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O Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras atua na gestão dos 
recursos hídricos, como colegiado normativo e deliberativo, bem como na promoção 
da conservação e da educação ambiental em sua área de atuação, que compreende 
as bacias dos rios Macaé e das Ostras e da Lagoa de Imboassica, localizadas na faixa 
costeira central-norte do Estado do Rio de Janeiro.
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Também é necessário manter uma 
comunicação direta 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, 
bem como os veículos de imprensa de 
toda a área de atuação.

Em sua área de atuação, o Comitê de 
Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das 
Ostras deve manter comunicação 
transparente e compreensível, de 
maneira direta por meio do site e das 
redes sociais, sobre as atividades, os 
projetos e os investimentos realizados 
na bacia, que abrange total ou 
parcialmente os municípios de Macaé, 
Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Nova 
Friburgo, Conceição de Macabu e 
Carapebus.

Público Prioritário

Declaração da Marca
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Mauro Calixto - Vale Azul Energia

Evelyn Raposo - PMM
Mayara Chaves da Silva - PMCA

Leonardo Machado - Movimento SOS Praia do Pecado

Sociedade Civil

Usuário

Poder Público

Thayná Fernandes - Associação Raizes
Leideane Freire - AMA Lumiar

Katia Albuquerque - BIOACQUA

Marcos Cezar - ICMBIO

Coordenadora: Leideane Freire

Coordenadora Adjunta: Thayná Fernandes

Affonso Henrique de Albuquerque Júnior - EMATER-RIO

3 Membros da Câmara Técnica Educação Ambiental,
Comunicação e Mobilização Social



A diversidade é uma das metas traçadas para a comunicação do Comitê de Bacia 
Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras. O objetivo é utilizar as diversas ferramentas 
disponíveis, cada qual com seu público alvo.

Utilizado para comunicação direta com o público interno ou externo, com 
distribuição de informes e conteúdo para divulgação.

Os grupos de trabalho dentro do WhatsApp facilitam o dia a dia, tornando a 
comunicação ágil e eficiente em diversos casos. Proporciona dinamismo na 
comunicação.

4 Canais de Comunicação

E-mail institucional 

Grupos de trabalho no WhatsApp 



O compilado das principais notícias no Boletim Informativo Eletrônico Mensal é uma 
outra poderosa ferramenta. É distribuído nas redes sociais, grupos de trabalho no 
Whatsapp e no site oficial do Comitê.

O site oficial é a principal vitrine e representa a comunicação do Comitê com toda a 
sociedade.

Neste endereço https://cbhmacae.eco.br é possível encontrara história do Comitê, 
agenda de reuniões, atas, relatórios, fotos, contatos, acesso ao portal da transparência, 
além de muita informação.

Boletim Informativo Eletrônico Mensal

Site Institucional



As redes sociais são poderosas ferramentas para divulgação rápida e eficiente. O 
acesso fácil permite interações e trocas de opiniões entre as pessoas e o colegiado. 
Hoje o Comitê conta com páginas no Facebook e no Instagram.

A rede social tem hoje 52,5% de seguidores do gênero feminino e 47,5% masculino, 
representando um público misto.

É possível localizar a fanpage do Comitê através do link 
https://www.facebook.com/cbhmacae ou pelo botão de pesquisa, digitando 
@cbhmacae ou Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.

Página no Facebook 

É possível localizar o perfil do Comitê através do link 
https://www.instagram.com/comitemacaeostras/ ou pelo botão de pesquisa, 
digitando @comitemacaeostras ou Comitê Macaé Ostras.

Temos nesta rede um público misto: são 50,1% de seguidores do gênero feminino e 
49,9% de seguidores do gênero masculino.

Perfil no Instagram 

Redes Sociais



Elaboração de materiais gráficos para atendimento de demandas do Comitê.

Posts semanais sobre ações do Comitê, projetos, reuniões e informes oficiais.

Acompanhamento e divulgação de reuniões, eventos, viagens e congressos com a 
participação do Comitê.

Boletim Mensal do Comitê Macaé e das Ostras, 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 
VIII, sobre ações realizadas pelo Comitê. As matérias serão publicadas no site oficial, 
redes sociais e, também, enviadas para a imprensa local e estadual.

 Previsões de ações de comunicação5

Com recursos de vídeo, voz, chat e votação, 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. Ela também permite a 
gravação de reuniões, sendo fundamental para arquivar atas e documentos.

Jitsi Meet 

6 Calendário de reuniões ordinárias

Reunião Ordinária CTEACOM – 11 de março de 2022

Reunião Ordinária de CTEACOM – 05 de agosto de 2022
Reunião Ordinária de CTEACOM – 13 de outubro de 2022

Reunião Ordinária CTEACOM – 13 de maio de 2022



7 Planejamento de Publicações


















