Prezado Colega,
Na qualidade de Presidente da American Association of Orthodontists (AAO), estou
honrado em participar junto com você e seus colegas do 12o. Congresso
Internacional da ABOR, nos dias 9 a 12 de outubro, no Rio de Janeiro. Estamos nos
preparando para uma semana de grande aprendizado e networking, e espero
poder fortalecer nossas ligações com a comunidade ortodôntica mundial.
Visitem o Espaço da AAO
Eu os convido a visitar o espaço da AAO durante o 12o. Congresso da ABOR, onde
você poderá encontrar comigo e com o Presidente Eleito da AAO, Dr. Chris Roberts.
Nós estaremos a disposição para explicar como a AAO pode ajudá-lo a se aprimorar
profissionalmente, com informações sobre os Congressos da AAO, outros recursos
e como tornar-se sócio. Também ofereceremos cópias de nossa revista de renome
mundial, a American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (AJO-DO).
O espaço da AAO estará no foyer do segundo andar do centro de convenções junto
ao lounge da ABOR.
Torne-se um Membro Estudante Internacional da AAO
Convido-o para se juntar a mais de 19.000 colegas de todo o mundo como membro
da maior associação de ortodontia do mundo, a AAO. Membros Estudantes
Internacionais da AAO recebem valiosos benefícios – sem qualquer custo por um
ano! Podemos destacar:
•

•

•

AAO Annual Session – Membros Estudantes Internacionais da AAO recebem
uma inscrição cortesia ao Congresso da AAO, quando se inscrevem no
prazo inicial para iremao2020 Annual Session– uma economia de US$
440,00 comparado com valores de não-membros! O Congresso da AAO de
2020 será realizado nos dias 1 a 4 de maio em Atlanta, Georgia, EUA, e é o
maior congresso de ortodontia do mundo tendo recebido quase 17.000
participantes em 2019. As inscrições estarão abertas em novembro de
2019.
Assinatura da AJO-DO– Sua anuidade inclui a assinatura online da AJO-DO
com acesso a edições desde 1915 (um valor de US$353,00 comparado
com a assinatura de não-membros). Uma assinatura impressa anual pode
ser comprada por apenas US$56,00.
Educação Continuada de Alto Nível – Além do Congresso da AAO e do AJODO, se tornar sócio da AAO lhe oferece acesso a excelentes recursos de
educação continuada online, tanto em assuntos clínicos como de
administração de consultório. Este material inclui um largo programa de
palestras online, contendo mais de 450 palestras gravadas por
palestrantes de renome mundial – e é GRATUITA para Membros Estudantes
Internacionais (um valor de US$100,00).

Os formulários para se tornarem membros da AAO estarão disponíveis no espaço da AAO no lounge da ABOR,
durante o 12o. Congresso Internacional da ABOR, mas por que esperar? Junte-se a nós agora, visite
www.aaoinfo.org/membership/international-orthodontists e clique em “Become an AAO International Student
Member.” As anuidades para Membros Estudantes Internacionais são gratuitas por um ano, e as renovações
custam US$ 30,00. Por favor, se atentem que ser membro estudante da World Federation of Orthodontists
(WFO) é requisito para se tornar Membro Internacional da AAO.
Para perguntas sobre como se tornar membro da AAO, por favor entre em contato com o AAO Member Services
através do e-mail membership@aaortho.orgou do telefone +001-314-993-1700. Em nome da AAO, esperamos
encontrá-lo no Rio!
Atenciosamente,

Gary O. Inman, DDS, MS
President
American Association of Orthodontists

