
Apresentação

A  Sociedade  de  Terapia  Intensiva  do  Rio  Grande  do  Sul, com  muita
satisfação anuncia a retomada do Congresso Gaúcho de Terapia Intensiva no formato
presencial!

Representante  no RS  da  Equipe  Multidisciplinar  que  enfrenta  bravamente
estes dois anos de pandemia, a SOTIRGS realizará o evento no Hotel Dall’Onder, em Bento
Gonçalves/RS, no período de 25 a 27 de agosto de 2022, onde serão debatidos os desafios
e novas recomendações para o cuidado dos pacientes críticos.

Valorizando e fomentando constantemente o suporte de empresas parceiras,
solicitamos  o  apoio  de  sua  empresa  para  potencializar  o  sucesso  do  XI  CONGRESSO
GAÚCHO  DE  TERAPIA INTENSIVA que  terá  como  o  tema  O  que  esperar  da  Terapia
Intensiva  no  pós-pandemia.  Neste  momento  importante  de  reunião  científica  entre
profissionais de todas as áreas de formação que atuam em nossas Unidades de Terapia
Intensiva, é essencial qualificar ainda mais a assistência ao paciente grave.

Atenciosamente,

Dr. Márcio Osório Guerreiro

Presidente da SOTIRGS – Biênio 2022-2023

Comissão Organizadora e Científica

Fernando da Silveira
Juliana M. S. Andrade

Laura Cordeiro Madeira
      Márcio Osório Guerreiro

Marina Bainy
Rafael Foernges

Rafael Olivé Leite
Taiani Vargas
Wagner Nedel



Formas de Participação

 Stand de 9m² com montagem básica e inserção de material na pasta dos 
congressistas.

 Stand de 9m² com montagem básica, logo no site, logo nas news de divulgação e

inserção de material na pasta dos congressistas.

  Stand de 12m² com montagem básica, logo no site, logo nas news de divulgação,

inserção de material na pasta dos congressistas e 02 inscrições.

 Stand de 15m² com montagem básica, logo no site, logo nas news de divulgação e

programa do evento, material na pasta dos congressistas. 

 Simpósio Satélite no intervalo do almoço, com lunch in box fornecido pelo

patrocinador. (2 cotas/dia).

 Logo no crachá (cota exclusiva).

 Coffee break para os cursos pré-congresso. 

 Área de exposição: stands de 9 m² ou 12 m² com montagem padrão.



Planta Área de Exposição

Informações e Comercialização

Mônica Machado

51| 99328-3093

monica@officeeventos.com.br
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