
O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO publica nesta seção de classificados, gratuitamente, 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.

Equipamentos oferecidos

Microscópio cirúrgico
Vendo Microscópio cirúrgico modelo Inani
M860 - Cemapo em ótimo estado conservação.
Contatos com Rodrigo Cavalcante pelo tele-
fone (11) 6233-8892.

Aparelhos de uso particular
Vende-se aparelhos de uso particular: refrator
Bausch & Lomb, com forômetro de Stevens: 
R$ 6.500,00; Ceratômetro Bausch & Lomb com
lensco Meter: R$ 3.500,00; projetor Bausch &
Lomb: R$ 2.000,00; lâmpada de fenda Topcon
mod. SL3d: R$ 8.500,00; tonômetro de aplanação
H-S mod.T900 (móvel ou fixo): R$ 2.500,00;
lente de contacto Goldman 3 espelhos: 
R$ 500,00; lente de contacto Goldman 1 es-
pelho: R$ 400,00; lente Volk dupla asférica 78D:
R$ 300,00; lensômetrro R-B (leitura externa): 
R$ 1.200,00; coluna Bausch & Lomb (hidráu-
lica): R$ 900,00; coluna Xenônio mod. TS-IV:
R$ 2.500,00; oftalmoscópio W-A (pilha ou elé-
trico): R$ 1.000,00; retinoscópio Coopeland
Bausch & Lomb: R$ 900,00; fonte reguladora
Toptronix (para oftalm./retinosc.): R$ 700,00;
cadeira motorizada Allis: R$ 500,00; lanterna
de luz UV: R$ 600,00. Contatos com Dr. Celso
Tavares pelo tel (15) 3411.5071 - (15) 8115.1308
ou através do e-mail c.tavares@yahoo.com.br

Aparelhos - excelente estado
Médico aposentado vende os seguintes apa-
relhos, em excelente estado de conservação:
lensômetro topcon LM-6 (leitura interna) - 
R$ 2.900,00; oftalmoscópio Neitz com lâmpada

halógena - R$ 3.500,00. Tratar com Luiz Carlos
pelos telefones (11) 2941-5356 ou 9963-2593. 

Coluna xenônio
Vende-se coluna Xenônio TS 2 em perfeito es-
tado. Ótimo preço. Os interes-sados devem en-
trar em contato com Dra. Raquel, pelo telefone
(34) 3291-2400 ou (34) 9682-1270.

Aparelho para cirurgia refrativa
Clínica de Uberaba (MG) vende aparelho para
cirurgia refrativa Excimer Laser Summit Apex
Plus, com cavidade nova, trocada em 2008 e
250 máscaras para a correção de hiperme-
tropia e astigamatismo. Preço R$ 55.000,00.
Telefone de contato: (34) 3332-3033 com os
Drs. João Eduardo ou Ismael Caixeta Ribeiro.

Microscópio cirúrgico
Vendo microscópio cirúrgico D. F. Vasconcelos,
modelo MC, em ótimo estado com estativa
vertical e outra de parede, com duas objetivas
de 200 e 250 mm. Valor: R$ 9.000,00. Contato
tels. (11) 6409-1777 ou 9454-9608, com Dr.
José Horta.

Microcerátomo e câmara anterior
artificial 
Vendo Microcerátomo Masyk e câmara an-
terior artificial Malks, em conjunto ou sepa-
radamente. Equipamento preparado para trans-
plante endotelial (DSAEK) e/ou transplante la-
melar anterior automatizado (ALTK). Acompa-
nha cabeça de 400 micra (para DSAEK) e de
250 micra (ALTK). Pouco uso (menos de 20 ci-
rurgias nesse equipamento) e perfeito estado.
Nota Fiscal e garantia da própria fábrica
(Loktal) até março de 2010. O microcerátomo
também pode ser usado em LASIK. Preço de
ocasião. Motivo da venda: mudança de cidade.
Contatos com Gleiton Mendonça pelo telefone
(16) 8122-7473 ou através do e-mail
gcmendonca@terra.com.br

Equipamentos
Vendo ou troco por itens básicos de consul-
tório os seguintes equipamentos: facoemulsi-
ficador Legacy Everest semi novo, único usu-
ário, com duas canetas (uma lacrada) e vários
cassetes (R$ 60 mil); facoemulsificador So-

vereight AMO, com duas canetas usadas (R$
75 mil); microscópio cirúrgico portátil com es-
tativa, com microfocalização, Inami (R$ 9 mil);
autoclave de 12 livros Sercom (R$ 900,00).
Contatos com dra. Rejane pelo telefone (62)
8422-3613 ou através do e-mail
rejaneaires@ig.com.br

Facoemulsificador
Vendo Facoemulsificador AMO Diplomax com-
pleto, modelo OM 4101017 série 200 114542,
semi novo, em perfeito estado, único dono. In-
cluso caneta de faco e caneta para vitrec-
tomia. Valor R$ 25.000,00. Tel (85) 3066.1400
tratar com Dra. Islane.

