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SOBRE 2021
Entre o moderno e o arcaico seguimos em 2021. Modernos no desenvolvimento científico e
tecnológico que em curto espaço de tempo garantiu vacinas capazes de reduzir o impacto da
COVID-19, e ferramentas informacionais eficientes para processos de comunicação social e trocas
coletivas. Arcaicos nos processos decisórios que atrasaram o acesso à imunização, na imensa
produção de desinformação, no aumento da desigualdade com agravamento da extrema pobreza e
o retorno do país ao mapa da fome.
Diante desse cenário, reconhecendo como sua função central contribuir para o acesso aos
direitos sociais e a redução de desigualdades, a Bem TV reafirmou seu compromisso de defesa e
garantia das seguranças de renda, alimentar e de convívio familiar e comunitária, desenvolvendo
ações de comunicação popular para adolescentes e jovens de favelas de Niterói, São Gonçalo e Rio
de Janeiro.
Tais ações foram estruturadas visando capilarizar o acesso às informações em saúde, em especial
quanto ao novo coronavírus e suas implicações, por meio da formação de jovens. Ressalta-se que
em 2021 foram mais 800 adolescentes e jovens envolvidos, cooperando de forma direta para o
diálogo entre a população residente nas comunidades envolvidas nas ações do Projeto, e ainda
atuando na direção da garantia de renda por meio da oferta de bolsa-auxílio para os jovens.
A consolidação da Rede da Cultura Viva fez parte do escopo de ações desenvolvidas pela Bem Tv,
através do Pontão Vivo, que ofereceu formações na área de Tecnologia da Informação e
Comunicação para atores dos Pontos de Cultural e Ações Locais, sendo realizado um Mapeamento
da Rede de Niterói.
No âmbito do desenvolvimento institucional seguiu-se junto ao Programa Missão em Foco e
Instituto Unibanco revendo e construindo indicadores institucionais, como também, consolidando
a mobilização de recursos contando com suporte de uma equipe de consultoria específica.
A incidência política esteve transversalmente presente em todas as iniciativas da organização,
sendo percebida nos processos formativos dos jovens comunicadores; na produção e publicação
da Agência de Comunicação Popular e nos espaços de participação como os Fóruns DCA, de
Juventude e Cultura Viva, e como Conselheiros dos Conselhos Municipal de Juventude, Igualdade
Racial e Promoção dos Direitos da Juventude.
Para realização de todo trabalho foram necessários e fundamentais parceiros e colaboradores
sempre disponíveis para a construção coletiva de estratégias e o desenvolvimento de ações
voltadas para uma forma de vida menos perversa e desigual.

GESTÃO E
INSTITUCIONALIDADE:
A macro ação gestão e institucionalidade teve
como meta inicial a construção de um plano de
sustentabilidade institucional bianual estruturado
em

3

eixos:

Captação

por

editais;

Bem

Tv

produções e mobilização de parcerias, buscando
conhecer

e

instituições

reconhecer
com

experiências

expertise

em

de

processos

diversificados de captação, contando, para tanto,
com assessoria da Daniela Weires.
Também

buscou-se

criar

alinhamento

entre

desenvolvimento institucional e desenvolvimento
individual como estratégia para o fortalecimento
institucional e a gestão de pessoas.
Ressalta-se ainda a definição de ferramentas de
gestão voltadas ao acompanhamento da execução
físico-financeira, para que a gestão dos processos
estivesse mais bem delineada. Como também a
construção

de

indicadores

e

definição

de

instrumentos para monitoramento e avaliação
Como

diretrizes

essenciais

ao

resguardo

do

compromisso e da ética, o ano de 2021 traz como
marca a definição das Políticas de enfrentamento
ao Abuso e Exploração Sexual e a definição dos
fluxos internos, e com isso, a necessidade de
revisão do código de conduta.
Um ano de consolidação de estratégias que se
constituíram nos últimos tempos.

