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INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

SANEAMENTO E POLÍTICA NAS REDES 2016

SANEAMENTO
BÁSICO

É RESPONSABILIDADE
DE QUEM?

O termo saneamento básico é reconhecido pela população como os serviços de
acesso à água potável e coleta e tratamento de esgoto. Mas ele é muito mais
abrangente que isso. De acordo com a Lei do Saneamento, aprovada em 2007
(Lei nº. 11.445/2007), ele engloba também os serviços de limpeza e drenagem
urbana, manejo de resíduo sólido e de águas pluviais, além de toda infraestrutura
e instalações operacionais.

Na cadeia de gestão de recursos hídricos estão diversos órgãos de
níveis federais e estaduais, mas a responsabilidade final de atender a
população é dos municípios. São eles que devem garantir o volume
mínimo de água por pessoa entre seus habitantes; regular e fiscalizar
o prestador de serviços de saneamento; revitalizar e proteger
nascentes, córregos e rios que estão em seu território; além de ser
responsável pela drenagem da água da chuva.

A organização Trata Brasil tem uma boa definição para a palavra saneamento.
Segundo eles, saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou
modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e
promover a saúde, além de melhorar a qualidade de vida da população, a
produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica.

Prefeitos e vereadores são, portanto, peças-chave na criação de
políticas públicas que garantam o direito ao saneamento básico de
sua população.

Como se vê, saneamento básico é uma série de ações que está além do
imaginário da população e que é essencial para a qualidade de vida das pessoas.
No entanto, apesar de toda sua importância, os dados sobre saneamento no
Brasil mostram que temos um longo caminho pela frente.
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), mais de
35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso aos serviços de água potável, 100
milhões (ou metade da população) não têm serviço de coleta de esgoto e apenas
40% de todo o esgoto produzido no Brasil é tratado. É um cenário que não
combina com 9ª maior potência econômica do mundo e tem prejudicado o
desenvolvimento do País em diversos setores, especialmente na Saúde.
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UM VOTO PELA ÁGUA

UM ESTUDO DE AUTORIA
O Juntos Pela Água é uma plataforma de
produção, curadoria, debate e disseminação de
conteúdo sobre saneamento básico que visa
contribuir na construção de uma nova imagem
sobre o tema, adequada à realidade do século XXI.
www.juntospelaagua.com.br

Em 2016, passamos por eleições municipais, período de discussões
decisivas para a compreensão do que ainda está por vir nos próximos
quatro anos. Nesse contexto, a Aliança Pela Água - uma articulação de
organizações e movimentos criada em outubro de 2014 para o
enfrentamento da crise hídrica em São Paulo - lançou a campanha
#VotePelaÁgua.
O objetivo principal foi inserir o tema “água” no debate das eleições
municipais de 2016, buscando engajamento de candidatos a prefeito e
vereador na adesão de um projeto de lei para a criação de uma “política
municipal de segurança hídrica”.
De agosto a outubro de 2016, o Juntos Pela Água e o Seekr, em apoio à
Aliança Pela Água monitoraram a campanha #VotePelaÁgua nas redes
sociais, e acompanharam o que candidatos a prefeito e vereadores de
São Paulo, imprensa e rede de organizações que compõem a Aliança Pela
Água falaram sobre o tema saneamento em seus canais sociais ao longo
do período eleitoral.
Esperamos que o presente estudo contribua como um alerta sobre o
papel do município na gestão da água e do saneamento de forma geral, e
que sirva também de respaldo sobre a necessidade de colocar assunto
tão relevante para a população em evidência no discurso político. Afinal,
há ainda muito o que fazer para que mais ações em saneamento básico
sejam realizadas.

