
OPORTUNIDADE DE
PATROCÍNIO

21 e 22 de 
novembro de 2019

Porto Alegre/RS



A Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul – SATERGS é
uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por advogados que atuam na área
empresarial e por sociedades de advogados que mantenham em seu quadro permanente
advogados empresariais.

Desde a sua fundação, em 3 de julho de 1989, a SATERGS representa os interesses de seus
associados, visando o aprimoramento de suas atividades. Entre outras finalidades, a Associação
promove o incremento do relacionamento entre seus associados e lhes proporciona serviços que
facilitamseu exercício profissional.

A SATERGS realiza e propõe reuniões e palestras mensais sobre temas de interesse dos
associados, tais como o III Congresso Sul-Brasileiro de Advogados Trabalhistas (em parceria com a
AGETRA), o Congresso dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul e o Simpósio
de Relações do Trabalho (em parceria com a FIERGS).

A SATERGS é a única associação de advogados trabalhistas que reúne apenas os profissionais
que representam empregadores. Assim, atua no campo político-institucional na defesa dos
interesses de seus associados, procurando influir no processo legislativo, no aperfeiçoamento da
jurisprudência e na escolha dos integrantes dos Tribunais do Trabalho e das Cortes Superiores.

Conheça mais: www.satergs.org.br

http://www.satergs.org.br/


Conheça a SATERGS:  

www.satergs.org.br

A diretoria da SATERGS é composta por presidente, vice-presidente, diretor secretário,

diretor tesoureiro, diretor  cultural, diretor de comunicação, diretor social. Sua gestão é bienal e

conta com sete cargos. Conforme segue abaixo:

Presidente: Eugênio Hainzenreder Júnior 

Vice-Presidente: Camilo Gomes de Macedo

Tesoureiro: Luiz Fernando dos Santos Moreira

Secretária-Geral: Márcia Helena Somensi

Diretores:

Ana Carolina do Prado Lima Petrucci

Cláudio Dias de Castro

Daniela Farneda
Gilberto Sturmer
Henrique José da Rocha  
Jacqueline Rocio Varella  
Lúcia Jobim Azevedo
Marco Aurélio Garcia Viola
Maurício de Carvalho Goes
Tomás Cunha Vieira

Delegados
André Renato Zuco - Caxias do Sul
Claudio Garcez - São Leopoldo
Flávio Maschietto - São Paulo
Frank Peluffo - Rio Grande/Pelotas
Gaudio Ribeiro de Paula - Brasília
Luis Steffen - Gramado
Poliana Debiasi - Santa Cruz do Sul/Vera Cruz
Rodrigo da Silva Vieira - Marau/Passo Fundo
Solange Neves - Novo Hamburgo
Tiago Robinson - Santa Maria

http://www.satergs.org.br/


OBJETIVOS

Realizar um evento jurídico para

profissionais do direito, empresários e
lideranças sindicais do Sul do Brasil, em parceria

com as Associações, Institutos, Entidades e

Órgãos Públicos;

Interagir com a advocacia, magistratura,

procuradorias e entidades para discutir a Justiça

e o DireitodoTrabalho;

Trocar experiências e conhecimentos,

debatendo a eficácia e modernidade do Direito

do Trabalho e elaborando, como resultado do
debate, propostas legislativas para seu

aprimoramento.
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Por que ser

patrocinador?

O patrocínio é uma das melhores alternativas para construir, ampliar, fortalecer e
preservar a imagem corporativa, social e institucional de uma empresa. Porém, para

que essa ferramenta dê bons resultados, é importante que a marca esteja associada

a um evento que lhe agregue visibilidade, credibilidade eseriedade.

O patrocínio representa a oportunidade do uso eficiente do orçamento

comercial/marketing para geração de leads, para estabelecer novas relações,

consolidar as relações já existentes, fortalecer sua marca proporcionando estratégias
de marketing para sua empresa (dentro do seu mercado alvo) e alcançar não

apenas os participantes do evento, mas também os executivos tomadores de decisão do

meio, que receberão divulgações impressas e eletrônicas do evento, com sua marca
presente.

