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Porto Alegre/RS, xx de xxxxxxx de 2023. 
PARA  
XXXXXXXXXo 
XXXXXXXXX /  
 
 
ASSUNTO: Proposta para divulgação de serviços/produtos pelo SINDITESTRS 
 
 
Prezado (a), 
 
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do RS – SINDITESTRS propicia a 
oportunidade de divulgar a marca, produtos e serviços entre outros (relacionados à Segurança e 
Saúde do Trabalho) DIRETAMENTE para mais de 3.700 profissionais que dispomos cadastro com 
e-mail ativo, além de anúncio no site com alcance bem superior a este número de Profissionais da 
Categoria no Estado, conforme segue: 
 
PROPOSTA 1 (anúncio rodapé) 

 Anúncio no rodapé do site do Sindicato, colocando logo/figura com link para o anunciante; 

 Período de 06 meses - Valor de R$ 120,00; 

 Período de 12 meses - Valor de R$ 200,00. 
 

 
Proposta 1: logo/figura “passando” e com link para o anunciante 

 
PROPOSTA 2 (envio de e-mail) 

 Envio de e-mail para os (as) Técnicos (as) cadastrados no Sistema do Sindicato com 
notícia/informação e link para o anunciante no próprio texto; 

 Periodicidade: por demanda contratada, sendo no máximo uma vez a cada 60 dias; 

 Valor de R$ 250,00 para cada envio de e-mail contratado. 
 
PROPOSTA 3 (anúncio rodapé + envio e-mail) 

 Em contratando a PROPOSTA 1 (R$ 120,00 ou R$ 200,00), durante a vigência desta, envio de 
e-mail para os (as) Técnicos (as) cadastrados no Sistema do Sindicato com notícia/informação 
e link para o anunciante no próprio texto; 

 Valor de R$ 100,00 para cada envio de e-mail contratado (máximo uma vez a cada 60 dias). 
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PROPOSTA 4 (destaque no site + anúncio rodapé) 

 Na página inicial do site do Sindicato, publicar com destaque (figuras alternando posição), 
notícia/informação e link para o anunciante; 

 Período de 15 dias corridos com no máximo um anúncio a cada 60 dias; 

 Exclusividade como anunciante externo neste espaço durante o período contratado; 

 Valor de R$ 200,00 por veiculação neste formato. 
 

 
Proposta 4: logo/figura “alternando posição” e link para o anunciante. 

 
PROPOSTA 5 (destaque no site + anúncio rodapé + envio e-mail) 

 Em contratando a PROPOSTA 4 (R$ 200,00), durante a vigência desta, envio de e-mail para 
os (as) Técnicos (as) cadastrados no Sistema do Sindicato com notícia/informação e link para 
o anunciante no próprio texto; 

 Valor de R$ 100,00 para cada envio de e-mail contratado (máximo uma vez a cada 60 dias). 
 

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail sinditestrs@sinditestrs.org.br ou 
fones (51) 3221-7120 ou 9962-99230 (WhatsApp). 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

_______________________________ 
Nílson Airton Laucksen 

Presidente do SINDITESTRS 
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