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GRADE HORÁRIA BÁSICA

Pré-Congresso

Asma- Integral
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Radiologia - Integral

Infecções -Turno
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Pré e Pós-Operatórios - Turno

Ventilação Mecânica - Turno

GRADE HORÁRIA BÁSICA

Pré-Congresso

Asma- Integral

DPOC, Tabagismo e Reabilitação - Integral

Espirometria - Integral

Radiologia - Integral

Infecções -Turno

Tuberculose -Turno

Pré e Pós-Operatórios - Turno

Ventilação Mecânica - Turno

08/06/05 - Quarta-feira



GRADE HORÁRIA BÁSICAGRADE HORÁRIA BÁSICA

09/06/05 - Quinta-feira | Manhã

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Conferência 

Internacional 

Hygene 

Hypothesis th1 x 

th2

Conferência 

Internacional 

Inflamação em 

DPOC

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio 

Mortalidade e 

Morbidade: 

Dados Atuais 

(efeitos dos 

consensos)

Mesa Redonda

Manejo das 

Crianças com 

Asma: No que 

Difere dos 

Adultos?

Simpósio

Escalas de 

Dispnéia, Teste 

da Caminhada: 

Análise Crítica

Simpósio

10:15 – 11:00

Mesa Redonda

O que Mudou 

no Atendimento 

da Asma após o 

Primeiro 

Consenso? 

Análise Crítica 

até quando 

tratar?

Conferência 

Modulação da 

Asma pelo BCG 

Conferência 

Internacional 

Impacto Social e 

econômico da 

DPOC -

Miravittles

Mesa Redonda

O que Mudou no 

Atendimento da 

DPOC após o 

Primeiro 

Consenso? 

Análise Crítica

Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência

Dispositivos 

Inalatórios: 

Semelhanças, 

Diferenças e 

Aplicabilidades

Conferência 

Mecanismos 

Intrínsecos da 

Inflamação

Conferência

Mesa Redonda

Ansiedade e 

Depressão na 

DPOC

Conferência

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite



GRADE HORÁRIA BÁSICAGRADE HORÁRIA BÁSICA

09/06/05 - Quinta-feira | Tarde

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

13:45 – 14:45

Mesa Redonda

O que Não se 

Pode Deixar de 

Saber em Asma

Temas Livres Orais Mesa Redonda Temas Livres OraisTemas Livres Orais

15:00 – 16:00

Mesa Redonda

Alergia, 

Imunoterapia e 

Asma 

Conferência

Asma como 

Doença 

Sistêmica e de 

Pequenas Vias 

Aéreas

Mesa Redonda 

Fatores 

prognósticos em 

DPOC: papel do 

grau da 

obrstrução, 

dispnéia, IMC, 

exercício, BODE

Oficina Diagnóstica Mesa Redonda

16:15 – 16:55

Conferência 

Internacional

Year Review 

Pneumologia

Conferência

O papel do 

Epitélio na Asma

Conferência 

Internacional
Oficina Diagnóstica

Conferência 

Internacional



HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Conferência 

Internacional
Transmissão 

Intrauterina da 

Asma

Simpósio

Asma em Idosos,  

Gestantes e 

Exercício

Conferência 

Internacional
Asma e DPOC: 

Semelhança e 

Diferenças

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio

Asma Pediátrica 

no Contexto da 

Atenção Primária

Conferência

Asma e 

Parasitoses

Simpósio Simpósio

Simpósio 

tabagismo entre 

médicos; 

reabilitação para 

ex-fumantes

10:15 – 11:00

Conferência

Year Review 

Imunologia

Mesa Redonda:

Infecções e 

Refluxo na Asma

Conferência:
Year review

Mesa Redonda Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência:

Resistência ao 

Corticóide na 

Asma Grave

Mesa Redonda

Lactente 

Sibilante: 