Oportunidades

Vaga para médico oftalmologista
Clínica Oftalmológica de São Luís (MA) ofe-
rece vaga para médico oftalmologista. Os in-
teressados devem entrar em contato com Ana
Lourdes pelo tel. (98) 3212 07000 ou através
dos e-mails compras@coslz.com.br e/ou
sac@coslz.com.br 

Médico oftalmologista geral
Clínica em Taubaté (SP) procura médico oftal-
mologista geral. Solicitamos entrar em contato
pelo email cliolhos@uol.com.br

Vagas para 2 médicos oftalmologistas
Vagas para 2 médicos oftalmologistas com
disponibilidade para morar em São Luis (MA).
Contatos pelos telefones (98) 8114-5389 -
8175-5550 ou através dos e-mails
heronsimoes@uol.com.br ou
marianpompeu@yahoo.com.br 

Atendimento clínico, exames 
e procedimentos cirúrgicos
Oferece-se oportunidade profissional para co-
legas com Título de Especialista em Oftalmo-
logia para atendimento clínico, exames e pro-
cedimentos cirúrgicos. Períodos e honorários a
combinar. Contato com Dr. Roberto Pereira Li-
ma pelos telefones (11) 2673-7373 ou 7723-
7846.

Anuncie!

Envie as informações

para o e-mail

imprensa@cbo.com.br

ou via fax 

(11) 3171.0953
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Vagas para Médico Oftalmologista 
e Cirurgião Retinólogo
Vagas para Médico Oftalmologista e Cirurgião
Retinólogo em Ribeirão Preto (SP). Informa-
ções e currículos: Catho Ribeirão Preto
(catho@cathorp.com.br) ou pelos telefones
(16) 3236-7242 e 9261-7864.

Médico oftalmologista
Centro oftalmologico em Maringá (PR) ne-
cessita de medico oftalmologista. Contato por
email: castroilich@msn.com

Médico oftalmologista
Precisa-se de médico oftalmologista para

cidade de Imperatriz (MA). Interessados de-
vem entrar em contato agtravés do e-mail:
j.afranio@globo.com

Diversos

Aparelhos e materiais ligados 
à Oftalmologia antigos
Compra-se aparelhos e materiais ligados à
Oftalmologia antigos. Contatos através do e-
mail imprensa@cbo.com.br

Cota do Centro de Propedêutica 
e Tratamento Oftalmológico
Vendo cota do Centro de Propedêutica e

Tratamento Oftalmológico LTDA, CEO, em Belo
Horizonte, equipado com diversos aparelhos
para diagnóstico e tratamento de doenças
oculares. Valor R$10.000,00. Tratar com Dr.
Ismael Caixeta Ribeiro, fone (34) 3332-3033,
Hospital Santa Lúcia.

Cota do Centro de Propedêutica 
e Tratamento Oftalmológico
Vendo cota do CEO (Centro de Propedêutica e
Tratamento Oftalmológico Ltda) em Belo
Horizonte (MG). Tratar com Dr. Edson Garzon
Moreira César pelos telefones (31) 3261-6262
/3261-5252, ou email: edsongarzon@gmail.com
ou com Dra. Bárbara: (31) 9227-8638. 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia continua mantendo o convênio com o Banco do Brasil que possibilita a seus as-
sociados obter empréstimos para compra de equipamentos médicos e de informática para clínicas e consultórios em con-
dições bastante vantajosas.
O convênio permite que o pagamento do empréstimo seja feito em até 96 meses (com possibilidade de 24 meses de
carência) com os menores juros do mercado: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) do BNDES, acrescida de 4%.
Os equipamentos médicos são financiados em até 96 meses, com possibilidade de dois anos de carência, ao passo que
os equipamentos e sistemas para informatização, incluindo microcomputadores e seus acessórios, são financiados em até
24 meses (sem carência). O Banco do Brasil financia até 90% do valor dos bens e serviços adquiridos, com teto de R$ 48
mil por associado. Para obtenção do empréstimo, o oftalmologista deve ser associado do CBO (estar com a anuidade em
dia) e ser cliente do Banco do Brasil. 
Preenchidas as condições básicas, o oftalmologista deve elaborar proposta de inves-timento
com os seguintes itens: 
1) dados do proponente: dados pessoais, dados do cônjuge, relação de bens, dívidas com ter-
ceiros etc.;
2) caracterização do empreendimento: tipo de atividade que realiza, data de início das ati-
vidades, aspectos financeiros, custos, receitas e faturamento mensal;
3) apoio pretendido: finalidade e valor, prazo de pagamento, itens a serem financiados,
acréscimos no faturamento mensal a ser proporcionado pelo projeto e garantias ofe-
recidas.
O oftalmologista também deve anexar à proposta de investimento a seguinte documentação:
1) Documento que comprove a filiação ao CBO (que deve ser solicitada à secretaria da entidade);
2) Orçamento dos bens a serem adquiridos emitido por empresa conveniada no Banco do Brasil (solicitar na agência a
relação das empresas conveniadas dos segmentos de saúde e de informática).
Os candidatos ao créditos devem negociar antecipadamente com o gerente da agência a reciprocidade do negócio e as
garantias oferecidas.
Convênio CBO/Banco do Brasil - Pessoa Física
Convênio firmado sob nº 87.472
Código Identificador do Banco do Brasil para esta linha de crédito: LIC 414.17
As agências com dificuldade em localizar as informações/procedimentos para a obtenção do financiamento
devem efetuar consultas através do sistema SISBB - aplicativo correio, enviado para a agência 0712.

Convênio CBO / Banco do Brasil

Informações: Banco do Brasil - tel.: (11) 3066-9454 (agência Paulista/SP - 0712-9)
Conselho Brasileiro de Oftalmologia - tel.: (11) 3266-4000

Acesse: www.cbo.com.br 45
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