A Seekr é uma empresa movida a inovação para
aproximar as relações entre empresas e
consumidores no ambiente digital. Sob pilares
estratégicos de Monitoramento, Relacionamento
e Atendimento, oferecem as soluções: Seekr
Monitor, Seekr SAC, Seekr Alerts e Midias.
www.seekr.com.br

EM APOIO À
A Aliança pela Água é uma articulação da
sociedade civil criada em outubro de 2014 para
enfrentamento da crise hídrica em São Paulo e
construção de uma “Nova Cultura de Cuidado com
a Água” no Brasil.
www.aliancapelaagua.com.br
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OBJETIVOS DO
ESTUDO

Pesquisar e qualificar, a partir do monitoramento
de páginas abertas no Facebook:

• A frequência do tema Saneamento nos canais sociais do prefeito eleito e
vereadores que aderiram ao projeto de lei de segurança hídrica e participarão da
nova gestão;

• O peso do tema na campanha das páginas dos candidatos à prefeitura de São
Paulo em 2016;

• Os subtemas do universo saneamento abordados por candidatos, veículos de
mídia e a Rede Aliança pela Água;

• A repercussão da campanha #VotePelaÁgua nas páginas públicas de candidatos,
veículos de imprensa e rede Aliança Pela Água;
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PARTE 1
A FUTURA PREFEITURA E
O SANEAMENTO: ANTES
E DEPOIS DAS ELEIÇÕES

PARTE 1: PARÂMETROS DE ESTUDO
Classificação usada e palavras monitoradas
Período de coleta:

Pré eleições 18/09 a 02/10;
vs Pós-eleições 02/10 20/11

Redes avaliadas:

Páginas públicas
do prefeito eleito João Dória Jr. e dos
vereadores eleitos Gilberto Natalini e
Soninha Francine (indicados para
secretarias da futura gestão)

SANEAMENTO

SAÚDE

SEGURANÇA

TRANSPORTE

EMPREGO

CULTURA

EDUCAÇÃO

MORADIA

saneamento

saúde

segurança

transporte

emprego

cultura

educação

moradia

água e esgoto

doenças

polícia

mobilidade

desemprego

teatro

escola

habitação

esgoto

médico(s)

guarda civil
metropolitana

ônibus

empregado

cinema

creche

ocupação

água

remédio

GCM

bilhete único

sem trabalho

museu

CEU

sem teto

hídrico/a (s)

hospital (is)

guarda civil

uber

shows

educar

sem-teto

PM

táxi

faculdade

ocupações

canalizar

universidade

habitações

Resíduos Sólidos

CEI

córrego

O que foi observado:

Representação do saneamento frente outros
temas (João Doria) e as menções únicas de
saneamento (Gilberto Natalini e Soninha
Francine)

Coleta Seletiva
Coleta de Lixo

Metodologia:

Mineração de dados usando a ferramenta
de monitoramento online Seekr e buscas
manuais qualitativas

Aterro sanitário
Reciclagem
Lixão
Cantareira
Manancial

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas das redes sociais
Facebook. São considerados tanto os posts de autoria da página e
comentários do público em geral.

Mananciais
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PREFEITO ELEITO
Nota-se uma inversão de relevância entre temas, com destaque para o tema Segurança

Depois das eleições

Antes das eleições

03/10/2016 - 17/10/2016

18/09/2016 - 02/10/2016

+1,45%: Saneamento mantém sua proporção no discurso

-8,59% Tema Segurança com queda expressiva

42.703

3.343

192

34.313

3.337

240

ocorrências
pré eleições

ocorrências
tagueadas

ocorrências
saneamento

ocorrências
pós eleições

ocorrências
tagueadas

ocorrências
saneamento

77.016

6.680

432

0,56%

ocorrências
totais

ocorrências
tagueadas

menções relacionadas
à saneamento

da conversa total contém
Saneamento

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas
da rede social Facebook. São considerados tanto os posts
de autoria da página e comentários de perfis privados
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PREFEITO ELEITO
O maior volume de menções foi identificados em comentários de fãs e pessoas em geral.
De autoria da própria página, apenas um post aborda o tema pelo mote “enchentes”.

1 post próprios + 4 comentários
Postagens de autoria da página oficial

577 comentários
Postagens de outras pessoas
Termos ligados à saneamento mais
recorrentes nos comentários

52 "saneamento"
104 “água"
30 “esgoto"

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede sociail Facebook. São
considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados

10

VEREADORES MONITORADOS INDICADOS PARA SECRETARIAS DA NOVA GESTÃO
Dos vereadores eleitos que aderiram ao compromisso público de apresentar Projeto de Lei de Segurança Hídrica, dois deles foram indicados para compor a pasta do prefeito eleito
Faça o download do relatório oficial de resultados da campanha #VotePelaÁgua

Gilberto Natalini

Soninha Francine

Vereador eleito pelo PV, aderiu ao
#VotePelaÁgua durante a campanha e foi
indicado como futuro secretário do Verde e
Meio Ambiente 1.