Dificuldades no 
Diagnóstico

Conferência

Novas Drogas em 

DPOC: Presente 

e Futuro

Mesa Redonda

Conferência

Repercussões do 

Tabagismo na 

Pele

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite

GRADE HORÁRIA BÁSICA

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Conferência 

Internacional
Transmissão 

Intrauterina da 

Asma

Simpósio

Asma em Idosos,  

Gestantes e 

Exercício

Conferência 

Internacional
Asma e DPOC: 

Semelhança e 

Diferenças

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio

Asma Pediátrica 

no Contexto da 

Atenção Primária

Conferência

Asma e 

Parasitoses

Simpósio Simpósio

Simpósio 

tabagismo entre 

médicos; 

reabilitação para 

ex-fumantes

10:15 – 11:00

Conferência

Year Review 

Imunologia

Mesa Redonda:

Infecções e 

Refluxo na Asma

Conferência:
Year review

Mesa Redonda Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência:

Resistência ao 

Corticóide na 

Asma Grave

Mesa Redonda

Lactente 

Sibilante: 

Dificuldades no 
Diagnóstico

Conferência

Novas Drogas em 

DPOC: Presente 

e Futuro

Mesa Redonda

Conferência

Repercussões do 

Tabagismo na 

Pele

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite

GRADE HORÁRIA BÁSICA

10/06/05 - Sexta-feira | Manhã

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

13:45 – 14:45

Mesa Redonda:

Controvérsias em 

Asma

Temas Livres Orais Mesa Redonda Temas Livres OraisTemas Livres Orais

15:00 – 16:00

Sessão interativa 

de discussão de 

casos

Mesa Redonda:

Asma Grave e de 

Difícil Controle: 

Manuseio em 

Emergências e 

UTI (VNI)

Mesa Redonda

Sessão Interativa 

de discussão de 

casos

Mesa Redonda

16:15 – 16:55

Sessão interativa 

de discussão de 

casos

Conferência 

Internacional:

Remodelamento 

das Vias Aéreas

Conferência 

Internacional 

Novidades no 

tratamento do 

enfisema por 

deficit de alfa 1 -

Miravttles

Conferência 

Internacional

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Conferência 

Internacional
Transmissão 

Intrauterina da 

Asma

Simpósio

Asma em Idosos,  

Gestantes e 

Exercício

Conferência 

Internacional
Asma e DPOC: 

Semelhança e 

Diferenças

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio

Asma Pediátrica 

no Contexto da 

Atenção Primária

Conferência

Asma e 

Parasitoses

Simpósio Simpósio

Simpósio 

tabagismo entre 

médicos; 

reabilitação para 

ex-fumantes

10:15 – 11:00

Conferência

Year Review 

Imunologia

Mesa Redonda:

Infecções e 

Refluxo na Asma

Conferência:
Year review

Mesa Redonda Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência:

Resistência ao 

Corticóide na 

Asma Grave

Mesa Redonda

Lactente 

Sibilante: 

Dificuldades no 
Diagnóstico

Conferência

Novas Drogas em 

DPOC: Presente 

e Futuro

Mesa Redonda

Conferência

Repercussões do 

Tabagismo na 

Pele

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite

GRADE HORÁRIA BÁSICA

10/06/05 - Sexta-feira | Manhã

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

13:45 – 14:45

Mesa Redonda:

Controvérsias em 

Asma

Temas Livres Orais Mesa Redonda Temas Livres OraisTemas Livres Orais

15:00 – 16:00

Sessão interativa 

de discussão de 

casos

Mesa Redonda:

Asma Grave e de 

Difícil Controle: 

Manuseio em 

Emergências e 

UTI (VNI)

Mesa Redonda

Sessão Interativa 

de discussão de 

casos

Mesa Redonda

16:15 – 16:55

Sessão interativa 

de discussão de 

casos

Conferência 

Internacional:

Remodelamento 

das Vias Aéreas

Conferência 

Internacional 

Novidades no 

tratamento do 

enfisema por 

deficit de alfa 1 -

Miravttles

Conferência 

Internacional

10/06/05 - Sexta-feira | Tarde



HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Mesa Redonda 

ARIA: Asma e 

Rinite como 

Expressão de 

Uma Única 

Doença

Simpósio

Conferência 

Internacional 

Corticóide e 

DPOC

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio 

Programas de 

Educação em 

Asma

Conferência 

Monitorização da 

Inflamação na 

Asma: NO, 

Escarro Induzido

Simpósio

Simpósio 

Tratamento das 

exacerbações da 

DPOC 

Simpósio

10:15 – 11:00
Conferência

Anti-IgE e Asma

Mesa Redonda 

Pediatria

Conferência 

Manifestações 

Sistêmicas da 

DPOC

Mesa Redonda Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência

Novas Drogas em 

Asma: Presente e 

Futuro 

Simpósio 

Aeroalérgenos e 

Asma

Conferência

Exercício, 

Dispnéia e O2

Mesa Redonda Conferência

GRADE HORÁRIA BÁSICA

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Mesa Redonda 

ARIA: Asma e 

Rinite como 

Expressão de 

Uma Única 

Doença

Simpósio

Conferência 

Internacional 

Corticóide e 

DPOC

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio 

Programas de 

Educação em 

Asma

Conferência 

Monitorização da 

Inflamação na 

Asma: NO, 

Escarro Induzido

Simpósio

Simpósio 

Tratamento das 

exacerbações da 

DPOC 

Simpósio

10:15 – 11:00
Conferência

Anti-IgE e Asma

Mesa Redonda 

Pediatria

Conferência 

Manifestações 

Sistêmicas da 

DPOC

Mesa Redonda Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência

Novas Drogas em 

Asma: Presente e 

Futuro 

Simpósio 

Aeroalérgenos e 

Asma

Conferência

Exercício, 

Dispnéia e O2

Mesa Redonda Conferência

GRADE HORÁRIA BÁSICA

11/06/05 - Sábado | Manhã

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite Simpósio Satélite Simpósio Satélite Simpósio Satélite

13:45 – 14:45
Mesa Redonda 

Pediatria

Mesa Redonda 

Drogas que    

causam asma 

Mesa Redonda Temas Livres Orais Temas Livres Orais

15:00 – 16:00

Mesa Redonda 

Implementação 

do PNCA

Mesa Redonda

Asma e Pânico, 

DPOC, 

Obesidade

Mesa Redonda Mesa Redonda

16:15 – 16:55

Conferência Year 

Review Pediatria

Conferência 

Genética da 

Asma

Conferência 

Internacional

Conferência 

Internacional

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

08:00 - 08:45

Mesa Redonda 

ARIA: Asma e 

Rinite como 

Expressão de 

Uma Única 

Doença

Simpósio

Conferência 

Internacional 

Corticóide e 

DPOC

Simpósio
Conferência 

Internacional

09:00 – 10:00

Simpósio 

Programas de 

Educação em 

Asma

Conferência 

Monitorização da 

Inflamação na 

Asma: NO, 

Escarro Induzido

Simpósio

Simpósio 

Tratamento das 

exacerbações da 

DPOC 

Simpósio

10:15 – 11:00
Conferência

Anti-IgE e Asma

Mesa Redonda 

Pediatria

Conferência 

Manifestações 

Sistêmicas da 

DPOC

Mesa Redonda Simpósio

11:15 – 12:00

Conferência

Novas Drogas em 

Asma: Presente e 

Futuro 

Simpósio 

Aeroalérgenos e 

Asma

Conferência

Exercício, 

Dispnéia e O2

Mesa Redonda Conferência

GRADE HORÁRIA BÁSICA

11/06/05 - Sábado | Manhã

HORÁRIO SALA ASMA SALA ASMA SALA DPOC SALA DPOC 2 TABAGISMO

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite Simpósio Satélite Simpósio Satélite Simpósio Satélite