REUNIÕES E AÇÕES INSTITUCIONAIS
Ações de Formação para equipe
Consultoria
Encontro para construção de indicadores
Encontros para Planejamento
Planejamento e acompanhamento pedagógico
Reunião de Equipe
Reunião para gestão de pessoas
Reunião para mobilização de recursos
Reunião com parceiros estratégicos
Participação em redes, fóruns e espaços de controle social
Reunião por macro ação
Reunião voltada ao desenvolvimento institucional
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A construção coletiva exige disponibilidade para
o

encontro,

mesmo

que

sejam

encontros

possibilitados por ferramentas digitais. Durante
o ano de 2021, a equipe da Bem Tv, esteve em
mais de 360 reuniões e encontros com os mais
diversos

objetivos,

mas

tendo

como

ponto

comum ampliar as oportunidades de vida para
adolescentes e jovens.
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TIPO DE REUNIÃO
POR MACRO AÇÃO
Considerando a macro ação Formação
como

nosso

principal

diálogo

com

adolescentes e jovens, e entendendo que
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as ações voltadas para incidência política
são

transversais,

fica

evidente

que

grande parte do trabalho teve como foco
direto

o

fortalecimento

das

ações

formativas.
Formação
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REUNIÃO POR TIPO DE PARCEIROS ESTRATÉGICO
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O ano de 2021 foi repleto de ações em redes,
tendo como principais parceiros estratégicos
as
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experiências

em

educação; o Fórum Cultura Viva e a Pluriverso.

Criança e Adolescente
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PLURIVERSO
Concebida por educadores populares,
artistas visuais, programadores,
acadêmicos e uma rede de
colaboradores com formação nas mais
diversas áreas de conhecimento que se
conectam ao princípio da articulação
entre cultura, arte, saúde, meio ambiente
e educação como forma de
transformação social para diminuição de
barreiras para um bem viver coletivo, a
comunidade materializa a Pluriverso como
uma plataforma coletiva e gratuita que
tem como missão: Possibilitar estratégias
de sustentabilidade solidária de coletivos
e organizações, articulados em redes,
ampliando o impacto das suas ações e
promovendo diálogos de saberes para
uma mudança de paradigmas na
sociedade. Partilhando princípios e
valores como: Diversidade;
Transparência; Inovação; Amorosidade;
Gestão compartilhada; Trabalho em
redes; Fator “C” da economia solidária:
Colaboração, Criatividade, Cuidado,
Comunicação, Comunidade,
Circularidade, Cooperação, Comunhão,
Conhecimento.

Com foco na co-elaboração e
na conectividade entre fazeres
e saberes, o Pluriverso busca o
fortalecimento de coletivos,
organizações e redes,
contribuindo para: a criação de
condições que permitam novas
possibilidades de existir, em
roda, num mundo marcado pela
pandemia; o entrelaçamento
de ações locais em uma
perspectiva de
desenvolvimento ecosustentável e da diversidade
biocultural, alinhados aos
objetivos do milênio.
(Documento interno do coletivo pluriverso)

PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MONITORANDO O FAZER

MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS

FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO:
O uso das tecnologias da informação e
comunicação como estratégia fundamental
para a disputa de narrativas e outras
formas de existência menos opressoras e
produtoras de desigualdades se constitui
na estrutura centra de todos os processos
formativos da Bem Tv.
Tecnologias

que

permitem

conectividades,

reduzindo

novas
espaços

formadores e formativos na dimensão da
educonexão.
Educonexão

como

uma

aposta

em

processos orgânicos e co-elaborativos para
a

potencialização

e

apoio

a

processos

coletivos de construção de conhecimentos.
Uma

conexão

integração
somadas

de
a

educativa

a

ferramentas
práticas

partir

da

digitais

orgânicas

e

epistemológicas de polifonia de saberes.
Na direção da educonexão seguiram todos
os processos formativos da Bem Tv em
2021,

Jovens

Comunicadores,

Agência

Popular de Comunicação e os Cursos e
encontros do Pontão Vivo.

