
 

1 

Av. das Américas, 8445 sl. 1218 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22793-081 

Tel/: (21) 2517 - 3314 / e-mail: ecosbr@yahoo.com.br / site www.ecos-ong.com.br 

CNPJ: 02.539.959/0001-25 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS 

RELATÓRIO TÉCNICO GERAL SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO 

DO PROJETO SEJA DIGITAL, REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO A 

DEZEMBRO DE 2018 

REGIONAL CAMPINA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Av. das Américas, 8445 sl. 1218 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22793-081 

Tel/: (21) 2517 - 3314 / e-mail: ecosbr@yahoo.com.br / site www.ecos-ong.com.br 

CNPJ: 02.539.959/0001-25 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1. DADOS INSTITUCIONAIS....................................................................................... 3 

2. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 4 

3. MODELO DE GESTÃO ............................................................................................ 5 

4. IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES .............................................................................. 6 

4.1 Contratação de equipe ............................................................................................... 6 

4.2 Articulação ................................................................................................................ 6 

4.3 Implementação dos PDAs ........................................................................................... 7 

4.4 Comunidade Digital ................................................................................................. 10 

4.5 Vizinhança Digital ................................................................................................... 10 

4.6 Expresso Digital ....................................................................................................... 11 

4.7 Call Center e Blitz de Agendamentos ........................................................................ 12 

4.8 Caravana e Carreata digital ..................................................................................... 13 

4.9 Condomínio Digital .................................................................................................. 14 

4.10 Eventos em parceria com poder público ................................................................... 15 

4.11 Feirões Digitais ........................................................................................................ 16 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 18 

 

 

 



 

3 

Av. das Américas, 8445 sl. 1218 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22793-081 

Tel/: (21) 2517 - 3314 / e-mail: ecosbr@yahoo.com.br / site www.ecos-ong.com.br 

CNPJ: 02.539.959/0001-25 

 

 

 

 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

 

DADOS DA ENTIDADE 

Nome da Instituição: ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS 

CNPJ: 02.539.959/0001-25 

Endereço: Avenida das Américas, 8445, sala 1218  

Bairro: Barra da Tijuca Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ CEP: 20.020-

907 

Telefone: 2517-3314 Página na internet: www.ecos-

ong.com.br 

E-mail:         ecosbr@yahoo.com.br 

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  

Nome completo: Fábio Néspoli Magalhães 

Cargo: Presidente 

CPF: 078.959.387-46 Identidade: 111.383.04-8 

Endereço: Rua oito, 128 Casa 1 

Bairro: Itaipu Cidade: Niterói Estado: RJ 

Telefones: 21 989005867 E-mail: ecosbr@yahoo.com.br 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Seja Digital (EAD - Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é 

uma instituição não-governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a 

migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da 

Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte 

didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para 

TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem 

como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências 

garantindo a convivência sem interferência dos sinais TV e 4G após o desligamento do sinal 

analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o 

sinal analógico desligado até 2018.  

 

Este relatório tem como objetivo descrever a gestão da ECOS na proposta para 

implementação Pontos de Aconselhamento (PDAs); Mutirão de Agendamento; mutirão de 

instalação porta a porta; Caravanas Digitais, Blitz de Agendamentos, Call Center para 

agendamentos e instalações, Feirões Digitais, eventos em parceria com poder público,  e projetos: 

Comunidade Digital, Vizinhança Digital e Expresso Digital  na Regional Campina Grande (PB).  

A ONG  executou todas as ações em bairros de menor renda e com maiores demandas, tanto 

de egendamentos, como de instalações. Também auxiliou nas ações de informação para população 

através de dos Agentes Comunitários de Saúde, os quais foram voluntários e que tiveram como 

objetivo orientar sobre a digitalização diretamente para a população, em sua rotina de trabalho 

diário, nas visitas às residências. 

O público-alvo das ações de divulgação, acolhimento e orientação foi a população 

beneficiária dos programas sociais do Governo Federal, que fazem parte das classes censitárias 

C2, D e E. A meta fora auxiliá-las em relação ao processo de mudança do sinal analógico para o 

digital, bem como promover o trabalho de garantia de direitos para que essa população pudesse 

receber os Kits Conversores gratuitamente e assim, não perdesse acesso ao sinal de TV aberta em 

seus televisores não preparados para o sinal digital.  
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A implementação das ações ocorreu a partir do mapeamento, realizado pela Seja Digital, dos 

municípios pertencentes à Regional Campina Grande, conforme mapa disponibilizado abaixo: 

 

 

3. MODELO DE GESTÃO  

 

A Regional foi divido em 10 áreas, de acordo com o mapeamento realizado pelo mesmo, e 

as ações foram realizadas através do trabalho integrado com o poder público, ONG’s e voluntários, 

de diversos segmentos da sociedade.  

