RELATÓRIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ASCOM
A Assessoria de comunicação do Sinagências é responsável pela divulgação e participação de
ações da entidade; compartilhamento de informações das Agências e Fóruns afins, aos seus
filiados e respectivos públicos (interno e externo) com o objetivo de traduzir a política de
comunicação da instituição.
O relatório abaixo traz atividades na área, que foram realizadas conforme delimitação prévia
entre setembro de 2018 e o presente momento.
Ações político institucionais e relacionamento com o filiado
Período mês/ano
08.09.10/2018
12/2018
12/2018
02/2019
03/2019
03/2019
03/04.2019
05/2019
06/2019
08/2019

Ação/atividade
debates pré- eleitorais
relacionamento com filiados - festa final de ano dos filiados
relacionamento com filiados - planos de saúde aos filiados
Cobertura em agendas institucionais e café com parlamentares
relacionamento com filiados - patrocínio Regula mas libera
Cobertura entrada no Fonacate
Cobertura em agendas institucionais e café com parlamentares
Evento ANEEL – “Servidor venha construir a boa medida para sua
carreira”
relacionamento com filiados festa junina da Univisa/Anvisa e ajuda
de custo para festas juninas em Estados (PA, AP, AM,DF)
relacionamento com filiados - plano odontológico gratuito aos
filiados

RELACIONAMENTO COM O FILIADO
Ações de suporte na produção em eventos, atendimento ao filiado, materiais de
divulgação, matérias para registro no site, mídias sociais, vídeos.
Confraternização => Em dezembro de 2018 o Sinagências realizou confraternização de final de
ano com os filiados e suas famílias, colaboradores da entidade, diretores e convidados. O
evento contou também com a participação do clube de convênios e durante a festa filiados
fizeram depoimentos em vídeos ( divulgados em nossas redes entre janeiro e fevereiro do
corrente ano); sobre como viam a atuação da entidade e o que esperavam para os próximos
anos de gestão. Neste evento o diretor -geral da Aneel, André Pepitone se filiou e a diretora da
Associação da Aneel, Sandra também.
Bloco Regula mas Libera => Como tradição mais um ano o Regula Mas libera obteve patrocínio
do Sinagências que criou a a logomarca das camisetas do bloco em 2019 e divulgou para a
base no Rio e em seus canais todas as atividades pré desfile do bloco e no dia do desfile.
Festa Junina da Univisa => Também como tradição o Sinagências participou da festa junina na
sede da Anvisa com uma estrutura melhor. Ofereceu serviços no momento da festa via clube
de convênios (massagens, consulta a preços de carros) e sorteou brindes. Ainda esclarecemos
sobre a entidade e os atuais serviços que ela oferece aos interessados que em comparação
com os anos anteriores participaram e frequentaram mais nosso stand.
Planos de saúde - Unimed e Amil
Campanha Plano odontológico - A partir do corrente mês/agosto o Sinagências inicia a
campanha do plano odontológico gratuito da AMIL para filiados e até dois dependentes.

Atendimento - A comunicação também é responsável pelo acompanhamento do e-mail
comunicacoes@sinagencias.org.br onde esclarece filiados sobre as principais dúvidas a seguir
: serviços da entidade ( planos de saúde) , dúvidas de filiação e desfiliação ( períodos e
procedimentos) , encaminhamentos a outros setores ( respostas sobre processos e agendas
com o departamento jurídico). Ainda são usados também o institucional whatszaap para essas
questões.

