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REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PAGAMENTO POR SERVIÇOS 

AMBIENTAIS – GT PSA  

APRESENTAÇÃO DE PRODUTO 

 

 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 16:00 h 

DATA: 08/11/2022 

 

Membros Presentes  

Affonso Henrique (EMATER, Coordenador GT PSA; Rodrigo Campos (CECNA - INEA); Katia 

Albuquerque (Bioacqua); Maria Inês (IFF-Macaé); Ramon Pittizer (PMNF); Leideane Freire 

(AMA Lumiar) 

Ouvintes 

Alice Sá (CILSJ); Thayná Alonso (CILSJ); Thaisa Azevedo (CILSJ); Elisa Kich (Água e Solo); 

Fernando Moura (Água e Solo) 

Pauta 

Apresentação do Plano de Mobilização e Material de Mobilização (Produto 9) 

 

Reunião 

A reunião iniciou-se às 16:15h com a apresentação do acompanhamento do cronograma de 

atividades do contrato. Em seguida, o Sr. Fernando, da empresa Água e Solo, começou a 

apresentação do produto, pauta única da reunião. O Produto apresentado consistiu no Plano de 

Mobilização Social, folder e cartaz, com foco na realização dos seminários de mobilização social. 

Sobre termos utilizados nos materiais, a Sra. Maria Inês sugeriu utilizar o conceito de premiação 

ao invés de “dinheiro” ou “benefício”, assim como, o Sr. Affonso solicitou alterar o termo 

“produtor” para “provedor” onde for possível, porém se for utilizado o termo “produtor”, que 

fosse alterado para “produtor de água”. Sr Affonso sugeriu que fosse indicado no mapa as áreas 

que serão prioritárias. 
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Sobre a linguagem e outros termos utilizados nos materiais, foram alinhadas entre a 

empresa e os membros as seguintes decisões: utilizar o termo “produtor de água do CBH Macaé” 

e adicionar a informação que é um programa vinculado à Agência Nacional de Água e 

Saneamento Básico (ANA). 

A Sra. Elisa explicou que os locais dos seminários já estavam reservados, apenas faltava 

confirmar o local para o seminário na Bocaina dos Blaudts, que ainda não havia tido retorno. A 

Sra. Leideane trouxe a possibilidade de realizar o seminário previsto para o dia 8 de Dezembro, 

em Lumiar, junto à assembleia da AMA Lumiar, agendada para o mesmo dia. Dessa forma, o 

seminário seria a pauta da assembleia, com vistas à aumentar a participação no seminário que 

ocorrerá na Euterpe Lumiarense. Sobre os materiais, sugeriu-se não focar somente nas redes 

sociais e priorizar a divulgação em mercados, padarias e igrejas, além do uso de carros de som e 

também a rádio online da comunidade. A Sra. Katia complementou sugerindo divulgação em 

farmácias e informou que a Rádio AM é indicada para divulgações na região. Sr Affonso sugeriu 

que fosse substituído o termo “coffee break” por “café com prosa”. Sobre o título do folder foi 

alinhado utilizar a frase “Quer receber um prêmio por produzir água?" e inserir a localização da 

bacia do rio Macaé.  

Sr Affonso solicitou que fosse retirado o valor de R$720,00 do material, pois necessita da 

aprovação em plenária desse valor. Sra Maria Inês sugeriu que o link de acesso mencionado no 

texto fosse o site do comitê e não o do Caderno para Beneficiários. 

Continuando com os ajustes no folder, sr Affonso solicitou que fosse alterado 

“propriedade” para “imóveis”. Sra Maria Inês sugeriu alterar “proprietários rurais” para 

“possuidores de áreas rurais” e o parágrafo foi definido para: “possuidores de áreas rurais 

definidas como prioridades por assegurarem o abastecimento de água das comunidades locais”. Sr 

Affonso sugeriu que os ajustes realizados no folder fossem adaptados também para o cartaz. 

Não havendo mais nada a tratar, os presentes agradeceram e a reunião se encerrou às 

17:48h. 
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Figura 1: Registro da reunião do GT PSA em 8 de Novembro de 2022. 

 

 

Relatório aprovado em: 05/01/2023. 

 

 

 

__________________________    

AFFONSO HENRIQUE ALBUQUERQUE 

JÚNIOR 

(COORDENADOR DO GT-PSA) 

 


