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Sobre 2020
O ano de 2020 foi um ano de espanto, a vida nunca esteve tão ameaçada. Com a

certeza que todo o processo desencadeado pela COVID 19 atingiria de forma

mais violenta a população mais pobre, ampliando as desigualdades e os

processos vulnerabilizantes, a Bem TV não recuou, afirmou seus princípios,

mobilizou a rede e a Frente Papa Goiaba de Promoção dos Direitos da Juventude

Negra, e assumiu de forma firme o compromisso pelo direito a vida, a autonomia e

a restringir o debate da segurança alimentar a distribuição de cestas básicas, era

preciso articulá-lo com ações voltadas para a segurança de renda, considerando

que a liberdade e autonomia são fundamentais. 

Os desmandos ou os mandos absurdos por parte de alguns governantes,

fortaleceram a necessidade de ações articuladas, convocando a sociedade civil

para uma incidência política integrada, tanto em âmbito local, regional e federal.

Nos enredamos, caminhando juntos em Frentes, Redes, Coletivos e Movimentos,

e não foram poucos, para realização do Projeto Jovem Comunicadores, projeto

de comunicação popular e comunitária com 500 jovens, chagando a amis de

120000 moradores de comunidades periféricas a cada notícia, a Frente

Papagoiaba de Promoção dos Direitos da Juventude Negra foi estruturante.

Para os processos formativos e consolidação da Agência Popular de

Comunicação o coletivo Pluriverso, tanto pelas reflexões sobre Educonexão,

como pela Plataforma, foi fundamental.

O Movimento desencadeado junto as organizações do MEF, rede nacional de

instituições, ampliou bases reflexivas e possibilitou pensar em uma dimensão

mais geral.

Nos unimos aos fóruns e redes para defender direitos historicamente

conquistados, que foram ameaçados em 2020, denunciamos o encarceramento

na juventude negra e atuamos em movimentos pela liberdade de jovens

injustamente encarcerados. Denunciamos o racismo estrutural!

A complexidade das questões sociais e violações dos direitos humanos exigiu,

exige e exigirá que respeitando trajetórias institucionais e individuais, sigamos

unidos e firmes, de mãos entrelaçadas. Afinal, o respeito as diferenças é a nossa

força.



A área gestão e institucionalidade teve

como eixo central o desenvolvimento

institucional, visando o aprimoramento e a

definição de metas, apropriação de

ferramentas de gestão e comunicação e o

fortalecimento da participação em espaços

de incidência política. 

Apesar de ter sido um ano com grandes

impasses e graves dificuldades,

considerando que o isolamento social, tão

necessário a vida, pode representar uma

diminuição da esfera pública, a atuação em

frentes e redes (Papagoiaba de Promoção

dos Direitos da Juventude Negra; Rede MEF,

Rede DCA) foi essencial para defesa dos

direitos humanos, em processo de subtração

nos últimos anos.

Visando o aperfeiçoamento da

Comunicação, contamos com a Consultoria e

Formação desenvolvida pela Kangen voltada

para o fortalecimento da comunicação para

o impacto das ações de incidência política

em redes, no período de março a outubro de

2020.

Sobre o processo de mobilização de

recursos a aposta foi em editais, parcerias e

doações por meio de Crowdfunding.

Por fim, ressaltamos o percurso feito com o

apoio do Programa Missão em Foco, que

possibilitou a organização das áreas de

atuação, com a respectivas Macro ações, na

direção da consolidação de indicadores.

GESTÃO E
INSTITUCIONALIDADE:



REUNIÕES INSTITUCIONAIS:



PRODUÇÃO DE
RELATÓRIOS



MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS



Consultoria e Formação
A BEM TV,  por meio do Programa Missão em Foco, do

Itaú Social, pode contar com a Assessoria da

Leminiscata e a Consultoria e Formação desenvolvida

pela Kangen voltada para o fortalecimento da

comunicação para o impacto das ações de incidência

política em redes da Associação Experimental de Mídia

Comunitária – BEM TV, no período de março a outubro

de 2020.

Tendo como objetivo a ampliação da capilaridade das

ações institucionais por meio do fortalecimento de

ações de comunicação capazes de transformar as

dinâmicas institucionais internas, e como consequência

tendo efeitos na forma como se localiza a presença

digital da Bem TV, possibilitando revisão de processos

identificatórios em consonância com a missão, o

desenvolvimento institucional e a capacidade de

incidência política.



