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Uma  reflexão sobre
a relação e o impacto
dos grandes centros
urbanos no ambiente, 
em especial nos
cursos d’água.



Carta do Presidente

O CBH Rio das Velhas definiu, no início de 2020, que o tema de sua campanha anual de comunicação seria A Cidade e as Águas –
isso no momento em que ainda não vivíamos a pandemia do novo coronavírus. 

Motivou o Comitê, na verdade, o que aconteceu principalmente em janeiro em vários municípios da Bacia do Rio das Velhas, e em
particular em Belo Horizonte. Diante de um volume de chuvas muito intenso, as cidades – com vários de seus cursos d’água 
canalizados – viraram palco de destruição e mortes. 

Entendemos que as cidades precisam ter uma melhor gestão das suas águas. Mais do que nunca, vivemos num mundo em que 
gradativamente a mudança climática tem se feito presente e onde eventos extremos serão cada vez mais comuns, seja com 
volumes de chuvas muito acima do esperado, seja com a escassez hídrica, como temos visto nos últimos cinco anos.

É importante destacar que essa discussão não vale só para a capital, mas para todas as cidades. Percebemos que, de maneira geral, 
os Planos Diretores Municipais praticamente não abordam a questão das águas urbanas, não fazem interface com os Planos 
Diretores de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas. 

É preciso refazer esse modelo. As cidades têm que se ver como integrantes de um geosistema, de uma bacia hidrográfica, e os 
mananciais que fazem parte dela devem ser preservados. A manutenção da qualidade das águas nos territórios deve 
necessariamente ser encarada como política pública urbana. 

Esperamos que, através da nossa campanha, possamos sensibilizar todos os municípios da Bacia do Rio das Velhas e que essa 
agenda ambiental efetivamente entre na discussão das políticas públicas. Participe da campanha e entre nessa luta com a gente. 
Contamos com o seu apoio.

Marcus Vinícius Polignano
Presidente do CBH Rio das Velhas



A campanha

Anualmente, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) 
desenvolve uma campanha institucional de comunicação e mobilização social com o 
objetivo de visibilizar um tema de relevância para o contexto de proteção do rio, e 
que seja abraçado pela comunidade da bacia hidrográfica de forma geral. 

Em 2020, na data em que é considerado o Dia do Rio das Velhas (29 de junho), o 
Comitê lançou oficialmente a campanha ‘A Cidade e as Águas’, buscando discutir e 
problematizar a relação e o impacto dos grandes centros urbanos no ambiente, em 
especial nos cursos d’água. 

O ponto de partida para essa discussão foram as chuvas do último verão, 
consideravelmente significativas na Bacia do Rio das Velhas e em todo Estado de 
Minas Gerais. Não preparadas, as cidades sucumbiram, com rastros de destruição e 
mortes. 

Longe de ser uma surpresa, os números são resultado de políticas urbanas que 
progressivamente sufocaram os rios da cidade, evidenciando a fragilidade da gestão 
das águas nesses territórios.





Além disso

Outro fator sem precedentes no atual momento é a pandemia do coronavírus e as 
ações de isolamento social que impuseram uma série de restrições à sociedade de 
maneira geral – e com o CBH Rio das Velhas não foi diferente. 



A comunicação no contexto atual

Vivemos um momento de quebra de paradigmas em vários aspectos da nossa vida cotidiana e 
também no âmbito das instituições e do nosso trabalho. Destaca-se também que, durante o 
período de isolamento social, as pessoas estão online na maior parte do tempo (e bem mais do 
que habitualmente). Fato é, inclusive, que já está sendo observado, em todos os canais e redes 
sociais do Comitê, um aumento significativo nas interações com o público.

Eventos ON-LINE realizados recentemente pelo CBH Rio das Velhas



Verdadeiramente, essa é uma grande 
oportunidade de posicionamento e 
reverberação da mensagem proposta 
pelo CBH Rio das Velhas:
uma mensagem pela vida do rio, 
pela vida das pessoas em sua bacia, 
contra a morte que nos cerca. 

Um incremento e diversificação das 
ações de comunicação, se mostram 
como meio perfeitamente adequado 
de atuação do Comitê nesse 
momento de isolamento social:
uma forma de continuar próximo 
das pessoas e, através delas, do 
próprio rio.