JOVENS COMUNICADORES
Durante o ano de 2021 foram desenvolvidas ações de comunicação popular com jovens moradores de
Niterói, São Gonçalo e do Rio de Janeiro (Pavuna e Maré) que utilizaram a formação em comunicação
para ampliar acesso as informações seguras sobre direitos, saúde e prevenção ao COVID-19, por
meio de compartilhamento por redes sociais.
Os jovens passaram por processos formativos na plataforma Pluriverso, voltada para educonexão. As
ações foram organizadas articulando os jovens formados em comunicação popular em uma agência
popular de comunicação, sendo organizado a partir da linguagem: texto, artes e fotos, audiovisual e
gestão de redes. Durante todo período de desenvolvimento do projeto os jovens comunicadores se
reuniram semanalmente para definição de pauta comum voltada para enfrentamento dos impactos da
covid-19, e ao longo da semana os grupos de trabalho - cada um com um monitor - iam se reunindo e
produzindo textos, artes, fotos e vídeos sobre os temas, até que na sexta-feira a equipe de redes
organizava a publicação dos materiais nas redes e site da Bem TV e mídias locais.
Da articulação com a rede local destacamos a parceria com o jornal A Seguir Niterói, que vem
publicando a produção dos jovens comunicadores..
Outro objetivo do projeto foi garantir a segurança de renda contribuindo diretamente para medidas
preconizadas pelas autoridades sanitárias, principalmente o isolamento sanitário. Nessa direção
quase 600 jovens comunicadores receberam um auxílio emergencial, e tiveram acompanhamento,
quando percebida necessidade em atendimento psicossocial, e encaminhamento a rede local.
PARCERIAS: Itaú Social, FIOTEC, PLATAFORMA MROSC e UNICEF.

NOSSOS
NÚMEROS

+100mil
Pessoas recebendo
informações produzidas
pelos jovens

+580
Adolescente e Jovens
participando dos processos
formativos

"A BemTv lançou, em meio à pandemia da
Covid-19, crise global de saúde mas também
de comunicação, uma rede de Jovens
Comunicadores. Fez invento para
sobrevivência coletiva, resistência, de quem
já vivia o ônus da desigualdade brasileira. E
nessa rede que não para de se costurar, a
muitas mãos, nos vemos cercados de
milhares de jovens da favela ou da periferia,
seja na Pavuna ou em Itaboraí, do leste à
oeste da Baía de Guanabara, fazendo uma
comunidade nova, a de comunicadores
populares jovens, que se revoltam sim e com
organização contra a desinformação e a
desassistência. É o direito à comunicação
que entra para essa rede de transmissão."
Felipe Siston, 35 anos, Coordenador jovens
comunicadores.

+1250
Bolsas Recebidas por
adolescentes e jovens

PONTÃO VIVO
O Pontão Vivo durante ao não de 2021 desenvolveu atividades
culturais (oficinas temáticas, encontros, seminários) voltadas à
potencialização e articulação dos Pontos de Cultura e ações locais em
interface com a rede municipal pública e outras redes locais e
regionais. As ações foram estruturas em 3 linhas de ação:
Mapeamento e disseminação da informação; Ações formativas e de
troca de experiência em comunicação; e Incidência e mobilização
local na direção da política da Cultura Viva (Municipal e Federal).
Como resultados destacam-se:
- Mapeamento de ações locais, atividades e projetos nos campos da
cultura, arte e comunicação, entendendo que para relevância do
mapeamento é necessário que ele se mantenha aberto para
atualização continua. https://bemtv.org.br/pontao-vivo.

RESULTADOS PONTÃO VIVO
- Mapeamento de ações locais, atividades e projetos nos campos da
cultura, arte e comunicação, entendendo que para relevância do
mapeamento é necessário que ele se mantenha aberto para
atualização continua. https://bemtv.org.br/pontao-vivo.
- Realização de oficinas, por meio da plataforma pluriverso,
totalizando mais de 44 horas formativas, com participação de mais de
400 atores, entre atores da rede cultura viva e jovens comunicadores
de comunidades periféricas. sendo ofertadas formações em:
ferramentas de comunicação institucional; produção de conteúdo
para redes sociais; design básico para organizações utilizando o
canvas; gestão de redes sociais; como criar e configurar seu canal do
youtube; fotografia básica com câmeras fotográficas; produção e
edição de fotografias com celular; produção de podcasts; produção de
vídeos com celular; edição de vídeos com celular; MEI – micro
empreendedor individual: como formalizar sua pessoa jurídica e
emitir
notas
em
Niterói
e
São
Gonçalo.
https://pluriverso.online/cursos/formacao_em_gestao_e_comunicacao
_para_os_pontos_de_cultura_de_niteroi
- Foram realizadas reuniões mensais com a rede de Pontos e de
planejamento entre os Pontões. Totalizando mais de 10 encontros
gerais, e alguns encontros de continuidade.

