CSBA – 1420/2020
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020
67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA
ano 2021
A Diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) juntamente com Comissão
Executiva do 67º Congresso Brasileiro de Anestesiologia (CE.67º CBA) vem à presença
de todos os membros da SBA, bem como a todos os médicos não sócios da SBA ou
estudantes de medicina, informar que, face à pandemia relacionada a COVID-19, a
realização do 67º CBA, no Rio de Janeiro, foi adiada para o próximo ano - 2021.
O 67º CBA será realizado no período de 20 a 24 de novembro de 2021, no Centro de
Convenções do Hotel Windsor Oceânico, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Esta decisão foi adotada após várias reuniões conjuntas entre a Comissão Executiva do
referido CBA e a Diretoria da SBA. Todos os fatores envolvidos na realização de um
evento dessa magnitude foram analisados de forma minuciosa, tendo-se concluído pela
assertividade da decisão do adiamento do evento para o ano seguinte - 2021.
Agradecemos a compreensão das partes interessadas e pedimos a confiança aos que se
inscreveram até a presente data, informando que serão contatados, formalmente,
esclarecendo quanto aos procedimentos que disponibilizaremos para a manutenção ou
não de sua inscrição.
A todos os patrocinadores e colaboradores, externamos nossa gratidão pelo
entendimento e apoio prestados nesse momento de decisão tão importante e difícil para
a anestesiologia brasileira.
Apesar de toda a dificuldade deste momento, resta a certeza de que em 2021 estaremos
ainda mais fortes e realizaremos um magnífico Congresso Brasileiro de Anestesiologia.
Certamente será um evento científico que engrandecerá ainda mais nossa especialidade,
nossa SBA e suas Regionais.
Realizaremos um Congresso tão maravilhoso quanto a cidade maravilhosa do Rio de
Janeiro, cheia de encantos mil, coração do nosso Brasil.
Atenciosamente,

Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura
Presidente da CE - 67º CBA - 2021

Dr. Rogean Rodrigues Nunes
Diretor Presidente da SBA - 2020

