
 

                                            

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

III Fórum Internacional de Segurança de Alimentos 
produção – comercialização - consumo 

ORGANIZAÇÃO - Instituto Lenus 

PROPOSTA PARA OBTENÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO 

Apresentação do evento  
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Apoio na divulgação de evento 

 

 

Vimos pelo presente expor e solicitar a Vossa Senhoria apoio na divulgação do III Fórum Internacional de 
Segurança de Alimentos/2018 a ser realizado nos dias 31 de outubro e 1° de novembro, na Cidade do Rio de 
Janeiro em continuidade ao I e II Fóruns, realizados em São Paulo/2016 e em Belo Horizonte/2017 
respectivamente.  

O evento está sendo organizado pelo Instituto Lenus e tem como empresa mentora a Revista Higiene 
Alimentar em parceria com a Fundação Verakis (França) e apoio institucional do SESC Rio.  

Vamos reunir importantes profissionais – do setor público e privado – como palestrantes, para debater sobre 
o conhecimento disponível sobre a promoção de alimentos/alimentação segura. 

A organização do evento aguarda a adesão de 180 inscrições de profissionais e estudantes da área de controle 
de qualidade de alimentos, por meio das mídias sociais e envolvimento de centros acadêmicos das 
universidades públicas e privadas do Brasil.  No momento, temos 40% dos ingressos vendidos. 

Propomos, em contrapartida à divulgação do nosso folder do evento (anexo), incluir a marca do SINDRIO nos 
materiais que expomos nos meios eletrônicos e impressos que estão sendo dispostos nos espaços de 
circulação do público-alvo. Além da exposição da marca, oferecemos 2 ingressos gratuitos para representantes 
do SINDRIO e desconto de 10% (R$ 440,00) para o pagamento da inscrição no evento pelos seus associados.  

Anexo a esta carta, segue o programa do evento para seu conhecimento.  

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo da 
resposta. 

Atenciosamente, 

_________________________ 
Arlete Santos – Instituto Lenus 
Comissão de Organização 
arlete@institutolenus.com.br / 55 21 998485-4072 
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Apresentação  

O Instituto Lenus é uma empresa dedicada, desde 2010, ao debate e atualização de profissionais no ramo do 

controle de qualidade dos alimentos. Oferecemos periodicamente cursos e eventos em parceria com 

importantes pessoas, empresas e organizações interessadas na melhoria da qualidade dos produtos e serviços 

da alimentação comercial. 

A organização do III Fórum Internacional de Segurança de Alimentos vem de encontro ao projeto institucional 

do Instituto Lenus, na medida em que a pauta do evento corrobora para o desenvolvimento das ações de 

promoção da qualidade dos alimentos e serviços do setor.  

Neste terceiro evento, incluímos o setor terciário, e a participação ativa do consumidor na preservação da 
qualidade dos alimentos e pretendemos discutir as estratégias de formação da cultura da segurança de 
alimentos junto com a sociedade.  
 

 

Apresentação do Projeto  

Esta apresentação trata do plano para Realização do III Fórum Internacional de Segurança de Alimentos no 

Rio de Janeiro, em sequência aos eventos anteriormente realizados nas cidades de São Paulo (I Fórum 

Internacional de Segurança de Alimentos - 2016) e Belo Horizonte (II Fórum Internacional de Segurança de 

Alimentos - 2017). 

     

 

Estrutura do Evento 
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Objetivo Geral:  

Dar continuidade ao debate sobre experiências de trabalho na área da Segurança de Alimentos na cadeia de 

produção e distribuição de alimentos, de forma a contribuir para a atualização do conhecimento de profissionais 

deste segmento. 

 

Objetivos Específicos: 

Promover um espaço de debate entre diferentes profissionais do segmento da segurança de alimentos.  

Ampliar o olhar dos profissionais a partir da oportunidade de encontro com experiências internacionais que 

contribuem para o entendimento e busca de soluções dos problemas da rotina de trabalho na produção e 

distribuição de alimentos.  

Demarcar um espaço de aprendizagem e trocas de conhecimento que fortalece esse grupo de profissionais 

frente à sociedade. 

Definir uma periodicidade para a continuidade de realização do evento.  

 

 Características do evento 

Abrangência o evento será apresentado para pessoas/profissionais e instituições nacionais e 

internacionais. 

Tema Ações profissionais capazes de promover a segurança dos alimentos nas etapas 

de produção agropecuária, distribuição e comercialização no atacado e varejo. 

Debateremos também a produção de refeições e a participação do consumidor. 

Segmentos 

beneficiados  

Setores primário, secundário e terciário da área de alimentos de todo o país. 

Datas 31 de outubro e 1° de novembro de 2018 

Horário de 8 às 18 horas 

Local Arte SESC – Rua Marquês de Abrantes, 99 – Flamengo - Rio de Janeiro / RJ 

Metodologia Palestras e mesas com dois palestrantes e um moderador; duração entre 40 

minutos a 1 hora; com tempo destinado para perguntas do público. Perfil não 

acadêmico – sem apresentação de trabalhos. 

Idiomas Português e Espanhol (sem tradução simultânea) 

Palestrantes Experts no tema de apresentação 

Preço Sem diferenciação de público: R$ 490,00   



 

                                            

Perfil do público-alvo 

Profissionais que atuam em alguma etapa do segmento de alimentos como pesquisadores, administradores, 

produtores, lojistas de varejo ou de atacado, profissionais do setor laboratorial e estudantes. Aguardamos a 

participação de: 

 Empresários da área de produção, controle de qualidade e comercialização de alimentos e de produtos afins 

 Profissionais da área de produção, controle de qualidade e comercialização de alimentos – Nutricionistas, 

Gastrônomos, Médicos Veterinários, Engenheiros de Alimentos, Engenheiros Agrônomos, Químicos, 

Farmacêuticos, Biomédicos, Biólogos, etc. 

 Profissionais de áreas afins com as atividades do setor alimentício – Arquitetos, Engenheiros de Produção, 

Profissionais de Marketing, etc. 

 Profissionais interessados no consumo de alimentos - Médicos, Enfermeiros, Educadores, etc. 

 Profissionais interessados em comércio de alimentos – Economistas, Relações Internacionais, etc. 

 Estudantes de Graduação / Pós-graduação  

 Professores de Graduação / Pós-graduação 

 Pesquisadores da área de alimentos e afins 

 Membros de entidades de classe 

 Membros de unidades de fiscalização  

 Profissionais de certificação de produtos e serviço 

 

Abrangência do evento/2018 - estimativa de público – máximo 230 

 Participantes pagantes: 180 

 Convidados: 50 

 Palestrantes e moderadores: 36 

 
 

Gratos de sua atenção, afirmamos nossa inteira disponibilidade para apresentar as informações necessárias para 
sua decisão sobre a possibilidade de divulgar o evento nos canais de comunicação do SINDRIO. 
 

 
Subscrevo, 
 

__________________________ 

Arlete Santos – Instituto Lenus 
Comissão de Organização 
arlete@institutolenus.com.br 
TEL: 55 21 998485-4072 
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