Oportunidade de
posicionamento institucional



Peças Gráficas Ilustrativas



Peças Gráficas Ilustrativas



Peças Gráficas Ilustrativas



Peças Gráficas Ilustrativas



Seguindo as recomendações das autoridades de saúde e, 
notadamente, da Organização Mundial da Saúde,
a campanha deste ano tem como principal diferença a
não aglomeração de pessoas, focando em
mídia espontânea e participação on-line para
a sua disseminação.

Estratégia



Temas

A produção de conteúdo jornalístico para o site institucional do CBH Rio das Velhas é outra 
importante frente dos trabalhos, que movimenta diariamente as ferramentas e procura dar 
um panorama aos públicos interno e externo sobre a atuação do Comitê e Subcomitês. 

No contexto da nova realidade, propõe-se um ampliação no número de matérias e 
reportagens que repercutam o assunto.

ü Escassez hídrica;
ü Ameaça das barragens de rejeito à segurança hídrica;
ü Produção de água para as grandes cidades;
ü Perdas de água na distribuição;
ü Enchentes e inundações (drenagem urbana);
ü Canalizações e tamponamentos de cursos d'água;
ü Nascentes urbanas;
ü Saneamento (coleta e tratamento de esgotos);
ü Poluição industrial;
ü Destinação dos resíduos sólidos urbanos.



Assessoria de imprensa
Será realizado um amplo 
trabalho de relacionamento 
junto aos meios de 
comunicação e seus 
agentes, objetivando um 
maior alcance de mídia 
espontânea acerca dos 
temas da campanha.



Assessoria de imprensa

Propõe-se um a ampliação 
da ligação direta com a mídia
- especialmente do interior, 
para além dos veículos 
tradicionais localizados na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) e Alto Rio 
das Velhas, de maneira geral. 



Vídeo de Divulgação

Vídeo de 1 minuto para divulgação em redes sociais
Assista em 
www.cbhvelhas.org.br/acidadeeasaguas

http://www.cbhvelhas.org.br/acidadeeasaguas


Webinários

Durante a Semana Rio das Velhas 2020, 
foram realizados três webinários e ainda 
está previsto um quarto webinário com 
convidados especiais abordando os temas 
da campanha. 
www.bit.ly/webinario-semana-rio-das-velhas-2020

Webinar é uma conferência online ou 
videoconferência com intuito educacional, que 
pode ser ainda acessada e conferida nas redes 
sociais com o produto em forma de vídeo.

http://www.bit.ly/webinario-semana-rio-das-velhas-2020


Podcasts

O podcast é uma mídia de transmissão de informações, em formato de áudio, 
disponibilizado em uma sequência de assuntos para você baixar e ouvir em qualquer lugar. 
O podcast tem a vantagem de aproximar a entidade do público, já que os usuários ouvem as 
vozes das pessoas narrando as notícias de um jeito muito mais leve e espontâneo.

Durante a campanha, serão produzidos 
quatro podcasts específicos que buscam 
refletir e problematizar a relação entre 
os centros urbanos e o ambiente, em 
especial as águas. Os quatro podcasts
serão publicados no site e redes sociais 
do Comitê. A equipe de comunicação 
irá, ainda, buscar parcerias para veiculá-
los em rádios e outros sites.



Podcasts disponíveis no SPOTIFY 
www.spoti.fi/2OJvQ4m

E também no SOUNDCLOUND
DOWNLOAD DISPONÍVEL
www.soundcloud.com/cbhriodasvelhas

http://www.spoti.fi/2OJvQ4m
http://www.soundcloud.com/cbhriodasvelhas


Jornal da Campanha
8 páginas; 25 x 30 cm; 3.000 unidades

Boletim Impressso do comitê, edição especial 
sobre o tema “A Cidade e as Águas”



Redes Sociais e Conteúdo para site

Criação de área especial no site institucional do Comitê www.cbhvelhas.org.br/acidadeeeasaguas
com layout e arquitetura de informação adequadas à identidade da campanha e servindo como um 
índice das informações e conteúdos produzidos

http://www.cbhvelhas.org.br/acidadeeeasaguas


Redes Sociais

As redes sociais do CBH Rio das 
Velhas  têm o objetivo principal de 
promover engajamento e 
visibilidade. São espaços para 
divulgação de conteúdos mais 
leves, proporcionando 
proximidade e interatividade com 
o público, ampliação do alcance e 
comunicação com a sociedade. 

