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de Cardiologia do Estado 
do Rio Grande do Sul Serrano Resort Convenções & Spa

Simpósios de Especialidades em Cardiologia I Enfermagem I Fisioterapia I Nutrição I Educação Física I Psicologia

RESERVE 
   ESTA DATA

Escolhemos esta nova data, buscando aten-
der as ex pectativas dos participantes que 
enriqueceram a orga nização do evento, 
através de uma importante avalia ção que 
teve início na Assembleia da SOCERGS du-
rante o Congresso e foi finalizada com o  
preenchimento da pesquisa on line, enviada 
após o evento.

Sócios SOCERGS - Os sócios da SOCERGS que par ticiparam da  
Assembleia em 2012, concorrerão a 3 (três) in scrições cortesia.
Pesquisa on line - Os congressistas que se dedicaram a preencher a  
pesquisa on line concorrerão a mais 3(três) inscrições cortesia.
O sorteio das inscrições será feito na próxima reunião do  
Congresso e o resultado será infor mado até o final de novembro no 
site e no facebook do SOCERGS 2013. Acompanhe!!!

União de Conhecimento e Intercâmbio Multidisciplinar 
A SOCERGS valoriza o Congresso, ainda mais, em 2013:  
os Simpósios de Especialidades serão realizados no 
mesmo centro de eventos do Congresso Médico em 
horário especial. Desta forma os participantes médicos 
e das demais especialidades ligadas à cardiologia, além de estudantes, poderão participar  
das discussões dos dois programas científicos que até 2012 eram separados. 
A nova logística programada para 2013, permitiu esta unificação e promoverá o intercâmbio 
de forma mais efetiva.
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Organização: Agência de Turismo Oficial:Promoção e Realização:

FAÇA SUA INSCRIÇÃO

Até o dia 31/01/2013 o sócio SOCERGS poderá se inscrever 
com mais desconto.

Os congressistas não sócios poderão fazer suas filiações até o dia 15 de janeiro e 
aproveitar do benefício de ser um Sócio SOCERGS.

Confira a tabela de inscrições e veja como ser um sócio SOCERGS no site:

www.socergs.org.br/congresso

Hotel Oficial:

51  3061.2959
recepcao@abev.com.br

51  3216.6300
eventos@felliniturismo.com.brNossa razão é o coração

Participe da programação científica do 
SOCERGS 2013, através do preenchimento 
do formulário específico no site do evento.
Deixe sua sug estão e colabore para que 
nosso Congresso seja ainda mais abran-

gente e interativo. A diretoria científica e o comitê de consultores irão 
analisar e estudar a melhor forma de contemplar as sugestões recebidas 
até 30 de novembro de 2012.

CONFIRA A  
PROGRAMAÇÃO

Acompanhe os prazos e o regulamento no 
site do evento.
Conheça os resumos dos temas livres do 
SOCERGS 2012, publicado na edição on line 
dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia da 
SBC, acessando o link: 
www..arquivosonline.com.br/2012/

SUBMETA 
SEU TEMA 
LIVRE 

www.facebook.com/socergs.socergs
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