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Equipamentos oferecidos

• Vende-se lâmpada de fenda Zeiss – Mod.
0329 c/ 3 aumentos- SETO por R$ 6.500,00;
Greens c/ conj. lentes Acessórias Bausch Lomb,
por R$ 4.000,00; tonômetro de aplanação
Bobes- Mod. HS Fixo por R$ 1.500,00;
equipamento de refração Xenônio,  modelo ER
01 por R$ 4.500,00; mocho em encosto Xenônio
altura para equipamento de refração por R$
110,00. Total do consultório: R$ 16.610,00.
Equipamentos em excelente estado de
conservação (nem 2 anos de uso). Frete a contratar.
Contatos pelo telefone (11) 8400-5542 ou
através do e-mail kalidnafal@yahoo.com.br.

• Vende-se auto-refrator com ceratômetro,
marca Huvitz, modelo MRK3100, 01 ano de uso,
valor R$ 17.500,00. Contato com Dra. Bianca
pelo telefone (38) 9135-0825.

• Vende-se aparelho Topcon TRC-WT por
20.000,00. Tratar pelo telefone (21) 92298995.

• Vende-se faco Universal 2 com duas canetas
Legacy. Aparelho novo, funcionando em per-
feito estado e adaptado ao sistema Legacy.
Contatos pelos telefones (21) 2489-9156 ou
2454-7171.

• Vendem-se os seguintes materiais: lensô-
metro Topcon automático CL 2000 (R$ 4.500,00);
mesa elétrica c/ tampo (R$ 250,00); refrator
Miller (R$ 1.900,00); oftalmoscópio direto Heine
c/cabo (R$ 450,00); microscópio cirúrgico DFV
MC-M32 (R$ 10.000,00); câmara Panasonic
MC-M32 com MC-A50 e MC-A52 (divisor de
luz + cachimbo) c/ TV 20 (R$ 3.000,00); lente 3
espelhos Topcon (R$ 350,00); cadeira de den-
tista Dabi-Atlante para cirurgia (R$ 2.000,00);
suporte para Soro (R$ 60,00), mesa auxiliar pe-
quena (R$ 200,00); retinoscopio Neitz (R$ 350,00),
oftalmodinamoômetro (R$ 250,00); oftalmos-
cópio direto Welch Allyn (R$ 250,00);  Pupilô-
metro Bobes (R$ 150,00). Contatos com
Roberto A. Fattore pelo telefone (16) 3335-5785
ou Henrique pelo telefone (16) 9198-1218.

• Vendo laser verde 532 HGM Luminens novo
por R$ 28.000,00. Ótima oportunidade. Foto-
coagulação, epilação, e trabeculoplastia. Con-
tatos pelo telefone (33) 9122-6593.

• Vende-se campímetro Opto AP100, com pouco
mais de um ano de uso, bem conservado, por
R$ 20.000,00 e retinógrafo portávil IKowa (não
digital) com um ano de uso por R$ 18.000,00.
Facilito pagamento e aceito troca. Contatos pelo
telefone (62) 8422-3613 ou através do e-mail:
map16@bol.com.br.

• Vende-se auto-refrator Huvitz MRK 3100p
com ceratômetro, nota fiscal e um ano de uso,
praticamente novo. Tratar com Dr. Ricardo Calado
no telefone (81) 9679-9610.

• Vende-se facoemulsificador LEGACY, série
20000 Alcon, com 2 canetas de faco e uma ca-
neta I/A, ano 99/2000. Maiores informações
com enfermeira Poliana no tel.(41) 3621-7777
ou através do e-mail: adm.iog@onda.com.br.

Oportunidades 
de trabalho

• O Centro Oftalmológico Tranjan, de São Pa-
ulo (SP) procura Médico Oftalmologista, de
preferência com Título de Especialista emitido
pelo CBO/AMB, com disponibilidade para tra-
balhar em pelo menos 1 período de 4h a 6h por
semana em uma de nossas unidades ambu-
latoriais ou plantões de pronto atendimento
em unidades hospitalares. Os interessados po-
derão entrar em contato com Alexandra pelo
telefone (11) 3094-3000, ramal 3279 ou enca-
minhar o currículo para o e-mail:
alexandra.takuno@tranjan.com.br.

• Clínica de grande porte em Blumenau (SC)
está admitindo médico(a) oftalmologista, de
preferência com especialização em doenças
oculares externas. Solicitamos entrar em
contato pelo e-mail: oftalmobnu@terra.com.br.

• Oportunidade para médico oftalmologista,
horário flexível, participação em procedi-
mentos, clínica localizada no Tatuapé, São
Paulo (SP), próximo a estação do Metrô. Con-
tatos através do e-mail: edikoby@yahoo.com.

