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OPORTUNIDADES DO CONGRESSO CBO2014
AO JOVEM OFTALMOLOGISTA
O Congresso CBO 2014 contará com uma programação que visa atender às necessidades
proﬁssionais de um jovem o almologista, aﬁrma Gustavo Victor, coordenador do CBO Jovem.
O Simpósio do CBO Jovem deste ano busca a integração com os o almologistas do YO group da
Academia Americana de O almologia (AAO) e Associação Pan-Americana de O almologia
(PAAO) e busca, em uma tarde especial, tentar abordar o que todo O almologista Jovem quer e
precisa saber, refere Alexandre Ventura e Zélia Corrêa (membro da Comissão Cien ﬁca - CBO
Jovem).
Palestrantes de grande experiência proﬁssional, como o Presidente do Conselho Brasileiro de
O almologia, Prof. Milton Ruiz Alves, par ciparão do Simpósio do CBO Jovem deste ano que
abordará o tema: O futuro do CBO e o seu relacionamento com o Governo e a sociedade civil.
Temas como o cenário do mercado de trabalho no Brasil e na Europa serão amplamente
deba dos.
Aqueles que têm dúvidas de onde começar a vida proﬁssional não deverão perder a
oportunidade, pois serão discu dos os prós e contras importantes de cada aspecto deste início,
tais como: vida acadêmica ou não; consultório próprio ou staﬀ em clínica já instalada; atender
SUS, convênios ou pacientes par culares; entre outros assuntos muito importantes para uma
carreira de sucesso. Não foi esquecida, ainda, a defesa proﬁssional e a constante luta contra a
optometria, além de saber o que é possível fazer para proteger a saúde ocular do povo
brasileiro.
A Comissão Auxiliar do Congresso, CBO Jovem em Pernambuco, coordenada por Alexandre
Ventura e Camila Ventura, perguntam ao jovem o almologista se já tem programação para as
noites de Recife. Eles aﬁrmam que já pensaram até mesmo em como o mizar este tempo e
aproveitar o máximo a estadia nesta parte tão bela e dinâmica do Brasil. Chegar na cidade do
congresso e não saber o que fazer no tempo livre é algo muito comum. Pensando nisso, esta
Comissão Auxiliar do Congresso estará dando dicas de lazer em Recife como tours, praias,
compras, restaurantes, bares e clubes noturnos.
E isto não é tudo! A Comissão decidiu inovar e, além do coquetel de boas-vindas e festa de
encerramento, irá sugerir uma programação social para as demais noites de congresso. A idéia é
facilitar o encontro dos jovens o almologistas para que tenham ainda mais oportunidade de
networking em ambientes descontraídos, experimentando da nossa cultura local.
Por isso, não deixem de visitar o estande do CBO no congresso e descubram o que preparamos
para vocês!
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