13:45 – 14:45
Mesa Redonda 

Pediatria

Mesa Redonda 

Drogas que    

causam asma 

Mesa Redonda Temas Livres Orais Temas Livres Orais

15:00 – 16:00

Mesa Redonda 

Implementação 

do PNCA

Mesa Redonda

Asma e Pânico, 

DPOC, 

Obesidade

Mesa Redonda Mesa Redonda

16:15 – 16:55

Conferência Year 

Review Pediatria

Conferência 

Genética da 

Asma

Conferência 

Internacional

Conferência 

Internacional

12:00 – 13:30 Simpósio Satélite Simpósio Satélite

11/06/05 - Sábado | Tarde



Prova para Especialista

Jornada para Leigos

GRADE HORÁRIA BÁSICA

Prova para Especialista

Jornada para Leigos

GRADE HORÁRIA BÁSICA

12/06/05 - Domingo



REGRAS DO JOGO

O Critério adotado abaixo é baseado em experiências anteriores, visando estabelecer 
justiça com as empresas que estão investindo mais.

Abaixo, estão relacionadas as regras básicas, pelas quais será equacionada a Participação 
dos interessados:

1) A participação com Simpósio Satélite ou patrocínio, em princípio, só será permitida às 
empresas expositoras.

2) Os formulários com as opções de reserva deverão ser devolvidos à Secretaria do 
Congresso via fax: (21) 2266-9174  até o dia  15/09/2004 . 

3) Caso duas ou mais empresas escolham o mesmo stand, dia/local do simpósio e/ou 
patrocínio, a prioridade será daquela que estiver fazendo o maior investimento no 
congresso. Caso, ainda assim, haja algum empate, as partes serão convocadas para uma 
reunião. Quanto maior o investimento no evento, maior será a possibilidade de retorno

4) Todas as requisições recebidas por fax até às 24h da data limite serão consideradas em 
igualdade de condições.



SIMPÓSIOS SATÉLITES

Espaço na Programação Científica, destinado à divulgação de produto do interesse da 
empresa patrocinadora. A organização do evento ficará a cargo da empresa 
patrocinadora (tradução, recepcionistas,  decoração e lunch box - horário de almoço).  

Retorno: Excelente oportunidade da empresa estar presente junto ao seu público-alvo, 
de uma forma bastante dinâmica, apresentando seus produtos e benefícios; podendo, 
inclusive, lançar mão de convidados especiais, que oferecem um grande aval às 
apresentações.
Obs: Haverá um período antes e depois de cada simpósio satélite, destinado à arrumação 
da sala.

Investimento: R$ 30.000,00

SALÃO

GÁVEA

09 / 06 /2005

12:00 às 13:30

10 / 06 /2005

12:00 às 13:30

QUARTZO 12:00 às 13:30 12:00 às 13:30

11 / 06 /2005

12:00 às 13:30

12:00 às 13:30



a1  CIRCULAR
Aplicação da logomarca do produto em área 

definida da 1ª Circular. Esta contém dados iniciais 

do evento e uma ficha de retorno para que os 

interessados possam sol ic i tar maiores 

informações.

Investimento: R$ 12.500,00

2ª CIRCULAR
Material gráfico, no formato de revista, contendo 

informações do congresso, formulários de temas-

livres, ficha de inscrição, reservas e detalhes 

sobre a hospedagem e programas turísticos. 
Retorno: O patrocinador pode aplicar a logomarca  

de sua empresa e/ou produto na 2ª capa.

