PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
Domingo, 15 de Março de 2020.
Administração do Therasuit LLC: Izabela Koscielny, Richard Koscielny 248-706-1308
office@suittherapy.com
Coordenadora do curso: Rose Lampert
roselampert@me.com
Cursos do método TheraSuit datas adiada devido à crescente ameaça de
coronavírus.
Os organizadores do curso estabeleceram uma nova data para o Treino de 2020.
De: Therasuit LLC, Izabela e Richard Koscielny, Rose Lampert
Caros terapeutas, nas últimas semanas, monitoramos de perto a situação em todo o
mundo relacionada ao coronavírus (COVID-19). Durante as últimas duas semanas,
notamos um esforço significativo das autoridades estaduais e locais brasileiras para
controlar a expansão do vírus. Acreditamos que, nas próximas semanas, o Brasil
seguirá etapas e ações de outros países para conter o novo vírus. Fomos informados
nas últimas 48 horas sobre muitos eventos que ocorreram no Brasil e em outros países
da América do Sul como resposta a um número crescente de casos de vírus: bloqueio
de países, cancelamento de companhias aéreas, fechamento das escolas e proibição
de grandes eventos em Florianópolis.
Recebemos dezenas de e-mails de terapeutas preocupados, com medo de que não
possam voltar para casa ou deixar as crianças. A missão da Therasuit LLC é promover
a saúde. Este ano, o curso em Florianópolis foi totalmente reservado com mais de 100
participantes. Passamos os últimos meses atualizando os materiais do curso e
adicionando informações novas e interessantes. Infelizmente, manter o curso na
situação atual estaria em oposição direta à nossa missão de promover a saúde. A
natureza em rápida evolução da pandemia do COVID-19 também nos levou a
considerar o impacto potencial do evento em nossos participantes, familiares e
pacientes. Devido a esta situação inesperada e imprevista relacionada ao vírus
Covid-19, decidimos alterar a data e o local dos cursos planejados do Método
TheraSuit.

Tomamos nossa decisão considerando o melhor interesse de nossos participantes, sua
saúde e segurança. Temos o prazer de informar que já garantimos nova data e local do
curso. Com uma tremenda ajuda e cooperação do vice-reitor e reitor administrativo da
Unicesumar, Sr. Wilson de Matos Silva Filho, faremos um novo curso na Universidade
Unicesumar, em Maringá no estado do Paraná.
Nova localização:
O curso de método Therasuit Method será realizado em julho de 2020 em Maringá,
Paraná, organizado pela Universidade Unicesumar.
Novas datas:
Basico
13-17 de julho
Avançado 1
18-19 de julho
Avançado 2 (INFS) 21-23 de julho
Instrutores: Izabela Koscielny, Rose Lampert e Richard Koscielny
Coordenadora: Rose Lampert
A Therasuit LLC transferirá automaticamente todas as inscrições do curso atual para a
nova data. Os participantes que fizeram o pagamento total ou parcial do curso e não
desejam transferir sua inscrição, entre em contato conosco para receber reembolso.
Obrigado a todos pela compreensão. Esperamos vê-lo em alguns meses em Maringá
na Universidade Unicesumar.
Desejamos que você, sua família e seus pacientes se mantenham saudáveis e sejam
positivos. Por favor, mantenham sua força e ajudem uns aos outros
Izabela e Richards Koscielny, Rose Lampert