Agência POPULAR
Jovens Comunicadores -APJC
A Agência Popular Jovens Comunicadores, desdobramento da
ação de formação da rede de comunicação Jovens
Comunicadores, trabalhou em 2021 o aprofundamento de
conhecimentos técnicos e conceituais nas áreas de
comunicação, direitos humanos e mobilização social.
Em 2021 foram quase 100 jovens que fizeram parte do time da
Agência, com intensa produção de diferentes e relevantes
pautas e conteúdo para listas de transmissão das comunidades,
para redes sociais e ainda para o site A seguir..

DESTAQUE DAS PAUTAS
Realizar no mínimo 7
oficinas por mês

Beneficiar entre 200 e 300
adolescentes por mês

Realizar parceiras como o
setor publico e privado

Realizar 2 shows gratuitos
para comunidade por mês.

Realizar a reciclagem de
todo material produzido
nas oficinas

Realizar 2 oficinas de
alimentação saudável com
os responsáveis.

Compor quadro com 12
arte-educadores

Plantar 20 árvores no
parque da cidade

Imprimir 200 cartilhas sobre
compostagem

PRODUÇÕES - APJC
JUVENTUDE E CIDADE

01

Série de reportagens - Por que a juventude
foge de casa?
Vídeo - Se Essa Rua Fosse Minha

SAÚDE

02

Texto - A Saúde dos brasileiros
Artes informativas - Insegurança alimentar no
Brasil
Artes informativas - Pobreza Menstrual
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL

03
04

Texto - Negritude na educação
Texto - Precisamos falar sobre o racismo
No Corre | Vídeo Na Corrida pela
Sobrevivência - o dia a dia dos entregadores
de aplicativos
DIREITO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Mediação da Atividade Fórum DCA - Uma
Cidade Inteira para Cuidar de uma Criança
31 anos do ECA: entrevista com agentes da
rede de proteção à criança e ao adolescente
de Niterói
CULTURA VIVA

05

Entrevista com jovem atleta de Sambo
Texto - OCA: resistência através da cultura e
da arte
A cultura viva e a prevenção de ISTs

INCIDÊNCIA POLÍTICA:
Tendo como uma das suas principais formas
de atuação a incidência política, que se
presentifica

em

todas

as

ações

institucionais, A Bem Tv tem como políticas
e

segmentos

adolescente;

prioritários
Juventude;

Criança

Promoção

e
da

igualdade racial; Cultura; Educação, Saúde e
Assistência Social.
Durante o ano de 2021 a equipe da Bem Tv
esteve presente em mais de 100 reuniões em
espaços de participação, redes e fóruns e
instâncias de controle social.
Ressaltam-se

a

representante

da

Conselhos
Adolescente,
Racial,

participação
Sociedade

como

Civil

nos

Municipais da Criança e do
de

Juventude

Promoção
e

de

da
e

Igualdade
Ciência

e

Tecnologia.
E ainda, a contribuição nas Redes: Niterói
construindo
Cultura Viva.

uma

Cidade

Educadora

e

PRODUÇÃO:
Durante o ano de 2021 foram realizadas muitas
produções de coberturas e vídeos institucionais
conforme detalhamento a seguir:

Vídeos
voltados à
formação
Coberturas
voltadas à
incidência
política

Oficina de MEI (Dani Pinho) – 3 Vídeos
Oficina de Fotografia (Elaine Carlsson)
– 1 vídeo
Oficina de Podcast (Yago Romero) – 5
vídeos
Oficina de Design (Lorena Fernandes) –
5 vídeos
Oficina de Produção e edição no
celular (Hiran) – 2 vídeos
Oficina de You Tube (Manuel) – 7
vídeos
Vídeo sobre a audiência de absolvição do
Justino da Orquestra da Grota.
Fotos sobre 1º fórum municipal Educação e
DH
NOVEMBRO NEGRO:
Fotos das duas aberturas – abertura da
Subsecretaria de Promoção de Igualdade
Racial e abertura da Sociedade Civil
MICROTEIAS:
Fotos do Ponto de Cultura Ceabir no Solar
Jambeiro
Fotos do Ponto de Cultura Garra de Ouro
e Capoeira Grito de Liberdade no Horto
do Fonseca
AÇÃO NA PRAÇA DA REPÚBLICA:
Vídeo sobre a Roda de Conversa:
cuidados na infância, adolescência e
juventude
CONSELHO DE PROMOÇÃO DE
IGUALDADE RACIAL:
Identidade visual para divulgação nas
redes.