Vereadora eleita pelo PPS, aderiu ao
#VotePelaÁgua durante a campanha e
foi indicada como futura secretária de
Desenvolvimento Social 2.

Antes das eleições

Antes das eleições

18/09/2016 - 02/10/2016

18/09/2016 - 02/10/2016

0

3

ocorrências
relacionadas à saneamento

ocorrências
relacionadas à saneamento

Depois das eleições

Depois das eleições

03/10/2016 - 17/10/2016

03/10/2016 - 17/10/2016

1

6

ocorrência
relacionada à saneamento

ocorrências
relacionadas à saneamento

Apesar de ter aderido ao
#VotePelaÁgua, não divulgou a
adesão em sua rede (facebook).

Aderiu ao #VotePelaÁgua, e divulgou
em 2 posts no facebook

(1) http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/11/doria-anuncia-oficialmente-mais-4-secretarios-para-prefeitura-de-sp.html; (2) http://istoe.com.br/joao-doria-anuncia-oito-novos-secretarios/
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PARTE 2
REPRESENTATIVIDADE DO
TEMA NA CAMPANHA
ELEITORAL DOS CANDIDATOS
A PREFEITO DE SÃO PAULO

PARTE 2: PARÂMETROS DE ESTUDO
Classificação usada e palavras monitoradas
Período de coleta:
Pré-Eleições 18/09 - 02/10

Redes avaliadas:
Páginas públicas dos candidatos à
prefeitura de São Paulo

O que foi observado:
Representação do saneamento frente outros
temas comuns às eleições

SANEAMENTO

SAÚDE

SEGURANÇA

TRANSPORTE

EMPREGO

CULTURA

EDUCAÇÃO

MORADIA

saneamento

saúde

segurança

transporte

emprego

cultura

educação

moradia

água e esgoto

doenças

polícia

mobilidade

desemprego

teatro

escola

habitação

esgoto

médico(s)

guarda civil
metropolitana

ônibus

empregado

cinema

creche

ocupação

água

remédio

GCM

bilhete único

sem trabalho

museu

CEU

sem teto

hídrico/a (s)

hospital (is)

guarda civil

uber

shows

educar

sem-teto

PM

táxi

faculdade

ocupações

canalizar

universidade

habitações

Resíduos Sólidos

CEI

córrego

Coleta Seletiva

Metodologia:

Coleta de Lixo

Mineração de dados usando a ferramenta
de monitoramento online Seekr e buscas
manuais qualitativas

Aterro sanitário
Reciclagem
Lixão
Cantareira

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas das redes sociais
Facebook. São considerados tanto os posts de autoria da página e
comentários do público em geral.

Manancial
Mananciais
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VOLUME DA CONVERSA NOS PERFIS DOS CANDIDATOS A PREFEITO DE SÃO PAULO
A amostra, ao menos para as 3 primeiras colocações, reflete o resultado final das eleições.

123.199
Total de ocorrências
capturadas

Volume de ocorrências capturadas por candidato
18/09/2016 - 02/10/2016

A posição por volume de ocorrências dos 3 primeiros
colocados refletiu o resultado das eleições de São Paulo:

53,29% João Dória
16,70% Fernando Haddad
13,64% Celso Russomano

Curiosidade
A expressividade das redes sociais como indicador de pesquisas
eleitorais foi um tema bastante discutido após o resultado do
pleito presidencial dos Estados Unidos.
As pesquisas tradicionais apontavam a vitória da candidata
democrata Hillary Clinton, mas o resultado a favor do republicano
Donald Trump evidenciou a fragilidade das pesquisas, enquanto
que, nas redes sociais, o volume de engajamento do republicano
ultrapassava expressivamente o da candidata democrata,
mostrando que redes sociais podem ser, sim, um indicador a ser
levado em conta.
Mesmo que em proporções e contextos evidentemente
diferentes, o resultado do presente estudo sugere uma
similaridade às inferências feitas nas discussões norte
americanas.
http://www.npr.org/2016/11/07/500977344/social-media-s-roleincreases-in-2016-presidential-election (acessado em 28/11/2016)
Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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VOLUME DA CONVERSA NOS PERFIS DOS CANDIDATOS A PREFEITO DE SÃO PAULO
A última semana antes das eleições apresenta um movimento muito acima do que a tendência de postagens e participações do período anterior

