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INFORMAÇÕES DO EVENTO

ABERTURA SOLENE
12 de abril
Radisson Hotel,
Av. Dr. Antonio Gouveia, 925
Bairro Pajuçara - Maceió
Horário: 19 horas.

POSTER BREAK
Nos intervalos para apresentação dos pôsteres
teremos o serviço especial de coffee break.
Nestes intervalos os autores estarão apresentando
seus trabalhos.
Prestigie!

CYBER CAFÉ
Este espaço é estratégico para a navegação gratuita
na internet.
Sua conexão está garantida.

SALA DO EXPOSITOR
Espaço destinado ao bem estar dos expositores e
melhor relacionamento com os congressistas.

FEIRA
A exposição de produtos e serviços será, novamente,
um sucesso. Nos intervalos das atividades científicas
aproveite para conhecer as novidades tecnológicas

oferecidas pelas empresas que engrandecem a atuação
profissional dos cirurgiões brasileiros.

JANTAR DE ENCERRAMENT O – 14 DE ABRIL
O jantar de encerramento de 2012 será no sistema de
adesão.
Os demais interessados poderão fazer suas adesões,
desde que haja disponibilidade de vagas.
O jantar de encerramento será no Restaurante Canoas,
no Jatiúca Hotéis & Resort, às 21 horas. Na
programação, haverá a premiação dos melhores temas
livres e pôsteres.

Retire seu convite no momento do seu credenciamento,
mas não esqueça de adquiri-lo com antecedência. Ver
tabela de valores no site do evento.

INSCRIÇÃO NO LOCAL
11 de abril de 2012, das 17h às 20h.
12 de abril de 2012, a partir das 7h30.
Centro de Convenções de Maceió

CRACHÁ
O crachá entregue aos participantes é de uso
obrigatório para o ingresso em todas as atividades*,
na área de exposição. Evite perdê-lo ou esquecê-lo.
A confecção de segunda via do crachá será cobrada.

A equipe de recepção está à disposição para auxiliar no que for necessário.
Tenha um ótimo Congresso!

AB Eventos
Empresa Organizadora

Seu bem-estar é nossa satisfação

O 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR INFORMA  A TODOS OS
INSCRITOS QUE É PROIBIDO FUMAR NAS DEPENDÊNCIAS DO EVENTO E QUE DESLIGUEM SEUS

CELULARES AO ENTRAREM NOS AUDITÓRIOS.


