
O CBO de casa nova!
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Os presidentes 
Paulo Augusto 
de Arruda Mello 
e Hamilton Moreira
recebem chaves
simbólicas para abrir 
a nova sede do CBO
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“Desde que assumimos a dire-
toria, em 2007, pensávamos nu-
ma sede nova. A antiga sede
servia ao que se propunha e já
estava demonstrando disfuncio-
nalidades, pois obrigava depar-
tamentos a funcionarem em an-

dares diferentes. Além disso, o prédio
deixava a desejar em relação à ima-
gem da Oftalmologia brasileira, a ima-
gem de sucesso projetada pelo CBO
nacional e internacionalmente. Procu-
ramos o apoio político e o financeiro
para adquirir um imóvel novo e en-
contramos este apoio no Conselho de
Diretrizes e Gestão do CBO e na di-
retoria. Os oftalmologistas brasileiros
merecem isto. O grande desafio que
passo para Paulo Augusto de Arruda
Mello é trazer o Oftalmologista para
dentro desta sede para que ele tam-
bém possa participar da pujança do
nosso Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia.”
Estas foram as palavras do ex-pre-
sidente do CBO, Hamilton Moreira, ao
descerrar a placa de inauguração da
nova sede do CBO, solenidade reali-
zada em 26 de novembro que contou
com a participação de mais de uma
centena de lideranças oftalmológicas
de todo o Brasil, representantes de

empresas ligadas à saúde ocular e de
entidades profissionais próximas à
Oftalmologia, amigos e familiares.
Antes do descerramento da placa no
interior da sede, os presidentes das
gestões 2007/2009 e 2009/2011,
Hamilton Moreira e Paulo Augusto de
Arruda Mello, receberam das mãos do
secretário geral das duas gestões,
Nilo Holzchuh, as chaves simbólicas
para a abertura da porta da nova sede.
Em outro momento da solenidade, os
ex-presidentes do CBO e integrantes
do Conselho de Diretrizes e Gestão da
entidade, Newton Kara-José e Carlos
Augusto Moreira, inauguraram a ga-
leria de retratos dos ex-presidentes e,
em seguida, houve a fixação do re-
trato do presidente da última gestão,
Hamilton Moreira na galeria e o pro-
nunciamento do coordenador do CDG,
Marcos Ávila.

Os integrantes da gestão 2007/2009
foram homenageados: Homero Gus-
mão de Almeida (vice-presidente),
Adamo Lui Netto (tesoureiro), Wallace
Chamon (1º secretário) e Nilo Holz-
chuh (secretário geral), bem como o
coordenador da elaboração da Série
Oftalmologia Brasileira, Milton Ruiz
Alves.

Nosso grande desafio é trazer o oftalmologista 
para dentro desta sede
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1. Abertura solene da porta principal da sede 
inaugurada

2. Hamilton Moreira faz seu pronunciamento 
depois de descerradas as placas alusivas à
inauguração da nova sede

3. Um brinde ao futuro em novas instalações

4. Newton Kara-José inaugurando a galeria 
dos retratos dos ex-presidentes do CBO

5. Carlos Augusto Moreira inaugurando 
a galeria dos retratos dos ex-presidentes 
do CBO

6. O coordenador do CDG, Marcos Ávila, faz 
seu pronunciamento na cerimônia

Acesse: www.cbo.com.br
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1. Fixação do retrato de Hamilton Moreira 
na galeria

2. Todos os convidados receberam uma chave
simbólica da nova sede. A primeira chave 
foi entregue a José Belmiro de Castro 
Moreira, idealizador e criador do Fundo 
Heitor Marback, que possibilitou 
a administração eficiente dos recursos 
financeiros do CBO

3. Amaury Guerrero, da Alcon, parabeniza 
o CBO

4. Liana Ventura entrega placa em 
homenagem à conquista da Oftalmologia 
brasileira

5. Chave simbólica entregue a Hamilton 
Moreira

6. Chave simbólica entregue aos convidados

7. Presidentes do CBO presentes na 
solenidade: Carlos Augusto Moreira, Jacó 
Lavinsky, Geraldo Vicente de Almeida, 
Marcos Ávila, Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
Harley Edison Amaral Bicas, Hamilton 
Moreira e Paulo Augusto de Arruda Mello

Galeria 
de retratos dos 
ex-presidentes 

do CBO
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“ A nova sede tem a capacidade de dar ao CBO sua verdadeira dimensão, a verdadeira estrutura
necessária para uma das, se não a mais empolgante e atuante sociedade de especialidade dentro 
do sistema da Associação Médica Brasileira. Estamos todos nós de parabéns, em especial duas
pessoas que, em nome de todo o Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO, quero homenagear:
Hamilton Moreira e Paulo Augusto de Arruda Mello. Esta é a nova cada do Oftalmologista brasileiro 
e tenho certeza que nossos líderes saberão traçar os passos para daqui dez anos, quando olharemos
para trás, teremos a exata dimensão histórica da contribuição que esta conquista representou 
para o crescimento da especialidade.

