REALIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
APRMFC

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
SBMFC

CONVITE
A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) é a entidade
nacional que congrega os Médicos de Família e Comunidade, generalistas, clínicos e outros profissionais
da Saúde que atuam em Unidades de Saúde e outros serviços de Atenção Primária à Saúde (APS),
incluindo os da Estratégia Saúde da Família (ESF), prestando atenção à saúde geral, integral e de
qualidade a indivíduos, famílias e comunidades. Incluem também professores, preceptores,
pesquisadores e outros profissionais que atuam ou estão interessados nesta área.
Fundada em 5 de dezembro de 1981, é uma associação científica, sem finalidade lucrativa, e
tem como missão o desenvolvimento e o fortalecimento da Medicina de Família e Comunidade no Brasil,
como estratégia fundamental para a construção de uma atenção primária de qualidade e estruturante
para o SUS.
Ao longo dos seus 34 anos de existência vêm defendendo a construção de um sistema de saúde
de fato universal para os Brasileiros, com a centralização da atenção primária, como forma de ordenar e
coordenar o cuidado das pessoas no SUS.
Em todos estes anos a entidade promoveu diversos eventos científicos: os Congressos
Brasileiros, que em 2015 completaram a 13ª edição, os congressos promovidos por suas regionais em
todo o Brasil, além de ter recebido a 12ª Conferência Mundial de Saúde Rural da WONCA, realizado
na cidade de Gramado, RS, e no ano de 2016, o evento maior da especialidade, a 21ª Conferência
Mundial WONCA de Médicos de Família, no Rio de Janeiro, com 5460 inscritos, de 102 países.
A cidade de Curitiba, reconhecida nacionalmente por sua capacidade de inovação, que se reflete
na qualidade e na oferta de serviços públicos e no planejamento urbano, foi escolhida para sediar a
edição deste ano, o 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DA FAMÍLIA.
Na área da saúde, o SUS municipal conta com 110 Unidades Básicas de Saúde, onde atuam
mais de 5 mil profissionais. Nos últimos anos essas Unidades receberam investimentos para oferecer
mais serviços em cada bairro, como eletrocardiógrafos digitais, espirômetros, aparelhos de eletrocirurgia,
materiais para pequenas cirurgias, biópsias, dentre outros. O Congresso será uma oportunidade para o
município divulgar a utilização dessas tecnologias na Atenção Primária para profissionais e gestores de
todo o Brasil.
A Medicina de Família e Comunidade cresce também na saúde suplementar e na iniciativa
privada em Curitiba, sinal da mudança cultural que ocorre em todo o país no sentido de as pessoas
contarem com um profissional próximo, acessível e com serviços abrangentes para o cuidado da maioria
dos problemas de saúde. A maior utilização pessoal da comunicação virtual nos dias atuais facilita esse
processo, o MFC e o enfermeiro da APS são os profissionais mais adequados para esse contato, que
tem ocorrido por meio de ferramentas de mensagem ou aplicativos específicos. Alguns municípios
brasileiros e diferentes operadoras de planos de saúde têm lançado mão dessas tecnologias, que farão
parte da programação do Congresso.

Assumimos a responsabilidade de oferecer um evento do mais alto padrão científico, associado
às mostras culturais, estimulando o congressista a apresentar seus talentos e suas produções artísticas,
mostrando a essência do cuidado integral e humanizado da APS Brasileira, o que reforça a adesão ao
evento e consequentemente aumento do público.
Como é do conhecimento, a viabilização de um evento deste porte envolve investimentos
importantes. Desta forma, apresentamos este projeto de patrocínio para apreciação desta Secretaria.
O evento trará uma oportunidade singular para os investidores, reunindo médicos e demais profissionais
da área da saúde, vindos do Brasil e do Exterior.
Será um prazer receber a todos.
Atenciosamente,

Dr. Paulo Poli
Presidente do 14º Congresso Brasileiro de
Medicina de Família e Comunidade

Thiago Gomes da Trindade
Presidente da SBMFC
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TEMA CENTRAL:
ATENÇÃO PRIMÁRIA, ACESSO E CUIDADO CENTRADO NA PESSOA.

PÚBLICO ALVO:
O público alvo compõe-se de médicos, outros profissionais e gestores, além de representantes entidades
internacionais e nacionais ligadas à saúde.
Público estimado em 4000 pessoas.

DIVULGAÇÃO:


Mala Direta: enviada para um público qualificado, contém informações sobre o evento que estimulam
a participação dos profissionais: programa científico, convidados, regras para trabalhos científicos,
informações sobre a cidade e outros.



Cartazes e folderes: serão distribuídos às associações e sociedades médicas das especialidades,
hospitais, universidades, instituições de ensino superior e secretarias estaduais e municipais de
saúde de todo o Brasil e eventos relacionados à área.



Inserções Promocionais: inserção de anúncios em boletins, revistas especializadas, informativos e
jornais.



Site: http://www.cbmfc2017.com.br/

FORMAS DE INVESTIMENTO
1. COTAS

COTA OURO

COTA PRATA

COTA BRONZE

R$ 40.000,00

R$ 20.000,00

R$ 12.000,00

Primeira prioridade na escolha do
estande

Segunda prioridade na
escolha do estande

Terceira prioridade na
escolha do estande

Estande de 30m

2

Estande de 18m

2

Estande de 9m

2

20 inscrições

10 inscrições

5 inscrições

Logomarca com destaque COTA
OURO no material gráfico: cartaz,
folder e programa oficial

Logomarca no material
gráfico: cartaz e folder

Logomarca no material
gráfico: cartaz e folder

Logomarca na pasta do
congressista

X

X

Lista de nomes e e-mails dos
congressistas, após o evento.

Lista de nomes e e-mails
dos congressistas, após
o evento.

Lista de nomes e e-mails
dos congressistas, após o
evento.

Encarte na pasta do congressista
até: dois modelos

Encarte na pasta do
congressista: um
modelo

X

2. PACOTE DE INSCRIÇÕES
Para investidores que adquirirem COTA ou estande, a comissão preparou valores especiais de taxas de
inscrição.

3. ESTANDES:
METRAGEM
Estandes de 9m
3 x 3m
ITEM

Valor do estande
2

R$ 10.000,00

DESCRIÇÃO

Paredes e estrutura

Em painéis de TS formicalizados na cor branco brilhante medindo
2,20 x 1,0m, montados em estrutura de alumínio.

Identificação visual

Testeira de 1,00m x 0,21m em TS branco brilhante com nome em
letra helvéticas na cor preta, sem logomarca.

Piso
Elétrica
Mobiliário

Revestido com carpete na cor cinza grafite sobre piso existente
Iluminação através de arandelas articuláveis de alumínio equipadas
com lâmpadas de 100watts para cada área de 3m² e 1 tomada
monofásica
Mobiliário: 1 mesa redonda com 3 cadeiras

Para projeto de estande personalizado, a Montadora Oficial está à disposição de sua
empresa.

ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Rua Presidente Coutinho, 311 – 8º andar – Bloco B – Centro.
88015-230 – Florianópolis/SC - Fone/Fax: 48 3322-1021
www.oceanoeventos.com.br
Coordenação: Tatiane Marie
tatiane@oceanoeventos.com.br

