PARTICIPAÇÃO 22º CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Nome: 22º CONEST
Propósito
Fomentar a constituição de “consórcio” para a estruturação de Stand no 22º CONEST.
1. Evento
•Data: 02 a 04 de dezembro de 2020
• Local: Cuiabá/MT.
• Perfil do Público:
Profissionais que atuem com a área de Segurança do Trabalho dentre estes os Engenheiros de
Segurança, Técnicos de Segurança do Trabalho, Médicos do Trabalho, Enfermeiros, Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem do Trabalho, Higienistas e Estudantes.
2. Cota Patrocínio
O evento dispõe de 3 níveis de patrocínio (cota);
I.
II.
III.

Ouro
Prata
Bronze

Os valores correspondentes são:
I.
II.
III.

R$30000,00
R$15000,00
R$8000,00

3. Consórcio
A proposta do consórcio consiste na constituição de grupo institucional a ser composto pelos
seguintes participantes:
I.
II.
III.
IV.
V.

ABRAEST
AGEST
SINTEST-DF
1ª Linha
Instituto Brasil Pós

4. Propósito
O propósito da constituição do consórcio é representar a engenharia de segurança do trabalho do
Distrito Federal e Goiás, visando contribuir com a realização do evento em momento de
insegurança da saúde pública, de forma a evidenciar o papel da engenharia de segurança e seus
propósitos prevencionistas, e seus reflexos quanto a gestão de riscos que fazem parte do novo
normal de toda a sociedade.

5. Contrapartida
Com a constituição do Consórcio, seus integrantes terão suas “marcas” evidenciadas como
patrocinadores do evento, proporcionando alcance internacional, reforçando a possibilidade de
promoção do 23º CONEST, em 2021, no Distrito Federal.
Os participantes representantes da ABRAEST, que estarão presentes no Stand, promoverão a
divulgação e exposição dos “produtos” e informativos dos parceiros, de forma a evidenciar
expertise na participação de grandes eventos, sendo esta um diferencial para garantir segurança
aos possíveis futuros patrocinadores para a realização do 23º CONEST.
A participação do evento permitirá espaço aberto para discussões de assuntos técnicos,
enriquecendo o conhecimento do público participante, viabilizando aos concluintes e cursandos a
retomada gradual das discussões e interação com profissionais de referência em assuntos
diversos.
6. Proposta
A proposta para o consórcio seria aderir à cota bronze, considerando o momento de instabilidade
financeira.
Caberia a cada consorciado o valor de R$ 2000,00.
O somatório custearia o valor da cota e demais custos diretos e indiretos pelo deslocamento e
permanência dos representantes.
7. Organização
Os consorciados providenciarão a contratação de empresa de viagem, de forma a garantir o
serviço contemplando o deslocamento e a hospedagem, contribuindo com o barateamento do
pacote de viagem, tornando-o acessível para o público interessado.
8. Estimativa de custo aos participantes
Estima-se que o custo total por interessado variará entre 800,00 e 1000,00.
A viagem será por meio de transporte rodoviário, com ônibus Double Deck e quarto 3 estrelas.
Não será contemplada nas estadias a alimentação
9. Prazo para a aceitação da proposta
10/09/2020
10. Contraproposta
A proposta inicial pode ser revista, ficando a critério dos parceiros angariar mais investidores que
possam contribuir com o projeto.
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