


CONVITE OFICIAL 
DO EVENTO

10 a 12 de Dezembro 
Florianópolis



LOCAL DO EVENTO



O Estado de Santa Catarina está localizado na 
região Sul do Brasil. Possui como capital a cidade de 
Florianópolis e seu território é de 95,4 mil km², que 
contempla um total de 295 municípios, totalizando 
uma população estimada de 7 milhões de habitantes. 

Seus limites geográficos são: ao sul com o Rio 
Grande do Sul; ao leste com o oceano Atlântico; ao 
norte com o Paraná; e a oeste com a Argentina, e seu 
território é dividido em oito regiões: Litoral; Nordeste; 
Planalto Norte; Vale do Itajaí; Planalto Serrano; Sul; 
Meio-Oeste e Oeste.

SANTA CATARINA 
A SANTA E BELA CATARINA

BRASIL

SANTA CATARINA



FLORIANÓPOLIS 
UM PEDACINHO DE TERRA

Florianópolis é a capital de Santa Catarina, 
localizada na região Sul do Brasil. O município é 
conhecido por ter uma elevada qualidade de vida, 
sendo a capital brasileira com maior pontuação do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado 
pelo PNUD, das Nações Unidas. E, além de qualidade 
de vida, a cidade também é um destino bastante 
procurado para a captação e realização de eventos. 

De acordo com o ranking da International Congress 
and Convention Association (ICCA), entidade que 
classifica as cidades que mais realizam eventos 
internacionais, Florianópolis ocupa a 3ª posição, 
ficando atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Durante o ano de 2017, o município recebeu 15 
eventos internacionais. A boa performance no setor 
se deve à excelente infraestrutura que Florianópolis 
oferece.

Média de Temperatura em 
Florianópolis 

Dezembro - 28°c / 21ºc

O evento ocorrerá 
no verão 





QUARTÉIS 

Possibilidade de alojamentos 
para delegações militares 
mediante contato com a 
organização do evento.

HOTÉIS E POUSADAS 

Diversas opções de hotéis e 
pousadas na região entre 2 e 5 

estrelas. Acompanhe nosso 
site onde serão postadas 

informações sobre convênios 
com hospedagens.

CASAS E APARTAMENTOS 

Grande quantidade de imóveis 
para locação por temporada 

nos principais sites deste tipo 
de serviço.

HOSPEDAGEM 
PARA TODOS OS BOLSOS E GOSTOS



CENTRO DE EVENTOS 
GOV. LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

O centro de eventos Gov. Luiz Henrique da Silveira 
foi inaugurado em novembro de 2015 e está equipado 
com o que há de mais moderno para acomodar o 
evento e trazer conforto ao público. 

Localizado na SC-401, rodovia que dá acesso ao 
Norte da Ilha, o local conta com um auditório principal 
para 1500 pessoas, e mais um espaço para exposição 
com 7.600 m² e capacidade para 106 estandes com 
23 m² de média. O centro de eventos também possui 
estrutura completa com praça de alimentação e 
cozinha industrial, além de estacionamento com 
capacidade para 770 carros. Tudo para trazer mais 
conforto e praticidade ao participantes do evento. O Centro de Eventos possui estacionamento com 

capacidade para 770 carros

O auditório possui capacidade para 
aproximadamente 1500 pessoas.

CAPACIDADE

Haverá lanchonete e restaurante no local, com 
happy hour das 1900 às 2100 h

ALIMENTAÇÃO

ESTACIONAMENTO

Área total de 44.000m²
TAMANHO





BR101  e a BR282 
São  excelentes opções para quem vier de carro

Aeroporto Internacional Hercílio Luz 
Voos internacionais e nacionais diariamente

AEROPORTO

Terminal Rodoviário Rita Maria 
Ônibus internacionais e nacionais diariamente

ÔNIBUS

CARRO

Localização
Rodovia SC-401, km 01, S/N - Trevo de 
Canasvieiras, Florianópolis - SC, 88054-200

CENTRO DE EVENTOS 
GOV. LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA



SOBRE O EVENTO



O evento visa discutir temas atuais no cenário 
mundial relativos às   atividades de Controle de 
Distúrbios, como também fomentar uma discussão 
crítica, integrando a sociedade e todas as agências 
governamentais que permeiam este cenário. O evento 
contará com a presença de palestrantes e 
participantes do Brasil e do exterior. 

