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A Assessoria de Comunicação tem como objetivo cuidar da imagem da
Entidade, dando visibilidade às ações desenvolvidas. Buscando a cada dia
estreitar as relações com a mídia regional, trabalhando assim diretamente com
o jornalismo sem comprar espaços em qualquer veículo.
A partir disso se estabeleceu uma troca de informações e conhecimento com
as equipes de comunicação da região da AMAI. Porém, é importante salientar
que não se pode simplesmente jogar informações nos veículos e sim é preciso
estabelecer critérios de estratégia editorial para dar relevância às publicações
da Entidade.
Além do site institucional, a AMAI possui contas nas redes sociais como
microblog
twitter
(@amai_sc)
e
uma
Fanpage
no
Facebook
(facebook.com/AMAISC). As duas redes são mais uma forma de integrar a
Entidade a rede mundial de computadores, facilitando a busca dos internautas
por temas que envolvem o movimento municipalista.

Atividades
Organização de entrevistas e coletivas para a Diretoria
Assessoria a Diretoria Executiva quando são agendadas entrevistas e coletivas
com a imprensa regional. O integrante da Diretoria que vai ser entrevistado,
geralmente o Presidente, recebe sempre um release com informações sobre o
assunto que será abordado na entrevista.
Preparação para eventos
A AMAI recebe inúmeros convites de eventos que acontecem em toda região,
sendo muitas vezes convidada para ocupar espaço nas mesas de honra.
Quando confirmada a participação de algum membro da Diretoria no evento,
este recebe uma ficha com informações do evento: data, local, horário, roupa,
autoridades presentes, tema do evento.
Quando é possível a Assessoria de Comunicação acompanha a Diretoria aos
eventos para dar o suporte necessário, bem como para aproveitar o momento e
registrar a participação da AMAI no evento com fotos e notas para a imprensa.
Apoio aos municípios
Sempre que solicitado a Assessoria de Comunicação vai até os municípios
prestar apoio em eventos.
Eventos
O setor de Comunicação é responsável pela operacionalização dos eventos e
cursos na AMAI, mas divide esta tarefa com o apoio de outros setores. Isso
acontece em virtude de que o grupo de trabalho da AMAI é pequeno, então
para tudo dar certo um oferece apoio ao outro.
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Atendimento a Imprensa
Em todas as atividades da Associação são enviados convites para que
imprensa participe dos eventos e tenha conhecimento sobre a Instituição.
Também os veículos fazem contato para agendamento de entrevistas ou para
solicitar algum material.
Produção jornalística
É de inteira responsabilidade da Assessoria produzir releases e fazer registro
fotográfico sobre cada ação desenvolvida na AMAI, bem como assembleias,
reuniões, assuntos que envolvam a região e demais eventos.
Depois de pronto o material é encaminhado para a imprensa regional, para a
Fecam e para a CNM.
Press-kit
Nos eventos em que a imprensa participa, o jornalista enviado pelo veículo
recebe sempre um material com informações que podem ser posteriormente
usadas para construção de matéria jornalística.
Atualização do Portal
Na atualidade é indispensável que as entidades tenham websites. Porém, o
importante não é só poder contar com essa mídia e sim mantê-la a mais
atualizada possível para que atinja o seu real objetivo que é ser de fonte de
informação e pesquisa para a região.
No portal da AMAI (www.amaisc.org.br) são inseridas diariamente notícias da
Associação e de assuntos de interesse dos municípios. Também a uma sessão
para as notícias que são enviadas pelas assessorias de comunicação dos
municípios.
Ainda é possível conferir na “Agenda” os eventos da região, reuniões na AMAI,
e os cursos previstos. O site ainda é composto por uma variedade de
informações que estão à disposição de todos os internautas.
Material Institucional
O “Informativo AMAI” que contou com uma edição em 2013 no mês de
dezembro. A idéia é que a partir de 2014 seja possível produzi-lo
trimestralmente. O Informativo além de divulgar o trabalho desenvolvido, serve
ainda como uma prestação de contas aqueles que acreditam no
associativismo.
O Informativo é enviado para todos os Prefeitos de Santa Catarina, para a
Fecam, para as Associações de Municípios, para as Câmaras de Vereadores
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da região. Também são encaminhados alguns exemplares para os Prefeitos da
AMAI e para os municípios.
Relatório de Atividades
A cada final de ano a AMAI presta conta aos associados de todo o trabalho
realizado naquele período. Cada setor é responsável por produzir o seu
relatório.
Cabe a Assessoria de Comunicação montar e configurar a versão final do
relatório de atividades a partir do que recebeu dos setores.
Clipping
O Clipping significa a reunião de todas as matérias veiculadas nas diversas
mídias: jornais, revistas, emissoras de TV e rádio, sites da Internet. No
momento a AMAI faz o clipping de jornais, revistas e sites, pois, o clipping de
TV e rádio depende de uma infraestrutura maior que a Entidade ainda não
possui.
Isso define de forma muito simples o clipping, porém, ele pode ganhar análises
complexas e financeiras se visto de outro ângulo.
Em 2013 no clipping encontram-se um total de 438 publicações.
Os veículos que estiveram junto com a AMAI em 2013 foram os seguintes:
101 FM – Xanxerê (Rádio e Portal)
100.7 FM – Passos Maia (Rádio e Portal)
Alô Notícias – Xanxerê (Portal)
Alternativa FM – Faxinal dos Guedes (Rádio)
Bom Dia Santa Catarina – Joaçaba (Portal)
Cidade FM – Faxinal dos Guedes (Rádio)
Click Xanxerê – Xanxerê (Portal)
Confederação Nacional de Municípios (CNM) – Brasília (Portal)
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) – Florianópolis (Portal)
Folha do Alto Irani – Xanxerê (Jornal)
Folha Regional – Xanxerê (Jornal)
Gazeta Regional – Xanxerê (Jornal)
Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz (Portal)
Jornal do Povo – São Domingos (Jornal)
Lê Notícias – Xaxim (Jornal)
Liberdade FM – Abelardo Luz (Portal e Rádio)
Momento FM – Xanxerê (Rádio)
Nambá – Ponte Serrada (Rádio e Portal)
O Diário – Xanxerê (Jornal)
O Falcão – Abelardo Luz (Jornal)
Oeste Notícias – Ponte Serrada (Jornal)
Oeste Mais – Ponte Serrada (Portal)
Portal Faxinal - Faxinal dos Guedes (Portal)
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Princesa – Xanxerê (Rádio)
Rádio Clube – São Domingos (Rádio e Portal)
Rádio Cultura – Xaxim (Rádio e Portal)
Rainha das Quedas – Abelardo Luz (Rádio e Portal)
Super Difusora – Xanxerê (Rádio e Portal)
Ric Record - Xanxerê (Televisão)
Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê (Portal)
Vanguarda FM – Xaxim (Rádio e Portal)