123.199
Total de ocorrências
capturadas

Evolução do volume de ocorrências capturadas por candidato
18/09/2016 - 02/10/2016

Na última semana há
uma inversão de
representatividade nas
redes, com destaque
aos dois primeiros
colocados, João Dória e
Fernando Haddad, até
então com um volume
um pouco menor que
Celso Russomano.

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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TEMAS ABORDADOS PELOS CANDIDATOS AO LONGO DA CAMPANHA
Os temas em destaque obedecem proporção similar à observada nas redes do candidato eleito:
Educação, Saúde, Segurança e Transporte dominam 77% das ocorrências classificadas.

8.963
Total de posts
classificados

Volume de ocorrências classificadas por tema de interesse
18/09/2016 - 02/10/2016

~8% do total

Saneamento tem apenas

5% de representatividade
dentre os temas monitorados e
ocupa a penúltima posição, à
frente apenas do tema Moradia

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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TEMAS ABORDADOS NAS PÁGINAS DOS CANDIDATOS AO LONGO DA CAMPANHA
A representatividade do tema Saneamento na análise da página de cada candidato segue a
tendência de baixa expressividade apontada no comparativo total entre temas.

8.963
Total de posts
classificados

~8% do total

Proporção entre ocorrências de temas abordados
nas páginas de cada candidato
18/09/2016 - 02/10/2016

João Doria e Fernando Haddad são
as páginas com mais atividade na
rede, e tiveram também maior
representação do tema
Saneamento nas discussões.

Apesar da baixa
representatividade em
engajamento, a página de
Ricardo Young foi onde,
proporcionalmente, mais se
discutiu o tema Saneamento.

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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MENÇÕES TOTAIS SOBRE SANEAMENTO NAS PÁGINAS DOS CANDIDATOS
O tema foi abordado praticamente apenas em comentários de pessoas que se engajaram nas páginas, com baixa incidência de postagens próprias

497
Total de Menções

~5% das ocorrências
classificadas

Volume de menções ao tema
Saneamento por página de candidato
18/09/2016 - 02/10/2016

Os três candidatos que tiveram mais movimento
em suas páginas, são também onde ocorrem o
maior número de menções a Saneamento, mas não
se reflete no volume de conteúdo de autoria das
próprias páginas no período de observação.

Quantas vezes cada página postou
sobre o tema Saneamento
18/09/2016 - 02/10/2016

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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PARTE 3
QUALIFICANDO A CONVERSA
EM TORNO DO SANEAMENTO:
CANDIDATOS, MÍDIA E
ORGANIZAÇÕES CIVIS

PARTE 3: PARÂMETROS DE ESTUDO
Classificação usada e palavras monitoradas

Período de coleta:
Período da campanha
#VotePelaÁgua 16/08 - 02/10

Redes avaliadas:
Perfis sociais públicos dos então candidatos à
prefeitura de São Paulo, seus vices, veículos
de imprensa e Rede Aliança Pela Água

O que foi observado:
Volume de menções sobre Saneamento e suas
sub-categorias (ver tabela)

Metodologia:
Mineração de dados usando a ferramenta
de monitoramento online Seekr e buscas
manuais qualitativas

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas das redes sociais
Facebook. São considerados tanto os posts de autoria da página e
comentários do público em geral.

