SOBECC APRESENTA
CONCEITO QUE DEU
ORIGEM PARA A

NOVA IDENTIDADE
VISUAL

No ano em que a SOBECC
completa 30 anos,
a Associação apresenta
nova logomarca!

Com três décadas de trabalho dedicado aos profissionais da Enfermagem Perioperatória nas
áreas de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização, a
SOBECC neste ano de 2020 lança sua nova logomarca, com o objetivo de aproximar a
identidade visual da Associação com a prática diária dos profissionais da enfermagem
atuantes em Bloco Operatório.

Ainda que estejamos em um momento crítico na área da saúde, por conta do enfrentamento da
pandemia do Covid-19, a SOBECC decidiu não mais adiar a apresentação da nova identidade à
sociedade, porque o conceito proposto pelo redesenho da marca traz mais aproximação da Associação
com a Enfermagem Perioperatória.

“A nova marca da SOBECC
além de mais moderna, inspirou-se em
dois importantes instrumentais cirúrgicos
usualmente empregados na prática hospitalar
do Centro de Material e Esterilização e Centro
Cirúrgico, que são a tesoura e o bisturi”,
destaca Giovana Abrahão de Araújo Moriya,
presidente da SOBECC na gestão 2019/2021.

Os itens mencionados pela presidente, podem ser
notados no símbolo que fica ao lado esquerdo do
nome SOBECC. No tom de vermelho, dois círculos
representam os anéis da tesoura, onde encaixamse o polegar e o dedo médio. Já no tom de azul, o
desenho representa a lâmina de bisturi.

Na nova marca, o nome SOBECC
aparece em letras minúsculas,
deixando a tipografia com mais leveza.
No entanto, a grafia para descrever o
nome da Associação continua com as
iniciais em letras maiúsculas, por se
tratar do nome da instituição.

Inauguração da

nova sede

Ainda faz parte do novo momento da SOBECC, a inauguração da nova sede que
oferecerá a sociedade um espaço mais amplo e confortável pela arquitetura arrojada,
contemplando um centro de simulação realística com sala de cirurgia e Centro de Material
e Esterilização, auditório e muito mais.

Essa novidade está pronta para ser entregue aos associados
da SOBECC.

O local já foi ambientado com a nova logomarca, mas devido a pandemia do novo coronavírus
aguardamos a liberação para inaugurar e apresentar a nova sede a todos.

