
Na era da 
Interatividade

Site, redes sociais e informativo eletrônico 
ajudam na comunicação do SINAERJ

O SINAERJ mantém 
toda sua parte de 
comunicação atua-
lizada e conectada 

com as inovações que surgem 
a todo instante. Através de in-
formativos eletrônicos - que 
prestam semanalmente escla-
recimentos sobre o que acon-
tece na entidade -, pelo blog, 
ou através do site, que trazem 
periodicamente artigos sobre 
temas atuais, e até mesmo pe-
las redes sociais – Facebook, 
Orkut e Twitter -, constante-
mente atualizadas, o Sindicato 
entra com tudo na era da inte-
ratividade e vem, a cada dia, 
aperfeiçoando a sua forma de 
se comunicar com o Adminis-
trador.  

Conheça as nossas ferra-
mentas de comunicação:

JORNAl: O informa-
tivo bimensal traz matérias e 

entrevistas exclusivas sobre 
assuntos que interessam aos 
Administradores, além de di-
vulgar tudo o que acontece 
no Sindicato. Na coluna Ad-
ministrando e Opinando, por 
exemplo, o sindicalizado tem a 
possibilidade de interagir, ar-
gumentando sobre um deter-
minado tema.

SITE: Com atualizações 
regulares, o site do Sindica-
to contém notícias e reflexões 
sobre os assuntos de interesse 
da categoria. Nele, o Adminis-
trador pode encontrar o acer-
vo com edições anteriores de 
jornais e informativos eletrô-
nicos, além de se manter bem 
informado sobre os últimos 
acontecimentos do Sindicato. 

INFORmATIvO ElE-
TRôNICO: Todo mês novos 
boletins eletrônicos são envia-
dos por e-mail aos Adminis-

tradores sindicalizados. Com 
informações sempre atuais e 
um layout agradável, o veícu-
lo fica disponível também no 
site e no Blog do SINAERJ.  

BlOg: Um espaço cria-
do para reflexão onde são pu-
blicados artigos argumenta-
tivos sobre um determinado 
tema. Nele, os leitores podem 
opinar com críticas, promo-
vendo assim um debate sau-
dável sobre o assunto que está 
sendo discutido. Outra forma 
de interação disponibilizada 
pelo blog são as enquetes. 

TwITTER: Atualizado 
diariamente, o miniblog traz 
as novidades sobre os aconte-
cimentos do Sindicato, além 
de divulgar informações rele-
vantes para a categoria.

FACEBOOk E ORkUT: 
As redes de relacionamentos 
propõem sempre uma dis-
cussão sobre algum assunto, 
além de informar sobre as 
atualizações das outras fer-
ramentas de comunicação do 
Sindicato. lá, é possível ainda 
encontrar perfis de outros as-
sociados, bem como interagir 
e se comunicar diretamente 
com a Diretoria do SINAERJ. 
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