Profissionais da área odontológica e jornalistas podem
concorrer ao Prêmio SINOG
13ª edição da premiação contemplará três categorias, uma inédita direcionada aos
profissionais da imprensa, e ganhadores receberão valores que variam de R$ 8 mil a R$
10 mil
São Paulo, 27 de julho de 2018 – Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do
Prêmio SINOG, um dos mais tradicionais da Odontologia Suplementar. Realizado pelo
Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo - SINOG, a premiação é
direcionada aos profissionais da área odontológica e jornalistas, que concorrerão pela
primeira vez em 2018.
Três categorias serão avaliadas nesta edição: Valorização da Classe Odontológica,
direcionada aos cirurgiões-dentistas e estudantes de Odontologia; Aprimoramento
Técnico dos Planos Odontológicos, para colaboradores com vínculo empregatício com
as operadoras de Odontologia de Grupo filiadas ao SINOG; e Promoção da Saúde
Bucal, para profissionais da imprensa que publicarem artigos e reportagens sobre o
papel da Odontologia Suplementar na melhoria do acesso e da qualidade da saúde
bucal da população brasileira.
De acordo com Geraldo Almeida Lima, presidente do SINOG, o Prêmio é uma
oportunidade aos participantes de colaborarem para a transformação da história da
Odontologia Suplementar no Brasil. “Nosso intuito é reconhecer e valorizar os
trabalhos da classe, além de fomentar o desenvolvimento da Odontologia. Nosso
objetivo é subsidiar as operadoras odontológicas com estudos e documentos que
promovam o desenvolvimento do setor”, explica o executivo, enfatizando sobre a
importância dos cuidados pela população brasileira com a saúde bucal.
O Prêmio SINOG, a cada ano, conta com temas diferentes e atuais sobre o setor de
planos odontológicos, que hoje conta com cerca de 23 milhões de beneficiários. A
premiação varia de R$ 8 mil a R$ 10 mil, de acordo com a categoria, e contempla
diploma e troféu aos ganhadores.
Os trabalhos, de todas as categorias, devem ser entregues via e-mail ou hotsite do
Prêmio até o dia 1º de outubro de 2018. A partir desta data, as comissões julgadoras
avaliarão todos os conteúdos e a adequação aos temas. Os ganhadores serão
anunciados em 12 de novembro, por meio das redes sociais e receberão a premiação
durante evento que acontecerá no dia 28 do mesmo mês no Hotel Unique, em São
Paulo. Para mais informações sobre a 13ª edição do Prêmio SINOG acesse:
www.sinog.com.br/premio

