
RELATÓRIO DE MÍDIA 2020
• Imprensa e Mídias Sociais •



IMPRENSA
RELISES
Este relatório traz indicativos da visibilidade alcançada 
pela Amvat na mídia, no decorrer do ano de 2020, com o 
número aproximado de publicações identificadas nos 
principais jornais do Vale do Taquari e num veículo com 
representatividade em nível estadual. Além dos jornais 
citados, os relises produzidos pela assessoria foram 
enviados para todo o mailing da entidade, que possui 
mais de 50 contatos, abrangendo a imprensa regional e 
estadual. Os relises também pautaram entrevistas em 
rádios e TVs e foram usados como conteúdo em sites e 
portais de informação.
Ao todo, foram enviados à imprensa 61 relises, numa 
média de cinco relises por mês.



CLIPAGEM



Jornal O Informativo (Lajeado)

- 7 manchetes
- 2 chamadas de capa
- 39 reportagens
- 3 notas



Jornal A Hora (Lajeado)

- 1 manchete
- 5 chamadas de capa
- 34 reportagens
- 2 notas



Jornal Folha Popular (Teutônia)

- 3 manchetes
- 23 reportagens
- 2 notas



Jornal Nova Geração (Estrela)

- 1 manchete
- 19 reportagens



Jornal do Comércio (Porto Alegre)

- 8 reportagens 
- 1 nota 



REDES SOCIAIS



As redes sociais da Amvat foram criadas em agosto de 
2019, passando a relatar continuamente todas as ações da 
entidade e também fortalecer o relacionamento com seus 
públicos de interesse, por meio de publicações 
direcionadas.
Atualmente, o perfil do Instagram possui 647 seguidores, 
enquanto a fanpage do Facebook, que contempla públicos 
mais afeitos ao trabalho institucional da Amvat,  reúne 
1.846 seguidores.



Em 2020 foram publicados nas 
redes sociais (Facebook e 
Instagram) da Amvat:

• 87 cards
- aniversários de municípios; 
conteúdos referentes a datas 
comemorativas, como Dia da 
Mulher, Dia do Prefeito(a), nota 
de falecimento (de algum 
ex-prefeito), campanha de 
prevenção à Covid-19, entre 
outros.



• 144 conteúdos
informativos - anúncios e resumos 
das assembleias, anúncios das 
bandeiras, entre outros.



• 34 vídeos
- vídeos informativos dos 
presidentes, vídeos de 
campanhas de prevenção à 
Covid-19.



ANÚNCIOS
Seguem artes de alguns anúncios de jornal veiculados em 2020.





Gratos pela atenção


