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Local & Data
Data: 22 de outubro de 2015.
Local: Em Transito
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FEDERACITE– Cristiane Garcia
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EMATER – Thais D’Avila

Agenda
•
•
•
•
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Agronegócio em Debate – 40 Anos do Movimento Citeano
Entrega de Livros ao Senar
Proposta Thais D’Ávila
Entrega Certificado PCP 2014
Assuntos Gerais

Assuntos:
Aos 22 dias do mês de outubro de 2015, a diretoria realizou sua reunião mensal para tratar
de assuntos conforme pauta. Desta vez a reunião aconteceu em vários momentos.
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Inicialmente na sede da Farsul, integrantes da diretoria entregaram ao Senar exemplares do
23º Livro da FEDERACITE “ Agua, Uso Sustentável”, como contrapartida ao apoio na
impressão deste. Na solenidade que contou com a presença do presidente da Farsul, Carlos
Sperotto, do Superintendente Gilmar Thietboll e do Chefe da Divisão de Administração e
Finanças Valmir Susin, do Senar. O presidente da FEDERACITE que, na ocasião estava
acompanhado do vice presidente Sergio Fonseca Jr, dos diretores Delfino B. Barbosa, Martha
Guazzelli, Rogério Auler, Roberto Leitão, entregou os exemplares e destacou a parceria das
duas federações ressaltando a ênfase da FEDERACITE em disseminar soluções técnicas aos
produtores e a importância da Farsul nas tratativas das questões políticas. Estavam também
os diretores da casa Jorge e Schardong. A seguir os diretores, em sala gentilmente cedida
pela Farsul, ouviram a jornalista Thais D’Avila apresentar sua proposta de trabalho que
deverá desenvolver pelo período comemorativo aos 40 anos do Movimento Citeano.

A

FEDERACITE tratará com a empresa Thais D’Avila Produtora de Conteúdo. A produção de
conteúdo será referente aos eventos relacionados às datas comemorativas. Caberá a
contratada o abastecimento da fanpage do Facebook com, no mínimo, três posts semanais,
produção de um informativo mensal personalizado, direcionado aos associados (newsletter)
com informações dos CITEs, produção e redação de releases direcionados aos veículos de
comunicação e contato pessoal com jornalistas de referência, agendamento de entrevistas
por telefone e presenciais, para os membros destacados da diretoria. Haverá a intensificação
dos trabalhos nas regiões de realização dos eventos, contato para a contratação de serviços
para realização de materiais impressos e também serviços de foto, vídeo e/ou áudio e
agência de publicidade. apresentação dos eventos alusivos às datas comemorativas (mestre
de cerimônias). Thais coloca algumas experiências em outros trabalhos e os resultados
dizendo que a assessoria de comunicação contribui para dar maior visibilidade às atividades
do cliente. É tarefa do contratado, através de conversas com o cliente, observar fatos e
curiosidades que possam chamar a atenção dos repórteres e editores, gerando interesse pela
pauta e trazendo audiência para os temas escolhidos. A definição da pauta a ser trabalhada
ao longo de cada mês deve ocorrer através de reunião presencial ou conferência telefônica
entre Thais D’Avila Produtora de Conteúdo e os diretores responsáveis. Os conteúdos só
serão publicados e divulgados junto à imprensa após a aprovação por um membro escolhido
da diretoria, por-mail. O envio da newsletter mensal fica a cargo de Thais D’Avila Produtora
de Conteúdo mediante o repasse de mailing em arquivo Excel até o limite de dois mil envios.
Nos eventos comemorativos realizados em Esteio, a empresa se responsabiliza pela
captação de imagens jornalísticas. Nos eventos realizados no interior será contratado
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fotógrafo local ou poderá ser utilizado material feito pelos organizadores. Para os eventos
principais, a Thais D’Avila Produtora de Conteúdo oferece serviço de streaming (transmissão
ao vivo pela internet) e/ou gravação do evento para posterior veiculação nos meios do cliente.
Atualmente a fanpage da FEDERACITE conta com 149 curtidas e o perfil com 464 amigos. A
meta é fortalecer a fanpage – que não tem limites de curtidas – e que pode repercutir melhor
o conteúdo criado para a rede social. Através de patrocínios e impulsionamentos da página e
de posts, é possível rapidamente o alcançar milhares de pessoas, uma audiência de
qualidade, pois será filtrada por interesses nos temas relevantes para a FEDERACITE. O
trabalho de assessoria de comunicação e gestão de redes sociais depende da contribuição
doa federação. O repasse de informações, fotos e sugestões de abordagem fazem parte do
diálogo franco com a assessoria que contribui para o melhor andamento do trabalho e a
conquista de espaços na mídia e de fidelidade nas redes sociais. Os valores e os datalhes do
contrato serão tratados com a diretoria executiva em data próxima, pois a Thais inicia seu
trabalho na próxima semana. A FEDERACITE receberá da Federasul, por ocasião das
comemorações de seus 88 anos, o Troféu Três Porteiras. A premiação, criada para valorizar
e reconhecer o mérito em um dos setores mais importantes da economia gaúcha, será
entregue no “Tá na Mesa” do dia 28 de outubro. Vale registrar o Significado do Troféu Três
Porteiras, pois se trata de uma visão holística que representa a interação das etapas do ciclo
produtivo do agronegócio até o consumidor final, realizadas no antes, no dentro e no depois
da porteira. O Troféu é a soma de toda essa riqueza que representam os agentes que atuam
no agronegócio do Rio Grande do Sul. Cristiane fará contato com todos os diretores para
confirmar presença na solenidade e adquirir os ingressos. Ainda neste dia, os diretores
Carlos, Sergio, Delfino. Joal, Martha e Rogério se deslocaram para André da Rocha, onde
participam da reunião do CITE 120 no dia 23 e entregam a Aino Jacques o Certificado de
Propriedade Citeana de Ponta 2014 no Sitio do Pinheirinho. Nada mais a tratar encerro esta
ata que tem presenças registradas acima. Próxima reunião será na sede em Esteio.
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