Investimento: R$ 15.000,00

ITENS DE PATROCÍNIO
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ANAIS
Em 2 formatos, em CD-ROM e em material 
impresso, os anais terão todos os temas-livres 
apresentados durante o Congresso e serão 
distribuídos a todos os participantes, convidados, 
universidades e entidades colaboradoras. Será 
confeccionada uma réplica do CD-ROM, em papel, 
a ser distribuída aos congressistas juntamente com 
as credenciais. Esta réplica funcionará como um 
voucher a ser trocado pelo CD original, no stand do 
patrocinador.
Retorno: além de ter sua  logomarca aplicada numa 
peça de grande duração, a troca do voucher pelo 
original, torna "obrigatória" a ida de todos os 
congressistas ao stand da empresa patrocinadora, 
otimizando os investimentos com a exposição.

Investimento: R$ 12.000,00 (Anais em CD-Rom)
       R$ 12.000,00 (Anais Impresso)

PROGRAMA PRELIMINAR
Aplicação da logomarca do produto na 2ª capa do 

Programa Preliminar. Este material gráfico no 

formato de revista, contém a programação 

científica detalhada, ficha de reserva de hotéis, 

ficha de inscrição e informações úteis pertinentes 

à viagem e estada na cidade do evento.

Investimento: R$ 18.000,00

CARTAZES
Aplicação da logomarca do produto nos cartazes 

que são fixados com muita antecedência em 

hospitais, universidades e entidades ligadas à 

especialidade, em nível nacional. Os cartazes 

permitem uma longa presença da marca junto ao 

público-alvo.

Investimento: R$ 8.500,00

PROGRAMA FINAL

Material no formato de livro, contendo todas as 

atividades científicas, sociais e mini-programas do 

congresso, a ser distribuído a todos os 

congressistas, convidados e expositores.

Retorno: O patrocinador pode aplicar a logomarca 

de sua empresae/ ou produto na 2ª capa, ligando 

sua imagem ao evento de uma forma bastante 

duradoura, uma vez que este material é um arquivo 

do evento e tem uso recorrente.

Investimento: R$ 15.000,00

Patrocinador

Verso

7

Patrocinador

Patrocinador

Patrocinador

PROGRAMA FINAL

Frente
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a ser distribuída aos congressistas juntamente com 
as credenciais. Esta réplica funcionará como um 
voucher a ser trocado pelo CD original, no stand do 
patrocinador.
Retorno: além de ter sua  logomarca aplicada numa 
peça de grande duração, a troca do voucher pelo 
original, torna "obrigatória" a ida de todos os 
congressistas ao stand da empresa patrocinadora, 
otimizando os investimentos com a exposição.

Investimento: R$ 12.000,00 (Anais em CD-Rom)
       R$ 12.000,00 (Anais Impresso)

PROGRAMA PRELIMINAR
Aplicação da logomarca do produto na 2ª capa do 

Programa Preliminar. Este material gráfico no 

formato de revista, contém a programação 

científica detalhada, ficha de reserva de hotéis, 

ficha de inscrição e informações úteis pertinentes 

à viagem e estada na cidade do evento.

Investimento: R$ 18.000,00

CARTAZES
Aplicação da logomarca do produto nos cartazes 

que são fixados com muita antecedência em 

hospitais, universidades e entidades ligadas à 

especialidade, em nível nacional. Os cartazes 

permitem uma longa presença da marca junto ao 

público-alvo.

Investimento: R$ 8.500,00

PROGRAMA FINAL

Material no formato de livro, contendo todas as 

atividades científicas, sociais e mini-programas do 
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informações.
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informações do congresso, formulários de temas-

livres, ficha de inscrição, reservas e detalhes 

sobre a hospedagem e programas turísticos. 
Retorno: O patrocinador pode aplicar a logomarca  

de sua empresa e/ou produto na 2ª capa.