Parcerias e Produção de
Conhecimento
Por se tratar de um ano que exigiu novos formatos de

organização e metodologias formativas, assim como, a

necessidade de avaliação e monitoramento a Bem Tv

contou com a parceria da Universidade Federal

Fluminense, por meio do Instituto de Saúde Coletiva e 

 Projetos de Extensão: "Crianças e adolescentes em

situação de rua e acolhimento institucional: construindo

estratégias de territorialização afetiva"; "Comunicação

comunitária e desinformação: elaborando estratégias de

educação em saúde no contexto da Pandemia de Covid-

19";  "Observatório de Integração Ensino Serviços de

Saúde no Estado do Rio de Janeiro: Enfrentamento e

Monitoramento da COVID 19";  além do Projeto de

Pesquisa “Literacia crítica em saúde e a produção  de

informação nos territórios periféricos no contexto da

Pandemia de Covid 19” e do  Programa Mulherio:

tecendo redes de resistência e cuidados GSI/PROEX.

Vale ressaltar como produtos a publicação dos Artigos:

Comunicação, educação e vigilância popular em saúde

em tempos de COVID-19 – a experiência das

comunidades de Niterói, RJ; A pandemia COVID-19 no

Brasil: ecos e reflexos nas comunidades periféricas e A

experiência de Niterói no enfrentamento da COVID 19:

notas preliminares sobre a articulação de políticas

sociais e de saúde.



FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO:
JOVENS COMUNICADORES

 A pandemia da COVID – 19 exigiu construção de novas metodologias e a utilização
de distintas ferramentas informacionais, além da formulação conceitual e a aposta em
ações coletivas tendo como princípio o trabalho em frentes e redes.
Nessa direção o Projeto Jovens Comunicadores, antes uma ação de assessoria aos
jovens egressos das formações, foi reformulado se tornando uma estratégia de
formação e incidência
O Projeto Jovens comunicadores foi centrado em ações de comunicação
popular em favelas de Niterói e São Gonçalo para ampliar acesso as
informações seguras sobre direitos, saúde e prevenção ao COVID-19, por meio
de compartilhamento por redes sociais, alcançando mais de 128 mil pessoas
simultaneamente. 514 jovens atuando em mais de 26 comunidades com grande
densidade populacional e baixa renda, envolvidos em processo formativo,
objetivando capilarizar informações em saúde, em especial sobre o coronavírus,
formando jovens comunicadores para checagem e compartilhamento de
informações em saúde.
Tendo em vista que grande parte dos jovens de camadas populares trabalha com
aplicativos de delivery, como medida voltada para contribuição do afastamento social,
os jovens comunicadores receberam bolsa-auxílio afiançando a segurança de renda e
contribuindo diretamente para medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias. 

PARCEIROS : SIMFIC / IJCA / FIOCRUZ /
FRENTEPAPAGOIABA / ITAÚSOCIAL / FUNDO ENFRENTE /
UFF/ ÁFRICA EM NÓS / AINDA NÃO PENSEI - JORNAL DO

PREVENTÓRIO / AXÉ BAMBUZAL / BIBLIOTECA DO
ENGENHO DO MATO / CASA REVIVER / CCJC /

COMUNICAÇÃO - UFF / INTERVOZES / ISOPORZINHO DA
PREVENÇÃO / JUVENTUDE TERREIROS / MATRIZES QUE

FAZEM / ORQUESTRA DE CORDAS DA GROTA
 



ENCONTROS FORMATIVOS
O processo formativo envolveu vários parceiros e

abordou diversas temáticas. tendo como base a

educonexão:   "Termo teórico prático que propõe a

construção de processos orgânicos e co-elaborativos

para a potencialização e apoio a processos coletivos

de construção de conhecimentos. Uma conexão

educativa a partir da integração de ferramentas

digitais somadas a práticas orgânicas e

epistemológicas de polifonia de saberes."

AÇÕES DESENVOLVIDAS
1. Formação em vídeo-chamada, metodologia de transmissão ao

vivo / webinário possibilitando interação por meio de chat e

vídeo, abordando temas: Noções básicas de comunicação;

relação entre dados e notícia; como identificar possíveis

inverdade em uma nota e como checar a veracidade;

Comunicação comunitária, princípio da educação entre pares;

Adaptação de linguagem, noções de criação de artes, gravação e

edição de vídeo a partir de bases gratuitas e Ferramentas.

