
CBO INAUGURA ESCRITÓRIO
EM BRASÍLIA

“É fundamental para os oftal-
mologistas que sua maior e mais im-
portante entidade representativa
esteja permanentemente presente em
Brasília. Por isto, a inauguração do
Escritório do CBO em Brasília é uma
grande conquista de toda classe
oftalmológica brasileira. Agora
teremos condições de acompanhar to-
das as ações que tramitam nos três
poderes da União que se relacionam
com a saúde ocular da população e
interferir no momento certo, alertando
e esclarecendo as autoridades.
Esta é a opinião de João Eugênio
Gonçalves de Medeiros, uma das
lideranças da Oftalmologia do Distrito
Federal, que foi um dos presidentes
do XXXIV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia (Brasília - 2007), sobre a
inauguração do Escritório de Repre-
sentação do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia na Capital do País,
ocorrida em 26 de maio.

A solenidade, realizada no Dia
Nacional de Combate ao Glaucoma,
contou com a participação do
presidente da Sociedade Brasileira de
Glaucoma, Carlos Akira Omi, do vice-
presidente da Sociedade Brasileira de
Catarata e Cirurgia Refrativa, Leo-
nardo Akaishi, de um dos presidentes
do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, Elisabeto Ribeiro
Gonçalves e de vários médicos oftal-
mologistas do Distrito Federal. Contou
também com a participação dos
deputados federais Rafael Guerra
(PSDB/MG), Arlindo Chinaglia (PT/SP),
Eleuses Vieira de Paiva (DEM/SP - ex-
presidente da Associação Médica
Brasileira) e o ex-deputado federal
Pedro Canedo (PP/GO).
Na ocasião, o presidente do CBO,
Hamilton Moreira, afirmou que a
montagem do Escritório da entidade
em Brasilia, além de ser uma grande
vitória do CBO, era uma necessidade
da Oftalmologia brasileira.

Pedro Canedo, Rafael Guerra, Elisabeto
Ribeiro Gonçalves, Eleuses Vieira 

e Arlindo Chinaglia

O Presidente do CBO,
Hamilton Moreira, 

na inauguração

Participantes da solenidade de inaguração

O deputado Rafael
Guerra descerra a
placa símbolo do

escritório do CBO em
Brasíllia e da sala

Marcos Ávila
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“Brasília é o centro nervoso do País.
Cada vez mais, somos exigidos para
assessorar as autoridades do Poder
Executivo, os representantes do Poder
Legislativo e a responder solicitações
do Poder Judiciário. A defesa da
saúde ocular da população e das
prerrogativas profissionais dos
médicos oftalmologistas exige uma
ação multifacetada e constante, que
agora terá o apoio logístico e
operacional do escritório que estamos
inaugurando. Além disso, monta-
remos neste escritório o mais ágil
banco de dados sobre saúde ocular do

País, capaz de fornecer informações
em tempo real para todas as ações do
CBO junto às autoridades”, declarou
Hamilton Moreira.
A sala de reuniões do novo Escritório
do CBO em Brasília foi batizada em
homenagem ao coordenador do
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG)
e ex-presidente da entidade, Marcos
Ávila.
O escritório está localizado na SCN,
Quadra 2, Torre A, sala 610, em
Brasília. Seus telefones são: 
(61) 3345-0915, e-mail:
cbo.brasilia@terra.com.br •

Nilo Holzchuh, Hamilton Moreira, Pedro
Canedo, Marcos Ávila e Adamo Lui Netto

Marcos Ávila agradece a
homenagem recebida

O deputado Edinho Bez

O deputado Eleuses Paivana solenidade

O oftalmologista

brasiliense João Eugênio

Gonçalves de Medeiros

13

w
w

w
.c

b
o

.c
o

m
.b

r
Arlindo Chinaglia e Marcos Ávila
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