Investimento: R$ 15.000,00
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ANAIS
Em 2 formatos, em CD-ROM e em material 
impresso, os anais terão todos os temas-livres 
apresentados durante o Congresso e serão 
distribuídos a todos os participantes, convidados, 
universidades e entidades colaboradoras. Será 
confeccionada uma réplica do CD-ROM, em papel, 
a ser distribuída aos congressistas juntamente com 
as credenciais. Esta réplica funcionará como um 
voucher a ser trocado pelo CD original, no stand do 
patrocinador.
Retorno: além de ter sua  logomarca aplicada numa 
peça de grande duração, a troca do voucher pelo 
original, torna "obrigatória" a ida de todos os 
congressistas ao stand da empresa patrocinadora, 
otimizando os investimentos com a exposição.

Investimento: R$ 12.000,00 (Anais em CD-Rom)
       R$ 12.000,00 (Anais Impresso)

PROGRAMA PRELIMINAR
Aplicação da logomarca do produto na 2ª capa do 

Programa Preliminar. Este material gráfico no 

formato de revista, contém a programação 

científica detalhada, ficha de reserva de hotéis, 

ficha de inscrição e informações úteis pertinentes 

à viagem e estada na cidade do evento.

Investimento: R$ 18.000,00

CARTAZES
Aplicação da logomarca do produto nos cartazes 

que são fixados com muita antecedência em 

hospitais, universidades e entidades ligadas à 

especialidade, em nível nacional. Os cartazes 

permitem uma longa presença da marca junto ao 

público-alvo.

Investimento: R$ 8.500,00

PROGRAMA FINAL

Material no formato de livro, contendo todas as 

atividades científicas, sociais e mini-programas do 

congresso, a ser distribuído a todos os 

congressistas, convidados e expositores.

Retorno: O patrocinador pode aplicar a logomarca 

de sua empresae/ ou produto na 2ª capa, ligando 

sua imagem ao evento de uma forma bastante 

duradoura, uma vez que este material é um arquivo 

do evento e tem uso recorrente.

Investimento: R$ 15.000,00
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PASTAS, BLOCOS E CANETAS

Pasta em material sintético, contendo bloco e 
caneta do evento, onde o congressista carrega 
todo o material do congresso

A empresa patrocinadora terá a logomarca de sua 
empresa e/ou produto, aplicada em tamanho e 
área a serem definidos após  a escolha do modelo 
de pasta, bem como, no bloco e na caneta. Além 
disso, poderá inserir material promocional de sua 
escolha.

Investimento: R$ 30.000,00

Patrocinador

ITENS DE PATROCÍNIO
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C E R T I F I C A D OParticipou do XVI Jornada Carioca de Urologia, realizado no período 

de 18 a 20 de novembro de 2004, no Hotel Inter.Continental, Rio de Janeiro, RJ.

Patrocinador

Patrocinador

Patrocinador

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2004.

SECRETARIA, CERTIFICADOS E CRACHÁS

Secretaria: local de entrega de material e credenciais 
aos participantes. 

Crachá: credencial usada por todos os participantes 
do evento.

Certificado: documento, no formato A4, com registro 
da participação do congressista.

Retorno: Passagem obrigatória para todos os 
participantes, a Secretaria Local é um ponto-de-
referência em todos os eventos e permite uma 
excelente exposição da marca, que pode ser 
aplicada nas paredes do stand, nos uniformes do 
pessoal de recepção e em acessórios. A logomarca 
da empresa e/ou produto da patrocinadora também 
será impressa nos crachás, certificados e faixa de 
entrada do congresso.

Investimento: R$ 40.000,00

SESSÃO DE PÔSTERES

Instalação e montagem de painéis em dupla face, 
emoldurados por perfis de alumínio anodisado, 
utilizados para a fixação dos posteres aprovados 
para apresentação no congresso.

Retorno: aplicação da logomarca da empresa e/ou 
produto na entrada do local onde será realizada a 
sessão e nas testeiras de cada painel, ficando em 
exposição durante todo o evento.

Investimento: R$ 8.000,00

PASTAS, BLOCOS E CANETAS

Pasta em material sintético, contendo bloco e 
caneta do evento, onde o congressista carrega 
todo o material do congresso
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de pasta, bem como, no bloco e na caneta. Além 
disso, poderá inserir material promocional de sua 
escolha.

