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"MENSAGEM DO PRESIDENTE E DO
COORDENADOR CIENTÍFICO"
Prezados Confrades,

Após um período de trabalho árduo, que implicou em construir e desfazer totalmente planos e projetos
por mais de uma vez, finalmente estamos com tudo pronto para a consecução do nosso tão esperado
5º. Encontro Internacional da AExPI – versão 2009.
Os problemas nacionais e internacionais, as crises de ordem econômica e de saúde mundial além das
dificuldades e incertezas inerentes a esse tipo de projeto, ao contrário de nos desanimarem, apenas nos
estimularam a tentar vencer os desafios que, confessor, pareciam intransponíveis.
A fé inquebrantável e a dedicação da equipe e dos amigos e colaboradores que sempre apareceram na
hora certa com a palavra e o apoio certos, nos deu condições para levar o sonho adiante e estamos
agora ansiosos para recebê-los no espetacular Ferradura Resort Hotel em Búzios para comemorarmos
em grande estilo mais uma conquista certa da nossa AExPI.
O programa científico, sob a eficiente batuta do mestre Claudio Rebello, com certeza agradará em cheio,
cabendo aqui um especial agradecimento a todos os que logo se manifestaram com o envio de seus
trabalhos dando-nos condições de estruturar uma multifacetada e interessantíssima grade científica.
A programação social está muito atraente e procuramos preparar tudo nos menores detalhes para que
esse nosso Encontro seja mais um daqueles em que a nossa calorosa confraternização consolidará os
nossos laços de amizade, respeito e companheirismo.
Aos novos Membros da AExPI, as nossas melhores boas-vindas, com a certeza de que estamos todos
muito orgulhosos em tê-los entre nós, nesta confraria cada vez mais forte e mais valorosa trilhando os
caminhos – como verdadeiros seguidores que somos – da nossa referência maior, o Professor Ivo
Pitanguy.
Um forte abraço do Jaimovich
Caros Colegas da AExPI

Com a colaboração de vocês, que de forma lúcida e eficiente responderam nossas solicitações, estamos
com nosso Encontro de Búzios pronto.
Sucintamente tentaremos colocá-los a par da situação.
Em primeiro lugar uma notícia que, acredito, será muito bem recebida por todos: por nossa iniciativa, e
com o apoio entusiástico do nosso Presidente e demais membros da Diretoria, a Dra. Sanaé Matsuda foi
incluída, pelas suas valiosas contribuições na Coordenação Científica. É uma satisfação e tranqüilidade
trabalhar com ela.
Sob o ponto de vista da programação científica, acreditamos ter conseguido um resultado muito bom,
com a participação de número significativo de colegas, sob todos os aspectos. Quem conta com um
plantel tão capacitado tem sempre dificuldade de escolher.
A par disto, lamentavelmente, alguns membros “históricos” de nossa AExPI já tinham assumido
compromissos na data do nosso evento e não poderão estar conosco. Suas ausências serão sentidas.
Só nos resta transmitir a vocês o nosso agradecimento pela colaboração e pedir a Deus que faça de
nosso Encontro uma festa de amor e aproveitamento científico.
Um abraço fraterno do Claudio Rebello

