Prezados Senhores,
É com grata satisfação convidamos sua empresa e V.Sas para participarem conosco do CBR19 – XLVIII CONGRESSO
BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 2019, que será realizado de 10 a 12 de outubro de 2019, no
Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza – CE. Será um Congresso grandioso e muito informativo para atualização, sucesso
e confraternização de todos que trabalham com a radiologia brasileira.
Durante todos esses anos o CONGRESSO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA está na agenda de todos os especialistas do Brasil,
sendo uma excelente oportunidade para uma reciclagem de conhecimentos.
Graças ao reconhecimento mundial do trabalho e da seriadade e importância do CBR, o CBR foi escolhido, através da
parceria com a European Society of Radiology (ESR), para receber o primeiro “Best of European Congress of
Radiology (ECR)” (Best of ECR). Por isso, em 2019, o Congresso Brasileiro de Radiologia terá a participação de “10” dos
melhores professores europeus de radiologia, cuidadosamente selecionados pelo CBR e pela ESR. O CBR está muito
honrado em ser o primeiro país no mundo a receber o primeiro “Best of ECR”.
O CONGRESSO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA estará, também, recebendo 4 renomados professores dos Estados Unidos
através da parceria com o “American Society of Neuroradiology”(ASNR). Contará também com a participação de grandes
palestrantes nacionais.
Temos a certeza de que o Congresso Brasileiro de Radiologia, que em muito têm colaborado para o aprimoramento de
nossos profissionais, não teria esta história de sucesso sem o apoio da Indústria Farmacêutica, Equipamentos, Materiais
e Serviços. Por isso, agradecemos a todos que nos apoiaram e gostaríamos mais uma vez contar com a participação de V.
Sas e da sua empresa nesse ano de 2019.
As vendas do local de exposição e outros tipos de participação já estão disponíveis e terão grandes descontos quanto mais
rápido for a negociação.
Seguem anexados nesse email dois documentos: a) documento com os produtos do congresso e com seus valores de
descontos mensais; b) a ficha para cadastro e com as opçōes de escolha do produto da participação da sua empresa no
Congresso Brasileiro de Radiologia de 2019 em Fortaleza.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Certos do apoio e do breve retorno de V.Sas, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Cordiais saudações,
Dr. Alair Sarmet Santos
Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) 2019 – 2020