Marcos Ávila - coordenador do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO
”

“A sede é o símbolo do CBO. Retrata toda sua pujança e a representatividade da entidade. 
Muito mais do que uma obra de engenharia ou de arquitetura, a nova sede representa o esforço 
de todos os oftalmologistas deste país na construção de uma especialidade moderna e dinâmica.
Estamos todos de parabéns e a capacidade do CBO de adaptar-se sempre a novas realidades 
e a novos desafios é o que podemos desprender da inauguração desta magnífica sede.

Carlos Augusto Moreira - ex-presidente do CBO e integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão da entidade”

Entrada 
e recepção

Acesse: www.cbo.com.br
Capa
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“Bonita, elegante, grande progresso. Precisamos contar a história de como se chegou até aqui.

Geraldo Vicente de Almeida - ex-presidente do CBO e integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão da entidade ”

“Estou me sentindo como uma criança, emocionada, como uma criança que foi presenteada, uma
criança que ganhou um presente novo, um mimo novo, por que na verdade o CBO ganhou esta casa
tão especial, que foi feita com tanto carinho, e presenteou com ela toda a Oftalmologia brasileira.
Então me sinto como uma criança que recebeu um presente hoje. Parabéns ao CBO.

Liana Ventura - presidente da Fundação Altino Ventura ”

“Estou deslumbrado com o tamanho da sede, sua decoração e funcionalidade que ela estabeleceu.
Como foi dito pelo ex-presidente Hamilton Moreira, creio que ela condiz com a imagem do CBO.
Nós, que trabalhamos para que a imagem do CBO seja cada vez maior, ficamos impressionados
com uma sede de tamanho bom gosto e de tamanha funcionalidade, à altura do nosso CBO.

Milton Ruiz Alves - Coordenador da Elaboração da Série Oftalmologia Brasileira ”

Sala de
reuniões

10
Capa
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“É muito mais que a atualização do CBO com o seu tempo. É a preocupação dos presidentes com 
o futuro, para sair de uma sede que muito representava a nossa classe, mas já não cabia o CBO 
como entidade. Então, os presidentes deslumbraram o futuro, muito além da nossa realidade naquela
época, investindo em todos os sentidos, em gente, nas pessoas, no amor à Oftalmologia. 
Por este motivo, fica até difícil idealizar qual será o papel que esta sede representará para 
o crescimento e a união dos Oftalmologistas do Brasil, mas ele será imenso, com certeza.

Newton Andrade - integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO ”

“É um momento ímpar, um momento de uma satisfação muito grande para todos nós. 
A Oftalmologia brasileira merece uma apresentação como esta sede. Não é por que o CBO não
tenha exercido um papel importante. Tem sim, para todos nós oftalmologistas, mas a nossa
representatividade já merecia uma coisa mais ampla, uma ostentação. Como disse aquele
carnavalesco, Joãosinho 30, quem gosta de pobreza é intelectual, o povo gosta de luxo. 
Se Hamilton Moreira não tivesse feito nada, e fez uma excelente gestão, só a montagem 
a nova sede já merecia uma gestão.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves - ex-presidente do CBO e integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão da entidade

”

“Como oftalmologista brasileiro, sinto-me engrandecido por essa magnífica sede que o CBO
hoje inaugura. Cumprimento, efusivamente, o professor Hamilton Moreira e sua Diretoria 
por essa feliz aquisição, cujos recursos que a possibilitaram resultam de suas importantes
contribuições, em continuidade à conscienciosa política gerencial das várias gestões anteriores,
também construtoras da grandeza do CBO. Sinto-me, ainda, orgulhoso em poder pensar que parte
substancial dessa liquidez do CBO tenha sido gerada pelos Congressos de São Paulo em 2006 
e de Brasília, em 2007, ocorridos durante a nossa administração. Enfim, um inequívoco 
legado às gerações futuras, atestando a pujança da Oftalmologia brasileira. Festejemos!

Harley Edison Amaral Bicas - ex-presidente e integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO ”

Sala da
Presidência

Sala da 
Diretoria

Novo endereço do CBO: R. Casa do Ator, 1.117 - 2º andar - São Paulo - SP - CEP 04546-004
O telefone da entidade continua com o mesmo número: (11) 3266-4000

Acesse: www.cbo.com.br
Capa

3248-JZ-128-pag  12/10/09  6:57 PM  Page 11




