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QUEM SOMOS

Fundado em 1996, o Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM) está consolidado como 
referência brasileira para prevenção, diagnóstico, acompanhamento, tratamento e 
pesquisa do melanoma em todas as suas modalidades. Tem cerca de 2000 associa-
dos de diferentes especialidades médicas, principalmente dermatologia, oncologia 
clínica, oncologia cirúrgica e patologia. Já realizou 11 conferências nacionais, dezenas 
de eventos regionais e centenas de reuniões locais em todo o Brasil, além de manter 
registros epidemiológicos e preparar artigos científicos. Promove também diversas 
campanhas voltadas à população, elucidando e conscientizando sobre o tema. 

Saiba mais:   www.gbm.org.br 

O Juntos Contra o Melanoma é um programa de conscientização que estabelece um 
círculo virtuoso de combate à doença. É promovido pelo Grupo Brasileiro de Melanoma 
(GBM), em parceria com outras empresas e instituições engajadas na luta pelo diagnós-
tico precoce do câncer no Brasil.
O melanoma não é o tipo de câncer de pele mais comum, porém é o mais agressivo e 
perigoso. O Brasil registra anualmente 5.560 novos casos da doença e 1.547 óbitos, se-
gundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).  A boa notícia é que o tumor tem mais de 
90% de chances de cura quando descoberto e tratado em suas fases iniciais.

Sobre o Juntos Contra o Melanoma

www.gbm.org.br

@grupobrasileirodemelanoma
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O melanoma quase sempre surge como uma lesão cutânea enegrecida, ou como uma 
parte enegrecida e outra de várias cores. Em geral, está visível na pele e pode ser nota-
do pelos pacientes ou pessoas próximas a ele. Por isso, quem tiver conhecimento sobre 
a doença pode alertar caso perceba um sinal suspeito, lembrando que a confirmação 
do diagnóstico e a prescrição do tratamento sempre estão a cargo do médico. 

Transmitir  esse conhecimento para o maior número possível de pessoas,  impulsionar 
a detecção precoce, disseminar informações sobre o que é melanoma, como se ma-
nifesta e quais as opções de diagnóstico e tratamento são os objetivos  do Juntos 
Contra o Melanoma. Para tanto, realiza ações voltadas a um público-alvo amplo: todas 
as pessoas interessadas em saber mais e se engajar na luta contra a doença e também 
profissionais que podem exercer um papel especialmente importante na detecção pre-
coce do melanoma, como os cabeleireiros, podólogos e tatuadores. Esses profissionais 
observam constantemente a pele de seus clientes, inclusive áreas de difícil visualização, 
como o couro cabeludo, as costas e as plantas dos pés. Assim, podem sugerir uma visita 
ao médico caso notem um sinal ou lesão suspeita de melanoma, desde que estejam 
treinados para isso. Um gesto simples, que ajuda a salvar vidas. 
 
Apoiado em três grandes pilares – diagnóstico precoce, engajamento social e valori-
zação da atuação médica – e com uma abordagem positiva, o Juntos Contra o Me-
lanoma se propõe a orientar esses profissionais a reconhecer sinais suspeitos e sugerir 
avaliação médica de forma apropriada, sem assustar seus clientes. A grande maioria das 
lesões, aliás, é benigna, mas é importante ter um diagnóstico correto para eliminar qual-
quer dúvida. Quanto mais rápida a descoberta e a detecção da doença, maiores as 
chances de cura. 

O Juntos Contra o Melanoma oferece orientação por meio de workshops presenciais 
gratuitos e materiais educativos, tanto físicos quanto virtuais. Também realiza workshops 
e ações de conscientização voltadas ao público em geral e a todos os interessados em 
lutar contra a doença. Junte-se a nós nessa tarefa!
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O QUE JÁ FIZEMOS?

