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PATROCINADORES CONFIRMADOS

JOVENS LÍDERES 

CATEGORIA OURO 

Inima
American Water Chemicals

CATEGORIA DE DIAMANTE  CATEGORIA PLATINA

https://www.buckman.com/?utm_source=miembros_page_es&utm_medium=website&utm_campaign=miembros_aladyr
https://www.h2oinnovation.com/?utm_source=miembros_page_es&utm_medium=website&utm_campaign=miembros_aladyr
https://www.membranechemicals.com/es/soluciones/?utm_source=miembros_page_es&utm_medium=website&utm_campaign=miembros_aladyr
https://www.dupont.com.br/?utm_source=miembros_page_es&utm_medium=website&utm_campaign=miembros_aladyr
https://inima.com/es
https://www.cetrel.com.br/
https://atlantium.com/
https://www.fluencecorp.com/?utm_source=miembros_page_es&utm_medium=website&utm_campaign=miembros_aladyr
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AGENDA

TEMA 

PAINEL CORTESIA DA FLUENCE
A dessalinização na costa sul-americana do 
Atlântico
1° encontro das empresas com planta de 
dessalinização do Mercosul  / 1° evento de 
dessalinização após startup das duas maiores 
plantas do Brasil

Tecnologia para Reúso de Condensador de 
Processo como Make up da Torre de Resfriamento 
da Destilaria em Grupo Sucroenergético

Substituição de cloro no pré-tratamento de 
sistemas OR: controle de bioincrustação por 
radiação UV

Mudanças climáticas, reúso e contaminantes 
emergentes.

Inteligência Artificial aplicada à Osmose Reversa

Reúso Potável

Potabilização de água com tecnologias avançadas 
- Cases de sucesso no Brasil

Utilização de Monocloramina para Controle 
Microbiológico na Osmose Reversa no Sistema de 
Reuso do Aquapolo Ambiental.

Novo Marco Legal do Saneamento e Projetos de 
Lei do Setor

EM PROCESSO DE APROVAÇÃO

EM PROCESSO DE APROVAÇÃO

EM PROCESSO DE APROVAÇÃO

EM PROCESSO DE APROVAÇÃO 

OUTRAS EMPRESAS EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO

EMPRESA

FLUENCE /COMPESA / 
ARCELORMITTAL/SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SANTA 
CRUZ-ARGENTINA / CAGECE - 
MARQUISE

BUCKMAN 
 

ATLANTIUM

OPERSAN 
 

SYNAUTA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DUPONT

 

AQUAPOLO

ABIQUIM

 

GS INIMA 

TORAY

CETREL 

H2O INNOVATION



RESUMO GERAL 
Iniciamos os eventos de 2022 com o CONGRESSO INTERNACIONAL ALADYR 
BRASIL, na maravilhosa cidade de São Paulo.  
Nos dias 06 e 07 de abril realizaremos nosso primeiro encontro do ano no Hotel 
BLUE TREE (Av Faria Lima) em formato presencial, este evento oferecerá 16 
apresentações técnicas, apresentações comerciais e uma visita técnica guiada às 
instalações do “AQUAPOLO”.
Sem dúvida, uma excelente oportunidade para retomar encontros presenciais, 
atualizar conhecimentos, receber informações de ponta sobre tendências 
tecnológicas no mercado da dessalinização e reuso de água e, é claro, fazer 
networking com os colegas do mercado.  
O processo de recebimento de solicitações para fazer parte da agenda técnica já 
está aberto, assim como o processo de seleção de patrocínios e solicitação de 
vagas para apresentações comerciais. Se você estiver interessado em qualquer 
uma destas opções, escreva para: dircom@aladyr.net 

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO COMO UM 
PARTICIPANTE REGULAR

COORDENADAS: 
Data: 06 e 07 de abril 

Horário: das 8:00 às 18:00
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3989 - Itaim Bibi, 

São Paulo - SP, 04538-133, Brasil

AFILIADOS 150 USD 

GRUPOS DE AFILIADOS  DE 3 OU MAIS 
PESSOAS RECEBEM UM DESCONTO DE 

10%. Escreva para: info@aladyr.net

NÃO-AFILIADOS 200 USD 

: Se você ainda não é um afiliado da ALADYR, convidamos você a 
conhecer nossos benefícios, será uma honra tê-lo como afiliado(a). 

