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Como ampliar sua participação no Fórum de Desenvolvimento do Rio

Presidente da ALERJ e do Fórum: Deputado Jorge Picciani
Subdiretora-Geral: Geiza Rocha
Equipe: Daniela Garcia, Fernanda Salazar, Gisela Andreata,
Ivanir dos Santos, Marisa Lemos, Renata Fernandes
Contatos: Telefones: (21) 2588-1352/1156
forumdesenvolvimentorj@alerj.rj.gov.br
www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br
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Apresentação
A cada ano que passa, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado
do Rio de Janeiro Jornalista Roberto Marinho se consolida e se qualifica
como um espaço de interação e de troca; de formulação e de diálogo, de ação
e solução de problemas. A atualidade dos assuntos abordados e os desafios
que nos propomos a enfrentar para construir um estado melhor para todos,
sempre através das parcerias, são os principais ingredientes de sucesso deste
grupo que reúne a sociedade civil organizada e as universidades para apontar
caminhos para o crescimento a partir da atuação do Poder Legislativo.
A diversidade de temas debatidos nas oito câmaras setoriais ou em grupos
de trabalho temáticos, de soluções propostas para melhorarmos o ambiente
de negócios no estado e, principalmente, de ações empreendidas a cada ano,
mostra que estamos avançando. É da informação qualificada que nascem as
boas leis e as políticas públicas que melhoram de fato a qualidade de vida dos
cidadãos.
Nas reuniões técnicas, são apresentados os gargalos, as limitações, e os
papéis de cada um dos atores no crescimento do Estado do Rio de Janeiro.
Nos debates, simpósios e encontros os cidadãos aptos a não só cobrar direitos,
mas, principalmente, reconhecer seus deveres neste processo, contribuem
com dados e informações para a qualidade das políticas públicas e leis de
nosso estado.
Os resultados colhidos pelo grupo e o formato inédito do Fórum (não há
nenhuma estrutura parecida com esta nas demais assembleias legislativas do
País) apontam para a necessidade de fortalecer ainda mais este espaço.
Deputado Jorge Picciani
Presidente da ALERJ e do Fórum Permanente de
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro
Jornalista Roberto Marinho
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O desafio da comunicação
Agir e comunicar a ação. Mobilizar, engajar, gerar reações e convertêlas em propostas só acontece se somos capazes de reunir pessoas,
projetos e informações e contextualizá-las para que façam sentido.
Pois é a comunicação a principal personagem deste manual, que
oferecemos aos nossos parceiros para que possam, junto conosco,
explorar os canais e mídias sociais que compõem a plataforma do
Fórum, e utilizar todo o potencial que a organização construiu ao longo
dos anos. Por meio delas é possível disseminar suas ações, enviar
contribuições e fazer chegar àqueles que decidem as informações
e consensos construídos a partir das reuniões das câmaras setoriais,
bem como as pesquisas e materiais desenvolvidos pelas instituições.
Nesta publicação listamos todas as nossas mídias e a forma como
você pode participar delas. É possível perceber, ainda, que não há uma
hierarquia: os diferentes perfis e públicos dessas mídias nos interessam em
sua diversidade pois contribuem no desafio diário de tornar o Fórum um
instrumento real de transformação da realidade através da participação.

