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Venha viver este evento!

Temos o prazer de convidá-lo(a) para o nosso XXXVI
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, que ocorrerá no período de 05 a 08 de setembro
de 2011.
Para essa edição, nosso grande objetivo é oferecer a todos um belo
congresso, resultado da parceria entre as áreas científica e comercial, possibilitando a troca de
informações e o enriquecimento.
A programação científica será muito atrativa, com uma abrangência que deverá satisfazer todas
as expectativas. A presença de nomes importantes do cenário internacional permitirá um
intercâmbio de conhecimento e também um reconhecimento aos palestrantes nacionais.
Além da programação social do congresso, vamos propor inovações para que os nossos
visitantes conheçam melhor uma cidade que tem muito a oferecer.
Os acompanhantes terão muito a visitar. A cidade estará particularmente festiva no período do
evento, às vésperas das comemorações alusivas à Semana Farropinha, que remete às tradições
gaúchas, com muitas atrações. Além disso, os nossos reconhecidos espaços culturais e
importantes museus, além das variedades gastronômicas, fazem de Porto Alegre mais do que
uma passagem, Não deixe de estender a  visita ao interior do Rio Grande do Sul, a Rota dos

Vinhedos, a Serra Colonial, a Região Missioneira, o
Pampa.
O Rio Grande do Sul espera por ti!
Programe-se antecipadamente através do site
oportunizando uma boa recepção.
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Porto
ALEGRE

Localizada às margens do tranquilo rio Guaíba, ao Sul do Brasil, Porto Alegre fica na metade do caminho
entre São Paulo e Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu. É um dos principais destinos para o turismo,
eventos internacionais e negócios no País. A cidade oferece cerca de 13.000 leitos, é o terceiro centro 
de vôos diretos internacionais do Brasil e se distingue pela alta qualidade de vida e de índices 
de desenvolvimento humano.
Porto Alegre traz em sua alma e em seu patrimônio herança italiana, alemã, portuguesa e de mais outras
30 etnias de imigrantes. É uma terra de excelente gastronomia, profundo senso de apreciação cultural,
pessoas receptivas e amigáveis. Exibe refinamento em arte, teatro, música e literatura, oferece
cordialidade e musicalidade. O lazer é composto por um grande número de cinemas, shows ao ar livre,
bares e pubs, shopping centers, passeios de barco, reservas biológicas, parques e praças.
Tudo isso confere à Capital do Rio Grande do Sul uma aconchegante qualidade de vida, que preserva sua
cultura e tradição do maravilhoso churrasco e do chimarrão, além da hospitalidade de uma cidade alegre.
Aproveite Porto Alegre!

Mário Quintana

Olho o mapa da cidade
Como quem examinasse
A anatomia de um corpo...

(É nem que fosse o meu corpo!)

Sinto uma dor infinita
Das duras de Porto Alegre
Onde jamais passarei...

Há tanta esquina esquisita,
Tanta nuança de paredes, 
Há tanta moça bonita
Nas ruas que não andei
(E há uma rua encantada

Que nem em sonhos sonhei...)

Que faz com que o teu ar
Pareça mais um olhar,
Suave mistério amoroso,
Cidade do meu andar
(Deste já tão longo andar!)

E talvez de meu repouso...

Mário de Miranda Quintana (1906 -
1994), conhecido poeta, tradutor e
jornalista nascido em Alegrete (RS)
que tinha na cidade de Porto Alegre
um dos temas mais frequentes para
suas poesias

O Mapa
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