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A In Rio é uma empresa idealizada por médicos veterinários para médicos veterinários. 

Administrada pelos médicos veterinários Rodrigo Luis Morais da Silva e Marcello 

Rodrigues da Roza, já promoveu diversos eventos de sucesso como o Cat In Rio (4 edições), 

Infecto In Rio,  Onco In Rio (2 edições: Rio e Fortaleza),  Dermato In Rio (1� edição em 

Natal), OrtoNeuro In Rio, Vets In Rio (1500 pessoas no Rio Centro em março de 2019) e o 

Mee�ng In Rio, um evento i�nerante que já ocorreu em 6 capitais brasileiras.

SOBRE A IN RIO



O Congresso de Medicina Felina – CAT IN RIO - é uma inicia�va pioneira no Rio de Janeiro. O evento que já 
está em sua quinta edição, é um marco em termos de inovação, organização e visto por uma óp�ca 
diferenciada. Em um curto espaço de tempo (o que possibilita aos profissionais ficarem pouco tempo fora do 
atendimento), grandes nomes da medicina felina Veterinária discu�rão temas presentes no dia a dia da 
clínica e de hospitais veterinários. A grande novidade para comemorar os cinco anos do evento será a 
realização de uma edição Premium, com palestrantes internacionais comandando o espetáculo.

A American Associa�on of Feline Prac��oners (AAFP) já é uma parceira da In Rio no evento e também enviará 
um de seus diplomados como palestrante.

O Congresso ocorrerá no Rio de Janeiro, no Américas Hotel, nos dias 20 e 21 de agosto de 2021. Serão 19 
conferências, totalizando uma programação com carga horária mínima de 18 horas de trabalho.
Assim, a realização deste evento se tornará uma ferramenta de atualização e reciclagem para médicos 
veterinários e acadêmicos da Medicina Veterinária.

A es�ma�va de público deste evento é de 800 pessoas, com grande predomínio de profissionais entre os 
inscritos, a exemplo do que aconteceu nas edições anteriores. Neste caso, é provável que a feira do evento 
aconteça no 2� piso. 
Inicialmente trabalharemos com a comercialização dos espaços da feira no 1� piso onde ocorrerão as 
palestras. Caso a mesma seja transferida para o 2� piso, a preferência da escolha do espaço por parte dos 
patrocinadores se dará pela ordem da data de fechamento dos contratos. 

O EVENTO



LOCAL

ONDE?
Av. das Américas, 10500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 
+55 (21) 3622-9900 | reservas@americasbarrahotel.com.br

QUANDO?
Dias: 20 E 21 DE AGOSTO
De 8 as 19:15 h

O América's Barra Hotel é um hotel com caracterís�cas de centro de convenções, é uma excelente alterna�va, já 
recebendo os palestrantes e par�cipantes de fora do Rio de Janeiro, ou mesmo pessoas do Rio, que não querem se 
deslocar diariamente. Possui ainda apartamentos confortáveis e um restaurante que pode atender as pessoas que não 
desejarem sair para se alimentar.



FEIRA

Paralelo a este grandioso evento acontecerá uma importante vitrine que se 
apresenta como uma excelente opção para que o mercado possa mostrar o que 
tem de melhor em alimentos, medicamentos e equipamentos. É uma 
oportunidade única para es�mular o contato entre as empresas, seus produtos e 
os profissionais da área.

Esta feira tem caracterís�cas bastante peculiares, como, por exemplo, a 
comercialização do espaço, com mesas. As empresas podem incrementar os 
espaços sem que entretanto haja a necessidade da construção de estandes.

Outra caracterís�ca bastante importante é a possibilidade de se atender um 
público selecionado, formado em absoluta maioria por profissionais, de maneira 
mais dedicada, em função do número de par�cipantes.



COTAS DE PATROCÍNIO

Para este evento, a In Rio trabalha com quatro categorias de patrocínios, cada um com suas caracterís�cas. Ademais, há a 
possibilidade de se patrocinar outras ações. Mas há um detalhe: para patrocinar qualquer ação é necessário estar 
par�cipando da feira.

PATROCÍNIO 
DIAMANTE

R$ 16.000,00

PATROCÍNIO 
OURO

R$ 13.500,00

PATROCÍNIO 
PRATA

R$ 10.500,00

PATROCÍNIO 
BRONZE

R$ 8.000,00
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4 3 2 1

5 2 13

3 palestras 2 palestras 1 palestra

10 palestras 6 palestras 3 palestras 1 palestra

3 intervalos 2 intervalos 1 intervalo 1 intervalo

6 meses após o 
congresso

6 meses após o 
congresso

1 mês após o 
congresso fim do congresso

P P
P

P P

Logomarca na mídia eletrônica 

Logomarca no site do evento

1 (um) banner todos os dias na entrada da feira

1 (um) banner todos os dias na entrada da sala

Mesas (padrão) na área de exposição

Logomarca na folhetaria do evento

Inscrições gratuitas

Direito de distribuir brindes em:

1 (um) Banner* dentro da sala:

Direito de distribuir brindes em:

