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XXXII Congresso Brasileiro de
Arritmias Cardíacas
04  a  06  de  novembro  de  2015
Sheraton  WTC
São  Paulo  -  SP

O EVENTO
XXXII Congresso Brasileiro de
Arritmias Cardíacas
Prezados  colegas  e  associados,
A  Diretoria  da  SOBRAC  está  dando  seguimento  à  organização  do  mais
importante  evento  desta  sociedade,  o  XXXII  Congresso  Brasileiro  de
Arritmias  Cardíacas,  que  será  realizado  em  São  Paulo,  de  4  a  6  de
novembro  de  2015,  no  Centro  de  Convenções  do  World  Trade  Center.
Estamos  procurando  sempre  inovar  e  trazer  ao  associado  maior
possibilidade  de  obter  informação  técnica  e  avanços  dentro  dos
diversos  ramos  da  arritmia:  clínica,  estimulação  cardíaca  e
eletrofisiologia.  Para  tanto,  acataremos  várias  sugestões  de  associados
referentes  a  programação  científica  e  ao  aperfeiçoamento  da
apresentação  de  temas  livres  e  “E  pôster”,  valorizando  cada  vez  mais  a
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produção  científica  em  nosso  meio.  Durante  o  congresso  haverá  o
lançamento  do  9º  tomo  das  Séries  Clínicas  Brasileiras  de  Arritmias
Cardíacas,  da  Atheneu,  com  o  tema  Arritmia  em  Criança  e  Cardiopatias
Congênitas.
As  ações  comprovadamente  de  sucesso  serão  mantidas,  entre  as  quais
a  eliminação  de  impressos  como  certificados,  e  redução  da  impressão
de  programas  científicos  devido  ao  uso  de  APP  para  celulares  e  tablets.
Já  estão  confirmadas  as  presenças  de  dois  colegas  portugueses,
Francisco  Morgado  e  Diogo  Cavaco,  dentro  do  Simpósio  Luso-
Brasileiro.  Também  já  foram  iniciados  contatos  com  grandes  nomes  da
arritmia  mundial,  que  abrilhantarão  o  evento  da  SOBRAC,  além  dos
tradicionais  simpósios  conjuntos  com  EHRA,  SOLAECE,  e  HRS.
A  SOBRAC  está  organizando  mais  surpresas  interessantes  na
programação  científica  e  social  para  que  o  associado  possa  desfrutar
ao  máximo  do  congresso,  e  assim  poder  se  informar,  discutir  novidades
e  reencontrar  os  amigos  na  maior  e  pujante  metrópole  do  Brasil.
Abraços,
Luiz  Pereira  de  Magalhães
Diretor  –  Presidente  da  SOBRAC
Mais  informações  através  do  site  http://sobrac.org/cbac2015/
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HOSPEDAGEM
Hotel

Distância
do
Evento

Categoria

Individual
(Diária)

Duplo
(Diária)

Triplo
(Diária)

Comfort  Ibirapuera

5,5  Km

Luxo

R$  462

R$  254*

-

Comfort  Ibirapuera

5,5  Km

Superior

R$  404

R$  225*

-

Estanplaza  Nações
Unidas

1,3  Km

Suíte  House

R$  365

R$  205*

-

Estanplaza  Berini

1,2  Km

Suíte  House

R$  379

R$  212*

-

Gran  Estanplaza  São
Paulo

500  m

Superior

R$  602

R$  323*

-

Intercity  Premium
Berrini

1,1  Km

Luxo

R$  397

R$  227*

-

Prodigy  Grand  Hotel  &
Suítes

1,3  Km

Executiva

-

R$  340*

-

Quality  Moema

5  Km

Superior

R$  388

R$  217*

-

Hilton  São  Paulo
Morumbi

500  m

Deluxe

-

R$  358*

-

The  Time  Othon  Flat

150m

Superior

-

R$  178*

-

Observações
Pagamento
Depósito  bancário  ou  nos  cartões  Visa,  Mastercard  e  American  Express.

  

  

TRASLADOS
Privado  Carro  -  Aeroporto  de  Congonhas
http://fellinievents.com.br/evento_impressao.php?id=2539&lang=br
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Privado  Van  -  Aeroporto  de  Congonhas

R$  285

Privado  Carro  -  Aeroporto  de  Guarulhos

R$  235

Privado  Van  -  Aeroporto  de  Guarulhos

R$  340

Observação:  Privado  Carro,  até  2  pessoas.
Privado  Van,  até  9  pessoas.
Valores  por  trecho  e  por  veículo.
Chegada  no  mesmo  voo.

PASSEIOS

Tour Cultural

Rua Oscar Freire

City Tour São Paulo

Visita  a  dois  Museus  da
cidade

Situada  no  bairro  dos
Jardins  é  considerada  a
oitava  rua  mais  luxuosa  do
mundo,  você  encontra
marcas  famosas,
nacionais  e  internacionais.

Conheça  os  principais
pontos  turísticos  da  capital
paulista.

Praia do Guarujá
Uma  das  praias  mais
famosas  do  litoral  paulista

Observação
Valor  por  pessoa;;
Consulte  passeios  com  maior  tempo  de  duração;;
http://fellinievents.com.br/evento_impressao.php?id=2539&lang=br
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Grupo  mínimo  de  6  pessoas  por  passeio;;

DICAS
São Paulo
Atrativos Culturais

Pinacoteca
A  Pinacoteca  do  Estado  é  um  museu  de  artes  visuais,  com
ênfase  na  produção  brasileira  do  século  XIX  até  a
contemporaneidade,  pertencente  à  Secretaria  de  Estado  da
Cultura.  Fundada  em  1905  pelo  Governo  do  Estado  de  São
Paulo,  é  o  museu  de  arte  mais  antigo  da  cidade.

Museu do Ipiranga
O  Museu  Paulista  da  Universidade  de  São  Paulo,  conhecido
também  como  Museu  do  Ipiranga  ou  simplesmente  Museu
Paulista,  é  um  museu  localizado  na  cidade  de  São  Paulo,  sendo
parte  do  conjunto  arquitetônico  do  Parque  da  Independência.
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Catedral da Sé
É  um  dos  cinco  maiores  templos  neogóticos  do  mundo.  A
catedral  é  o  templo  principal  da  paróquia  de  Nossa  Senhora
Assunção  e  São  Paulo,  criada  em  10  de  agosto  de  1591.

MASP
Museu  de  Arte  de  São  Paulo  Assis  Chateaubriand  (mais
conhecido  pelo  acrônimo  MASP)  é  uma  das  mais  importantes
instituições  culturais  brasileiras.2  Localiza-se,  desde  7  de
novembro  de  1968,  na  Avenida  Paulista.

Teatro Municipal
O  Teatro  Municipal  de  São  Paulo  é  um  dos  mais  importantes
teatros  da  cidade  e  um  dos  cartões  postais  da  capital  paulista,
tanto  por  seu  estilo  arquitetônico  semelhante  ao  dos  mais
importantes  teatros  do  mundo.

©  Fellini  Turismo  .  Por  Aldeia
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