O Juntos Contra o Melanoma aposta em duas estratégias de engajamento. A pri-
meira é digital, por meio do site www.juntoscontraolemanoma.com.br, dos perfis no 
Facebook e Instagram (@juntoscontraolemanoma) e do apoio de influenciadores. 
A segunda estratégia é presencial, e prevê a realização de workshops de conscientiza-
ção gratuitos voltados a cada público de interesse: população, cabeleireiros, podólo-
gos e tatuadores.  

As primeiras ações presenciais ocorreram entre os dias 10 e 12 de agosto de 2017, em 
paralelo à 12ª Conferência Brasileira de Melanoma, evento anual promovido pelo GBM 
que reuniu mais de mil médicos. Médicos integrantes do GBM ministraram workshops 
de conscientização com os temas: 
   •   “Você consegue encontrar um melanoma no couro cabeludo?”
   •   “Um alerta sobre melanoma plantar na palma da sua mão!”
   •   “Nunca esconda um melanoma com uma tatuagem, saiba por quê.” 
   •   “Vamos lutar Juntos contra o Melanoma?”

Os workshops contaram com o apoio de parceiros de renome e reuniram dezenas de 
participantes, que aprovaram a experiência e trouxeram um feedback bastante po-
sitivo.  O local da conferência contou ainda com um lounge dedicado ao programa, 
onde os apoiadores puderam se apresentar e mostrar seu comprometimento. Equi-
pado com estação de maquiagem e espaço para corte de cabelo solidário, o lounge 
foi sucesso de público e recebeu inclusive a visita de personalidades que aderiram à 
causa, como o ator global Klebber Toledo. 
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Nas redes sociais, o programa estreou no dia 27/07. Nas primeiras semanas, a página 
do Facebook obteve um alcance médio de 500 mil pessoas. Desde então, mais de 40 
atores e personalidades vestiram a camisa do programa. 
 Entre os apoiadores estão:
•   Klebber Toledo: 2,7 milhões de seguidores no Instagram
•   Paloma Bernardi: 2,5 milhões de seguidores no Instagram
•   Cacau Protássio: 1 milhão de seguidores no Instagram
•   Aline Dias: 1,6 milhões de seguidores no Instagram
•   Sidney Sampaio: 598 mil seguidores no Instagram
•   Juliana Knust: 499 mil seguidores no Instagram

Além dos workshops durante a 12ª Conferência Brasileira de Melanoma, os integrantes 
da equipe médica do Juntos Contra o Melanoma ministraram workshops in company 
nas instalações dos parceiros, para que os profissionais que não puderam comparecer 
às primeiras ações presenciais tivessem acesso ao conteúdo. Novamente, as aulas fi-
zeram sucesso entre os participantes.  

www.juntoscontraomelanoma.com.br
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Quem apoiou

Já no seu lançamento, o Juntos Contra o Melanoma conquistou parceiros expressi-
vos, que contribuíram com a divulgação e enviaram profissionais aos workshops: 

SOHO ACADEMY
Escola de cabeleireiros 
do Soho Hair

C.KAMURA 

Salão de Celso Kamura, um dos 
mais conhecidos profissionais de 
beleza do país

JJ Cabeleireiros 

Tradicional salão dos Jardins, 
com forte envolvimento em 
ações relacionadas a câncer. 

SOHO HAIR 

Rede com mais de 30 
salôes de beleza

JACQUES JANINE 

Primeira rede de cabelereiros da 
América Latina, com mais de 60 
salões no Brasil e exterior

HI SALÃO 

Eleito um dos 30 
melhores do país pela 
revista Estilo
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• Jornal da Band – Band – 11/08/17 – Tempo de Exposição: 2 minutos e 34 segundos – Audiência: 

1,350 milhões espectadores (Fonte: Kantar Ibope)

• Portal R7 – 10/08/17 – Editoria Saúde - Audiência: 11 milhões de visitantes únicos por mês (Fonte: 

Kantar Ibope)

• Programa Fala Brasil 

• Programa Balanço Geral – TV Record 

• Jornal Da Cultura Primeira Edição – TV Cultura – 11/08/17 – Tempo de Exposição: 1 minutos e 15 

segundos – Audiência: 150 mil espectadores (Fonte: Kantar Ibope

Monsters House SP  
Estúdio de Camilo Tuero

Led's TATTOO 

Maior estúdio de tatuagem da América Latina

Rapunzel Solidária 

ONG que confecciona perucas 
para pacientes em tratamento 
oncológico.

