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Canais de comunicação e atendimento a participantes e assistidos 

  
 

A SIAS está permanentemente ajustando/melhorando seus canais de comunicação e 

atendimento visando facilitar aos participantes e assistidos o contato e maior proximidade 

com a Entidade.  

  

Os assuntos “comunicação e atendimento” merecem especial atenção, motivo pelo qual 

existe uma “Gerência de Relacionamento com o Participante”, dotada de equipe treinada, 

sistemas de informática e rotinas bem definidas visando o desenvolvimento dessas 

atividades da melhor forma possível.  

  

Os atuais canais de comunicação e atendimento da SIAS são: 

  

 Site na internet www.sias.org.br;  

 Informes periódicos SIAS Notícias e SIAS Comunica; 

 Informe digital NET Sias; 

 Equipe de atendimento presencial na sede da Entidade; 

 Central de Atendimento Telefônico PABX e FAX (com 0800 para ligações fora do Rio 

de Janeiro);  

 E-mail: atendimento@sias.org.br;  e o 

 Relatório Anual de Informações – RAI. 

  

A Gerência de Relacionamento com o Participante possui, ainda, um Sistema de 

Atendimento onde ficam registradas todas as demandas juntamente com os respectivos 

andamentos, providências e soluções.  

  

Para completar o rol de canais de comunicação e atendimento, recentemente foi criada 

uma Ouvidoria por meio da qual poderão ser dirigidas à SIAS reclamações, elogios e 

sugestões. 

  

Por fim, informamos que está em vias de ser implementada nova rotina de comunicação 

por meio de SMS, ou seja, mensagem curta via celular.  
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Observações: 

  

 A mensagem eletrônica (e-mail) é a ferramenta de comunicação mais rápida e segura 

uma vez que possibilita o registro documental do assunto a ser tratado; 

  

 As ligações telefônicas para a Central de Atendimento da SIAS são gravadas visando 

segurança das informações para o participante ou assistido e para a Entidade; 

  

 Na dúvida sobre qualquer assunto relativo à SIAS, o participante ou assistido deve 

procurar diretamente à Entidade por um dos canais de comunicação e atendimento 

aqui mencionados, evitando, assim, orientações indevidas às quais a Entidade não se 

responsabiliza; 

  

 Mantenha sempre seu cadastro de informações atualizado! A atualização feita no 

IBGE não significa atualização na SIAS.  

  

O participante ou assistido não deve hesitar em contatar a SIAS em caso de dúvidas! A 

boa e correta informação é imprescindível para garantir a melhor utilização de seus 

direitos ou benefícios! 

  

  

RJ, 03 de abril de 2014. 
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