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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezados colegas,

Estamos encerrando a nossa 
gestão na condução da AExPI com 
todas as nossas propostas 
iniciais cumpridas e gostaríamos 
de contar com a sua presença 
e a sua valiosa participação nesse 
nosso XVII Encontro.
Este ano, elegemos como símbolo, 

a imagem da Fênix, numa bela representação 
pictórica do genial Salvador Dali.
Mas por que a Fênix?
Curiosamente a presença mitológica de uma ave 
de plumagem colorida capaz de imolar-se em auto-
combustão e renascer das próprias cinzas, existe 
em muitas culturas, tanto ocidentais como 
orientais.
Ela representa a Renovação, a Sabedoria e a 
Perenidade, que coincidentemente (ou não) pode 
ser encontrada com clareza na história e na pessoa 
de nosso patrono, o próprio Professor Ivo Pitanguy.
Cada um de nós tem a sua própria história de 
superação e heroísmo, com forças que não 
sabíamos possuir, com energias vindas não se sabe 
de onde e com a vontade férrea de poder continuar 
a fazer o melhor, com todo o nosso entusiasmo. 
Assim é a nossa AExPI: o resultado do bom 
trabalho e de todos os esforços nascidos e 
perpetuados por nossa Escola para oferecer o 
melhor àqueles pacientes que nos procuram, 
mantendo em patamares cada vez mais elevados o 
respeitado nome de nossa Especialidade no Brasil e 
no mundo.
Que possamos manter fortes e inabaláveis os 
nossos laços de amizade e de fraternidade, fazendo 
viver para sempre o espírito que nos move, a 
exemplo de nosso Professor.
Sejam todos muito bem vindos.

Jaimovich
Presidente da AExPI – Gestão 2009/2010
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AExPI

MENSAGEM DO DIRETOR CIENTÍFICO

Queridos amigos da AEXPI, 

Brevemente nos veremos no nosso 
XVII Encontro, cujo sucesso, graças 
à ajuda perene de Deus, já está
garantido a pena participar de uma 
equipe tão eficiente.
O Programa Científico está completo 

com a quase totalidade dos participantes com a presença 
garantida.
Sua participação é a única dependência que nos falta 
completar e como este apoio nunca deixou de ser dado, 
pelo amor que nos une e pela fraternidade que 
caracteriza esta excepcional confraria, podemos abrir a 
mais amplo sorriso pois sabemos que chegamos lá...
Antes de baixar as cortinas e nos deleitarmos com os 
aplausos de uma platéia amiga e, portanto 
condescendente, não podemos deixar de render graças a 
Deus pela escandalosa proteção a alguns dos nossos 
mais queridos dirigentes, acometidos de problemas 
graves de saúde e que foram um tanto ou quanto 
milagrosamente, guindados ao de volta ao convívio do 
grupo.

OBRIGADO SENHOR.

E a vocês queridos amigos, obrigado por tornarem, com 
vossa presença nossos Encontros tão encantadores, 
sorriso de nosso Mestre inspirador Ivo Pitanguy é nossa 
recompensa maior, pelo qual encetamos nossos mais 
árduos esforços.

Sentimo-nos felizes ao seu lado

Um abraço fraterno do Claudio Rebello
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Mensagem aos residentes

Prezados Residentes

Nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2010, faremos realizar o 

XVII Encontro dos Ex-Alunos do Prof. Ivo Pitanguy  no 

Hotel Sofitel, Rio de Janeiro. 

É para mim uma grande satisfação ser porta-voz da atual 

Diretoria da AExPI, presidida pelo Dr. Carlos Alberto 

Jaimovich que, realizando um antigo sonho de franquear e 

facilitar a participação dos Residentes em eventos 

científicos concedeu a todos os residentes de Serviços 

Credenciados de nossa Sociedade gratuidade da inscrição 

da Programação Científica e condições excepcionais para a 

participação da Programação Social.

Sendo esta uma solicitação constante dos residentes tendo 

em vista o modelo de Eventos Internacionais acho que tal 

atitude só terá o efeito desejado se houver realmente uma 

participação efetiva de vocês.

Anexa a este E-mail esta a Programação Científica e Social 

do Evento bem como a Ficha de Inscrição que poderá ser 

enviada para o meu E-mail: sanae@sbcp-rj.org.br .

Nos veremos certamente muito em breve.

Atenciosamente,

Dra.Sanaé Maia Matsuda

Coordenadora de Eventos Científicos da AExPI e SBCP-RJ.
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