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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Ao
iniciarmos
a
honrosa
gestão
para
os
próximos
dois
anos,
convidamos
a
todos
a
apresentarem
suas sugestões para que a
nossa
AExPI
possa
prosseguir
na sua
missão
de ampliar seus horizontes
e de agregar cada vez mais
seus membros. Temos uma forte identidade a
mais em comum, além de sermos médicos,
cirurgiões plásticos e nascidos da mesma
Escola, inspirada pelo Professor Pitanguy. Isso
nos une e nos fortalece, desafiando tempo e
distâncias.
Temos sido procurados por muitos colegas que
desejam ingressar como membros da AExPI, o
que nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos,
pois reforça a inegável importância da chancela
de qualidade da nossa Associação.
Deste modo, como primeira linha de ação,
convocamos a todos os Ex-alunos que
estimulem os seus alunos a fazer parte de
nosso grupo e que estes efetivamente nos
procurem.
Com certeza absoluta, ficaremos todos muito
felizes em expandir e revitalizar os nossos
quadros recebendo novos Associados na já
consagrada categoria de Alunos de Ex-alunos.
Estamos a disposição e contamos com o
entusiasmo e a criatividade de todos.
Que esta nova face do mundo não nos detenha
nem embace as nossas esperanças. Que pelo
contrário, nos sirva de um estímulo a mais
para que possamos prosseguir na busca
incessante de nossos sonhos e desejos.
Um forte abraço.
Jaimovich
Presidente da AExPI – Gestão 2009/2010

MENSAGEM DO DIRETOR CIENTÍFICO
Aos amigos e colegas da AEXPI,
Como Diretor Científico de nossa
Associação,
sob
a
liderança
experiente
de
Carlos
Alberto
Jaimovich, tenho o prazer de me
dirigir a vocês para, na companhia
de colegas da mesma Diretoria, darlhes o nosso abraço de Feliz Ano e
ao mesmo tempo um vislumbre das características
científicas que pretendemos, conjuntamente, alcunhar
nesta gestão. Antes de mais nada queremos lhes dizer
que consideramos a volta às atividades profissionais de
nosso querido Mestre Pitanguy o ponto máximo de
nossas festividades, a bandeira luminosa que nos
conduzirá, a fonte de nossas alegrias e louvores a Deus.
Sua mente iluminada, sua resistência hercúlea e
capacidade de superação só podem advir dos méritos
adquiridos durante uma vida inteira dedicada à transmitir
ensinamentos, a tratar seus semelhantes.
Devemos todos agradecer a Deus pelo privilégio de
conviver com ele e pela felicidade de dar continuidade a
esta situação. Esta Diretoria sente-se muito feliz em
poder dirigir as festividades científicas e sociais que
deverão ser levadas a efeito neste período jubiloso. O
relacionamento fraterno que nos une deverá ser
estimulado sob todos os aspectos, bem como a
aproximação e participação de todos os colegas ligados
por vínculos de seus mestres a esta Escola, deverão
caracterizar este período. Queremos festejar juntos
nossos elos ancestrais, queremos alimentar com amor e
participação as raízes que constituem nossa base de
sustentação.
Escrevam-nos, mandem suas sugestões, manifestem
seus desejos. Queremos ser realmente o vosso portavoz.
Um abraço fraterno do Claudio Rebello
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MENSAGEM DO TESOUREIRO
Prezados colegas,

É com grande orgulho que damos
início a esta nova jornada junto à
tesouraria da AExPI. Esta nova
administração conta com inúmeras
idéias para nossa associação. Entre
elas citamos a confecção de nosso novo anuário,
incremento das atividades científicas e de congregação
de nossos membros bem como a reformulação de
nosso site fato este que já se encontra em andamento.
Enfim, para a realização de todos os projetos a que
nos propomos, contamos com a colaboração de todos
os membros, lembrando-lhes de que nossa AEXPI
possui como fonte principal de seus recursos a
anuidade e a participação dos colegas em nossos
congressos e jornadas. Por hora, agradecemos o apoio
e nos colocamos à disposição para o esclarecimento de
qualquer dúvida.
Abraços e até breve.
Leandro Pereira