PRODUÇÃO:

Vídeos
voltados à
mobilização de
recursos
Demais
coberturas e
vídeos

PRÓ SUSTENTÁVEL
1º Ação social com crianças
2º Ação Social com crianças
Ação social sobre horta urbana e
comunitária
VÍDEO PARA EDITAL FIOCRUZ
Vídeo Prêmio Impactos Positivos 2021

Jovem comunicadores - Edição de vídeo
sobre Visao Delivery.
Vídeo Pluriverso - Vídeo de animação da
logomarca Pluriverso
Niterói Cidade Educadora - vídeo de
apresentação sobre o projeto cidade
educadora
Programa sobre saúde mental na
pandemia – Loucos Pela Vida e Saúde
mental do Jovem na Pandemia.

COMUNICAÇÃO:
O Planejamento estratégico de

2021

definiu como prioridades a construção
de

um

Plano

de

aprimoramento
comunicação

comunicação,
do

interna,

com

fluxo

de

definição

de

ferramentas e instrumentais voltados ao
fortalecimento

da

produção

de

conteúdo.
Como

forma

de

estruturação

do

trabalho foram realizadas, no âmbito da
macro ação de comunicação, mais de 20
reuniões,

tendo

como

resultado

a

definição, implementação do Plano de
Comunicação e o acompanhamento do
processo de produção.
Nas próximas páginas o relatório das
mídias sociais.

REDES / COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL - BEMTV
Relatório gerado a partir de dados extraídos do
período entre 01/01/2021 e 31/12/2021. Os dados
foram sistematizados a partir da ferramenta Etus
nas

informações

sobre

o

Instagram

e

manualmente no Facebook, a partir dos dados e
informações disponibilizadas pela própria rede.

FACEBOOK
Total de curtidas na página: 3.039
Total de seguidores: 3.364

Em 2021, são 3.039 pessoas curtindo a página do Facebook
da Bem Tv. Alcance: De acordo com relatório de análise de
métricas, em 2020 foram 76.962 pessoas alcançadas pelas
postagens no Facebook. Em 2021, de acordo com dados
gerados pelo Facebook, foram alcançadas 61.753 pessoas.
Engajamento: Em 2021, o número estimado pelo Facebook
de engajamento chegou a 12.985 ações. De acordo com a
Etus, o total de impressões foi de 190.75, conforme gráfico
abaixo.

PERFIL DA AUDIÊNCIA:
Também a partir de dados da Etus (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 mantém-se semelhante ao ano
anterior, em que 60,2% dos fãs da página se identificaram com o
gênero feminino

POSTS COM MAIORES ENGAJAMENTOS. FONTE: ETUS

Outras postagens em destaque: (postagens exibidas em ordem cronológica, não
por destaque de alcance/engajamento)
1 - Inscrições JC:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/4683054
651730389
2 - JC é Petrobras Socioambiental:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/4618660258169829
3 - Teia do Abraço:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/4518932
654809257
4 - JC São Gonçalo:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/4467159
903319866
5 - Abertura Novembro Negro:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/4451955454840311
6 - Petrobras Socioambiental:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.756713217697905/43343101
56604842
7 - Inscrições prorrogadas JC:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/4229944
200374772
8 - Inscrições JC:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/4218020
854900440 RELATÓRIO 2021 REDES / COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL BEMTV
9 - Inscrições JC:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/4040269
696008891
10 - Quem faz parte da Agência JC:
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/3675849642450900
11 - Reunião Agência
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/3638296
592872872
12 - Reunião Fórum dos Pontos de Cultura
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/photos/a.174915759210990/36311410
76921757
13 - Dia do fotógrafo
https://www.facebook.com/bemtv.oficial/posts/3575333379169194

INSTAGRAM:
Número total de seguidores: 2.093 Link:
https://www.instagram.com/bem.tv/
Curtidas no perfil: Número absoluto de pessoas que curtiram a
página. Em 2021, são 2.093 pessoas seguindo o perfil do
Instagram da Bem Tv.
Alcance: De acordo com dados gerados pela ferramenta
Reportei, foram 37.366 alcançadas em 2020. Em 2021, foram
57.912 pessoas alcançadas. 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. Em 2021, o total de impressões no Instagram
foi de 92.909.