Inscreva-se aqui 

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=brasil%202022
https://aladyr.net/pt-br/membresias/
mailto:info%40aladyr.net?subject=
https://aladyr.net/pt-br/eventos-pt/sao-paulo-brasil/


HOSPEDAGEM 
O Hotel BLUE TREE (Av. Brg. Faria Lima)  dá as boas-vindas para nosso evento em 
modo presencial, as apresentações e reuniões de negócios serão realizadas em 
suas instalações.

Para os participantes que desejam se hospedar no hotel, temos tarifas 
preferenciais: 

          Quarto individual 350 BRL                           Quarto duplo 390 BRL 

Para reservas, escreva para eventos.farialima@bluetree.com.br, indicando que você 
participará do CONGRESSO ALADYR. A equipe do hotel BLUE TREE terá o maior 
prazer em ajudá-lo e lhe oferecerá as melhores opções para aproveitar ao máximo 
a sua estadia.  

Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3989 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133, Brasil 
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BRASIL

APRESENTAÇÕES TÉCNICAS 
APRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

E PATROCÍNIOS



APRESENTAÇÕES COMERCIAIS
Além das apresentações técnicas/informativas que compõem nossa agenda, 
abrimos um espaço para até 05 apresentações comerciais, onde os 
apresentadores terão liberdade para destacar os benefícios e as características de 
seus produtos e serviços.  

Informações
● Valor 2000 USD (-20% de desconto para afiliados ALADYR) 
● Duração 10 minutos 
● Ao final da exposição, os apresentadores terão um espaço exclusivo para 

receber os interessados e clientes potenciais; uma área VIP para responder a 
consultas e organizar reuniões de negócios.  

● A ordem de apresentação corresponderá à ordem de recebimento das 
solicitações. 

OPÇÕES DE PATROCÍNIO

CATEGORIA OURO 
(USD 2,500)

Máximo para oito (08) patrocinadores, 
inclui:

Duas (02) inscrições cortesia

Uma (01) mesa de apoio publicitário

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Logotipo no site da ALADYR

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar em redes sociais 

Publicação especial no Magazine 
ALADYR

FITA PORTA-CRACHÁ
(USD 3,500)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui: 

Quatro (04) inscrições cortesia

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento. Lugar de destaque

Logotipo impresso na fita porta-crachá

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar nas redes 

sociais

Vídeo comercial para rodar 1 vez durante 
o evento

COFFEE BREAK 
(USD 3,500)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui: 

Duas (02) inscrições cortesia

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Um (01) banner de 2m x 1m 
exclusivamente para o logotipo da 
empresa na área do coffee break 

Vídeo promocional com o representante 
da empresa representante para ser 

postado nas redes sociais 

Durante o Coffee Break, o patrocinador 
pode usar telas para colocar vídeos 

promocionais

Durante o Coffee Break, o patrocinador 
pode colocar pessoal para distribuir 

Material POP



APRENDIZAGEM 
(USD 3,500)

Exclusivo para (01) uma empresa, 
inclui:

Uma (01) inscrição cortesia

Haverá uma sessão de perguntas, por 
meio de um aplicativo digital, sobre os 

temas apresentados, concedendo 
prêmios para aqueles participantes que 

prestaram mais atenção 

Os prêmios serão concedidos durante 
02 ocasiões (uma vez por dia)

Durante os jogos de perguntas, o 
logotipo do patrocinador estará presente 

na tela

Logotipo em toda a publicidade 
impressa e digital do evento

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar nas redes 

sociais 

Publicação especial no Magazine 
ALADYR

ESCOLA DA ÁGUA 
(USD 2,500)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui: 

Duas (02) inscrições de cortesia

Faz parte da oficina que é dada a 
escolas, não apenas na promoção, mas 

também como palestrante e 
co-organizador

Menção da contribuição durante a 
abertura do evento 

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento

Um vídeo para as redes sociais sobre a 
experiência na escola com o logotipo da 

empresa e breves palavras de um 
representante

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar nas redes 
sociais convidando para o evento

Publicação especial no Magazine 
ALADYR


