COMUNICADO SOBRE O CANCELAMENTO DO 41º CONGRESSO E MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA SOCESP EM 2020
São Paulo, 16 de Abril de 2020.

Frente as incertezas e os riscos relacionados à atual pandemia do coronavírus no Brasil
e no mundo, a SOCESP decidiu não realizar o 41º congresso no ano de 2020. Acreditamos
que o cancelamento é prudente e que esta decisão, sendo adotada com antecedência,
irá facilitar que nossos congressistas, parceiros e fornecedores administrem suas
agendas e recursos e assim, minimizar os transtornos deste fato. Em relação aos temas
livres cadastrados, estes estão sendo normalmente avaliados e os aprovados serão
publicados como anais do 41º congresso - sessão 2020 - na Revista da SOCESP.
Aproveitamos para lembrá-lo que a realização do 41º congresso já está confirmada no
Centro de Convenções Transamérica na cidade de São Paulo nos dias 3 a 5 de junho de
2021.

Informamos também que a SOCESP cancelou todas as suas atividades PRESENCIAIS na
capital e no interior até o dia 31 de julho de 2020. Porém, a despeito da crise que
vivemos, não podemos abandonar nossos valores e missão de difundir conhecimento e
nem negligenciar o cuidado à prevenção e ao tratamento da doença cardiovascular.
Manteremos uma rica e valorosa agenda de atividades em 2020, utilizando ferramentas
online:

- Congresso Virtual SOCESP 2020: nos dias 29, 30 de junho e 1º Julho de 2020 haverá
uma versão por via eletrônica do congresso da SOCESP. Em breve divulgaremos a
programação deste evento;

- Atividades por via eletrônica: serão ampliadas com podcasts, videoaulas, webinar e
web meeting e que podem ser acessadas na aba WEBSOCESP do site (socesp.org.br),
pelo Spotify ou na nova versão do aplicativo SOCESP;

- Novo Aplicativo SOCESP: o aplicativo habitualmente acessado durante o congresso foi
totalmente reformulado com incorporação de novas funcionalidades que permitirá sua
utilização no cotidiano da prática clínica;

- Nova Revista SOCESP: a revista adotou uma nova linha editorial passando a ser
publicação com artigos de revisão de temas da prática clínica. A partir do 2º semestre
também teremos um conteúdo eletrônico de áudios e vídeos vinculados ao texto de
cada artigo.

Com dedicação, tranquilidade e a sua participação manteremos a cardiologia paulista
viva e atuante como sempre.

Dr. João Fernando Monteiro Ferreira
Presidente Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