Investimento: R$ 30.000,00
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ITENS DE PATROCÍNIO

SINALIZAÇÃO

Compreende placas de portas, banners e/ou painéis com pedestal, 
para a sinalização nas áreas de circulação. Durante a realização de 
Simpósios Satélites, as faixas serão retiradas da sala para que a 
empresa patrocinadora do respectivo Simpósio possa decorá-la a seu 
critério.

Retorno: aplicação da logomarca da empresa e/ou produto na 
sinalização. Devido à sua inegável utilidade, as faixas sinalizadoras 
oferecem uma excelente opção de divulgação da marca, reforçando a 
sua presença no evento.

Investimento: R$ 30.000,00

MULTIMÍDIA DESK

Compreende os serviços de projeção e 
sonorização de auditórios e a Central de Slide 
Desk, onde é testado todo o material áudio-
visual a ser utilizado pelos palestrantes. 

Retorno: O Multimídia Desk mantém a presença 
da marca do patrocinador em grande evidência 
durante todo o evento. Além disso, o patrocinador 
poderá fornecer os uniformes (camiseta, boné, 
pin) dos funcionários do Slide Desk e da Projeção, 
marcando excelente presença da marca em todas 
as salas do evento. No início e ao final de cada 
sessão, será projetado um slide, fornecido pelo 
patrocinador, com a logomarca da empresa ou de 
um de seus produtos. 

Obs.: O projeto, a montagem e a decoração do 
Multimídia Desk ficará a cargo da empresa 
patrocinadora, que deverá submeter o projeto à 
apreciação do Comitê Organizador. Durante os 
Simpósios Satélites, os funcionários que 
estiverem na sala usarão uniformes com a 
logomarca da empresa patrocinadora do 
respectivo Simpósio. 

Investimento: R$ 35.000,00



COQUETEL DE ABERTURA

Solenidade de Boas Vindas aos congressistas, 
seguida de coquetel.

Investimento: R$ 70.000,00

ITENS DE PATROCÍNIO

Retorno: excelente oportunidade de exposição da 
marca no evento. 
O local pode ser decorado com banners com a 
logomarca da empresa patrocinadora e/ou 
produto. Também podem ser fornecidos pela 
empresa patrocinadora guardanapos e brindes 
com a sua marca.

FESTA DO CONGRESSO

Festa que reúne todos os participantes do 
Congresso

Investimento: R$ 90.000,00

JANTAR DOS CONVIDADOS

Evento com público seleto do qual participam as 
pessoas diretamente envolvidas com a realização 
do congresso.

Investimento: R$ 70.000,00
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INFORMAÇÕES GERAIS

OR. Guilhermina Guinle, 272 / 2  andar - Botafogo - CEP: 22270-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2266-9150 - Fax: (21) 2266-9174 - e-mail: ilana@jz.com.br - www.jz.com.br 

> É importante enviar a sua ficha de reserva com os dados 
completos de sua empresa, o mais rápido possível, 
através do fax: (21)2266-9150, para a garantia de reserva 
de seu stand e patrocínio e a confecção do respectivo 
contrato. Favor não esquecer de marcar a forma de 
pagamento de sua preferência.

> Em caso de confirmação de sua participação em nosso 
evento, ao efetuar os pagamentos, favor enviar o 
comprovante de depósito autenticado pelo banco através 
do fax: (21) 2266-9174.

> Lembramos a necessidade de respeitar a Resolução 
2887 de 18 de Dezembro de 1997 da Secretaria Estadual 
de Fazenda que regulamenta a participação de empresas 
em exposições.

> A JZ Congressos dispõe de vários outros serviços de 
apoio ao seu stand, como: decoração, recepcionistas, 
mala direta, display promocional, programação visual, etc.