2. Curadoria de conteúdos relacionados ao COVID-19: Canal de

comunicação para concentração das informações, seleção de

conteúdos e disseminação simultânea nas redes sociais.

3. Pagamento de bolsa-auxílio para os jovens comunicadores,

como medida voltada para contribuição do afastamento social.









ATIVIDADES
A produção dos jovens foi pautada no

enfrentamento a COVID-19, nos Direitos a Saúde,

Educação, Renda, e ações para o combate a

violência e a Promoção da Igualdade Racial.



PRODUÇÃO DOS JOVENS







Desdobramento da ação de formação da rede de comunicação

Jovens Comunicadores, iniciada em abril de 2020 como estratégia

de manutenção de vínculo, garantia de renda e promoção da

saúde iniciada pela OSC BemTV – Educação e Comunicação

durante a pandemia, a Agência Popular Jovens Comunicadores

trabalha conhecimentos técnicos e conceituais básicos da área de

comunicação com direitos e mobilização social. Tudo feito pela

juventude!

Durante o ano de 2020 foram formados 30 jovens das periferias de

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá voltados para a produção

de novos saberes populares e comunitários sobre a realidade de

seus territórios. O objetivo da Agência é consolidar estratégias

locais já existentes e estimular novas iniciativas que possam

fortalecer as disputas de narrativas sobre garantia de direitos e

valorizar as boas práticas das periferias nas mobilizações pela

sobrevivência e cidadania.

São 5 áreas de trabalho: Redação, Comunicação Visual e

Fotografia, Audiovisual e Podcast, Gestão de Redes e Cultura Viva.

AGÊNCIA POPULAR JOVENS

COMUNICADORES

https://bemtv.org.br/jovens-comunicadores-na-area/
https://www.bemtv.org.br/


ASSESSORIA E INSERÇÃO

A Macro ação assessoria e inserção compreende suporte ao

grupo de jovens comunicadores e encaminhamento, por

meio da Central Solidária de Oportunidades, para o mundo

do trabalho.

Em 2020, o debate sobre inserção no mundo do trabalho

ganhou um debate articulado diretamente com a

segurança de renda e autonomia, em decorrência dos

efeitos da pandemia.

Essa Macro ação exigiu uma revisão metodológica e das

ferramentas informacionais.

Desta forma, para a alteração da base de programação da

ferramenta informacional da CENTRAL SOLIDÁRIA DE

OPORTUNIDADES, em andamento, a Bem Tv está contando

com a  Kangen. 

A Central Solidária de Oportunidade é a ferramenta

informacional da Bem TV voltada para encaminhamento

dos jovens para o mundo do trabalho. 



Em 2020 a incidência política ganhou um enfoque

fundamental do direitos a vida, a pandemia ampliou as

desigualdades, e as seguranças afiançadas ficaram

comprometidas, desta forma, a Bem TV, junto com a Frente

Papagoiaga de Promoção do Direitos da Juventude Negra

atuou na defesa da garantia de renda de adolescentes,

jovens e suas famílias.

 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: 

Durante o ano de 2020 a equipe da Bem Tv esteve  em  reuniões

de Fóruns;  e  Conselhos Municipais,  com destaque para as

reuniões do Fórum e Conselho dos Direitos da Criança e

Adolescente; Fórum Municipal de Juventude; Conselho de

Promoção da Igualdade Racial e ainda atuando com a

mobilização da  Rede de Pontos de Cultura; Rodas de Conversas

sobre Crianças e Adolescente e Jovens e parte da Rede com as

instituições do MEF.

INCIDÊNCIA POLÍTICA:



 FRENTE PAPAGOIABA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DA JUVENTUDE NEGRA: 

 

A Frente Papagoiaba teve uma papel central em 2020, sendo

parte estruturante da rede de comunicação popular e comunitária

com 500 jovens produzindo informações para o enfernatmento a

COVID-19.

A Bem TV também esteve presente nos movimento em defesa da

vida e em repúdio ao encarceramento da juventude negra,

situação  bárbara que se repetiu em 2020.

Vale ressaltar a realização do Ato pela liberdade de Danillo Félix,

Carlos Henrique e Jefferson Ribeiro que ocorreu em 28 de

setembro, em repúdio do encarceramento da juventude negra!