Proporcionamos que sua empresa consiga juntar clientes e potenciais clientes no

mesmo ambiente, encurtando distâncias de relacionamento, proporcionando
apresentação e convencimento de interesses comerciais e institucionais com mais

efetividade. A construção de marca acaba sendo uma consequência (muito

importante)ao redor desses pilares.

Confira as cotas disponíveis e participe!



COTA OURO
Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

▪ BENEFÍCIOS PRÉ-EVENTO

Logo no website do evento (acesso obrigatório para inscrições)

Logo no e-mails marketing do evento (envios quinzenais para mailing de 35.000 advogados)  

Logo no folders do evento (distribuição em pontos estratégicos e junto à instituições apoiadoras)

Logo nas divulgações no Instagram da SATERGS

▪ BENEFÍCIOS DURANTE O EVENTO

Divulgação de vídeo institucional (cedido pelo patrocinador) nos intervalos da programação científica; 

Logo no palco 

Logo nos crachás (uso obrigatório de participantes e palestrantes)  

Logo nas pastas (entregues à todos os participantes e palestrantes)

Colocação de material institucional ou promocional nas pastas dos participantes (máximo 2 folhas, 

tamanho A4)

05 (cinco) inscrições cortesia

▪ BENEFÍCIOS PÓS-EVENTO

Mailing dos inscritos no evento

Forma de Pagamento: máximo de três

parcelas mensais e consecutivas a partir do

fechamento da cota de Patr ocínio, não

ultrapassando a data do evento.



Forma de Pagamento: máximo de três

parcelas mensais e consecutivas a partir do

fechamento da cota de Patr ocínio, não

ultrapassando a data do evento.

COTA PRATA
Investimento: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

▪ BENEFÍCIOS PRÉ-EVENTO

Logo no website do evento (acesso obrigatório para inscrições)

Logo no e-mails marketing do evento (envios quinzenais para mailing de 35.000 advogados)  

Logo no folders do evento (distribuição em pontos estratégicos e junto à instituições apoiadoras)

▪ BENEFÍCIOS DURANTE O EVENTO

Logo no crachás (uso obrigatório de participantes e palestrantes)  

Colocação de material institucional ou promocional nas pastas dos participantes (máximo 2 folhas, 

tamanho A4)

03 (três) inscrições cortesia

▪ BENEFÍCIOS PÓS-EVENTO

Mailing dos inscritos no evento

COTA PRATA
Investimento: 



Forma de Pagamento: máximo de três

parcelas mensais e consecutivas a partir do

fechamento da cota de Patr ocínio, não

ultrapassando a data do evento.

COTA BRONZE
Investimento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

▪ BENEFÍCIOS PRÉ-EVENTO

Logo no website do evento (acesso obrigatório para inscrições)

Logo no e-mails marketing do evento (envios quinzenais para mailing de 35.000 advogados)  

▪ BENEFÍCIOS DURANTE O EVENTO

Logo no crachás (uso obrigatório de participantes e palestrantes)  

02 (duas) inscrições cortesia



Forma de Pagamento: máximo de três

parcelas mensais e consecutivas a partir do

fechamento da cota de Patr ocínio, não

ultrapassando a data do evento.

COTA ESCRITÓRIO PARCEIRO
Investimento: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

▪ BENEFÍCIOS PRÉ-EVENTO

Logo no website do evento (acesso obrigatório para inscrições)

▪ BENEFÍCIOS DURANTE O EVENTO

02 (duas) inscrições cortesias;  

Logomarca no telão do evento, em apresentação rotativa de logos



Comercialização
ELO Eventos

contato@criandoelo.com.br 

Estamos à disposição para sanar 

quaisquer dúvidas e reiteramos 

que sua participação será de

extrema importância para a 

realização e sucesso deste evento!

Diretoria SATERGS


