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Agenda
OUTUBRO DE 2002

Agenda

√√√√√ 16 A 19
XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedade Española de
Cardiologia
Madri, Espanha

√√√√√ 18 E 19
PRONAM – Programa Nacional de Atualização em MAPA
e Hipertensão Arterial
Hotel Ouro Minas, Belo Horizonte, MG

Atenção
Para anúncio nesta página enviar informações,

até 120 dias antes da data do evento, para:
Revista Brasileira de Hipertensão

Av. Independência, 3767
14026-160 - Ribeirão Preto, SP

NOVEMBRO DE 2002

√√√√√ 17 A 20
American Heart Association
Chicago, EUA

√√√√√ 29 E 30
PRONAM – Programa Nacional de Atualização em MAPA
e Hipertensão Arterial
Hotel Paulista Plaza, São Paulo, SP

XII Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão
Pirâmide Palace Hotel

Natal, RN
7 a 9/8/2003

Natal, 20 de outubro de 2002.

Caro colega,
De 7 a 9 de agosto de 2003, Natal, RN, sediará, no Pirâmide Palace Hotel o XII Congresso da Sociedade Brasileira de

Hipertensão, reunindo, nesse período, cerca de 1.200 profissionais que abordarão inúmeros temas multidisciplinares, tais como:
Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Clínica Médica, Endocrinologia, Educação Física, Nutrição, etc., através da participação de 80
convidados brasileiros e 4 estrangeiros, tendo como meta básica o aprimoramento profissional com reciclagem de conhecimentos
e atualização de novas técnicas científicas.

Considerando a importância desse evento para a comunidade científica nacional, pleiteamos contar com o apoio de entidades
públicas e privadas no sentido de viabilizar o evento com o padrão e a qualidade por ele exigidos.

Diante do exposto, vimos solicitar o seu apoio e colaboração no sentido de divulgar o evento acima citado nas atividades que
fazem parte do seu dia-a-dia, como palestras, aulas especiais, seminários e simpósios, entre outras.

Na expectativa de contarmos com a sua indispensável colaboração, antecipamos nossos agradecimentos ao mesmo tempo em
que colocamos ao seu dispor nossa Secretaria Executiva, para efetuar os esclarecimentos que se fizerem necessários por meio do
telefax (0xx 84) 234-6175, email: conplave@digi.com.br , falar com Astréia ou Iracy.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
Dra. Maria Fátima de Azevedo

Presidente do Congresso