Para maiores informações favor entrar em contato com a 
JZ Congressos - Departamento Comercial - através do 
telefone: (21)2266-9150 ou pelo e-mail: ilana@jz.com.br

O stand básico é uma montagem padronizada 
estabelecida pelo organizador do evento e destinada 
a possibilitar ao expositor as condições básicas 
necessárias para expor os seus produtos e/ou 
serviços. 

A título de orientação fornecemos abaixo a descrição, 
padrões e croqui de um stand hipotético de 3,00 m x 
3,00 m.

A - Carpete agulhado 3 mm na cor cinza grafite sobre 
o piso.

B - Paredes em painel de fórmica branca (TS), 
estruturadas por perfis de alumínio.

C - 01 testeira para estruturação e identificação do 
stand.

D - Plaqueta de identificação com 0,95 m x 0,10 m 
com letras em vinil auto-adesivo.

E - 01 tomada 110 V / 220 V com 300 W por stand.

F - 01 arandela com lâmpada de 100 W para cada 
23,00 m . 

G - 01 mesa e 02 cadeiras

2
1 m

1m 1m

C

A
B

E

D

PERSPECTIVA
esc: 1/30

PLANTA BAIXA
esc: 1/75

21m

F

H=2.20m

Maiores Informações: JZ Congressos - Depto. Comercial



RESERVA

*de acordo com o manual de comercialização

2
   Solicitamos a reserva de_________m  para participação na exposição paralela do evento.

2  R$ 800,00 (oitocentos reais / m )  
a1  Escolha - Stand(s) Nº(s)_______________    

a2  Escolha - Stand(s) Nº(s)_______________

a3  Escolha - Stand(s) Nº(s)_______________            

Assinale com 1 e 2 a ordem de 
preferência de reserva de Simpósio 
Satélite nos campos  indicados:

Investimento: R$ 30.000,00

I Congresso Brasileiro de DPOC

I Congresso Brasileiro de Tabagismo

X Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia do RJ

III Jornada Luso-Brasileira de Pneumologia  

1ª Circular R$  

2ª Circular R$ 

Programa Preliminar R$ 

Programa Final R$ 

12.500

15.000

18.000

15.000

Cartazes R$   8.500

Secretaria, Certificados e Crachás R$ 40.000

Anais / CD-Rom R$ 12.000

Anais / Impresso R$ 12.000

Pastas, Blocos e Canetas R$ 30.000

Coquetel de Abertura R$ 70.000

Festa do Congresso R$ 90.000

Jantar dos Convidados R$ 70.000

Multimídia Desk R$ 35.000

Sinalização Interna R$ 30.000

Sessão de Pôsteres R$   8.000

JZ CONGRESSOS

Departamento Comercial - Fax: (21) 2266-9174 - Informações:  Tel.: (21) 2266-9150 - e-mail: ilana@jz.com.br

Para garantir a sua participação,  preencha o formulário abaixo e envie o mais rápido possível, para:  

Dados

Razão Social

Endereço:

Tel.: Fax:

Nome do Responsável:

Cargo:

CNPJ: Inscrição:

Cidade: Estado Cep:

E-mail:

TOTAL: R$_________________

Forma de Pagamento

Reserva de Simpósio Satélite

Reserva de Patrocínios*

Reserva de Stands

SUBTOTAL: R$______________

Assinatura

V Congresso Brasileiro de Asma
08 a 11 de junho de 2005 - Hotel Inter.Continental

SALÃO

GÁVEA

09 / 06 /2005

12:00 às 13:30

10 / 06 /2005

12:00 às 13:30

QUARTZO 12:00 às 13:30 12:00 às 13:30

11 / 06 /2005

12:00 às 13:30

12:00 às 13:30

30% até 30/11/2004

40% até 30/01/2005

30% até 30/03/2005

50% até 30/11/2004

50% até 30/01/2005

Pagamento integral até  30/11/2004
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