Queridos amigos do CIApometria 2020!
Desde as primeiras notícias sobre a pandemia do COVID-19 iniciamos um plano de ação para o
CIApometria 2020.
A realização de um evento desta magnitude requer a avaliação de uma série de questões legais e
sanitárias. Com o aumento de casos do novo coronavírus no Brasil e pelas definições do Decreto nº 64.862
de 13 de março de 2020, fomos obrigados a adiar o II Congresso Internacional de Apometria.
Desde a primeira semana de março nos dedicamospara encontrar as melhores soluções para todos os
participantes do evento, palestrantes e congressistas.
Nova data: Com foco na manutenção da qualidade do evento, buscamos manter o mesmo padrão
idealizado, o quadro de palestrantes e, principalmente, pensando na sua saúde - alteramos a data de
realização para 3, 4 e 5 de Junho de 2021.
Local: O evento será realizado no mesmo local Hotel Bourbon Ibirapuera São Paulo, com toda a sua grande
estrutura de eventos disponível para o nosso congresso.Remarcações: Em caso de necessidade, a nossa
Agência Oficial - FOX Turismo poderá ajudar na remarcação de voos e de hospedagem, para isso contate
ciapometria@voefox.com.br ou através do Whatsapp (54) 98115 9057.
Sabemos da consternação que todos estamos neste momento. Assim, a equipe organizadora presenteará
os já inscritos com algumas cortesias, já informadas através dos emails de contato.
Reiteramos nosso interesse em realizar o maior evento de Apometria de todos os tempos. Para isso,
necessitamos da ajuda de toda a comunidade, principalmente do seu apoio, incentivando a participação e
auxiliando na divulgação.Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco pelo e-mail
ciapometria@ciapometria.com ou através do whatsapp 54 99123-3617 e será um prazer falar com você
Em breve retornaremos com ótimas notícias para todos!
Grande abraço e gratidão.
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