Geiza Rocha
Subdiretora-Geral do
Fórum Permanente de
Desenvolvimento
Estratégico do Estado do
Rio de Janeiro Jornalista
Roberto Marinho
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Eventos
O Fórum realiza eventos, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho Palácio Tiradentes, ou em outros locais em parceria com as entidades
que o compõem, para tratar de temas da agenda de desenvolvimento do
estado. Do pré-sal à Educação; do Agronegócio à sustentabilidade; do
legado dos megaeventos esportivos, passando pelos incentivos fiscais e a
reciclagem; reunimos governo, sociedade e academia para traçar juntos
ações de fomento aos setores de nossa economia.
Como participar?
Além da presença nos eventos e nas reuniões das câmaras setoriais
do Fórum, você e a sua instituição podem participar propondo temas,
divulgando para o público interno os releases e programação dos
encontros; compartilhando informações nas redes sociais e publicando o
resultado dos eventos em seus veículos institucionais. Participe! E envie sua
sugestão pelo e-mail forumdesenvolvimentorj@gmail.com.
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Site Quero Discutir o Meu Estado
www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br
O site é o principal canal de comunicação do Fórum. Atualizado
regularmente, ele traz reportagens, anúncios de eventos e seminários, cobertura
de todos os debates realizados e matérias sobre temas relacionados à economia
e ao desenvolvimento do estado. Propostas, opiniões de especialistas e artigos
são bem-vindos. Além disso, este canal integra todos os meio de comunicação
utilizados pelo Fórum para difundir informação e fomentar o debate de temas
relevantes para a agenda de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro,
como o programa Rio em Foco.
Quem participa tem destaque!
Hoje, toda entidade membro do Fórum tem sua logomarca exposta na
página inicial do site com os respectivos links para seus canais de comunicação
digitais. Nossa equipe de comunicação, responsável por alimentar o site, busca
exatamente nesses canais informações que possam subsidiar as matérias do site.
Como participar mais?
P Enviando reportagens, convite de eventos, releases de eventos, avisos à
pauta e artigos pertinentes a linha editorial do site;
P Encaminhando banners para divulgação de eventos nos seguintes
tamanhos: 430x110 pixels ou 180x180 pixels.
O material deve ser enviado aos cuidados da subdiretora-geral do Fórum,
Geiza Rocha, para o email forumdesenvolvimentorj@gmail.com. Ela pode ser
contactada também pelo telefone (21) 2588-1352.
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Rio em Foco (programa de TV e site)

www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br/rioemfoco
www.youtube.com/forumdesenvolvimento
“Rio em Foco: aqui política e economia caminham juntas”. O bordão
resume o principal objetivo do programa de TV: abordar de que forma a
política pode impulsionar os diversos setores da economia. Semanalmente, às
segundas-feiras, às 22h, na TV Alerj (canal 12 da NET), a jornalista Geiza
Rocha entrevista empresários, gestores públicos, parlamentares, especialistas e
técnicos sobre temas relevantes na agenda de desenvolvimento do estado.
As edições do programa podem ser conferidas no site do Fórum:
www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br, que abriga uma página dedicada ao
programa. Além disso, no site é possível conferir todos as edições, entrevistas
especiais sobre ações e temas relevantes para o crescimento econômico do
estado. Vale lembrar que na TV o Rio em Foco tem reprises aos sábados às 17h
e domingos às 20h. E no canal do Fórum no Youtube, é possível assistir a todas
as edições dos programas.
Como participar?
PSugerindo pautas pelo e-mail forumdesenvolvimentorj@gmail.com;
PDivulgando o link dos programas no site e nas redes sociais;
PSe você for entrevistado, incluir no clipping da sua entidade o programa;
PPropondo entrevistados.
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Redes Sociais: Facebook

www.facebook.com/forumdedesenvolvimentodorio
Rede social com maior número de usuários no Brasil, o Facebook foi em 2016 a
principal plataforma digital do Fórum, com publicações diárias e o maior número
de usuários engajados.
Nesta rede divulgamos nossos eventos e debates, o programa Rio em Foco
e as matérias do www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Além disso, aqui
são divulgadas também as agendas das Câmaras Setoriais, eventos de parceiros e
notícias da Alerj e do Governo relativas aos temas tratados pelo Fórum.
Como participar?
PCurtindo a nossa página no Facebook;
PCompartilhando as postagens do Fórum em suas redes sociais;
PDivulgando para os membros de sua entidade as redes sociais do Fórum;
PEncaminhando propostas de conteúdo via mensagem e de campanhas
realizádas nos canais institucionais de sua entidade.
Como sugerir? Além de realizar as ações descritas acima diretamente via redes
sociais, é possível entrar em contato direto com a subdiretora-geral do Fórum,
Geiza Rocha, para encaminhar sugestões pelo forumdesenvolvimentorj@gmail.com
ou pelo telefone (21) 2588-1352.
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Redes Sociais: Twitter

www.twitter.com/forumdesenv
O Fórum está no Twitter desde 2009 e seu perfil possui atualmente 3.156
seguidores. Em 2016 aumentamos a frequência de publicações, realizando
postagens diárias nesta rede. O Twitter é a plataforma utilizada para coberturas ao
vivo dos principais eventos do Fórum, repercussão das matérias do site, divulgação
da agenda das Câmaras Setoriais e das instituições parceiras e de informações
relevantes do Governo do Estado.
Como participar?
PSeguindo o nosso perfil no Twitter;
PCompartilhando as postagens do Fórum em suas redes sociais;
PDivulgando para os membros de sua entidade as redes sociais do Fórum;
PEncaminhando propostas de conteúdo via mensagem direta e de campanhas
realizadas nos canais institucionais de sua entidade.
Como sugerir? Além de realizar as ações descritas acima diretamente via redes
sociais, é possível entrar em contato direto com a subdiretora-geral do Fórum,
Geiza Rocha, para encaminhar sugestões pelo forumdesenvolvimentorj@gmail.com
ou pelo telefone (21) 2588-1352.
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Redes Sociais: Youtube