MÉTRICAS DO INSTAGRAM. FONTE: ETUS. (A FERRAMENTA ETUS APRESENTA DIRETAMENTE ESSES DADOS DO
INSTAGRAM, AO CONTRÁRIO DO FACEBOOK).

PERFIL DA AUDIÊNCIA:
De acordo com a ferramenta Etus, o perfil da audiência no
Instagram é semelhante ao Facebook: 56,20% dos seguidores
afirmam pertencer ao gênero feminino, taxa aproximada do ano
anterior. A média de idade do público é de 25 a 34 anos, como
informa o gráfico abaixo.

POSTS COM MAIORES ENGAJAMENTOS. FONTE: ETUS

Postagens em destaque: 1 - A prevenção e cuidados com ISTs
https://www.instagram.com/p/CWB2YgHL92u
2 - Prêmio Renatinho https://www.instagram.com/p/CSe9HCLFmWa/
3 - Acesso à internet - Agência JC
https://www.instagram.com/p/CNAqekJplPn/
4 - Lançamento JC São Gonçalo
https://www.instagram.com/p/CWG2xoxNDjH/
5 - Saúde Mental - Agência JC https://www.instagram.com/p/CUc2Vw5FBzv/
6 - Petrobras Socioambiental https://www.instagram.com/p/CUYdEmGJn-c/
7 - #tbt pesquisa https://www.instagram.com/p/CUGT7OYJPGG/
8 - Apresentação Jovens Agência
https://www.instagram.com/p/CLmimJoJ4DV/
9 - Planejamento https://www.instagram.com/p/CKCU8NJpZr6/ 10 - Abertura
Novembro Negro https://www.instagram.com/p/CV6Jkoer0m1

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.

YOUTUBE:
Número de inscritos: 1.231 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 2021, foi utilizado para lives
realizadas para o projeto Jovens Comunicadores e repositório
de conteúdos das formações do Pontão. Apesar da queda em
visualizações em relação ao ano anterior, o canal segue
crescendo. A imagem abaixo apresenta o número de
visualizações ao longo do ano.

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 apresenta dados bem semelhantes
aos do ano de 2020, considerando conteúdo veiculado na
página, principalmente no campo Notícias. 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 se manteve em 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 73,73% de taxa de rejeição, média semelhante à do
período anterior (taxa estimada a partir da sessão de Notícias)

CLIPPING
Projeto Jovens Comunicadores – Pavuna e Maré –
2021
https://www.unicef.org/brazil/projeto-jovens-comunicadorespavuna-e-mare-2021

Adolescentes e jovens comunicadores atuam no
enfrentamento da covid-19 na Maré e Pavuna
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-

imprensa/adolescentes-e-jovens-comunicador es-atuam-noenfrentamento-da-covid-19-na-mare-e-pavuna

Projeto 'Jovens Comunicadores' discute a saúde
mental de adolescentes durante a pandemia
https://fesaude.niteroi.rj.gov.br/sua-saude/projeto-jovens-

comunicadores-discute-a-saude-men tal-de-adolescentes-durantea-pandemia

Inscrições abertas para o Projeto Jovens
Comunicadores 2021
https://www.todapalavra.info/single-post/inscricoes-abertas-parao-projeto-jovens-comunicadores-2021

“É preciso ter esperança, mas
ter esperança do verbo
esperançar; porque tem
gente que tem esperança do
verbo esperar. E esperança
do verbo esperar não é
esperança, é espera.
Esperançar é se levantar,
esperançar é ir atrás,
esperançar é construir,
esperançar é não desistir!"

Centenário de Paulo Freire
(1921-2021)