Abastecimento Esgotamento
de Água
Sanitário

Limpeza e
Resíduos
Sólidos

Drenagem e
Gestão Pública
Águas Pluviais

Represas e
Mananciais

Rios e
Córregos

Efeitos
Climáticos

Saúde

Água

Esgoto

Resíduos Sólidos

Parques

Segurança hídrica

Cantareira

Rio Tietê

Seca

Aedes

Poço

Esgotamento

Coleta Seletiva

Áreas verdes

Comitê de bacia

Billings

Rio Pinheiros

Estiagem

Dengue

Hídrico

Coleta de Lixo

Piscinão

Sabesp

Guarapiranga

Rio Tamanduateí

Mudança climática

Cólera

Hídrica

Entulho

Bueiro

Arsesp

Alto Tietê

Córrego

Desastre natural

Febre tifóide

Torneira

Limpeza de Rua

Enchente

Secretaria do verde
e meio ambiente

Mananciais

Rios

Aquecimento global

Leptospirose

Cisterna

Lixão

Chuva

Saneamento

Manancial

Canalização

Meio ambiente

Giardíase

Adutora

Ecoponto

Drenagem

Crise hídrica

Represas

Rio

Aterro sanitário

Águas pluviais

Poluição

Nascentes

Hepatite

Reciclagem

Alagamento

SVMA

Reservatórios

Diarréia

Amebíase

Extravasamento

Esquistossomose

Escoamento

Filariose

Tempestade

Zika
Chikungunya
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PARTE 3: PARÂMETROS DE ESTUDO

Candidatos, veículos de mídia e Instituições monitoradas em seus canais sociais. Páginas públicas no Facebook, Twitter e Youtube (quando disponíveis).
Prefeitos

Grande Imprensa

Fernando Haddad
Folha de SP
Ricardo Young
Folha Cotidiano
Luiza Erundina
Folha Poder
João Dória
Estadão
Marta Suplicy
Estadão Metrópole
Levy Fidelix
Major Olímpio
Celso Russomano
João Bico

Carlota Mingolla*
Bruno Covas
Ivan Valente
Andrea Matarazzo
Jairo Glikson

Conectas

SOS Mata Atlântica

IstoÉ

Lupa

World Wide Foundation

Rede Novos Parques*

Revista Veja

Risca Faca

WRI Brasil

Instituto Alana

Revista Veja São Paulo

Agência Mural

Volume Vivo*

Revista Época

Reporter Brasil

Instituto Democracia e
Sustentabilidade

Revista Época São Paulo

Vi o Mundo

El País - Brasil

Opera Mundi

Huff Post Brasil

Rádio Estadão

TV Cultura Jornalismo

Rádio BandNews FM
Jornal da Band*
Rede TV
Globo News
Jornal do SBT
Jornal Metro
Jornal Destak

Marlene Campos Machado

Portal Jovem Pan

David Martins*

CBN São Paulo

Virada Sustentável*
IDEC
The Nature Conservvancy
Instituto Auá*
Rede Nossa São Paulo

Calle 2
Revista Fórum
Brasil de Fato

Rádio Eldorado

SPTV / Bom dia SP e G1 SP*

Gabriel Chalita

Jornal GGN

Estadão Política

UOL Notícias

Vice-prefeitos

Carta Capital

The Intercept Brasil

De Olho nos Mananciais
A conta d'água.org
Instituto Jatobás
Proteste

Mídia alternativa

Núcleo Digital

Revista Página 22
Revista Piauí

Rede Aliança

Minha Sampa

APublica

Aliança Pela Água*

Matilha Cultural

Jornalistas Livres

Green Peace

Instituto Kairós*

Mídia Ninja

Instituto Ethos

Rios & Ruas

NEXO

Fundação Tide Setúbal

Itu Vai parar

Estudio Fluxo*

Article 19

Ocupe e Abrace Coletivo*

Outras Palavras

ABES

Instituto Sócio Ambiental

Rede Brasil Atual

Conselho Regional de Psicologia

Folha Política

Existe Água em SP*

Instituto Akatu
Águas Claras do Rio Pinheiros
.+ 350.org
Cidade Democrática
Cenpec
Código Urbano
PermaSampa*
Think&DoTank
Permacultuores Urbanos*
ICLEI
Infoamazônia
H2O Company*

Instituto de pesquisas ecológicas
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MENÇÕES TOTAIS E DISTRIBUIÇÃO DO TEMA SANEAMENTO
Páginas de veículos de imprensa e candidatos concentraram 80% das ocorrências

