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SOCIEDADE SUL BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA 

 

 As  Associações SCO, APO e SORIGS, são entidades sem fins lucrativos, tem por finalidade trabalhar para o progresso e 

desenvolvimento da oftalmologia sul brasileira. 

 Tendo como objetivo, estudar e discutir os assuntos pertinentes à sua finalidade, estabelecendo, sempre que possível, o ponto de 

vista da Sociedade sobre a questão em foco, fomentando e desenvolvendo a pesquisa oftalmológica, através de trabalho e zelo com respeito à 

ética profissional em defesa da regulamentação e fiscalização do exercício da especialidade. 

 Sempre que possível, as Associações buscam promover e colaborar em cursos de aperfeiçoamento, congressos, jornadas, 

simpósios e reuniões oftalmológicas, tais como o XVI Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia. 



O Evento 

 As Associações SCO, APO e SORIGS irão promover na cidade de Florianópolis, o XVI Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia, um 
evento de profissionais efetivamente comprometidos e interessados no aprimoramento técnico científico da especialidade. 
 
 As associações oftalmológicas dos estados do Sul (SC, PR e RS) sempre buscaram o respeito e a credibilidade junto aos seus pares, 
na medida em que realizam mais um evento, que, desde o 1º Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia realizado em 2017, vem reunindo 
destacados e conceituados profissionais não só do sul do país, mas de todo território nacional.  
   
 O evento abordará as mais diversas áreas da especialidade como (Catarata, Refrativa, Retina, Plástica Ocular, Glaucoma, Córnea, 
Lentes de Contato, Estrabismo, Tumores, Oftalmopediatria e Curso de Auxiliares em Oftalmologia), onde os participantes serão motivados a 
demonstrar suas bem sucedidas experiências e consequentes ensinamentos. 

Público Alvo 
 
·     Médicos Oftalmologistas 
·     Médicos Residentes em Oftalmologia 
·     Acadêmicos de Medicina 

Expectativa de público 
 

1.000 profissionais 
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Artur Schaeffer 
Ayrton Roberto Branco Ramos 

Terla Castro 

João Artur ETZ Júnior 

João Rafael de Oliveira Dias (Diretor científico) 
Márcia Ruaro de Mêneghi (Coordenadora) 

  
Eduardo Buchelle Rodrigues 

Gustavo da Silva Lima 
João Luiz Lobo Ferreira 
Luiz Felipe Hagemann 
Ramon Coral Ghanem 

Presidente do congresso Comissão Executiva 

Comissão Científica 
Comissão Avaliadora  

dos trabalhos Científicos 

Andresson Figueiredo 
Diane Marinho 
Glauco Mello 
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 Floripa - Como é carinhosamente conhecida, é a capital do Estado de Santa 

Catarina, uma cidade moderna e cosmopolita, onde o novo e o antigo convivem 

harmoniosamente, quer nos balneários agitados, quer nas pacatas vilas de 

pescadores. 

 

 Paisagens naturais que estão entre as mais belas do Brasil. 

 

 Mais de 42 praias, inúmeros parques, reservas naturais, praças, lagoas e dunas.  

 

 Ótima infra-estrutura urbana, humana e social. Segundo dados da ONU é a 

capital com melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil,  

 

 Florianópolis oferece ainda um dos mais modernos parques hoteleiros do Brasil,  

Shoppings, Teatros, Cinemas e Restaurantes de nível internacional com várias 

especialidades. 

Florianópolis - Cidade do Evento 
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Local do Evento - CentroSul 

 O Centro de Convenções da capital catarinense, CentroSul, está localizado na região central da cidade de Florianópolis, na via de acesso à Ilha, 

com vista para o cartão postal mais célebre do estado de Santa Catarina, a ponte HERCÍLIO LUZ, em local privilegiado às margens da Baia Sul. 

 Construído dentro da mais moderna técnica de espaços flexíveis e multifuncionais, o CentroSul pode sediar desde pequenas reuniões até 

eventos de grande porte: shows, congressos, palestras, feiras, entre outros, com a estrutura e segurança necessárias. 

 Um espaço moderno, versátil e na melhor localização da cidade, que oferece uma infraestrutura extremamente funcional, podendo receber até 

sete atividades simultaneamente em uma área total de 15.000m².  

24, 25 e 26 de JUNHO/2021 
CentroSul  

Centro de Convenções de Florianópolis/SC 



ÁREA DE  
EXPOSIÇÃO 

24, 25 e 26 de JUNHO/2021 
CentroSul  

Centro de Convenções de Florianópolis/SC 



COTAS DE PATROCÍNIO 
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Patrocínio Diamante 

10 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 
10 credenciais 

como expositor 
Logo no Portal de Entrada 
do Centro de Convenções 

LOGO NO PORTAL SIMPÓSIO 
Simpósio Satélite DE 30’ 

Lunch Box (fornecido pelo 
patrocinador) 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 
Estande com montagem 

básica de 15 m², em 
localização privilegiada. 

SINALIZAÇÃO 
Inserção da logomarca com 

destaque na sinalização interna 
do evento. 

IMPRESSOS 
Inserção da logomarca no 

material impresso do evento 
(Programa Final e bloco) 

DIVULGAÇÃO 
Colocação de material impresso 

na pasta dos congressistas 
(fornecido pelo patrocinador) 

CITAÇÃO NA ABERTURA VÍDEO INSTITUCIONAL 
Citação do nome do 

patrocinador pelo mestre de 
cerimônia na abertura do 

evento. 

Veiculação de vídeo institucional 
com a duração máxima de 1 minuto 
na abertura do evento (fornecido 
pelo patrocinador) 
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08 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 

08 credenciais 
como expositor 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com montagem 
básica de 12 m². 

SINALIZAÇÃO 

Inserção da logomarca na 
sinalização interna do evento. 

IMPRESSOS 

Inserção da logomarca no 
material impresso do evento 

(Programa Final e bloco) 

DIVULGAÇÃO 

Colocação de material impresso 
na pasta dos congressistas 

(fornecido pelo patrocinador) 

CITAÇÃO NA ABERTURA 

Citação do nome do 
patrocinador pelo mestre de 

cerimônia na abertura do 
evento. 

Patrocínio Ouro 
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Patrocínio Prata 

06 inscrições cortesia para 
o evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 

06 credenciais 
como expositor 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE ESTANDE 

Estande com montagem 
básica de 9 m². 

IMPRESSOS 

Inserção da logomarca no 
material impresso do evento 

(Programa Final e bloco) 
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Patrocínio Bronze 

04 inscrições cortesia 
para o evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE IMPRESSOS 

Inserção da logomarca no 
material impresso do evento 

(Programa Final e bloco) 
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Expositor 

O valor relativo aos estandes para a “Categoria Expositor”, será de acordo com o número do estande / planta, bem como 

de acordo com o valor do m², conforme abaixo especificado: 

O espaço só será confirmado após a assinatura do  contrato. 

O pagamento poderá ser parcelado sem reajuste, desde que quitado o valor total até o dia 30 de maio de 2020. 

Informações Comerciais – Attitude Promo: 

48 3047-7600 – meri@attitudepromo.com.br 
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ORGANIZAÇÃO LOCAL 

REALIZAÇÃO 

www.sulbra.com.br 