Está sendo trabalhado o
Facebook, Instagram, Youtube, 
Flickr, Soundclound, Spotify, Issuu

Hashtags presentes
#acidadeeasaguas
#cbhriodasvelhas
#riodasvelhas
#riosurbanos



Mural de fotos

Poste fotos ou vídeos do 
rio na sua cidade no 
Instagram e Facebook.

Use a hashtag
#acidadeeasaguas e 
vamos mostrar que, 
mesmo em tempos de 
pandemia, o rio continua 
vivo – seja o Velhas ou 
algum afluente da bacia. 
Sua participação é 
fundamental nessa 
reflexão e mudança de 
atitude na relação entre os 
centros urbanos e os rios.





Mural de fotos





Mural de fotos



Parcerias Institucionais
Sua instituição pode aderir à essa 
campanha em defesa da vida na Bacia do 
Rio das Velhas! 

Envie um breve relato das ações 
promovidas pela entidade em favor das 
águas no território, fotos que evidenciem 
o cumprimento das ações e a logomarca 
(PDF, JPG ou PNG) da instituição 
(prefeituras devem encaminhar o brasão 
do município).

Contato para Adesão e Parceria
Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas

Luiz Guilherme Ribeiro
Coordenador de Comunicação
comunicacao@cbhvelhas.org.br
(31) 98849-1845



Você receberá uma arte final de adesão à campanha, com o selo
‘EU CUIDO DAS ÁGUAS DA MINHA CIDADE’, pronto  para ser compartilhado
nas suas redes sociais. 

Serão quatro modelos:

• Post Quadrado para FEED
• Post Vertical para STORIES
• Post Horizontal para NOTÍCIA DE SITE
• Post Horizontal para CAPA DE FACEBOOK

ATENÇÃO: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas não provém qualquer 
subsídio ou aporte material. É terminantemente proibido o uso político-partidário das 
imagens e materiais da campanha. Também é proibido excluir as logomarcas e menções 
do CBH Rio das Velhas e Agência Peixe Vivo da peças gráficas e eletrônicas utilizadas.

Parcerias Institucionais



Exemplos de parcerias firmadas

A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova 
União (Unicicla), além de gerar trabalho e renda para os 
catadores da cidade, colabora para a preservação da bacia 
hidrográfica do rio Taquaraçu, na região do Médio Alto Rio das 
Velhas. Entidade integrante do Subcomitê Rio Taquaraçu, 
vinculado ao CBH Rio das Velhas, a associação existe há quatro 
anos legalmente e tem como objetivo principal destinar os 
resíduos da coleta seletiva do município de Nova União à 
indústrias de reciclagem.



Rádios Locais
Veiculacão de Spots e Podcasts da 
campanha e entrevista com ator 
social local, sobre temas regionais

Exemplo de atuação da Assessoria de Imprensa
com participação de atores regionais e mobilização social local



Exemplos de parcerias firmadas

A Prefeitura de Jequitibá instituiu uma política pública 
municipal de recolhimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos em pontos estratégicos da região. Os recipientes 
têm como destinação final a Central de Recebimento de 
Embalagens de Agrotóxicos de São Joaquim de Bicas, 
vinculada ao INPEV (Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias). Entre os objetivos da iniciativa está evitar 
prejuízos ao meio ambiente e à saúde das famílias rurais do 
município, assim como facilitar a destinação ambientalmente 
adequada destas embalagens para os produtores rurais.



Exemplo de atuação da Assessoria de Imprensa
com participação de atores regionais e mobilização social local

Rádios Locais
Veiculacão de Spots e Podcasts da 
campanha e entrevista com ator 
social local, sobre temas regionais





Av. Getúlio Vargas, 1710, Conjunto 903
Savassi, Belo Horizonte, MG, 30112-024
contato@tantoexpresso.com.br
(31) 3785 1531 

RealizaçãoApoio TécnicoComunicação

Viva o Rio das Velhas !!!


