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PRAZO FINAL DOS
CONCURSOS CULTURAIS DO CBO 2014
O Congresso CBO 2014 traz inovações culturais aos par cipantes que
desejem concorrer a dois concursos, sendo um de fotograﬁas com o tema
“Um dia na vida de um o almologista” e o de “Casos e Prosas na
O almologia”. Os interessados deverão estar atentos ao prazo ﬁnal de
inscrições, que se encerram no dia 15 de julho. Inscreva-se no site do
evento www.cbo2014.com.br.
CONCURSO DE FOTOGRAFIAS “UM DIA NA VIDA DE UM
OFTALMOLOGISTA”
O tema escolhido pela Comissão Execu va para este concurso visa
aumentar a percepção da sociedade sobre a importância do trabalho
deste especialista, trabalhando diariamente na prevenção da cegueira e
reabilitação visual nas mais diversas condições. As fotograﬁas serão
julgadas por uma comissão composta por 3 (três) proﬁssionais indicados
pela Comissão Execu va do CBO 2014, incluindo proﬁssionais de
comunicação, assim como o almologistas.
Serão considerados como critérios a relevância do tema proposto, poder
da mensagem, cria vidade e qualidade técnica. Os médicos
o almologistas que seguem o facebook do CBO também poderão votar
na foto que julgarem mais interessante por meio do botão “cur r”. A foto
vencedora receberá 01 ponto na votação ﬁnal da comissão.
Jurados do Concurso: Vital Monteiro (Jornalista do CBO); Tiago Machado
(Mídia do CBO); Nando Chiappe a (Repórter Fotográﬁco do Jornal Diário
de Pernambuco) e o Dr. Rubens Belfort Ma os Neto (Professor,
Coordenador do Departamento de Oncologia Ocular da UNIFESP).
O Concurso de Fotograﬁa premiará os vencedores com uma máquina
fotográﬁca DLSR - u lizada por proﬁssionais de fotograﬁa (para o primeiro
lugar) e uma inscrição no XXXVIII Congresso Brasileiro de O almologia
(segundo lugar), que acontecerá em Florianópolis, em setembro de 2015.
CONCURSO CULTURAL “CASOS E PROSAS NA OFTALMOLOGIA”
O Conselho Brasileiro de O almologia, a Sociedade de O almologia de
Pernambuco e a COESO convidam os colegas para par cipar do concurso
com o obje vo de incen var os colegas o almologistas às produções
culturais, valorizando casos curiosos e interessantes da cultura regional.
O trabalho será julgado por uma comissão composta por 3 (três)
o almologistas, indicados pela Comissão Execu va do CBO 2014, e
avaliado quanto à originalidade, fato real, inusitado e engraçado. O autor
do “caso e prosa”, deverá submetê-lo por meio do e-mail
contato@cbo2014.com.br para concorrer ao prêmio.
Jurados do Concurso - Dra Ana Catarina Delgado (o almologista e
diretora do Banco de Olhos do Recife -PE); Dr. Elisabeto Ribeiro Gonçalves
(o almologista, diretor clínico do Ins tuto de Olhos de Belo Horizonte e
chefe dos Departamentos de Re na e Vítreo e do Serviço de
Eletroﬁsiologia Ocular - MG) e Dr. Cléber Godinho (o almologista, chefe
do Serviço de Lentes de Contato do Ins tuto de Olhos de Belo Horizonte e
preceptor voluntário dos Serviços de Córnea, Cirurgia Refra va e Doenças
Externas do Hospital São Geraldo - MG).
O Concurso de Casos e Prosas premiará os vencedores com um Ipad
(primeiro lugar) e uma inscrição no XXXVIII Congresso Brasileiro de
O almologia – 2015
Os regulamentos dos concursos estão disponíveis no site.