AÇÕES POLÍTICO INSTITUCIONAIS

debates pré-eleitorais
Divulgação de matérias, mídias sociais, vídeos - lives
08.2018
ROGÉRIO ROSSO - PSD
ELEIÇÕES 2018 - Em debate com diretoria do Sinagências, Rogério Rosso fala de Regulação
Nacional - https://sinagencias.org.br/agenda-sinagencias/eleicoes-2018-em-debate-comdiretoria-do-sinagencias-rogerio-rosso-fala-de-regulacao-nacional/
09.2018
LEILA DO VÔLEI - PSB
Leila do Vôlei esteve no Sinagências e conheceu os pleitos da categoria https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-candidata-ao-senado-leila-do-volei-esteveno-sinagencias-e-conheceu-os-pleitos-da-categoria/
MARCELO NEVES PT
- ELEIÇÕES 2018 – bate papo com candidato ao Senado, Marcelo Neves
https://sinagencias.org.br/eleicoes-2018/eleicoes-2018-candidato-ao-senado-marcelo-nevesdebateu-com-membros-da-den-os-pleitos-defendidos-pelo-sinagencias/
FLÁVIO WERNECK - PHS
ELEIÇÕES 2018 – Candidato Flávio Werneck defende autonomia investigativa nas Agências
Reguladoras - https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-candidato-flavio-werneckdefende-autonomia-investigativa-nas-agencias-reguladoras/
CRISTÓVÃO BUARQUE PPS ELEIÇÕES 2018 – Agenda institucional com o senador Cristovam Buarque https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-agenda-institucional-com-o-senadorcristovam-buarque/
IZALCI LUCAS PSDB Izalci Lucas visitou o Sinagências e disse que eleito defenderá Autonomia Técnica das Agências
https://sinagencias.org.br/noticias/deputado-izalci-lucas-visitou-o-sinagencias-e-disse-queeleito-defendera-autonomia-tecnica-das-agencias/
MENSAGEM LEONARDO QUINTÃO -MDB
https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-mensagem-para-os-servidores-da-regulacaode-minas-gerais/
MENSAGEM ANTONIO NETO - PDT
https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-mensagem-para-os-servidores-da-regulacaoem-sao-paulo/
10.2018
MENSAGEM AUGUSTO VASCONCELOS - PCdoB
https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-mensagem-para-os-servidores-da-regulacaona-bahia/
MENSAGEM EDUARDO BORGES - NOVO
https://sinagencias.org.br/sem-categoria/eleicoes-2018-mensagem-para-os-servidores-daregulacao-em-goias/
MENSAGEM JULIO CESAR – PRB

https://sinagencias.org.br/eleicoes-2018/mensagem-de-julio-cesar-para-os-servidores-daregulacao/
MENSAGEM POLIANA MACEDO – PP
https://sinagencias.org.br/noticias/eleicoes-2018-mensagem-para-os-servidores-da-regulacaono-ceara/
CARTA COMPROMISSO FERNANDO HADDAD VIA RICARDO BERZOINI PT Fernando Haddad assume compromissos com a Regulação –
https://sinagencias.org.br/institucional/plataforma-politica-fernando-haddad-assumecompromissos-com-a-regulacao/

Cobertura *Fonacate/Conacate/Fenarfic
Em reunião de (12/03), na sede do Fonacate, em Brasília; por votação unânime do Conselho
Deliberativo do fórum o Sinagências passa a integrar o Fórum de carreiras típicas de estado.
Ainda no início do ano já integrava o Conacate e a Fenarfic
https://sinagencias.org.br/institucional/sinagencias-passa-a-integrar-o-fonacate/

cobertura de agendas institucionais
Divulgação – matérias, mídias sociais, vídeos
• Senador Mecias de Jesus (PRB – RR);
• Senador Eduardo Gomes (MDB-TO);
• Senador José Antônio Machado Reguffe (SEMPARTIDO - DF);
• Senador Confúcio Moura (MDB-RO);
• Senador Izalci Lucas Ferreira (PSDB-DF);
• Deputado Júlio César (PRB – DF);
• Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marcos Pereira (PRB –SP);
• Deputado Carlos Jordy (PSL -RJ);
• Deputada Aline Sleutjas (PSL-PR);
• Secretário Especial da Câmara dos Deputados Carlos Humberto Manatto
• Secretaria Adjunta do Ministério de Infraestrutrura - Viviane Esse
• Secretário de Telecomunicações Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes e o chefe de
gabinete da secretaria ministerial, Tiago Dias Sobrinho
• Ministro da Transparência e CGU, Wagner Rosário
• Líder do Governo na Câmara, Major Hugo (PSL –GO);