• Hospital de Olhos de Rondonópolis, Mato
Grosso, em fase de composição de seu Corpo
Clínico para inicio de suas atividades de
janeiro de 2008, procura cirurgião de retina e
vítreo e especialistas em oftalmopediatria e
em oftalmologia clínica. Mais informações
com Dr. Marcelo Costa de Miranda pelos
telefones (66) 3423-1232/3423-2697 ou atra-
vés do email: drmcm@terra.com.br

Diversos

• Compra-se aparelhos oftalmológicos anti-
gos. Contatos através do e-mail:
imprensa@cbo.com.br

68

O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO  publica gratuitamente nesta seção de classificados
anúncios de interesse da comunidade oftalmológica com a única finalidade de prestar mais um

serviço aos associados do CBO. Sempre que possível, os anúncios são confirmados antes de sua
publicação. Entretanto, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e o jornal não têm qualquer

responsabilidade pelo conteúdo dos anúncios e muito menos pelos negócios eventualmente
efetivados a partir de sua publicação. É fundamental que o comprador tome os devidos cuidados

para verificar a procedência dos materiais e equipamentos que estiver adquirindo e que o vendedor
se precavenha com as garantias necessárias a este tipo de transação.

Envie as informações
através do e-mail:

imprensa@cbo.com.br 
ou pelo fax:

(11) 3171-0953
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16 a 18
XXIX Congresso do Hospital São
Geraldo
Minascentro
Belo Horizonte - MG
Informações: Consult Comunicação e
Eventos
Tel.: (31) 3291-9899
Home page:
www.hospitalsaogeraldo.com.br

23 a 25
Congresso Sotrim - Sociedade de
Oftalmologia do Triângulo Mineiro
Center Convention
Uberlândia - MG
Inform.: Sion Eventos  - Tel.: (34) 3231-
4500
E-mail: fernando@sioneventos.com.br
Home page: www.sotrim.com.br

24 e 25
Simpósio Retina 20/20
Hospital Oftalmológico de Sorocaba
Sorocaba - SP
Inform.: Tel.: (15) 3212-7077
E-mail: eventos@hosbos.com.br
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Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois 
dos Congressos Brasileiros de Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira, 

durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos.

24 a 27
Encontro Conjunto - 29º
Congresso 
da Associação Pan-Americana de
Oftalmologia/13º Encontro Anual
da Academia Americana de
Oftalmologia
São Francisco - California - EUA
Informações: e-mail: meetings@aao.org
Home page: www.aao.org

Outubro/Novembro

03/10 e 04/10
Simpósio Internacional de
Plástica Ocular
Foz do Iguaçu - PR
Home page: www.sbcpo.fmb.unesp.br

31/10 e 01/11
44º Congresso do Centro de
Estudos Oftalmológicos “Cyro de
Rezende”
Ribeirão Preto - SP
Inform.: e-mail: amelia@fmrp.usp.br

XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação Visual
(*) Participação neste evento conta 20 pontos para a
revalidação do Título de Especialista em Oftalmologia
Florianópolis - SC
Inform.: Attitude Promo Marketing e Eventos
Tel.: (48) 3035-4388
E-mail: cbo2008@attitudepromo.com.br

Setembro - 03 a 06

Outubro

01 a 04
XVII Congresso do CLADE -
Conselho Latino-Americano de
Estrabismo
Buenos Aires - Argentina
Inform.: e-mail:
congresos@martaharriague.com
Home page: www.clade2008.org

02 a 04
IV Congreso ALACCSA del
Hemisferio Sur
Buenos Aires - Argentina
Inform.: e-mail:
alaccsa2008@congresos.rohr.com
Home page: www.alaccsa.com

08 a 10
XVI Congresso Norte-Nordeste
de Oftalmologia
Hangar - Centro de Convenções e Feiras
da Amazônia
Belém - PA
Inform.: Tel.: (91) 3230-5010 ou 3230-
1622
Fax: (91) 3230-4177
E-mail: atualventos@veloxmail.com.br



O calendário oficial de eventos
oftalmológicos referendados 

pelo Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia a partir de 2009
está passando por um processo 

de discussão para sua
readequação às necessidades 

de divulgação do conhecimento 
da Especialidade no País.
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Para solicitar o
credenciamento de um evento

no processo de atualização
profissional, 

o médico responsável deverá
preencher um cadastro de

identificação no site 
da Comissão Nacional de

Acreditação da Associação
Médica Brasileira/Conselho

Federal de Medicina:
http://www.cna-

cap.org.br/credenciar.php4

Agosto

24 a 27
XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia
Belo Horizonte - MG

2 0 0 931/10 a 05/11
Curso Cleber Godinho de Lentes 
de Contato
Belo Horizonte - MG
Informações: Consult Comunicação e
Eventos
Tel.: (31) 3291-9899
Home page: www.clebergodinho.med.br

Novembro

08 a 11
Reunião Anual da Academia
Americana de Oftalmologia
Atlanta - Georgia - EUA
Inform.: home page:
www.aao.org/meetings/

28 a 30
11º Congresso de Oftalmologia 
da USP
10º Congresso de Auxiliares 
de Oftalmologia da USP
Centro de Convenções Rebouças
São Paulo - SP
Inform.: Creative Solution
Tel.: (11) 5575-0254
E-mail: info@congressousp.com.br
Home page: www.congressousp.com.br




