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Hamilton Moreira
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

12 de agosto de 2009. 

Prezados oftalmologistas brasileiros.

Estou no avião, voltando de Brasília a Curitiba. Dei uma paradinha em São Paulo para ver
como andam as obras em nossa nova sede. Esperei para escrever este texto até o último
momento.  Mas, apesar de estar muito feliz com os últimos acontecimentos, não posso dar
a melhor de todas as notícias. Foi quase, mas ficou para a próxima semana a votação do
Projeto de Lei que regulamenta a optometria.  

O relatório do Deputado Geraldo Resende pela
rejeição foi lido. Tivemos muitos pronun-
ciamentos de outros deputados a favor da saúde
ocular, e em defesa dos oftalmologistas. Mas,
nem sempre vence a maioria. Dois deputados
pediram vistas ao Projeto, e tudo foi adiado. Na
câmara tudo pode mudar em 5 minutos. Em uma
semana então… 

Dia 29 de julho o CBO esteve com o Presidente
da República. Mais que isto, fomos recebidos na
ante-sala pelo Ministro da Saúde Temporão, que
atendeu todos nossos pedidos, e em seguida
pudemos conversar com o Presidente Lula.
Somos médicos oftalmologistas, praticamos
nossa profissão com dignidade, devemos ser
respeitados por isso, e não devemos ceder.

Entretanto, fica claro de todas estas reuniões, que somente poderemos manter nossa posição
se tivermos responsabilidade social. O Projeto Olhar Brasil exigirá esta atitude. Se cada
oftalmologista no Brasil entender esta mensagem, nossa especialidade estará ainda melhor
em um futuro próximo.

O CBO tem uma história maravilhosa que nos protege. Campanhas de proteção à Saúde
Ocular: crianças, idosos, glaucomatosos. Devemos honrá-la e dar continuidade. Nossa
representatividade é reconhecida. O futuro depende de cada um de nós. A direção do CBO
está assegurada. 

Boa sorte Paulo Augusto.
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