Cobertura de Café com parlamentares
Divulgação – matérias, mídias sociais, vídeos - lives
BIA KICIS - PSL
Deputada Federal eleita, Bia Kicis, visita à sede do Sinagências em Brasília
https://sinagencias.org.br/relacoes-institucionais/deputada-federal-eleita-bia-kicis-visita-asede-do-sinagencias-em-brasilia/
JULIO CÉSAR - PRB
Deputado federal eleito, Julio Cesar apoia as pautas dos servidores da Regulação
https://sinagencias.org.br/institucional/agenda-institucional-deputado-federal-eleito-juliocesar-apoia-as-pautas-dos-servidores-da-regulacao/
LEONARNDO QUINTÃO MDB
Diretores do Sinagências recebem deputado federal, Leonardo Quintão, para café da manhã
na sede
https://sinagencias.org.br/institucional/institucional-sinagencias-realiza-cafe-da-manha-comdeputado-federal-leonardo-quintao/
ALINE SLEUTJES PSL
Deputada Federal , Aline Sleutjes conheceu as pautas do servidores de carreira das Agências
e se colocou à disposição

https://sinagencias.org.br/sem-categoria/agenda-institucional-deputada-federal-alinesleutjes-conheceu-as-pautas-do-servidores-de-carreira-das-agencias-e-se-colocou-adisposicao/
CARLOS JORDY PSL
Deputado federal, servidor de carreira da Antaq, Carlos Jordy assina filiação ao Sinagências
https://sinagencias.org.br/institucional/deputado-federal-servidor-de-carreira-da-antaqcarlos-jordy-assina-filiacao-ao-sinagencias/
Campanha ‘Servidor venha construir a boa medida para sua carreira’ – ANEEL
Divulgação antes – carro de som, panfletagem nas Agências, material gráfico, ligações,
matérias, interlocução com editorias de política e economia de jornais de alcance nacional e
distrital, divulgação junto as assessorias das agências, distribuição de material do evento ,
newsletters para filiados.

Cobertura do evento
matérias para registro no site, mídias sociais, vídeos (youtube)
Parlamentares convidam para evento sobre Conjuntura das Agências Reguladoras
https://sinagencias.org.br/sem-categoria/carreiras-parlamentares-convidam-para-eventosobre-conjuntura-das-agencias-reguladoras/
Em evento institucional jurista, Dr. Juarez Freitas fala sobre futuro das carreiras e das Agências
https://sinagencias.org.br/institucional/carreiras-tipicas-de-estado-em-evento-institucionaljurista-juarez-freitas-fala-sobre-futuro-das-carreiras-e-das-agencias/
Sinagências reúne parlamentares, diretores de Agências, jurista e servidores em defesa das
carreiras e das Agências Reguladoras - https://sinagencias.org.br/institucional/sinagenciasreune-parlamentares-diretores-de-agencias-jurista-e-servidores-em-defesa-das-carreiras-edas-agencias-reguladoras/
Sinagências convida setor da Regulação, Governo e instituições para Aliança na construção do
PL das Carreiras de Estado - https://sinagencias.org.br/institucional/sinagencias-convida-setorda-regulacao-governo-e-instituicoes-para-alianca-na-construcao-do-pl-das-carreiras-deestado/
Evento “Servidor venha construir a boa medida para a sua carreira” será transmitido ao vivo
no canal do Youtube do Sinagências - https://sinagencias.org.br/sem-categoria/eventoservidor-venha-construir-a-boa-medida-para-a-sua-carreira-sera-transmitido-ao-vivo-no-canaldo-youtube-do-sinagencias/
Atenção, servidores! Sinagências disponibiliza ônibus para o evento “Servidor venha construir
a boa medida para sua carreira”
https://sinagencias.org.br/sem-categoria/atencao-servidores-sinagencias-disponibiliza-onibuspara-o-evento-servidor-venha-construir-a-boa-medida-para-sua-carreira/