www.youtube.com/user/forumdesenvolvimento
O site de compartilhamento de vídeo mais popular da internet reúne os
programas Rio em Foco, as reportagens sobre os eventos realizados pelo Fórum
feito pela TV Alerj, vídeos institucionais e listas de vídeos por assunto. O canal
do Fórum chegou em 2016 a mais de 52 mil visualizações.
Alem disso, disponibilizamos campanhas e anúncios veiculados pelas
entidades que compõem Fórum.
Como participar?
PInscrevendo-se no canal do Fórum para receber as atualizações de novos
vídeos e compartilhando o conteúdo postado em nosso canal na sua rede social
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Redes Sociais: Scribd e Issuu

www.scribd.com/forumdesenv

www.issuu.com/forumdesenvolvimentorj
O Scribd e o Issuu são plataformas de compartilhamento de documentos,
como livros eletrônicos, trabalhos de pesquisa e/ou apresentações de slides.
Com isso, podemos divulgar todos os documentos de um determinado evento
ou reunião de câmara e publicações do Fórum disponibilizadas em meio virtual.
Como participar?
PInscrevendo-se nos canais para receber as atualizações de novas publicações;
PCompartilhando e baixando os documentos disponibilizados ;
PEncaminhando sugestões de publicações interessantes, em formato PDF,
para compor a biblioteca do Fórum pelo forumdesenvolvimentorj@gmail.com ou
pelo telefone (21) 2588-1352.
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Redes Sociais: Instagram

www.instagram.com/forumdesenv
Como utilizamos: É uma rede social online de compartilhamento de fotos
e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar filtros digitais e compartilhálos em uma variedade de serviços. O Fórum aderiu ao Instagram em março de
2016. É nesta rede que postamos registros dos eventos, reuniões de câmaras e
também divulgarmos à agenda de eventos do Fórum.
Como participar?
PSeguindo o perfil do Fórum nesta rede social, curtindo, comentando e
compartilhando as fotos e imagens postadas.
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Redes Sociais: Linkedin

bit.ly/linkedinfórum
O Linkedin, plataforma de relacionamento profissional e de
conteúdo, alcançou este ano 27 milhões de usuários no Brasil,
e registra um crescimento de cem mil pessoas por semana.
O Fórum ampliou sua participação nesta rede em 2016, publicando conteúdo
diário e criando, além de uma página institucional, páginas exclusivas para cada
Câmara Setorial. Elas reúnem notícias e artigos relacionados a diversos setores
estratégicos do estado do Rio de Janeiro: Agronegócios; Cultura, Turismo e
Esporte; Desenvolvimento Sustentável; Energia; Formação Profissional e
Educação Tecnológica; Gestão e Políticas Públicas; Infraestrutura e Logística;
Tecnologia.
Como participar?
PSeguindo as páginas do Fórum nesta rede social, curtindo, comentando e
compartilhando as publicações postadas.
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ALERJ - ABAV-RJ - ABE - ABEOC-REGIONAL RJ - ABES
ABIH-RJ - ACRio - ADESG-RIO - AEERJ - AMCHAM-RIO
ANPROTEC - CEBDS - CIEE - CLUBE DE ENGENHARIA
CRC-RJ - FAERJ - FACERJ - FECOMÉRCIO-RJ
FETRANSCARGA - FETRANSPOR - FGV - FIRJAN
GESTRIO - IBP - PUC-RIO - REDETEC - RCE-RJ/UNU
RIO CONVENTION & VISITORS BUREAU
SEBRAE-RJ - SESCON-RJ - SNA - SINDRIO - UCAM
UENF - UERJ UEZO - UFF - UFRJ - UVA

Palácio Tiradentes
Rua Primeiro de Março, s/n, Sala 127 - Praça XV
Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20010-090
Tels: +55 21 2588-1352 - Fax: +55 21 2588 1176
E-mail: forumdesenvolvimentorj@alerj.rj.gov.br
www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br