Lado B Escola de Arte 
para Tatuadores 

Referência no ensino de 
tatuagem

COBERTURA NA MÍDA

patrocinadores
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Próximos passos

Após o lançamento em 2017, o Juntos Contra o Melanoma seguirá disseminando 
conhecimento em 2018, em atividades presenciais e digitais que serão descritas a se-
guir. Além disso, será realizada uma ação especial para o lançamento da ANIMAÇÃO 
JUNTOS CONTRA O MELANOMA.

AÇÕES PRESENCIAIS

As ações presenciais do programa Juntos Contra o Melanoma poderão ser realizadas 
em diversas frentes. Haverá um centro de treinamento fixo no Bairro do Itaim Bibi, na 
cidade de São Paulo onde serão realizados eventos mensais com inscrição gratuita 
pela internet e eventos itinerantes que poderão ser realizados em diversos locais 
conforme descrito a seguir.

1) Grade mensal de workshops – Os eventos serão gratuitos e abertos aos 
interessados que se inscreverem pela internet, respeitando a lotação máxima de cada 
espaço. Os workshops serão ministrados por integrantes da equipe médica do GBM 
e preveem a distribuição de cartilha impressa a todos os presentes. 

(A ordem do público alvo é uma sugestão preliminar)

JAN

PÚBLICO CABELELEIROS PODÓLOGOS TATUADORES

TATUADORES

TATUADORES

PODÓLOGOS

PODÓLOGOS

CABELELEIROS

CABELELEIROS

PÚBLICO

PÚBLICO

MAI

SET

FEV

JUN

OUT

MAR

JUL

NOV

ABR

AGO

DEZ
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2) Workshops em instituições de ensino – workshops ministrados em unidades 
do SENAC e/ou outras instituições, dentro do calendário acadêmico. Workshops 
ministrados por, no mínimo, 2 integrantes da equipe médica do programa.  

3) Participação em grandes eventos do setor de estética – workshops  ministrados 
em grandes eventos como Beauty Fair, Hair Brasil e Tattoo Week. Workshops 
ministrados pelo coordenador e no mínimo mais um integrante da equipe médica do 
programa. 

4) Workshops em eventos científicos do Grupo Brasileiro de Melanoma  
Realização de workshops em paralelo eventos realizados pelo GBM em qualquer 
cidade do território brasileiro durante o ano de 2018 conforme disponibilidade de 
público e parceiros locais.  Workshops ministrados por, no mínimo, um integrante da 
equipe médica do programa.
 
5) Workshops in company – workshops ministrados nas dependências dos 
patrocinadores e/ou em organizações por eles indicadas. Workshops ministrados 
pelo coordenador e, no mínimo, mais um integrante da equipe médica do programa.
(a confirmar) 

6) Workshops comunitários – workshops ministrados nas dependências de 
associações comunitárias, associações de classe ou outras instituições sem fins 
lucrativos. Workshops ministrados pelo coordenador e, no mínimo, mais um 
integrante da equipe médica do programa. (a confirmar)
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AÇÕES DIGITAIS 

O site www.juntoscontraomelanoma.com.br e os perfis @juntoscontraomelanoma no 
Facebook e Instagram são atualizados constantemente. Todas as ações presenciais 
têm cobertura e divulgação nas plataformas digitais.

