Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022.

INFORME CBOO
Ref.: Alteração de identidade visual e nomenclatura – CBOO

Prezados(as) associados(as),

Inicialmente, desejamos que estejam todos bem e com saúde.

É com grande satisfação que informamos que o CBOO completará em 2022, 25 anos
de história de luta em prol da Optometria, da Óptica e da saúde visual no Brasil.
Aproveitamos esse importante marco temporal brindado com nossa histórica vitória
na ADPF 131 junto ao Supremo Tribunal Federal, para informar que o CBOO agora é
uma CONFEDERAÇÃO!

Confederação Brasileira de Optometria e de Óptica – CBOO, alteração de
nomenclatura¹ que vem em conjunto com a atualização de nossa identidade visual,
decorrente de um planejamento acelerado por decisão judicial, sinaliza uma nova era
da saúde visual no Brasil.

Um novo ano inicia com muitos desafios e objetivos a serem conquistados, realizações
que por certo virão pela conjunta construção de um Sistema CBOO cada vez mais forte
e representativo!
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A diretoria CBOO dedica um especial agradecimento a todos os nossos profissionais e
estudantes filiados por fazerem parte da história, por honrarem suas profissões,
fortalecerem a Instituição e fazerem possível todas as nossas conquistas!

Abraços,

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE OPTOMETRIA E DE ÓPTICA - CBOO
Eriolanda Bretas, Presidente
Forlan Luiz de Araújo, Vice-Presidente
Jasiel Oliveira Filho, Secretário Geral
Ariel Scussel Malburg, 1º Secretário
Fábio Rocha, Diretor Institucional

¹Em conformidade com a AGE CBOO de 9/1/2022.
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