1 (um) banner eletrônico com a logomarca no site do congresso 



COTAS DE PATROCÍNIO

AVISOS:

1. O material publicitário deverá ser entregue à organização do evento até o dia 10.08.2021, com exceção dos 
banners, brindes e encostos que serão colocados pelos patrocinadores;

2. Terão prioridade para escolher as palestras os patrocinadores POR ORDEM DE ASSINATURA DO CONTRATO;

3. Após escolhida a palestra para a a�vidade publicitária, o patrocinador perderá a prioridade caso queira trocar 
horário e palestra;

4. Se as logomarcas não forem entregues até a data es�pulada, podem não ser veiculadas no material proposto;

5. Os encostos de cadeira poderão ser veiculados em qualquer palestra, independentemente de estarem 
patrocinando ou não a palestra vigente;

6. Não teremos exclusividade de patrocinador;

7. Está prevista a distribuição de um único ponto de energia, protegido por ligação de quadro de distribuição 
cons�tuído por disjuntores eletromagné�cos.

PATROCÍNIO 
DO PALESTRANTE

R$ 8.000,00

INTERVALO
COMERCIAL
R$ 5.000,00

CAPA DE 
CADEIRAS

R$ 5.000,00 (diária)

TOTEM RECARGA
CELULAR

R$ 2.500,00

CRACHÁ E 
CORDÃO

R$ 8.000,00

15
COMPRE

GANHE
+4 inscrições

inscrições

30
COMPRE

GANHE
+10 inscrições

inscrições

50
COMPRE

GANHE
+20 inscrições

inscrições

100
COMPRE

GANHE
+50 inscrições

inscrições

Banner e distribuição 
de brinde em todas 

as palestras 
do patrocinado

Banner e distribuição
 de brinde em todas 

as palestras
do patrocinado

A empresa deverá 
fornecer e colocar 

as capas

Totem para recarga
de celular

Crachá e cordão
personalizados



PALESTRANTES

Dra. Ilona Rodan Dr. Alexandre Daniel

Dr. Cesar MayorgaDr. Michael Lappin

Dra. Heloisa Justen



PROGRAMAÇÃO

21|08
08:00 | 08:50 CREDENCIAMENTO

09:50 | 10:40 MICHEL LAPPIN
Management of infectious cough in cats 

11:10 | 12:00 CESAR MAYORGA
Estudo de la proteinúria en gatos - Fácil y conveniente   

12:10 | 13:00

14:20 | 15:10 ILONA RODAN
What is feline welfare and how to ensure it in indoor cats?

16:10 | 16:15 COMERCIAL

ALEXANDRE DANIEL
Update nas enteropatias crônicas dos felinos 

08:55 | 09:45 MICHEL LAPPIN
Feline ea and tick associated infections     

10:45 | 11:10

CESAR MAYORGA
Importancia de SDMA en la medicina preventiva felina  

13:00 | 14:20 ALMOÇO

15:15 | 16:05 ILONA RODAN
Understanding cats and feline-friendly handling

16:15 | 17:05 ILONA RODAN
Degenerative joint disease

ALEXANDRE DANIEL
Classicações e testes diagnósticos para FeLV: onde estamos em 2020?  

INTERVALO

12:00 | 12:10 COMERCIAL

17:05 | 17:30

18:25 | 19:15

17:30 | 18:20

INTERVALO

08:00 | 08:50 MICHEL LAPPIN
Management of cats with infectious diarrhea PARTE I 

09:50 | 10:40 ALEXANDRE DANIEL
Uso racional de antibióticos em felinos

11:10 | 12:00 HELOISA JUSTEN
Nasofaringe e Laringe: A importância da inspeção da cavidade oral - parte 1

12:10 | 13:00

14:20 | 15:10 MICHEL LAPPIN
Feline zoonotic diseases PARTE I 

16:10 | 16:15 COMERCIAL

CESAR MAYORGA
Protocolo F.A.C.I.L. para la desobstrucción uretral en gatos

08:55 | 09:45 MICHEL LAPPIN
Management of cats with infectious diarrhea PARTE II       

10:45 | 11:10

HELOISA JUSTEN
Nasofaringe e Laringe: A importância da inspeção da cavidade oral - parte 2 

13:00 | 14:20 ALMOÇO

15:15 | 16:05 MICHEL LAPPIN
Feline zoonotic diseases PARTE II  

16:15 | 17:05 ILONA RODAN
Prevention and treatment of obesity

CESAR MAYORGA
Como salvar el riñón de un gato con hidronefrosis 

INTERVALO

12:00 | 12:10 COMERCIAL

17:05 | 17:30

18:25 | 19:15

17:30 | 18:20

INTERVALO

20|08

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio



PLANTA DO EVENTO

PATROCÍNIO DIAMANTE 

PATROCÍNIO OURO 

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO BRONZE

OCUPADO

LEGENDA

ESPAÇO PUBLICIDADE / PAINEL
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www.inrio.vet.br

Rodrigo Luis - 21 99789 7398
Marcello Roza - 61 99965 5188
Janine - 21 98378-0142

secretaria@inrio.vet.br
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