As atualizações incluem também alguns projetos especiais ao longo do ano, veja 
alguns exemplos:

Dezembro/2017 
• Dezembro Laranja – inserção e divulgação da versão integral da primeira animação 
brasileira* sobre melanoma nas redes sociais  
• Post no Dia do Podólogo (04/12), intitulado Não esqueça das palmas e plantas”, 
mostrando como o melanoma pode se desenvolver nessas regiões e como esses 
profissionais podem contribuir com a detecção precoce. 
Janeiro /2018
• Ação no dia do cabeleireiro, com parceiro participando de um vídeo sobre o perigo 
do melanoma no couro cabeludo e a importância do cabeleireiro para detecção 
precoce da neoplasia 
Fevereiro/2018 
• Dia do Dermatologista (05/02): vídeo all type (ou infográfico) mostrando qual é 
o papel do dermatologista na detecção e tratamento (ou encaminhamento) do 
melanoma. 
• FoliaSemMedo: Post especial sobre como não descuidar da proteção da pele 
durante o carnaval. 
Março/2018
• Infográfico O Sol e a pele, mostrando como a radiação UV age na pele e por que 
ela é o maior fator de risco para o desenvolvimento do melanoma. 
Maio/2018
• Mês Internacional de conscientização contra o melanoma. Ação em vídeo 
“Melanoma, conhecimento é o melhor remédio”. Fazer um post semanal em 
vídeo com parceiro: cabeleireiro, podólogo, tatuador e ator/músico. Cabeleireiro 
fala sobre o melanoma do couro cabeludo, encoberto pelos cabelos; podólogo 

Próximos passos
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sobre melanoma acral e tatuador sobre melanoma nas costas e/ou encoberto por 
tatuagem; personalidade, falando sobre pintas que mudam e regra do ABCDE. Ao 
final de cada vídeo, destacar como o conhecimento sobre o melanoma é importante 
para identificar lesões suspeitas em si e nos outros. 

Junho/2018
• Vídeo em homenagem ao dia do Oncologista (9/9), destacando o papel que este 
profissional tem no tratamento do melanoma.
Julho/2018
• Dia do tatuador. Vídeo sobre a importância dos tatuadores aderirem ao  
Juntos Contra o Melanoma. 
(outras ações específicas serão desenvolvidas no decorrer do ano)

Despesas previstas com a manutenção de ações digitais
• Planejamento, criação e desenvolvimento de ações digitais
• Manutenção das redes sociais: produção de textos, infográficos, layouts etc. 
Publicação e acompanhamentos das postagens, resposta às interações com usuários.
• Patrocínio de posts
• Produção de vídeos
• Produção de vídeos all type
• Produção de animações em vídeo (se houver necessidade) 

O número total de ações será estabelecido de acordo com as parcerias firmadas e 
recursos alcançados pelo programa.

www.juntoscontraomelanoma.com.br
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LANÇAMENTO OFICIAL DA ANIMAÇÃO  

Próximos passos
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JUNTOS CONTRA O MELANOMA
 Também está previsto o lançamento da animação “Você sabe o que é melanoma?”. 
Produzida pelo GBM, é a primeira do gênero feita no Brasil. Com 20 minutos de 
duração e dividida em 15 capítulos, a animação responde a todas as questões 
básicas sobre o melanoma: o que é, como se manifesta, como diagnosticar, como 
prevenir, como tratar etc. O lançamento ocorrerá em uma sala do Cine Livraria 
Cultura (SP), com espaço para 100 (cem) pessoas. Na ocasião, será ministrado um 
workshop “Vamos Lutar Juntos Contra o Melanoma”, estando a animação inserida 
em sua programação. A atividade tem a duração prevista de duas horas, e ocorrerá 
no período da manhã.

Em paralelo ao lançamento, está prevista a montagem de um stand no Conjunto 
Nacional, que funcionará até às 18h. Nele, consultoras treinadas fornecerão 
informações sobre o programa a todos os interessados e distribuirão materiais 
informativos.