A equipe do projeto ficou dividida de uma forma em que houvesse cobertura e supervisão 

de equipe em todas as áreas, oferecendo o suporte necessário e promovendo a mobilidade e 

inserção dos profissionais em contato com a comunidade local, para que isso se tornasse a principal 

ponte para um trabalho integrado com as comunidades e beneficiários.  

O trabalho foi desenvolvido através do modelo de gestão colaborativa, que contemplou todas 

as instâncias envolvidas nas etapas de implementação, planejamento, execução, monitoramento e 

avaliação do processo.  

Dessa forma, as decisões, soluções, encaminhamentos, registros de resultados e 

desdobramentos relacionados às demandas de campo, aconteceram de forma participativa, 

possibilitando maior apropriação por parte de todos e também agilidade nos encaminhamentos 

necessários, em prol de um resultado comum. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES 

4.1 Contratação de equipe 

Tivemos como equipe contratada, 3 líderes de articulação e mobilização, que foram os 

responsáveis pela articulação junto às instituições parceiras, além de supervisionar e direcionar o 

trabalho, principalmente em campo, dos mobilizadores voluntários e dos supervisores das ações 

que ocorreram posteriormente. Também tivemos 1 assistente administrativo e 1 assistente 

administrativo financeiro.  

O processo de seleção foi realizado junto à gerência local, priorizando a contratação de 

articuladores que já tinham experiência anterior com o projeto, de modo a acelerar a execução 

inicial.  

4.2 Articulação  

Para início das ações, foram realizadas articulações e parcerias com o com o poder público, 

organizações comunitárias e o terceiro setor. Tais encontros foram importantes para explicar sobre 

o processo do desligamento do sinal analógico de TV, agendamento e retirada dos kits conversores 

para os beneficiários e exaltar a importância do apoio para a realização das ações.  

 A participação das prefeituras municipais, Governo do Estado da Paraíba, administradores 

de condomínios, varejistas, ONG’s, entre outros, foi importante para que houvesse implementação 

dos PDAs (Pontos de Aconselhamento) e demais ações do planejamento do projeto nos 10 

municípios integrantes da Regional. 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Reunião Prefeitura de Campina Grande                            Sensibilização Agentes de Saúde - Puxinamã 
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4.3 Implementação dos PDAs 

Para implementação dos Pontos de Aconselhamento (PDAs), contamos com o suporte do 

poder público de 08 municípios e também do Governo do Estado da Paraíba no que diz respeito a 

disponibilização de local e de pessoal para a realização dos agendamentos nos 40 PDAs. Estes 

foram instalados em equipamentos públicos e em locais de referência e de fácil acesso à população 

beneficiária, como Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Terminal de Integração 

de Transporte Coletivo, Centro de Referência especializado em Assistência Social (CREAS), 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais e nas sedes do Cadastro Único. 

Os PDAs contaram 126 mobilizadores voluntários, sendo 13 indicados por Organizações 

da Sociedade Civil parceiras e 119 servidores públicos cedidos pelo Governo do Estado da Paraíba 

e pelas prefeituras, todos treinados e capacitados para realizarem os agendamentos dos 

beneficiários. 

 Além disso, tivemos 13 PDAs móveis que visitaram 7 bairros, além da realização de ações 

voltadas para as locais de difícil acesso, totalizando 24 blitzen e 04 caravanas em locais de grande 

fluxo, em parcerias com emissoras de TV e rádio, em ações de Prefeitura e de porta a porta 

(Comunidade Digital), envolvendo principalmente lideranças comunitárias. 

Afirmando o compromisso da ECOS com o bom andamento do projeto, a manutenção dos 

PDAs da Regional foi efetivamente realizada, fornecendo todo o material e apoio necessário. Além 

do fornecimento de 103 tablets com chip e internet móvel em cada PDA e para utilização de demais 

voluntários. 

Segue abaixo lista dos PDAs nos seus respectivos municípios: 
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MUNICÍPIO BAIRRO NOME PDA 

Campina Grande Rosa Cruz CRAS Borborema 

Campina Grande Galante CRAS Galante 

Campina Grande Santo Antônio CRAS Glória 

Campina Grande Liberdade CRAS Liberdade 

Campina Grande Serrotão CRAS Mutirão 

Campina Grande Palmeira CRAS Palmeira 

Campina Grande Universitário CRAS Pedegal 

Campina Grande Ramadinha CRAS Ramadinha 

Campina Grande São José Da Mata CRAS São José da Mata 

Campina Grande Três Irmãs CRAS Três Irmãs 

Campina Grande Liberdade CREAS I  

Campina Grande Cruzeiro CREAS II 

Campina Grande Alto Branco CREAS III 

Campina Grande Prata Cadastro Único 

Campina Grande Centro SINE Municipal 

Campina Grande Centro Terminal de Integração - Espaço Cidadão 

Campina Grande Malvinas Espaço Cidadão - Malvinas 

Campina Grande Bodocongó SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

Campina Grande Malvinas CEFOR - Centro de Formação de Educadores 

Campina Grande Centro Casa da Cidadania 

Campina Grande Monte Santo CS I - Centro Social Urbano 

Campina Grande Zé Pinheiro CS I - Centro Social Urbano 

Campina Grande Malvinas Biblioteca do Mercado Público das Malvinas ASSORAC  

Campina Grande Bairro das Cidades Clube das Mães 

Campina Grande Zé Pinheiro Cada Padre Ibiapina 

Lagoa Seca Lagoa Seca CRAS Lagoa Seca 

Lagoa Seca Lagoa Seca Bolsa Família Lagoa Seca 

Puxinanã Puxinanã Bolsa Família Puxinanã 

Puxinanã Puxinanã Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Puxinanã 

Esperança Esperança Bolsa Família - Esperança 

Esperança Esperança CS I - Centro Social Urbano 
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PDA Móvel Condomínio Major Veneziano l, Campina Grande           PDAs ativos no município de Campina Grande 

 

Alagoa Nova Alagoa Nova Bolsa Família - Alagoa Nova 

Alagoa Nova Alagoa Nova CRAS Alagoa Nova 

Alagoa Nova Alagoa Nova Anexo Educação 

Alagoa Nova Alagoa Nova Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova 

Areial Areial CRAS Areial 

Areial Areial Câmara Municipal de Areial 

São Sebastião de Lagoa Roça São Sebastião de Lagoa Roça Bolsa Família São Sebastião de Lagoa Roça 

Massaranduba Massaranduba SEMAS - Secretaria de Assistência Social Massaranduba 

Massaranduba Massaranduba Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Massaranduba 
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4.4 Comunidade Digital 

 

O projeto Comunidade Digital, ocorreu através de parcerias estabelecidas com organizações 

da sociedade civil com vasta e conhecida experiência na mobilização social da região. Cada 

organização teve uma meta estabelecida de quantidade de voluntários, mutirões de agendamentos 

e processos da Seja Digital. Com o cumprimento de tais metas, as instituições receberam 

investimento em reformas, equipamentos de apoio pedagógico e mobiliários para as instituições. 

Foram escolhidas três organizações da sociedade civil:  A Rede de Educação Cidadã Borborema; 

Comissão Pastoral da Terra CPT e Associação Cultural e Agrícola dos Jovens Ambientalista de Alagoa 

Nova e da Paraíba (ACAJAMAN). 

4.5 Vizinhança Digital 

O projeto Vizinhança Digital foi a mobilização de voluntários interessados em ajudar no 

projeto, mas que não possuíam disponibilidade para participar das ações porta a porta. A ação 

consistiu na positivação e transformação das residências dessas pessoas, que se encontravam 

dentro de comunidades prioritárias, em locais de informação e atendimento ao público. 

Participaram 76 voluntários, em sua maioria mulheres, e foram positivadas 72 residências como 

ponto de informação. 

 O interesse da sociedade em participar auxiliando o projeto ocorreu a partir dos encontros 

de sensibilização dentro dos bairros prioritários, contando com parceiros locais como: Sociedade 

Amigas de Bairro (SAB), Associações Comunitárias, Associações de Assentamentos e Sindicados 

de Produtores e Trabalhadores Rurais, tais quais efetivavam reuniões com seus membros para que 

fosse passada a informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV e sobre o trabalho da 

Seja Digital na região, além de reforçar a importância do trabalho voluntário e mobilização das 

localidades. 
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Atendimentos dos voluntários da Vizinhança Digital 

4.6 Expresso Digital  

 

O Expresso Digital foi um projeto executado em parceria com a prefeitura de Campina 

Grande, e teve como objetivo auxiliar com o aumento do número de famílias na base de dados do 

Cadastro Único, objetivo importante tanto para o desenvolvimento social do município quanto 

para a Seja Digital alcançar os objetivos. 

