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Primeiro médico paulista eleito para ocupar o cargo
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Terça - feira, 03 de março de 2020, na sede da Academia Nacional de Medicina

(ANM), na cidade do Rio de Janeiro, foi empossado como presidente, para o

biênio 2020/2021, o oftalmologista e docente da Escola Paulista de Medicina

(EPM), Rubens Belfort Mattos Junior (http://www.abc.org.br/link/rubens-

belfort-mattos-junior/), membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e

membro titular da ANM desde 1998. É a primeira vez que um médico de fora

do Rio de Janeiro assume a presidência. A Diretoria da EPM, foi representada

pelo Professor José Luiz Gomes do Amaral.

Belfort, estará à frente dos cem melhores médicos do país, membros da

academia, com a tarefa de congregar pro�ssionais em reuniões periódicas com

a �nalidade de debater questões pertinentes à medicina nacional e

internacional, incluindo as sessões cientí�cas, e na elaboração de outros

projetos, como se aproximar da sociedade através de conteúdos médicos, de

forma mais acessível, do programa de incentivo a jovens lideranças médicas e

eventos internacionais como a transmissão do TedMed 2020, agora em março.
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