A formatação final desta ação será definida de acordo com as parcerias firmadas e 
recursos alcançados pelo programa.

www.juntoscontraomelanoma.com.br
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Oportunidades
 
1. Site
Divulgação da marca e do comprometimento da empresa com a 
causa no site do programa: www.juntoscontraomelanona.com.br 

2. Mídias Sociais
Criação de ações, campanhas ou vídeos voltados ao público-alvo 
do programa. 

3. Workshops mensais
Divulgação da marca, produto ou comprometimento da empresa 
com o melanoma em todo o material impresso e online e também 
no espaço de todos os workshops mensais realizados em 2018.

4. Workshops em eventos científicos
Divulgação da marca, produto ou comprometimento da empresa 
com o melanoma em todo o material impresso e online de todos 
os workshops do Juntos Contra o Melanoma realizados em 
eventos científicos em 2018.

5. Workshops in company
Contratação de workshops in company para os próprios 
colaboradores ou para parceiros estratégicos indicados. 
Exposição da marca em todo material impresso distribuído na 
ocasião. 

6. Participação em grandes eventos do setor de estética
Divulgação da marca nos materiais impressos distribuídos em 
grandes eventos de estética. Divulgação da marca no estande do 
Juntos Contra o Melanoma.

junte-se a nós contra o melanoma
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COTAS DE APOIO AO PROGRAMA JUNTOS CONTRA  
O MELANOMA JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

O programa Juntos contra o Melanoma não tem fins lucrativos e todas as verbas 
arrecadadas serão revertidas na manutenção do mesmo e realização das diversas 
ações descritas anteriormente. Ao final de cada ano, os parceiros receberão 
um manual descrevendo todas as ações realizadas pelo projeto além de poder 
acompanhar continuamente as ações do mesmo.

As cotas são categorizadas em: padrão (BASIC, PLUS, MASTER e PRIME), especiais e 
JUNTOS CONTRA O MELANOMA 2018.

COTAS PADRÃO BASIC, PLUS, MASTER, PRIME

BASIC – R$ 5.000,00

• Inserção da logo da empresa no site do Programa Juntos Contra o Melanoma 
durante o período referido.
• Desconto de 3% na aquisição de cotas especiais

PLUS – R$ 10.000,00

• Inserção da logo da empresa no site do Programa Juntos Contra o Melanoma 
durante todo o período referido.
• Uma publicação trimestral (total: 4) de agradecimento ao apoio oficial ao projeto 
nas diversas mídias sociais com a logo da empresa em conjunto com, no máximo, 
outras 3 empresas apoiadoras na mesma cota. 
• Reserva de 2 vagas para profissionais/parceiros nos workshops mensais. Para 
garantia das vagas, os nomes dos participantes deverão ser enviados com 
antecedência mínima de 5 dias úteis. 
• Realização de ações, campanhas ou vídeos para divulgação em mídias sociais 
com taxa de R$ 40.000,00 relativas à chancela Juntos Contra o Melanoma. Todos os 
custos de produção serão de responsabilidade do contratante.
• Desconto de 5% na aquisição de cotas especiais

www.juntoscontraomelanoma.com.br
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junte-se a nós contra o melanoma

MASTER – R$ 30.000,00

• Inserção da logo da empresa no site do Programa Juntos Contra o Melanoma 
durante todo o período referido.
• Uma publicação trimestral exclusiva (total: 4) de agradecimento ao apoio oficial ao 
projeto nas diversas mídias sociais com a logo da empresa.
• Reserva de 4 vagas para profissionais/parceiros nos workshops mensais. Para 
garantia das vagas, os nomes dos participantes deverão ser enviados com 
antecedência mínima de 5 dias úteis.
• Realização de 01 (um) workshop exclusivo para 40 ouvintes no centro de 
treinamento para a empresa ou parceiros indicados, incluindo 40 cartilhas e 50 
camisetas sem logotipo do parceiro para distribuição aos participantes. Para 
produção de material exclusivo será necessário associar compra de cota especial. A 
produção de comunicação visual exclusiva para o evento será de responsabilidade 
do parceiro. 
• Realização de ações, campanhas ou vídeos para divulgação em mídias sociais 
com taxa de R$ 20.000,00 relativas à chancela Juntos Contra o Melanoma. Todos os 
custos de produção serão de responsabilidade do contratante.
• Desconto de 7% na aquisição de cotas especiais