Pelo o fim da morte em massa dos jovens negros e pela

LIBERDADE de ser e estar na sociedade de Niterói. ⠀

#VidasNegrasImportam

https://www.youtube.com/hashtag/vidasnegrasimportam


Ativadas na área de produção audiovisual começaram as entregas

dos vídeos produzidos sobre o Horta Inteligente, Verdejar e

WimBelemDon. Os dois primeiros gravados no Rio de Janeiro e o

terceiro gravado no Rio grande do Sul. 

Houve também a produção de vídeo para o projeto

Gerando  Falcões e para o Benfeitoria.
 

PRODUÇÃO:



Foi realizada ainda oficina voltada para produção audiovisual com

organizações parceiras da rede Missão em Foco com o objetivo de

entregar produtos audiovisuais sobre as atividades realizadas na

pandemia . 

Os encontros remotos ocorreram entre os dias 21, 24, 28 e 31 de

julho. A partir dessa formação a rede criada produziu imagens  em

vídeo dentro das suas instituições, muitos materiais de inserts

foram captados a partir de acervos e páginas na rede social,

YouTube nos respectivos canais das organizações. É importante

frisar que foi construído uma rede muito significativa com as OSCs



FACEBOOK:

Número total de curtidas na página: 2.968

Número total de seguidores: 3.232

Link: https://www.facebook.com/bemtv.oficial/

Curtidas na página:

Número absoluto de pessoas que curtiram a página. Em 2020, são 2.968 pessoas curtindo a

página do Facebook da Bem Tv. Em relação ao período anterior, são 800 novas curtidas.

Alcance: 
O alcance representa o número de pessoas que entraram em contato com uma publicação. De

acordo com relatório de análise de métricas de 2019, em 2019 foram 54.332 pessoas

alcançadas pelas postagens no Facebook. Em 2020, de acordo com dados gerados pelo

Facebook, foram alcançadas 76.962, um aumento de 41% em relação ao mesmo período do

ano anterior. 

Engajamento:

Engajamento é a interação do público com as publicações na sua página, como cliques, likes,

comentários e compartilhamentos. Em 2019, o Facebook somou 5.929 ações que 

 caracterizam engajamento, uma queda em relação ao ano de 2018. Em 2020, o número

estimado pelo Facebook de engajamento chegou a 17.987 ações. De acordo com o Mlabs, o

total de interações foi de 33.458, conforme gráfico abaixo.

 

 Relatório gerado a partir de dados extraídos do período entre

01/01/2020 e 31/12/2020. Os dados foram sistematizados a partir

da ferramenta MLabs nas informações sobre o Instagram e

manualmente no Facebook, a partir dos dados e informações

disponibilizadas pela própria rede.

BEM TV NAS REDES:

Fonte: Mlabs



 Perfil da audiência:

Também a partir de dados do Mlabs (extraídos do Facebook) conferimos que a

maior parte da audiência da página do Facebook da Bem Tv é composta por

mulheres, entre 25 e 34 anos, grupo que também é responsável pela maior taxa

de engajamento no conteúdo da página. O gráfico abaixo mostra a divisão

completa do perfil de fãs por gênero e idade. Essa taxa é semelhante a do ano

anterior, em que 60,2% dos fãs da página se identificaram com o gênero feminino.

 Postagens em destaque: 

De acordo com o Mlabs, conteúdos com fotos se destacaram na página do Facebook

da Bem Tv. As postagens são destacadas de acordo com o alcance e o engajamento

obtidos de forma orgânica (não-paga). Fotos e vídeos costumam se destacar com o

público, pois o Facebook impulsiona (nas páginas) conteúdos com maior teor visual,

em nome da facilitação de assimilação e fixação de conteúdo. Todo o conteúdo

veiculado pelos perfis da BemTV é distribuído de forma orgânica. No gráfico abaixo, o

destaque para a diferença no engajamento entre posts realizados com fotos para

outros tipos de conteúdos. 

