


 

A CSB realizará seu III Congresso entre os dias 9 e 11 de setembro de 2021, além de 4 
dias de seminários preparatórios ao longo dos meses de julho e agosto. Os eventos 
reunirão personalidades políticas, acadêmicas e sindicais de peso, contando já com a 
presença confirmada de Ciro Gomes, Márcio Pochmann e  Clemente Ganz.

Oportunidade única para você divulgar sua marca dentro das transmissões ao vivo 
que acontecerão no ecossistema digital da central.

Somente no último ano essa rede de páginas (Facebook, Youtube, Twitter e 
Instagram)  alcançou mais de 15 milhões de pessoas, realizando lives com alcance 
único de +3 milhões de usuários. Além disso o Congresso irá receber representantes 
de mais de 900 sindicatos filiados que representam cerca de 5 milhões de 
trabalhadores em todos os estados do Brasil.



+ de 900 
sindicatos filiados

presente em

todo o Brasil

+de 5 milhões
de trabalhadores 

representados

Institucional CSB 



+ de 15 milhões
de pessoas alcançadas
no último ano

+ de 100 mil 
seguidores

CSB nas redes



CSB nas redes



Sindicatos
mais de 900 

sindicatos filiados
e 5 milhões de 
trabalhadores 
representados

Perfil do Público Alvo

Servidores 
públicos

case de sucesso

Eleitores 
progressistas

de esquerda e 
centro-esquerda



Cases de Sucesso

Lives Dia do Trabalhador 
(1 de maio de 2020)
Alcance de mais de 1 milhão de pessoas
em todas as redes da Central e Antonio Neto 

Live com Neto
e Lives do trabalhador
Alcance de mais de 3 milhões de pessoas

Clique
e assista

https://www.facebook.com/337894326615979/videos/598341741066055
http://www.youtube.com/watch?v=DLr8ZSKst9c


Cases de Sucesso

Lives Dia do Trabalhador 
Alcance de mais de 1 milhão de pessoas
em todas as redes da Central e Antonio Neto 

Live com Neto
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Alcance de mais de 3 milhões de pessoas
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Propostas de cota de patrocínio

COTA ESMERALDA
R$10 mil 

Aplicação do logo como 
apoiador nos materiais
do III Congresso
 
Exemplos: logo aplicado no 
card de divulgação, logo 
aplicado no hotsite, logo 
aplicado na capa de 
facebook, logo aplicado em 
material impresso que por 
ventura venha a ser feito.

COTA OURO
R$20 mil

Aplicação do logo como 
patrocinador nos materiais 
do III Congresso e durante 
as lives do congresso 
(preparatórias e nos três 
dias de congresso)
 
Exemplo: além dos 
benefícios da Cota 
Esmeralda o logo terá um 
display na thumb, gcs, tela 
de espera e template das 
lives.

COTA DIAMANTE
R$50 mil

Aplicação do logo como 
patrocinador nos materiais do III 
Congresso + divulgação de vídeo 
institucional de 30 segundos nos 
Seminários Congressuais e 
divulgação na abertura e 
encerramento durante as falas 
de Antonio Neto.



Programação Pré-Congresso

Serão 4 dias de seminários preparatórios nos dias
23 de julho, 6, 13 e 20 de agosto com as seguintes pautas e convidados:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (23/07)
 

14H | Projeto Nacional de Desenvolvimento
Ciro Gomes e Antonio Neto 

 
15H | Os caminhos para a geração de emprego

Nelson Marconi, Clemente Ganz e Márcio Pochmann
 

16H | A revogação da destruição neoliberal
Alessandro Molon, Maria Lúcia Fatorelli e Fausto (DIESSE)

 
17H | O projeto Biden e as lições para o Brasil

Mangabeira, Elias Jabbour e Katia Abreu
 

18H | O caminho para o Desenvolvimento Sustentável
Marina Silva, André Lara Resende e Rogério Studart

 
19H | Um projeto soberano de País - o papel das empresas públicas no desenvolvimento nacional

Gilberto Bercovicci, Léa Vidigal e Roberto Requião



Programação Pré-Congresso

MOVIMENTO SINDICAL E O FUTURO DO EMPREGO (06/08) - convidados à confirmar

Os impactos da COVID-19 no mercado de trabalho (14H)

Reforma Sindical – PEC 196/20 (15H) 

Financiamento Sindical (16H)

A precarização do emprego e os novos modelos de trabalho (17H)

Reforma Administrativa - A destruição do Serviço Público Brasileiro (18H)

Direito Comparativo: Convenções Internacionais da OIT (19H)



Programação Pré-Congresso

DEMOCRACIA, CONSTITUIÇÃO E OS DIREITOS HUMANOS (13/08) - convidados à confirmar

A agenda das mulheres trabalhadoras em um Projeto Nacional de Desenvolvimento (14H)

A defesa do SUS e dos princípios democráticos da Constituição de 1988 (15H)

O direito de lutar (16H)

Os caminhos para a superação do Racismo no mercado de trabalho (17H)

O papel das Forças Armadas na Democracia Brasileira (18H) 
 
Democracia e Frente Ampla: Os caminhos para 2022 (19H)



Programação Pré-Congresso

A AGENDA DOS TRABALHADORES BRASILEIROS (20/08) - convidados à confirmar

A Reforma Tributária que queremos (14H)

A agenda dos Trabalhadores Rurais (15H)
 
Agenda Parlamentar das Centrais Sindicais (16H)

A luta pela carreira única na Segurança Pública (17H)

O desmonte das NRs e da Saúde do Trabalho (18H)
 
Os caminhos para derrotar Jair Bolsonaro e o projeto neoliberal (19H)



CONTATOS ASSESSORIA CSB

Para contratar cotas de patrocínio ou demais dúvidas referentes ao Congresso entrar 
em contato com:

Alessandro Rodrigues -  alessandro@csb.org.br ou csb@csb.org.br 

mailto:alessandro@csb.org.br
mailto:csb@csb.org.br