O Expresso Digital ocorreu entre 18 de outubro e 30 de novembro de 2018 e possuiu uma 

base fixa, que ficava na sede do Cadastro Único em Campinas grande, e também a unidade móvel. 

Esta unidade percorreu 22 bairros e 01 distrito do município, possibilitando que a população 

residente de áreas menos estruturadas tivessem acesso ao serviço de registro no Cadastro Único 

da Assistência Social, para registro do NIS (Número de Identificação Social), e sendo assim, 

realizado também o “Cadastro via CRAS” destas famílias, além de agendamentos para retirada 

dos kits gratuitos para aqueles que já constavam na base de dados da Seja Digital. 
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Na equipe itinerante faziam partes 10 Servidores do Cadastro Único e 07 Colaboradores 

da Seja Digital: 01 coordenadora, 04 mobilizadoras e 02 apoios operacionais que eram 

responsáveis pelo suporte às ações desenvolvidas e deslocamento de pessoal, incluindo servidores 

e famílias atendidas pelo Expresso Digital. 

A estrutura utilizada pela base itinerante contou com mesas e cadeiras para o atendimento, 

05 netbooks (integrados a mousepads, teclados e mouse), 01 impressora, 01 antena de captação de 

sinal para internet, 01 carro de som, 01 automóvel de 07 lugares, 01 tenda, 07 mesas, 30 cadeiras, 

e 01 suporte para água mineral. 

Ao final do projeto, a Prefeitura Municipal de Campina Grande realizou novos 3.499 NIS 

e a Seja Digital realizou mais de 4 mil atendimentos. 

O Projeto Expresso Digital premiou 10 servidores articulados para realização do 

atendimento itinerante, a partir do atingimento de metas pré-estabelecidas: 

A equipe da Seja Digital que participou do Expresso Digital realizou 4.230 atendimentos, 

além de sanar dúvidas acerca do processo do desligamento de sinal analógico de TV. 

 

 

4.7 Call Center e Blitz de Agendamentos 

 

Pensando sempre em atingir o maior número de famílias beneficiárias para a retirada dos 

kits e com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, contratamos um técnico em banco 

de dados para que fosse realizado a separada na base de dados do Cadastro Único do município, a 
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fim de ser criado uma base de beneficiários que, de alguma maneira, ainda não haviam sido 

alcançados pelas ações da Seja Digital. Dessa forma, foi iniciada uma força tarefa de ligação para 

esses beneficiários, realizadas por atendentes, a fim de informá-los sobre o benefício o qual teriam 

direito, e realizar o agendamento via telefone.  

A mesma força tarefa de ligações foi feita com as listas de LEADS que haviam sido 

aprovados para realizarem o agendamento.  

Em números, foram realizadas 20025 chamadas, 6777 agendamentos, 28995 análises de 

NIS e 1353 LEADS. 

Sobre as Blitzes de agendamento, ao decorrer do projeto foram realizadas 24 Blitzes com 

o alcance em 11 bairros diferentes – focando sempre em bairros prioritários e regiões de maior 

situação de vulnerabilidade social. As ações foram realizadas em locais de grande fluxo de 

passagem de pessoas, como feiras livres, locais e integração do transporte municipal e eventos de 

serviços nas comunidades.  

 

 

 

4.8 Caravana e Carreata digital 

 

Foram realizadas 04 Caravanas Digitais, em 03 bairros prioritários. A ação tinha o objetivo 

de chamar a atenção da população para a realização dos agendamentos e de informá-la sobre o 

processo de migração do sinal analógico para digital de TV. 
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A estrutura das Caravanas contava com atrações que criavam um ambiente familiar, que 

atraia a atenção de pais e crianças como trio de forró, perna de pau, cama elástica, pipoqueira e 

algodão doce. 

Faltando 15 dias para o desligamento, foi implementada a Carreata Digital, que integrava a 

frota de veículos do projeto e um trio elétrico. Eram realizadas paradas rápidas, de 

aproximadamente 30 minutos, em pontos estratégicos dos 12 bairros prioritários do município de 

Campina Grande, alertando a população sobre o risco que correriam de ficar sem sinal de TV após 

a data do desligamento do sinal analógico. Dezenas de mobilizadores estiveram presentes nas 

Carreatas para que pudessem atender a demanda da população. 