Fonte: Mlabs

Fonte: Mlabs



 Outras postagens em destaque:

1 - Ato pela liberdade de Danillo Félix:

https://www.facebook.com/watch/live/?

v=1738219786330931&ref=watch_permalink

2 - Ato pela liberdade de Danillo Félix:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/3301482699887598

3 - Apresentação JC - Vanessa Nascimento:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/29433531057

00561

4 - Chamada Olho Vivo:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/27314156435

60976

5 - Ajuda para as comunidades:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/28697210963

97096

6 - Campanha:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/2960280860674452

7 - Campanha:

Bem TV - Quer fazer a diferença na luta contra o...

8 - Matéria Itaú Social:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/34690495431

30912

9 - Campanha nas redes pela Liberdade de Danillo Félix:

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/32951414605

21722/

10 - Jovens Comunicadores no Canal Saúde

https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/2877071145662091

 Post com maior engajamento.

Fonte: Mlabs

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1738219786330931&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/3301482699887598
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/2943353105700561
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/2731415643560976
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/2869721096397096
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/2960280860674452
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/2953459081356630
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/3469049543130912
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/3295141460521722/
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/2877071145662091


INSTAGRAM:

Número total de seguidores: 1.485

Link: https://www.instagram.com/bem.tv/

Curtidas no perfil:

Número absoluto de pessoas que curtiram a página. Em 2020, são 1.485 pessoas

seguindo o perfil do Instagram da Bem Tv. Em relação ao período anterior, são 600

novos seguidores.

Alcance: 

De acordo com dados gerados pela ferramenta Reportei, foram 37.366 alcançadas em

2020, contra o número de 12.965 pessoas alcançadas no ano anterior. Bom número de

pessoas alcançadas em relação ao número geral de impressões geradas na rede. O

aumento no alcance das postagens está vinculado diretamente à dinâmica de

postagens que se firmou em 2020: o uso dos stories como ferramenta de “reforço” das

visualizações de cada postagem. Isso permite maior fluxo de usuários entre os materiais

compartilhados, logo, mais impressões e visualizações do perfil.

Impressões:

As impressões no Instagram revelam o número de vezes que um post ou o perfil

apareceu na tela dos usuários. Todas as exibições de um post para um seguidor serão

contabilizadas nas impressões. Em 2020, o total de impressões no Instagram foi de

77.960, contra 35.549 do ano de 2019, de acordo com a ferramenta Reportei.

Engajamento:
O engajamento no Instagram é contado de acordo com as interações que a postagem

recebe. O Instagram é uma das redes sociais com as taxas de engajamento mais altas, com

média de 3% a 6%. O cálculo é feito através da seguinte fórmula: engajamento = (curtidas +

comentarios) / seguidores x 100.  De acordo com a ferramenta Hashtags for like, que calcula a

média de engajamento do Instagram gratuitamente, o perfil da BemTv conta com uma média

de 4.8% de engajamento, com 44.9 curtidas e 3.1 como média de curtidas e comentários,

respectivamente.

 

https://www.instagram.com/bem.tv/


 Perfil da audiência:

De acordo com a ferramenta Reportei, o perfil da audiência no Instagram é

semelhante ao Facebook: 59,7% dos seguidores afirmam pertencer ao

gênero feminino, taxa aproximada dos 60,2% do ano anterior. A média de

idade do público é de 25 a 34 anos, como informa o gráfico abaixo.

 Postagens em destaque: 

1 - Jovens Comunicadores

https://www.instagram.com/p/B-pYlb2nlIu/

2 - Primeiro dia de ação - JC

https://www.instagram.com/p/B-qHvqYp0Db/

3 - Reunião Frente sobre Danillo Félix

https://www.instagram.com/p/CECxpi_pLO5/

4 - Inscrições Olho Vivo

https://www.instagram.com/p/B9SBhAQJ2LX/

5 - Carlos Henrique

https://www.instagram.com/p/CFAhe95HKd2/

6 - Material JC

https://www.instagram.com/p/CCwPWb2J_N5/

7 - #tbt

https://www.instagram.com/p/CB3fA6KJ2sP/

8 - Lucas, apresentação

https://www.instagram.com/p/B_iHc-FHTP_/

https://www.instagram.com/p/B-pYlb2nlIu/
https://www.instagram.com/p/B-qHvqYp0Db/
https://www.instagram.com/p/CECxpi_pLO5/
https://www.instagram.com/p/B9SBhAQJ2LX/
https://www.instagram.com/p/CFAhe95HKd2/
https://www.instagram.com/p/CCwPWb2J_N5/
https://www.instagram.com/p/CB3fA6KJ2sP/
https://www.instagram.com/p/B_iHc-FHTP_/


 STORIES

Os stories são parte crucial da estratégia no Instagram, pois possibilitam que

o conteúdo seja visto por mais pessoas a partir dos seguidores. De acordo

com levantamento feito pela mLabs, a média de visualizações dos Stories de

perfis com até 10 mil seguidores é de 2,5%. 

