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Prezado (a) Presidente da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco 

Dr. Paulo Jorge Rocha Saunders 

 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, através 

de seu Departamento Jurídico, dentro dos objetivos do Projeto CBO+perto busca a 

ampliação, uniformização e centralização dos serviços de Assessoria Jurídica oferecido 

pelo CBO às Sociedades Estaduais. 

 

Sendo assim, O CBO disponibilizou às Sociedades os 

serviços jurídicos do Escritório Bullón & Albuquerque Advogados Associados, 

implementando o SEJUR/CBO, uniformizando e centralizando a atuação jurídica em 

âmbito nacional, e permitindo proporcionar um serviço de assessoria jurídica de 

excelência para os interesses das Sociedades Estaduais, auxiliando cada sociedade na 

análise de contratos, respostas a autoridades públicas, adequação de seu Estatuto Social 

aos normativos do CBO e o recebimento, confecção e acompanhamento de denúncias 

sobre o exercício ilegal da medicina. 

 

Dessa forma, comunicamos que no mês de maio a atuação 

do SEJUR/CBO neste estado está abaixo descriminado:  

 

ESTADO MUNICÍPIO 
OPTOMETRISTA/ 

ESTABELECIMENTO 
NATUREZA 

Pernambuco 

(PE) 

 

RECIFE Breno Barros REPRESENTAÇÃO 

MP E VISA 

 

Ressaltamos ser de extrema importância para a defesa 

profissional do oftalmologista a participação deste para podermos atuar de forma 

produtiva e efetiva, observando-se os procedimentos para envio de denúncias e 

demandas. O seu papel é de extrema importância incentivando os oftalmologistas 

locais a participarem efetivamente com o envio de denúncias e informações sobre a 

atuação de profissionais não médicos.  
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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, através de seu 

Departamento Jurídico, vem realizando um trabalho efetivo para coibir essas 

tentativas de atuação irregular em todo o território nacional, sendo fundamental a 

participação de você, oftalmologista, nos subsidiando com informações sobre a atuação 

de profissionais de outras áreas realizando atos privativos de médicos. 

 

Nossos canais de comunicação são: E-mail: 

juridico.brasilia@cbo.com.br; Whatsapp: +55 61 9 9352-3061. 

 

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos 

de estima e consideração.  

 

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2017. 
 

 

 

José Alejandro Bullón 

Assessor Jurídico CBO 

 

        Carlosmagnum Costa Nunes 

Assessor Jurídico CBO 

 

 

 

 

Isabella Carvalho de Andrade 

Assessora Jurídica CBO 

 

 

 

 

 

Juliana de Albuquerque O. Bullón 

Assessora Jurídica CBO 

 

 

 

 

Gabriel Bunn Zomer 

Assessor Jurídico CBO 

 

mailto:juridico.brasilia@cbo.com.br