 

 

                         Carreata Digital                                Caravana Digital 

 

 

 

4.9 Condomínio Digital 

 

O Condomínio Digital teve como objetivo atingir os 11 condomínios e conjuntos 

residenciais do programa “Minha Casa Minha Vida” do município de Campina Grande realizando 

agendamentos, cadastros e instalações dos kits. 
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A pesquisa das residências foi realizada por mobilizadores moradores dos condomínios, 

em articulação junto à síndicos e líderes dos conjuntos. Foram estabelecidas premiações ao 

condomínio/conjunto que atingisse a meta estabelecida pela Regional Campina Grande. As 

premiações consistiam em melhorias necessárias para o condomínio ou conjunto habitacional. 

Das 6.203 Unidades Habitacionais (UH) dos condomínios, 5.182. estavam ocupadas e 

4.310 aceitaram receber os mobilizadores pesquisadores. Sendo assim, foi realizada uma ação 

conjunta entre mobilizadores, síndicos, instaladores e moradores para a execução das demandas 

apuradas, resultando em: 358 instalações, 283 agendamentos, além de 59 cadastros via CRAS. 

Todos os condomínios e conjuntos receberam benefícios comuns aos seus moradores, tais como: 

recuperação do sistema de segurança, reforma do parquinho, etc. Os mobilizadores, como 

reconhecimento pelo trabalho realizado, receberam prêmios individuais.  

 

4.10 Eventos em parceria com poder público 

 

Firmando o compromisso de atingir o objetivo da Regional e alcançar o maior número de 

pessoas possível, por meio de diversos tipos de ação, também participamos em eventos sociais das 

Prefeituras participantes do projeto. Em todas as participações foi disponibilizada estrutura com 



 

16 

Av. das Américas, 8445 sl. 1218 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22793-081 

Tel/: (21) 2517 - 3314 / e-mail: ecosbr@yahoo.com.br / site www.ecos-ong.com.br 

CNPJ: 02.539.959/0001-25 

 

tendas, mesas, cadeiras, mobilizadores e atrações lúdicas. Foram realizadas 9 ações em eventos e 

impactadas mais de 3 mil pessoas. 

 

EVENTOS SOCIAIS EM PARCERIA COM O PODER PÚBLICO 

Parceiro  Evento  

1  Prefeitura Lagoa Seca  Ação Social Vila Florestal  

2  Prefeitura Lagoa de Roça  Ação Social no Marcelão  

3  Prefeitura Areial  Ação Social Cras Areial  

4  Prefeitura Alagoa Nova  Evento de idosos Caminhos do Frio  

5  Prefeitura Campina Grande  Evento Mercado das Malvinas  

6  Prefeitura Campina Grande  Abraço à Feira  

7  Prefeitura Campina Grande  1ª feira de serviços e benefícios para idosos  

8  Prefeitura Campina Grande  Ação social Escola Municipal Bodocongó  

9  Prefeitura Campina Grande  Ação social no Mutirão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento em parceria com a prefeitura de Campina Grande 

 

4.11 Feirões Digitais 

 

Pensando na população não beneficiária, foram realizados 02 Feirões em uma das principais 

ruas do comércio de Campina Grande. Tivemos a parceria de 24 varejistas, que ofereceram ofertas 

de antenas e conversores, dando a oportunidade para a compra em valores menores. A parceria 
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com a TV Paraíba para realização dos feirões foi de extrema importância para a divulgação dos 

eventos.  

 

            

5. Mutirão de instalação 

 Mutirão de Instalação foi a ação que realizou, gratuitamente, a instalação dos kits 

conversores distribuídos à população beneficiária. Os mutirões ocorreram durante 40 dias, e 

trabalharam 42 instaladores, que além da instalação, foram instruídos a gerar o código para o 

beneficiário participar da promoção Instalação Premiada, e cadastrar a família no sorteio, caso a 

mesma ainda não tivesse cadastrado voluntariamente. Foram atendidos 49 bairros em 108 mutirões 

realizados, onde foram realizadas 8.027 instalações e gerados 4.965 códigos para a participação 

dos beneficiários na campanha “Instalação Premiada. Os mutirões eram acompanhados por 4 

mobilizadoras, com a finalidade de prestar maiores esclarecimentos e informações a respeito do 

desligamento do sinal analógico de TV e, eventualmente, realizar cadastros e agendamentos de 

beneficiários que porventura não tenham feito em outras oportunidades. 