MENSAGEM DO SECRETÁRIO
Queridos amigos,
É com honra que iniciamos
nosso trabalho na AExPI como
secretário ao lado do presidente
Dr. Carlos Alberto Jaimovich.
Nossa gestão terá como objetivo
principal uma integração dos nossos associados e a
filiação de novos membros alunos de ex-alunos do
Prof. Pitanguy.
Nosso boletim será sempre trimestral e com envio
através de e-mail. Desta forma esperamos alcançar
todos os nossos membros, brasileiros e estrangeiros.
Nos colocamos a disposição e aguardamos sugestões
de todos para a nossa jornada.
Um abraço,
Bruno Costa

Durante o X Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica realizado pelo 10º ano
consecutivo com pleno sucesso agora em março em São Paulo sob a eficiente
organização de nossos colegas Ewaldo Bolivar e Carlos Uebel, o Professor Pitanguy
mais uma vez surpreendeu e nos emocionou a todos com seu fulminante
raciocínio, eivado de sabedoria e sensibilidade.
Ao chamar nosso Mestre ao púlpito para fazer a sua magistral conferência,
Uebel comentou ao microfone:
"Todos sabem que o Professor acaba de fazer uma cirurgia plástica no coração e
gostaríamos de saber como o senhor se sente tendo estado quase do lado de lá da vida e retornando 20 anos
mais jovem e com tanto entusiasmo"
Com o seu sempre presente sorriso, o Professor respondeu, sem pestanejar:
"Quanto aos vinte anos mais jovem, acho que você deve estar sem óculos... O entusiasmo é apanágio da
juventude... quem o tiver será candidato e garantirá a sua própria eternidade!"
Eis aí mais uma maneira de expressar o sentimento que nos norteia e orienta , reforçando a nossa união e
agregação em torno e dentro da AExPI.
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Mensagem do Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo, que delibera quanto
ao ingresso de Membros Associados, informa que
conforme o Estatuto desta Associação, artigo 10, os
documentos necessários que devem ser enviados são
os seguintes:
- Carta de apresentação do ex-aluno responsável
pela formação do peticionário;
- Certificado de conclusão do Curso de Cirurgia
Plástica;
- Certificado de Especialista pela S.B.C.P.
- Um mini-curriculum
Os documentos devem ser enviados pelo correio para
a Secretaria da AExPI – Rua Dona Mariana, 65 –
Botafogo – RJ CEP: 22280-020 – Secretária Marizani.

PRÓXIMO EVENTO
XVII Encontro da AExPI
Previsto para setembro de 2009
em Búzios – Rio de Janeiro - Brasil

Estamos em fase de organização do XVII Encontro
da AExPI, previsto para o mês de setembro de 2009,
em Búzios – RJ. Buscaremos com este Encontro
enriquecer ainda mais nossos conhecimentos
através de uma programação científica atraente e
muitas oportunidades para rever antigos amigos e
fazer novas amizades. Para tanto, solicitamos aos
Membros da AExPI que enviem sugestões de temas
a serem apresentados através do fax (55) (21)
2286-4991 ou pelo e-mail aexpi@pitanguy.com.br
aos cuidados do nosso secretário Dr. Bruno Costa,
até dia 15 de abril de 2009. Até lá esperamos
receber o resumo dos seu trabalhos para apreciação.
O programa preliminar dependerá do envio das
sugestões solicitadas.
Contamos desde já com a adesão do maior número
possível de Ex-alunos na programação científica.
Abraços
Carlos Alberto Jaimovich

REFORMULAÇÃO DO NOSSO SITE

A Diretoria da AExPI já começou a reformulação
do site da nossa Associação (www.aexpi.com.br),
priorizando os seguintes itens:
- Criação de um novo design adequado e
funcional, atendendo às tendências do mercado;
Otimização da Arquitetura da Informação e
Usabilidade, e ainda implementação do sistema de
busca. Nosso novo site estará no ar em meados
do mês de Abril.
ANUIDADES

Informamos que as anuidades referente ao
ano de 2008 estarão sendo emitidas durante
o mês de março, com vencimento previsto
para 10 de maio de 2009. Pedimos a todos
que colaborem, pois desta forma poderemos
dar início a organização do nosso próximo
evento.
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