PRIME – R$ 50.000,00

• Inserção da logo da empresa no site do Programa Juntos Contra o Melanoma 
durante todo o período referido.
• Uma publicação bimestral exclusiva (total: 6) de agradecimento ao apoio oficial ao 
projeto nas diversas mídias sociais com a logo da empresa.
• Reserva de 6 vagas para profissionais/parceiros nos workshops mensais. Para 
garantia das vagas, os nomes dos participantes deverão ser enviados com 
antecedência mínima de 5 dias úteis.
• Realização de 01 (um) workshop in company para a empresa ou parceiros indicados 
com despesas de locação de espaço, sistema audiovisual e comunicação visual sob 
responsabilidade do parceiro, incluindo 50 cartilhas e 50 camisetas sem logotipo do 
parceiro para distribuição aos participantes. Para produção de material exclusivo será 
necessário associar compra de cota especial.
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• Realização de ações, campanhas ou vídeos para divulgação em mídias sociais sem 
taxas relativas à chancela Juntos Contra o Melanoma. Todos os custos de produção 
serão de responsabilidade do contratante.
• Desconto de 10% na aquisição de cotas especiais

COTAS ESPECIAIS
 KIT CARTILHA – R$ 3.000,00

• Impressão de 100 cartilhas com o logotipo exclusivo da empresa, para distribuição 
em workshops, campanhas e outras ocasiões indicadas pelo parceiro. 

KIT CAMISETA – R$ 6.000,00

• Produção de 100 camisetas (tamanho e modelo a escolha do parceiro) com 
inserção da logo em tamanho médio nas costas, juntamente com a logo do GBM, 
para distribuição em workshops, campanhas ou qualquer outra ocasião indicada pelo 
parceiro.

KIT JUNTOS CAMISETA E CARTILHA – R$8.000,00

• Produção de 100 camisetas (tamanho e modelo a escolha do parceiro) com 
inserção da logo em tamanho médio nas costas, juntamente com a logo do GBM, 
para distribuição em workshops, campanhas ou qualquer outra ocasião indicada pelo 
parceiro.
• Impressão de 100 cartilhas com o logotipo exclusivo da empresa, para distribuição 
em workshops, campanhas e outras ocasiões indicadas pelo parceiro.  

WORKSHOP EXCLUSIVO – R$10.000,00

• Realização de um workshop exclusivo para até 40 ouvintes no centro de 
treinamento do programa com a temática e público definido pelo parceiro com 
entrega de cartilha e camisetas para todos os participantes sem inserção de logotipo 
do parceiro.
• Comunicação visual exclusiva para o evento poderá ser contratada pelo parceiro.
• O parceiro poderá produzir e distribuir qualquer tipo de material, amostras ou kit 
que deverá ser entregue exclusivamente para os participantes do evento inserindo o 
logo do Juntos contra o Melanoma

www.juntoscontraomelanoma.com.br
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WORKSHOP IN COMPANY – R$15.000,00

• Realização de um workshop exclusivo para até 40 ouvintes no centro de 
treinamento do programa com a temática e público definido pelo parceiro com 
entrega de cartilha e camisetas para todos os participantes sem inserção de logotipo 
do parceiro.
• Comunicação visual exclusiva para o evento poderá ser contratada pelo parceiro.
• O parceiro poderá produzir e distribuir qualquer tipo de material, amostras ou kit 
que deverá ser entregue exclusivamente para os participantes do evento inserindo o 
logo do Juntos contra o Melanoma

PARCERIA ANIMAÇÃO JUNTOS CONTRA O MELANOMA – R$ 30.000,00

• Inserção da logo na comunicação visual do lançamento da Animação Juntos Contra 
o Melanoma e INSERÇÃO DEFINITIVA nos agradecimentos da versão completa 
e cada um dos capítulos da animação que ficarão disponíveis em todas as mídias 
digitais. 