Em paralelo, foi estruturado um serviço de call center, onde recebíamos ligações para 

solicitação de instalações. Um número de celular foi amplamente divulgado nas ações presenciais 

do projeto e a partir de matérias jornalísticas para que beneficiários pudessem se inscrever para 

receber uma equipe de instalação. O call center também recebeu listas de demandas de 

agendamentos de instalações que foram coletadas em PDAs, PDRs e em demais ações do projeto. 

No período de execução dos mutirões de instalações, recebemos 989 solicitações de instalação, 

que foram atendidas pelos instaladores. 

 Houve também uma ação de instalação itinerante em parceria com a TV Paraíba, na qual 

uma van devidamente identificada com as logomarcas da Seja Digital e da emissora transportava 

12 instaladores, 02 mobilizadores, 01 supervisor e 01 técnico da TV Paraíba. Os bairros alvos 

foram os com menor índice de digitalização. 

Para os instaladores foram disponibilizados como materiais técnicos um kit de ferramentas 

que consistiu em: furadeira, broca, chave combinada 11mm, chave fenda tipo Philips, chave fenda 

tipo reta, martelo, alicate, escada, extensão de tomada, luva de proteção e capacete de proteção.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório apresentou os resultados de todas as ações realizadas pela ECOS em parceria 

com a Seja Digital na Regional Campina Grande. O projeto conjunto teve a duração de quatro 

meses e operou direta e indiretamente em 10 municípios no estado da Paraíba. 

O principal objetivo da prestação dos serviços foi o atendimento qualificado à população de 

baixa renda dos municípios de abrangência da campanha, para se prepararem para o desligamento 

do sinal analógico de TV, garantindo assim que mantivessem o acesso ao sinal de TV aberta, 

gratuita e de qualidade. 

Para o cumprimento das metas, procuramos levar as informações sobre o processo que as 

cidades estavam passando para todos os locais, inclusive alguns locais mais distantes. Apesar de 

algumas dificuldades pontuais em determinadas localidades, o saldo de trabalho foi extremamente 

positivo, inclusive, com a divulgação dos meios de comunicação, orientando a população sobre a 
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digitalização. Somado isto aos mutirões de agendamento, call center e mutirão de instalação e os 

demais eventos realizados na Regional, que foram fatores que muito auxiliaram a alcançar o 

objetivo do projeto. Outro ponto positivo que pudemos observar e nos foi relatado pelos 

voluntários trabalhando nos CRAS, foi o considerável aumento da procura dos beneficiários aos 

CRAS de suas regiões, com estes descobrindo que também poderiam participar de um vasto 

conjunto de programas sociais do Governo Federal. 

Os resultados dos mutirões de agendamento e instalação foram de suma importância para a 

movimentação, informação e digitalização da população, levando ao atingimento do objetivo 

 No que diz respeito aos mutirões de instalação, a falta de segurança pública também 

impactou: muitos moradores têm resistência em atender à equipe ou abrir suas residências para 

receber os instaladores, por medo de assalto ou fraude. 

Tivemos êxito em relação aos trabalhos realizados, e podemos afirmar que até mesmo a 

população com mais difícil acesso fora impactada, graças ao incansável trabalho da gerencia local, 

da equipe de articulação, das equipes de campo e dos voluntários. 

A parceria firmada entre a ECOS e a Seja Digital proporcionou que chegássemos a diversos 

bairros e locais da Regional Campina Grande, alcançando cidadãos que estão às margens dos 

direitos fundamentais do ser humano, do uso da cidade, e por vezes até do direito à cultura. Ou 

seja, quando o comunicador da campanha passa a ser a liderança local, o mobilizador social, que 

já conhece as características do público a ser alcançado, trata da sua própria realidade social e é 

aceito pela comunidade, sua mensagem é reconhecida com facilidade e, consequentemente 

apropriada e multiplicada pelo público final.  

Considerando os resultados qualitativos e quantitativos conquistados, avalia-se que as 

estratégias implementadas foram extremante satisfatórias e que alguns princípios adotados foram 

fundamentais para esse alcance.  

Por fim, o projeto com a Seja Digital possibilitou, além da inclusão digital de centenas de 

milhares de pessoas, também um aumento significativo na procura pelos CRAS e a população 

pôde estreitar o laço com os Centros de Referência atualizando seus cadastros e obtendo mais 

informações sobre os benefícios oferecidos pelo Governo Federal, pelo Estado e pelos Municípios. 

 


