CENTRO EMPRESARIAL
DA CONSTRUÇÃO
A sede do SINDUSCON-RIO, onde se reúnem as empresas da Indústria da Construção
Civil, construtores e fornecedores fluminenses dispõe de excelentes instalações,
onde suas empresas podem realizar os mais diversos tipos de eventos – seminários,
palestras, cursos, workshops, para divulgação de novos empreendimentos, produtos,
treinamentos, eventos sociais, etc.
Os preços das locações estão entre os menores quando comparados a espaços de
condições semelhantes. E para empresas que estão regularmente registradas no
Conselho são concedidos descontos especiais.
O Centro Empresarial dispõe de total infraestrutura de apoio em seus espaços: auditório, salão
multiuso e salas de trabalho, facilitando a realização de eventos.

A sede do SINDUSCON-RIO está localizada no Centro antigo do Rio, próximo ao Corredor Cultural,
numa região de fácil acesso.

Há estacionamentos próximos ao SINDUSCON-RIO nos seguintes endereços:


Rua do Senado, 68, 110, 185 e 248/256.

O SINDUSCON-RIO FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 17H.
Entre em contato com o Departamento de Marketing e conheça detalhes, ou faça uma visita, à Rua
do Senado, 213 - Centro.
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VALORES DE LOCAÇÃO
Período integral
(das 9h às 17h)

½ Período

Capacidade

Auditório
Haroldo Lisboa da Graça Couto

R$ 1.700,00

R$ 850,00

120 pessoas

Salão Multiuso

R$ 1100,00

R$ 550,00

120 pessoas

Salão de Encontro

R$ 700,00

R$ 350,00

30 pessoas

Sala de Reuniões

R$ 500,00

R$ 250,00

7 pessoas

EQUIPAMENTOS
Sonorização (inclui dois microfones sem fio, um microfone de lapela, e
3 microfones fixos)

R$ 110,00

Flip Chart c/ 10 folhas

R$ 33,00

Gravador

R$ 55,00

Caneta laser

R$ 22,00

Datashow

R$ 220,00

Laptop

R$ 110,00

Mouse sem fio

R$ 33,00

Porta banner

R$ 22,00 cada

Telão

cortesia

Wifi

cortesia

SERVIÇOS
Xerox (unidade)

R$ 0,25

Recepcionistas

a combinar

Segurança para eventos especiais

a combinar

e-mail Marketing

R$ 300,00
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Coffee break 1

Coffee break 2

Água
Café
1 tipo de suco
1 tipo de biscoito doce
1 tipo de sanduíche/ ou pão de queijo
1 tipo bolo doce

R$ 13,00 por pessoa

Água
Café
2 tipos de sucos
1 tipo biscoito amanteigado
1tipo de biscoito doce
2 tipos de sanduíches
2 tipos de bolos doces
Pão de queijo
Esfirras

R$ 23,00 por pessoa

Café da manhã
Água
Café
Achocolatado
2 tipos de sucos
Fruta da estação
2 tipos de sanduiches
Croissant
2 tipos de bolos doces
Pão de queijo
1 tipo de biscoito doce
1 tipo de biscoito amanteigado

R$ 27,00 por pessoa



Não cobramos taxa de serviço e ISS



As empresas associadas ao SINDUSCON-RIO têm a sua disposição, sem custo, a Sala de
Reuniões. Para os demais espaços 50% de desconto, exceto nos itens a combinar, serviços de
terceiros e coffee break.



Caso a empresa necessite de outros serviços, aqui não incluídos, o SINDUSCON-RIO pode
providenciar a partir de solicitação por escrito.



Forma de pagamento: DEPÓSITO EM CONTA - 50% no ato da reserva e 50% com quarenta e
oito horas de antecedência ao evento.

MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE (21) 2221 5225, RAMAL 209, FALAR COM
SILVANA MONTANARI.
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