9.881
Total de menções ao
tema Saneamento

Distribuição de menções sobre
o tema Saneamento entre as
categorias de atores monitorados

Evolução de ocorrências ao tema
Saneamento ao longo do período
16/08/2016 - 02/10/2016

16/08/2016 - 02/10/2016

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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DISTRIBUIÇÃO DE SUB-TEMAS (DO TOTAL)
Drenagem e Águas Pluviais, Gestão Pública e Rios e Córregos equivalem a ~52% do volume total de menções ao tema Saneamento

Nomes de rios da cidade e
termos como córrego e
canalização

Sub-tema aborda assuntos
como chuva e enchentes

Gestão Pública se refere à
menções diretas ao termo
Saneamento e instituições
envolvidas
Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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DIVISÃO POR SUB-TEMAS E CATEGORIAS DE ATORES MONITORADOS
Distribuição da abordagem de sub-temas varia consideravelmente entre as categorias perfis monitorados. Gestão Pública se destaca nos três casos.

4.312
~44% das
menções totais

Veículos de imprensa
16/08/2016 - 02/10/2016

Sub-tema Drenagem e Águas
Pluviais reflete notícias do dia a dia
por se tratar de chuvas e
enchente.

3.587
~36% das
menções totais

Candidatos
(prefeitos e vice-prefeitos)
16/08/2016 - 02/10/2016

Sub-tema Gestão sugere que o
assunto foi abordado de forma
mais genérica nas páginas de
candidatos

1.982
~20% das
menções totais

Rede Aliança Pela Água
16/08/2016 - 02/10/2016

Rios e Córregos e Abastecimento
ganham destaque na Rede Aliança
Pela Água

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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TOP 10 PERFIS PÚBLICOS EM SANEAMENTO DE CADA CATEGORIA
Apresenta quais foram as páginas monitoradas em ranking de atividade que mencionou Saneamento no período da reta final de campanha.

4.312
~44% das
menções totais

Veículos de imprensa
16/08/2016 - 02/10/2016

3.587
~36% das
menções totais

Candidatos
(prefeitos e vice-prefeitos)
16/08/2016 - 02/10/2016

1.982
~20% das
menções totais

Rede Aliança Pela Água
16/08/2016 - 02/10/2016

Greenpeace

WWF Brasil

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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NUVEM COM AS 100 PALAVRAS MAIS RECORRENTES
Termos como “estado”, “ministério” e “parlamentares” sugerem que o tema esbarrou, para além dos municípios, nas esferas estaduais e federais.
16/08/2016 - 02/10/2016

Fonte: Seekr 2016 - monitoramento de menções públicas da rede social Facebook.
São considerados tanto os posts de autoria da página e comentários de perfis privados
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EXEMPLOS DE MENÇÕES EM PÁGINAS DE CANDIDATOS
Menções dos próprios candidatos estiveram concentradas em comentários ou posts que tratavam de Saneamento como foco secundário.
A exceção foi Luiza Erundina que divulgou amplamente a participação na campanha #VotePelaÁgua.
16/08/2016 - 02/10/2016
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EXEMPLOS DE MENÇÕES EM PÁGINAS DE CANDIDATOS
Menções dos eleitores que evidenciam o desconhecimento da
responsabilidade do município na gestão do Saneamento Básico.
16/08/2016 - 02/10/2016
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EXEMPLOS DE MENÇÕES EM PÁGINAS DE VEÍCULOS DE IMPRENSA
As menções na imprensa durante período eleitoral foram povoadas pelas manchetes de assuntos relacionados. A pauta eleitoral e
possíveis apontamentos da responsabilidade do município no Saneamento não foram detectadas.
16/08/2016 - 02/10/2016

29

EXEMPLOS DE MENÇÕES EM PÁGINAS DA REDE ALIANÇA PELA ÁGUA
As publicações das organizações que fazem parte da Rede Aliança Pela Água cotidianamente postam sobre o
tema e são os que refletem melhor a responsabilidade do município na gestão de saneamento.
16/08/2016 - 02/10/2016

30

SANEAMENTO E POLÍTICA
NAS REDES 2016
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