
O Bonde de São Januário 
(samba/carnaval, 1941) 

Wilson Batista e Ataulfo Alves

Quem trabalha é que tem razão
Eu digo e não tenho medo de errar 
O bonde São Januário 
Leva mais um operário: 
Sou eu que vou trabalhar
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Hamilton Moreira
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

NÓS OS OPERÁRIOS DO CBO...

Sim, o CBO é o maior defensor da classe oftalmológica brasileira. Somos uma legião de pessoas, somos várias
instituições juntas; todas ligadas à mesma causa. Todas em defesa da saúde ocular. Através de muito trabalho
conquistamos este posto. Não apenas por direito, mas por mérito. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia é a instituição
representante de nossa especialidade junto à Associação Médica Brasileira. Em todas nossas atividades ostentamos com
honra o símbolo da AMB. O CBO é a porta da frente de nossa especialidade. Em Belo Horizonte entregaremos o título aos
aprovados na prova de 2009, juntos: CBO e AMB. Somos sim, O MAIOR DEFENSOR DA OFTALMOLOGIA
BRASILEIRA, pois não estamos sozinhos. Sabemos agregar, soubemos durante anos SOMAR FORÇAS para chegar a
este posto. Instituições como a FeCOOESO sabem como podem ajudar, e ajudam muito. Várias ações nos Estados são
financiadas pelo CBO. Ajudamos financeiramente estas instituições, e elas retribuem com grandeza.
Nossa SEDE EM BRASÍLIA, recentemente inaugurada, representa um marco. Uma continuidade de ações, que culmina
com esta concretização. Nossos assessores em Brasília estão permanentemente atentos para soar o alarme a qualquer
movimento que possa afetar nossa trajetória. A inauguração da sede com a presença de diversos parlamentares e
autoridades foi a prova inconteste de nossa representatividade.
Somos sim, a maior instituição da oftalmologia brasileira. O III FÓRUM DE SAÚDE OCULAR deu origem a um convênio
entre o CBO e o Ministério da Saúde que possibilitará dar continuidade às portarias ministeriais MS 957, MS 958  e SAS
288 conquistadas pela Oftalmologia nacional em 2008.
Nossos 52 cursos credenciados formam todos os anos jovens atualizados, em condições de competir em qualquer país
adiantado. O recente PROGRAMA DE ENSINO DA FACOEMULSIFICAÇÃO, e o mais novo projeto de ensino de
vitrectomia objetiva alcançar todos os nossos cursos. Rumo certo. Fruto de um trabalho incessante da Comissão de Ensino,
zelando pela qualidade de nossos cursos.
Somos a instituição que fez uma PARCERIA VITORIOSA com a indústria em 2007, abrindo novos horizontes. Parceria que
possibilitou a modernização de nosso site, a publicação de aulas e-learning, a reedição do PEC, os diversos comunicados com
os sócios, os plantões do CBO, os hot sites em defesa da saúde ocular, os aventais para nossos alunos, a publicação de um
suplemento dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia destinado à superfície ocular e lentes de contato, a publicação da Série
Brasileira de Oftalmologia: 16 volumes inteiramente atualizados já na segunda impressão, a remodelação deste Jornal
Informativo, as portarias ministeriais, a nova sede em Brasília, a NOVA SEDE EM SÃO PAULO.
É difícil entender, é impossível imaginar quanto trabalho está por trás desta instituição. Todos os cérebros. A diretoria, as
diversas comissões, os diversos departamentos, o CDG. Pessoas que deixam seus consultórios, suas famílias para
trabalhar por uma classe.
Como presidente deste Conselho, e em defesa de tantos nomes que trabalham pelo CBO, não
posso aceitar nenhuma afirmação ao contrário, o CBO é grande e cumpre seu papel.
Desempenha todos seus objetivos preservando a ética e defende a saúde ocular do brasileiro a
contento. Desta forma é que eu digo e não tenho medo de errar, quem trabalha é quem tem
razão. Aos operários do CBO obrigado e parabéns, com todo nosso trabalho, com tantos anos
dedicados a uma classe, somos vitoriosos.
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