A participação internacional certamente agregará 
valor de forma pragmática e sistêmica ao conjunto 
global das discussões da atividade policial 
relacionada ao controle de distúrbios, ao crime 
organizado e  a outros ramos da segurança pública.

10, 11 e 12 de Dezembro

1800 pessoas por dia

O CONGRESSO

QUANDO

ESTIMATIVA DE PESSOAS

Área de exposição aberta ao 
público mediante inscrição

ABERTO AO PÚBLICO



Segurança Pública: Policiais Militares, Civis, 
Federais, Rodoviários Federais, Guardas Municipais, 
Agentes Penitenciários e co-irmãs internacionais; 

Forças Armadas: Militares do Exército, Marinha, 
Aeronáutica e demais forças armadas de outros 
países; 

Justiça: Juízes, Promotores , Defensores Públicos 
e demais Membros do Judiciário do Ministério 
Público e Defensoria Pública; 

Empresas: Empresas de todos os ramos que 
tenham interesse em divulgar os seus produtos e 
serviços para o público-alvo do evento ou ainda 
aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema; 

Público Geral: Professores e estudantes de 
diversas áreas e o público geral.

PATRULHAMENTO TÁTICO

TODAS AS INSTITUIÇÕES

RADIOPATRULHA

TROPAS DE CHOQUE

PÚBLICO ALVO
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ACESSE A PROGRAMAÇÃO 
ATUALIZADA



PALESTRANTES
Internacionais Convidados



PALESTRANTES
Nacionais Convidados



ACESSE OS DADOS DOS 
PALESTRANTES



EXPOSIÇÃO

Com uma área de aproximadamente 7600 m² para 
montagens de estandes, o evento contará ainda com 
as principais empresas do mercado expondo e 
vendendo os seus produtos. 

Para o público em geral será uma grande 
oportunidade para se manter atualizado sobre as 
novas tecnologias e para comprar equipamentos de 
ponta. 

Para as empresas será um evento imperdível para 
demonstrar e vender os seus produtos, fechar 
grandes negócios e interagir com o público em geral, 
com outras empresas do setor e com as instituições 
de segurança pública e defesa através dos seus 
gestores.

Estandes com venda de produtos 
e equipamentos táticos

VENDA DE PRODUTOS

Exposição de materiais, equipamentos e 
tecnologias da área policial e empresarial

EXPOSIÇÃO DE MATERIAL

As melhores marcas do segmento
AS MELHORES MARCAS



Aproximadamente 7600m² 
de área para exposição

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO

ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO

1º ANDAR 2º ANDAR

EXPOSIÇÃO



INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas na segunda metade do 
mês de setembro. Terão prioridade nas inscrições 
aqueles que realizarem o pré-cadastro no site do evento. 

Serão dois tipos de inscrição: a inscrição para as 
palestras e exposição e a inscrição somente para a 
exposição. 

A inscrição para a área de exposição será aberta ao 
público. A entrada nas palestras será priorizada aos 
agentes de Segurança Pública, Defesa e membros do 
Judiciário. 

O público geral poderá se inscrever para as vagas 
sobressalentes, devendo aguardar a autorização e 
homologação de sua inscrição pelos organizadores do 
evento.

Evento gratuito e com a área de 
exposição aberta ao público

As entradas nas palestras serão priorizadas 
para os agentes de Segurança Pública, Defesa e 
membros do Judiciário

EVENTO GRATUITO

PALESTRAS

www.CIOC2018.com.br
SITE



FAÇA  A SUA 
INSCRIÇÃO NO SITE



SEJA UM PATROCINADOR! 
ENTRE EM CONTATO COM  

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.