 Embora a média de interações de stories esteja dentro da média, o

objetivo é prospectar um número maior de engajamento e interações a

partir do stories

 De acordo com a MLabs, stories com enquetes corresponderam à maior

taxa de engajamento do período.

https://www.mlabs.com.br/?utm_expid=80616676-15.7t3x3ibBTmmJXUFahWlnFQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F


YOUTUBE:

Número de inscritos: 981

Link: https://www.youtube.com/user/CanalBemTV

O canal da BemTV no YouTube permanece como portfólio, contando com as

peças criadas pela produtora, além dos trabalhos das oficinas. Em 2020,

foram enviadas para o canal as peças realizadas para o PRO Sustentável,

além das lives realizadas para o projeto Jovens Comunicadores 500+, que

alavancaram o número de inscritos. A imagem abaixo apresenta o número

de visualizações ao longo do ano.

 

Vídeos mais vistos do canal:

 

https://www.youtube.com/user/CanalBemTV


SITE:

As métricas do Analytics usadas pela Bem TV são: Usuário, Sessão, Taxa de

Rejeição, Duração da sessão e Páginas visitadas. A taxa de rejeição representa o

número de pessoas que acessam uma única página e saem do site.

No relatório de público-alvo percebemos o comportamento do usuário em

relação ao site e isso pode ser medido com base nas informações geradas pelo

Analytics. São elas: sessão, páginas, duração média de sessão, porcentagem de

sessão, taxa de rejeição e visualização de páginas.

No caso da Bem TV, a análise do período mostra que o site mantém um número

maior de novos usuários, o que demonstra que novos usuários têm visto o site da

BemTv. A taxa de retorno de usuários caiu de 12% para 9%.

Mantendo a média do ano anterior, há também um número alto na taxa de

rejeição e um número razoável na duração média na página, o que pode ser

explicado através da mudança de estruturação dos textos e das imagens. Pelo

fato dessa análise ser de um período grande de tempo, esses números divididos

por semana não demonstram uma alta discrepância.

A Taxa de Rejeição apresenta o percentual de usuários que visitou o site,

visualizou apenas uma página e saiu sem clicar em nenhuma outra. Ela é

calculada sobre o total de visitantes. Para sites de conteúdo, o percentual

aceitável é de 40% a 60% e para blogs a taxa estimada é de 70% a 98%.

Atualmente, o site da BemTv conta com uma taxa de 76,58% de taxa de rejeição,

média semelhante à do período anterior (taxa estimada a partir da sessão de

Notícias). 

Na imagem abaixo podemos ver as páginas mais acessadas do site, o tempo

médio de cada acesso e a quantidade de visualizações na página, que sofreu uma

queda se comparado ao período anterior. Essa queda está atrelada ao fato de a

dinâmica de postagens de texto ter sofrido alterações. Uma das propostas para o

próximo ano é retomar a produção de conteúdo para o site.

 



 PROJETO EM SG E NITERÓI BUSCA LEVAR NOTÍCIAS SOBRE

COVID-19 PARA COMUNIDADES - O SÃO GONÇALO - 28/05/2020

BEM TV NA IMPRENSA:

https://www.osao
goncalo.com.br/g
eral/82917/projet

o-em-sg-e-
niteroibusca-

levar-noticias-
sobre-covid-

19-para-
comunidades

http://coepbrasil.o
rg.br/coronavirus/j

ovens-
comunicadores-
contra-o-covid/



 BemTv e Jovens Comunicadores no Canal Saúde

https://youtu.be/t9
qM71yClxU

https://www.infor
masus.ufscar.br/at
encao-primaria-a-
saude-em-niteroi-

comunicacao-
comunitaria-e-

protecao-social-
contra-a-covid-19/



  ARTIGO ACADÊMICO

PANDEMIA COVID-19 NO BRASIL: ECOS E REFLEXOS
NAS COMUNIDADES PERIFÉRICAS - APS EM REVISTA -

JUNHO/ 2020.  


