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Venha debater o cuidado e atenção
ao idoso na capital cearense!
Não perca a data: Inscrições
com desconto até

31 de julho

A 9ª Jornada Brasileira de Enfermagem Geriátrica e Gerontológica (9ª
JBEGG), promovida pela ABEn Nacional e realizada pela Seção Ceará da ABEn,
ocorre no período de 19 a 21 de setembro de 2012, em Fortaleza (CE).
A programação científica é orientada pelo tema central - A interface do
cuidado de enfermagem com as políticas de atenção ao idoso traduzindo a
preocupação da entidade com a instrumentalização da equipe de enfermagem
para a promoção de um cuidado científico, ético e solidário, diante da
mudança do perfil epidemiológico da população brasileira e do aumento da
expectativa de vida.

PROGRAMAÇÃO – A programação do evento abrange cursos e oficinas
sobre a temática, mesas redondas e palestras, além das sessões de pôster e
sessões coordenadas. A Jornada será também um bom momento para reunir
outras entidades ligadas ao setor e ainda haverá lançamento de publicações.
Troque experiências, mostre suas práticas e fortaleça a Enfermagem
Gerontológica!

Saiba mais em www.abeneventos.com.br/9jornada/

FIQUE ATENTO AOS PRAZOS:
Serão aceitas inscrições de resumos
de trabalhos até 31/07/2012

História, cultura e diversão em Fortaleza
A capital do Ceará possui uma bela e
tradicional história cultural além de uma
agitada vida noturna.
Para o visitante que quer conhecer
um pouco da cultura cearense a dica é
passear pelo centro histórico, localizado
no coração da cidade. Destacam-se o
Theatro José de Alencar, a Catedral e
o Cine São Luís. Obra arquitetônica de
beleza ímpar, o Theatro José de Alencar
foi inaugurado em 1910 e abriga um
auditório para 120 lugares. Com foyer e
espaço cênico a céu aberto, possui um
jardim que ocupa todo o espaço vizinho
localizado na ala leste da edificação.
Outro destaque é o Cine São Luís.
Inaugurado em 1958 possui linhas
neoclássicas e inspiração art-decó com
escadarias e hall em mármore de carrara.
Com capacidade para 1500 pessoas o
Cine São Luís é palco de eventos como o
festival de cinema Cine Ceará.
As marcas europeias dos colonizadores
estão presentes na Catedral de Fortaleza.
A igreja que foi construída entre 1930
e 1963 é uma imponente edificação em
estilos gótico e romântico sendo a décima
catedral do mundo e a segunda no Brasil
com capacidade para cinco mil pessoas.

