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Cerimônia de premiação reúne
profissionais e destaques do turismo
Mais de 400 pessoas estiveram presentes em evento da Folha na última quarta-feira

A 
Folha de Cane-
la e o Portal da 
Folha reuniram 
a u t o r i d a d e s , 

profissionais e empresas 
destaques do turismo da re-
gião para a entrega de dois 
prêmios, na última quarta 
(20), na Churrascaria Garfo & 
Bombacha.

Pelo primeiro ano, foi 
realizada a entrega do Desta-
que Turismo Hortênsias, uma 
consulta regional que indi-
cou os melhores em diver-
sos segmentos do turismo, 
contando com a participação 
de empresas e gestores de 
Canela e Gramado.

Já, pelo quarto ano con-
secutivo, 85 profissionais 
receberam o Troféu Dr. Adir 
Pedro Dalla Porta – Profissio-
nais do Ano 2019.

Mais de 400 pessoas 
estiveram na cerimônia que 

lotou a churrascaria, espe-
cialmente decorada para a 
temporada de Natal. Após a 
premiação, foi servido o jan-
tar e os presentes puderam 
conferir o show Noite Gaú-
cha, atração especialíssima 
do Garfo & Bombacha.

Impresso e on-line
juntos: 20 mil votos
O jornalista Francisco 

Rocha, diretor da Rocha & 
Rocha Comunicações, ex-
plicou que, neste no, a em-
presa juntou a credibilidade 
do jornal impresso Folha de 
Canela com o grande alcan-
ce de público do Portal da 
Folha na internet.

“Utilizamos ferramentas 
modernas para fazer a con-
sulta popular que indicou os 
vencedores. Nos surpreende-
mos com a adesão. Foram 
mais de 20 mil votos em todos 

Mais de 400 pessoas participaram da cerimônia de premiação

os itens questionados”, disse 
Rocha.

A transparência na rea-
lização da consulta e a di-
vulgação de resultados em 
uma votação que as pessoas 
realmente participaram, faz 
o evento crescer ano a ano.

Credibilidade e
robustez
Em seu pronunciamen-

to, Rocha destacou que o su-
cesso do evento de premia-
ção “representa a robustez da 
Folha impressa e do Portal da 
Folha, sendo a consolidação 

de um método de trabalho. 
Isso mostra a credibilidade de 
nossa empresa junto à região. 
Quem acompanha a nossa 
trajetória sabe, eu sempre 
disse que precisávamos fazer 
mais e estamos fazendo”, fi-
nalizou o jornalista.

Foto: Diego Barros
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Profi ssionais e destaques do turismo: mais de 90 troféus entregues

O jornalista Francisco Rocha apresenta a equipe Folha de Canela:
Filipe Rocha - reportagem, Noeli Stopassola Soares - comercial,
Renata Willrich – colunista, Sérgio Rocha – arte fi nal e Elisabete
Schons - administrativo
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Expediente

Direção geral:
Francisco Rocha
Jornalista – MTB – 10.253
francisco@portaldafolha.com.br

Arte fi nal:
Sérgio Rocha

Fotos:
Diego Barros
Sérgio Rocha

Comercial:
Elisabete Schons
Noeli Stopassola Soares
comercial@folhadecanela.com.br
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Portal da Folha comemora
um ano de liderança

Plataforma digital reúne mais de 60 mil leitores mensais

No início do próxi-
mo mês de dezembro, 
o Portal da Folha, pla-
taforma digital da Folha 
de Canela, comemora 
um ano de liderança 
absoluta na Região das 
Hortênsias. Lançado 
em 2014, o www.portal-
dafolha.com.br passou 
por modificações em 
novembro de 2018, pa-
ralelamente ao lança-
mento da distribuição 
gratuita da Folha de 
Canela impressa.

Os dois veículos 
de comunicação pas-
saram a ser um com-
plemento do outro e o 
resultado foi um salto 
gigantesco no público 
que procura notícias 
em nossa região, atra-

vés do Portal.
Somente de de-

zembro de 2018 a 20 
de novembro de 2019, 
o Portal teve 563 mil 
leitores, que acessa-
ram 1,7 milhão de vezes 
as matérias publicadas.

Os dados são afe-
ridos via Google Analy-
tics, uma ferramenta 
oferecida pela gigante 
americana da internet 
para medir o tráfego de 
usuários de uma pági-
na eletrônica.

O mesmo Google 
Analytics diz que a mé-
dia mensal de acessos 
é de mais de 80 mil 
usuários por mês, algo 
que gira em torno de 
1,8 mil usuários únicos 
por dia.Mais de 1,7 milhão de acessos em menos de um ano, segundo o Google Analytics
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Média de 1,8 mil usuários únicos
por dia, a maior audiência da Região

Tecnologia e investimento
O jornalista Francisco Rocha, diretor da Fo-

lha, explica que ferramentas para comparação 
de audiência na internet mostram que nenhum 
veículo da região alcança o número de usuá-
rios do Portal da Folha. “O segundo colocado 
tem 30% dos nossos acessos”, afirma Rocha.

A estratégia foi investimento em tecnolo-
gia e conhecimento, com treinamento e estu-
do dos integrantes da equipe da Folha, e em 
servidores potentes aliados a um sistema uti-
lizado por 80% das plataformas de notícias no 
mundo, “o que oferece praticidade e velocidade 
para quem acessa nosso conteúdo”, diz o jor-
nalista.

Novos produtos
Após o sucesso de audiência, a Folha co-

meça a preparar novos produtos, que serão 
lançados a partir de dezembro deste ano, ofe-
recendo mais canais de interatividade e infor-
mação para a comunidade regional.

“Entendemos que, quanto maior o núme-
ro de pessoas que acessam nossos conteúdos, 
mais cresce nossa responsabilidade em trazer 
notícias em novos formatos, com a agilidade e 
credibilidade que já são a marca do jornalismo 
da Folha”, explica Rocha. 

“Falamos abertamente estes números, pois, 
com a facilidade de medir audiência na internet, 
eles são confiáveis e devemos comemorar, todos, 
pois a comunidade só tem a ganhar com esta 
democratização da informação”.Apenas em um dos formulários, internautas votaram mais de 19 mil vezes
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Noite gaúcha fez parte da cerimônia de premiação

Além do costelão 12 horas…

Do buffet 
de pratos 
quentes e 
variedades 
de carnes...

Os premiados e seus convidados assistiram a um show musical...

E o grande
show de danças
da Churrascaria 

Garfo e
Bombacha
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