
SEMINÁRIO DE LONGEVIDADE



Como uma das principais entidades de representação
do setor produtivo da região norte de Santa Catarina,
a ACIJS congrega um quadro associativo formado por
mais de 1.400 empresas.

A ACIJS

Além dos serviços que disponibiliza, a ACIJS
promove uma série de atividades e eventos voltados
ao aperfeiçoamento da gestão empresarial, de acordo
com as diretrizes de seu planejamento estratégico.



O Núcleo

O Núcleo realiza diversas ações como: palestras,
workshops, treinamentos, visitas técnicas, missões
empresariais, ações sociais, entre outras.

 Este ano realiza a 4ª edição do Seminário de Longevidade.

Tem como propósito compartilhar conhecimento e
fortalecer parcerias para promoção da Saúde e Bem-Estar
na cidade e na região.



SEMINÁRIO DE LONGEVIDADE



O Evento
O Encontro tem como objetivo conscientizar a
população da importância em manter uma qualidade
de vida saudável e longeva.



  O Seminário de Longevidade será realizado no dia 18
de novembro, ás 19 horas, no canal do Youtube ACIJS.

 

A programação conta com a participação de três palestrantes, e
tem como objetivo informar a sociedade sobre a importância do
cuidado com a saúde e bem-estar para um envelhecer mais
saudável, através de cuidados com corpo, mente e alimentação.



Palestrantes
Graduação em Medicina pela
Universidade Católica de Pelotas.
Médico de família e comunidade –
LevMed. Professor da Faculdade de
Medicina Estácio Jaraguá. Tem
experiência na área de Medicina,
com ênfase em Medicina de Família
e Comunidade. 

DR. MICHEL JORGE DE
OLIVEIRA

Empresário, Presidente dos
Conselhos de Administração da
MARISOL S.A. e da SANTINVEST
S.A.. Membro do Conselho de
Administração da VICUNHA S.A.,
Membro do Conselho Superior da
ACIJS, do Conselho Estratégico da
FIESC e do Conselho Deliberativo da
Associação Jaraguá Mais Saudável.

VICENTE DONINI

Mãe, empresária, voluntária e
guia da oficina de oração e vida.

EVERLI TERESINHA
KLEIN DA SILVA



COTA OURO
R$ 300,00

Exposição da logomarca no convite do evento;

Exposição da logomarca na tela de abertura do evento no canal do Youtube da ACIJS;

Exposição da logomarca na arte para Facebook e Instagram do núcleo;

Plano de Patrocínio

Citação da marca pelo mediador  do evento.

Boleto bancário como forma de pagamento



Formatos



Interação 
do público



Mídia
espontânea 



Nossas Redes Sociais



Será um prazer ter sua
marca no nosso evento.



Cinara Costa
Consultora de Núcleos

consultor2@acijs.com.br
acijs.com.br
47 3275-7020 / 47 9 8900-7612

Para dúvidas e mais informações:

 Estamos à disposição. 

As informações do patrocinador e os dados para emissão do boleto deverão ser encaminhados para:


