Curso de Cirurgia do Joelho de
Campinas: evento imperdível
para quem busca atualização

O

Inscrições para o evento podem ser
feitas online até o dia 30 de março

14o Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas
está se aproximando e, para que tudo ocorra
perfeitamente, o Grupo de Estudo do Joelho
de Campinas (GEJC), responsável pela realização, tem
tratado dos detalhes com muita atenção e capricho,
assim como sempre fez nas edições anteriores. O objetivo
é garantir o alto nível científico do evento, considerado
um dos principais encontros da especialidade no País.
Quem ainda não se inscreveu pode garantir sua vaga
até o dia 30 de março, data em que serão encerradas as
inscrições online. Depois, somente serão aceitos novos
participantes se houver disponibilidade de vagas. O
Curso do Joelho de Campinas será realizado nos dias 10

e 11 de abril, no The Royal Palm Plaza Hotel & Resort.
A 14a edição do Curso chega com o tema “Um salto
para o futuro”, com os assuntos mais atuais sobre a
especialidade apresentados e discutidos por convidados
nacionais de grande destaque e cinco palestrantes
estrangeiros: Alberto Monteiro, de Portugal; Fabio Catani,
da Itália; Masahiro Kurosaka, do Japão; Michel Bonnin,
da França; e Robert Smigielski, da Polônia. “Oferecemos
um conteúdo muito rico, de maneira objetiva e bastante
produtiva, para que tanto o ortopedista geral quanto
o especialista em joelho se atualizem com os temas,”
declara o vice-presidente do Grupo do Joelho, Dr. José
Francisco Nunes.

The Royal Palm Plaza Hotel & Resort: com amplas áreas e opções de
lazer e descanso, o lugar é ideal para aproveitar em família

Simpósio Internacional
No dia 9 de abril será realizado o pré-evento do Curso, um Simpósio Internacional de Cirurgia do Joelho,
no Vitória Hotel, em Campinas. As aulas serão ministradas pelo Dr. Wilson Mello, presidente do GEJC, e pelo
convidado da Itália, Dr. Fabio Catani. Para participar, é necessário já estar inscrito no curso.

Para mais informações, acesse: www.rveventos.net/campinas2015
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Sinônimo de sucesso

m todas as edições já realizadas, o Curso
Internacional de Reabilitação do Joelho sempre
foi garantia de sucesso. E este ano não poderia ser
diferente: as 270 vagas disponibilizadas foram todas
preenchidas antes do encerramento das inscrições e
há nomes na lista de espera.
Realizado a cada quatro anos, o Curso consolidou-

www.grupodojoelho.com.br

se como o maior evento do mundo nos avanços da
fisioterapia das lesões do joelho.
A quarta edição tem como convidado
internacional o fisioterapeuta Rafael Escamilla
(EUA), diretor do Departamento do Laboratório de
Fisioterapia Biomecânica da Universidade do Estado
da Califórnia.
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