fomen tar a econo mia do Muni cípio ,· gerar empregos
Foram estab elecid as as seguin tes metas :
oportunizar o crescim ento da economia da indústri a de
temporários e aproveitamento da mão de obra local;
er também as beleza s do munic ípio e assim O dest��
alimen tos; promover o turismo ' atraindo público para conhec
io, através da valoriz ação dos costumes e tradi ções;
entre os demais municíp ios; promover a identidade do municíp
nte para a comuni dade serafinense, além de
oportunizar momento de lazer e confraternização, princip alme
valor acessíve l.
possibili tar a degustação da gastrono mia de qualidad e com um
e do impacto do benefíc io so cial
Análise das atividad es realizadas, do cumprim ento das metas
es estabelec idos e aprovad os
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicador

b)

no plano de trabalho:
O Festival Gastronômico denominado de Festipizza foi realizado nas datas de 1 3 , 1 4, 20 e 21 de julho de
20 1 8 no Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasperin, com abertura às 1 9 horas e encerramento às 23 horas. Infonna
a ACISCO, juntando fotos, que: (i) foram feitas 1 3 inserções em 5 jornais diferentes; (ii) foram feitas 1 1 00
chamadas em 1 2 emissoras de rádio, dentre outras formas de publicidade, como carro de som, sítio oficial da
internet. Foram realizadas oficinas de pizzaiolos mirins, juntando a entidade fotos. Houve divulgação na internet
pelo site do Município www.serafinacorrea.rs.gov.br e site do evento www.festipizza.com.br, pelo facebook e na
imprensa. Informa a ACISCO que : (i) o evento contou com 2.944 visitantes, ofereceu 56 sabores de pizza
totalizando mais de 3 .300 pizzas consumidas e 1 .600 litros de refrigerante; (ii) houve o envolvimento de 1 1 5
trabalhadores durante o evento; (iii) e contou com equipe de voluntários. Informa a entidade, também, que foi
registrada a presença de 44 municípios e na pesquisa de opinião dos visitantes o evento atingiu a expectativa para
47% dos participantes, superou a expectativa para 48,2% e ficou abaixo para 4,8% dos participantes.
Foram estabelecidas as seguintes metas: fomentar a economia do Município; gerar empregos temporários e
aproveitamento da mão de obra local; oportunizar o crescimento da economia da indústria de alimentos; promover
o turismo, atraindo público para conhecer também as belezas do município e assim o destaque entre os demais
municípios; promover a identidade do município, através da valorização dos costumes e tradições; oportunizar
momento de lazer e confraternização, principalmente para a comunidade serafinense, além de possibilitar a
degustação da gastronomia de qualidade com um valor acessível. Tratam-se de metas genéricas, contendo
conceitos subjetivos, podendo-se afirmar que, efetivamente, o evento ocorreu, tendo sido divulgado no sítio da
Prefeitura na internet, na rede social facebook, na imprensa e mediante a distribuição de folders. Da análise das
metas estabelecidas pode se avaliar objetivamente os dados apresentados com base na pesquisa de opinião
realizada com os visitantes. Conforme informação trazida pela entidade, o evento atingiu a expectativa para 47%
dos participantes, superou a expectativa para 48% e ficou abaixo para 4,8% dos participantes. Não constam dados
da ata de reunião com o comércio local com os associados com avaliação das metas. Em relação ao impacto do
beneficio social obtido, etntende-se que o evento gastronômico FESTlPlZZA foi socialmente benéfico,
impactando no público presente no sentido de favorecer a confraternização dos presentes e propiciando momentos
de lazer.
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