LANÇAMENTO ANIMAÇÃO JUNTOS CONTRA O MELANOMA – R$ 5.000,00

• Inserção da logo na comunicação visual do lançamento da Animação Juntos Contra 
o Melanoma.

COTA JUNTOS CONTRA O MELANOMA 2018”: R$100.000,00

• Inserção da logo da empresa no site do Programa Juntos Contra o Melanoma 
durante todo o período referido e na comunicação visual de todos os WS realizados 
no ano de 2018, com exceção de eventos exclusivos adquiridos por outros parceiros.
• Inserção da logo na comunicação visual do lançamento da Animação Juntos Contra 
o Melanoma e INSERÇÃO DEFINITIVA nos agradecimentos da versão completa 
e cada um dos capítulos da animação que ficarão disponíveis em todas as mídias 
digitais. 
• Uma publicação mensal exclusiva (total: 12) de agradecimento ao apoio oficial ao 
projeto nas diversas mídias sociais com a logo da empresa.
• Reserva de 10 vagas para profissionais/parceiros nos workshops mensais. 
Para garantia das vagas, os nomes dos participantes deverão ser enviados com 
antecedência mínima de 5 dias úteis.
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• Produção de 100 camisetas (tamanho e modelo a escolha do parceiro) com 
inserção da logo em tamanho médio nas costas, juntamente com a logo do GBM, 
para distribuição em workshops, campanhas ou qualquer outra ocasião indicada pelo 
parceiro.

• Produção de 100 cartilhas com o logotipo exclusivo da empresa, para distribuição 
em workshops, campanhas e outras ocasiões indicadas pelo parceiro.  

• Realização de ações, campanhas ou vídeos para divulgação em mídias sociais sem 
taxas relativas à chancela Juntos Contra o Melanoma. Todos os custos de produção 
serão de responsabilidade do contratante.

• Realização de 01 (um) workshop in company para a empresa ou parceiros indicados 
com despesas de locação de espaço, sistema audiovisual e comunicação visual sob 
responsabilidade do parceiro, incluindo 50 cartilhas e 50 camisetas sem logotipo do 
parceiro para distribuição aos participantes. Para produção de material exclusivo será 
necessário associar compra de cota especial. 

• Realização de 01 (um) workshop exclusivo para 40 ouvintes no centro de 
treinamento para a empresa ou parceiros indicados, incluindo 40 cartilhas e 50 
camisetas sem logotipo do parceiro para distribuição aos participantes. Para 
produção de material exclusivo será necessário associar compra de cota especial. A 
produção de comunicação visual exclusiva para o evento será de responsabilidade 
do parceiro. 

• Inserção do logo do programa no site corporativo da empresa.

Observação: não haverá excluvidade de inserção de logotipo para nenhum parceiro 
em nenhum dos materiais produzidos. 

www.juntoscontraomelanoma.com.br
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Ficha técnica – Juntos Contra o Melanoma

Coordenação e  

desenvolvimento

Elimar Gomes 
 
Equipe médica           
Adriana Mendes                                             
Elimar Gomes                                                  
Flávia Sternberg                                             
Gilles Landman                                              
João Duprat                                                 
Juliana Casagrande                                      
Luciana Godoi                                                
Marcelo Sato
Mariana Meireles
Mauricio Mendonça

Equipe de psicologia

Christina Hass Tarabay
Giseli Maria Neto 
 
Coordenação de 

comunicação  

Comunicação Visual         
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