
REALIZAÇÃO:

UM EXCELENTE NEGÓCIO



REALIZAÇÃO:

APRESENTAÇÃO

Em parceria com a Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia 

(Fecomércio-BA) o Sindicato dos Hospitais e 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Estado da Bahia (SINDHOSBA) promoverá nos 

dias 14 e 15 de setembro de 2016 o V FÓRUM 

DE RELAÇÕES TRABALHISTAS no auditório da 

Fecomércio-BA. 

Voltado para prossionais da saúde, comércio, 

direito e áreas ans, o fórum tem o objetivo de aproximar os empresários do judiciário trabalhista, 

além de aprimorar conhecimentos sobre as novidades legislativas do direito do trabalho. A intenção 

é apresentar aos representantes da área trabalhista a realidade vivenciada por estabelecimentos de 

serviços privados do Estado. 

O evento surgiu em 2012, através da iniciativa do Sindhosba, e de lá para cá tem trazido para a 

discussão temas de grande relevância, entre eles as ações regressivas acidentárias, assédio moral, 

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, cooperativas de trabalho, despedida indireta do 

contrato de trabalho, termo de ajuste de conduta, estabilidade sindical e duração patológica do 

processo. Para o evento deste ano estamos montando uma programação cheia de novidades.



REALIZAÇÃO:

PÚBLICO DO EVENTO

O público do evento é composto em sua 

grande maioria por prossionais da área de 

recursos humanos.  Na última edição do 

fórum foram 57,14% de pessoas deste setor. 

Além desses, 28,58% eram da área jurídica. 

Empresários e contabilistas representaram 

5,71% cada e estudantes 2,86% do público 

do evento. 



REALIZAÇÃO:

SAIBA COMO INVESTIR



REALIZAÇÃO:

COTA OURO

Ÿ Logotipo em destaque na ferramenta de disparo de e-mail do evento para mais de 10 mil 

contatos;

Ÿ 20 inscrições cortesia para o evento (enviar lista de participantes, até o dia 10/09);

Ÿ Divulgação da empresa no Facebook do evento (3 vezes);

Ÿ Inclusão de logotipo em todas as peças de divulgação na modalidade de patrocinador;

Ÿ Inserção de material de divulgação na pasta do evento (tamanho máximo A4 e até 4 

lâminas);

Ÿ Anúncio da parceria para o mailing através do aplicativo WhatsApp;

Ÿ Banner da empresa em área de destaque no site do evento (659x415 pixels);

Ÿ Banner físico na área de relacionamento do evento (formato até 1 x 2m);

Ÿ Inclusão do logotipo nos anúncios dos meios de comunicação utilização para divulgação do 

evento (rádio, TV, jornal, internet e etc.), caso existam. 

 INVESTIMENTO = 5 MIL REAIS 



REALIZAÇÃO:

COTA PRATA

Ÿ Logotipo em destaque na ferramenta de disparo de e-mail do evento para mais de 10 mil 

contatos;

Ÿ 12 inscrições cortesia para o evento (enviar lista de participantes, até o dia 10/09);

Ÿ Divulgação da empresa no Facebook do evento (2 vezes);

Ÿ Inclusão de logotipo em todas as peças de divulgação na modalidade de patrocinador;

Ÿ Inserção de material de divulgação na pasta do evento (tamanho máximo A4 e até 4 

lâminas).

Ÿ Banner físico na área de relacionamento do evento (formato até 1 x 2m);

Ÿ Inclusão do logotipo nos anúncios dos meios de comunicação utilização para divulgação do 

evento (rádio, TV, jornal, internet e etc.), caso existam. 

 INVESTIMENTO = 3 MIL REAIS 



REALIZAÇÃO:

COTA BRONZE

Ÿ Logotipo em destaque na ferramenta de disparo de e-mail do evento para mais de 10 mil 

contatos;

Ÿ 4 inscrições cortesia para o evento (enviar lista de participantes, até o dia 10/09);

Ÿ Divulgação da empresa no Facebook do evento (1 vez);

Ÿ Inclusão de logotipo em todas as peças de divulgação na modalidade de patrocinador;

Ÿ Inserção de material de divulgação na pasta do evento (tamanho máximo A4 e até 4 lâminas);

 INVESTIMENTO = 1(HUM) MIL REAIS 



REALIZAÇÃO:

CONTATO:

Ÿ MÁRCIO BOAVENTURA

E-MAIL: comunicacao@sindhosba.org.br

TELEFONE: 71 3082-3771 / 99319-0680
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