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SABER FAZ BEM

Quem Somos

• Prazo da concessão: 25 anos

• Início da concessão: 25/04/1998

• 240 funcionários

• 130 mil unidades consumidoras



SABER FAZ BEM

Quem Somos

Águas de Guariroba
Campo Grande (MS) – 2000

Prolagos 
Região dos Lagos (RJ) - 2007

Águas de Itu
Itu – SP – 2007



SABER FAZ BEM

Um novo olhar para a Comunicação

� O SABER FAZ BEM - Programa de Educação e 
Responsabilidade Socioambiental da Prolagos foi 
sistematizado e implantado com a chegada da 
CIBE Participações (2008).

� As ações são coordenadas pelo Departamento 
de Comunicação, mas envolvem todas as áreas 
da concessionária. 

� O Programa, gradativamente, está agregando, 
valores positivos à imagem da empresa, 
aumentando a comunicação com clientes, 
Prefeituras, Governo do Estado, Agência 
Reguladora, ONG´s, líderes de comunidades e 
imprensa. 

Crescer de 

forma 

sustentável, 

respeitando o 

meio ambiente.



SABER FAZ BEM

Um novo olhar para a Comunicação

� O Programa foi impulsionado pelo “Abraço das 
Águas”, realizado em março e abril de 2008. 

� Evento contou com a parceria das Prefeituras 
da área de concessão, Governo do Estado, 
Agência Reguladora (AGENERSA/RJ), Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) e a 
Concessionária Águas de Juturnaíba.

� O “Abraço das Águas”  mobilizou estudantes 
no monitoramento da qualidade de rios, lagoas e 
praias e ainda fomentou a participação da classe 
estudantil em um concurso de redação.



SABER FAZ BEM

Introdução

� O Programa Saber Faz Bem consiste na sistematização de 

palestras, visitas às instalações da empresa e eventos que eram 

realizados esporadicamente.

� Essas ações, além de aproximar a Prolagos da população, 

possibilitam o desenvolvimento de projetos de mobilização 

educativa, social e ambiental, transformando-se em importantes 

ferramentas para a divulgação dos serviços prestados pela 

concessionária e geradores de mídia espontânea. 



SABER FAZ BEM

Objetivos

� Integração com a comunidade

� Fortalecimento da imagem da empresa

� Divulgação dos serviços prestados pela concessionária e 
investimentos realizados

� Diminuição do número de reclamações

� Apoio ao Programa de Combate à Perda e Ligações Clandestinas

� Melhoria na qualidade dos serviços

� Desenvolvimento da Consciência Ambiental

� Promoção de Cidadania



SABER FAZ BEM

Público-Alvo

� Escolas municipais, estaduais e particulares

� Universidades

� Associações de Moradores de Bairro

� Associações e entidades de classe

� Igrejas

� ONG´s

� Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente e de 
Educação



SABER FAZ BEM

Estratégias

� O SABER FAZ BEM é desenvolvido de três maneiras:

� Palestras
� O Caminho da Água
� Saneamento é Saúde
� Educação para o Consumo

� Visitas Monitoradas
� ETA Juturnaíba
� ETE Cabo Frio
� ETE Búzios
� ETE São Pedro
� ETE Iguaba Grande

� Eventos
� Palestras relâmpagos
� Exposição de banners e equipamentos
� Atendimento Comercial Itinerante



SABER FAZ BEM

Ciclo da Comunicação

Educação / Responsabilidade 
Socioambiental

Qualidade conhecimento

Multiplicação
Fortalecimento 

da Imagem

integraçãoCredibilidade

Cidadania

Mídia espontânea



SABER FAZ BEM

Resultados alcançados em 2008

105 palestras 5.349 pessoas

49 visitas 1.715 pessoas

Junho a Dezembro/2008



SABER FAZ BEM

Atividades em 2009

� Em 2009, além das palestras e visitas agendadas com as unidades 
escolares, a Prolagos foi convidada a integrar importantes projetos:

� Capacitação de educadores da Secretaria de Ensino de Cabo Frio, 
para o monitoramento da água nas escolas municipais (Projeto 
Água de Qualidade).

� Capacitação de professores e de líderes de diversas cidades do 
Estado do Rio de Janeiro, no Projeto Agenda Água na Escola -
Educação Ambiental para Gestão das Águas – promovido pelo 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

� Participação de eventos de ação global, promovidos pela 
concessionária de transporte urbano da Região dos Lagos e 
prefeituras da área da concessão.



SABER FAZ BEM

Vídeo – água é vida



SABER FAZ BEM

Muito obrigada!

Adriana Pereira

(22) 2621-5034

(22) 9833-6308

apereira@prolagos.com.br



SABER FAZ BEM

O Caminho da Água

� Palestra focada no tratamento, distribuição e qualidade da água 

� Água no Planeta

� Ciclo da Água

� Etapas do processo de tratamento de água

� Qualidade da Água

� Como evitar a dengue

� Combate à fraude

� Uso Racional

� Como limpar caixas de água e cisternas

� Quem é a Prolagos 

� Canais de Atendimento Prolagos



SABER FAZ BEM

Saneamento é Saúde

� Palestra focada na coleta e tratamento de esgoto

� De onde vem a água potável

� O que é esgoto

� Cidades atendidas pelo tratamento de esgoto

� Coleta em rede específica para esgoto

� Coleta a tempo seco

� Etapas do processo de tratamento de esgoto

� Reflexos positivos ao Meio Ambiente, Saúde 
e Turismo

� Responsabilidade de cada cidadão

� Quem é a Prolagos

� Canais de Atendimento Prolagos 



SABER FAZ BEM

Educação para o Consumo

� Palestra com abordagem nas principais questões comerciais 
trazidas pelos clientes

� Como a água potável chega às nossas casas

� O que é esgoto

� Como o esgoto é coletado e tratado

� Entenda a conta de água

� Tabela Tarifária

� Verificação de vazamentos

� Limpeza de caixas de água 

� Ligações clandestinas prejudicam o abastecimento

� Quem é a Prolagos

� Canais de Atendimento Prolagos



SABER FAZ BEM

Visitas Monitoradas

ETE Búzios ETE Cabo Frio

ETA Juturnaíba ETE São Pedro ETE Iguaba Grande



SABER FAZ BEM

Eventos


