instrumentos tecnológicos para essa mensuração.
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A maior dificuldade encontrada foi em aferir o quantitativo de pessoas da área rural que
estavam acompanhando o evento, pela dificuldade de identificar. Sugere-se que para as audiências
dos produtos C seja indicado no formulário de participação a imagem com o mapa dos setores para
autoindicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No tocante, podemos avaliar como positivo o uso da webconferência para a realização das
reuniões e audiências públicas. Contudo, reconhecemos que alguns municípios as ações de
mobilização deverão ser intensificadas, via equipe do IFRO e comunidade, diante das dificuldades
encontradas por alguns comitês, no caso Pimenta Bueno e Pimenteiras de Rondônia.
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