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Esta conquista não é de uma
pessoa, não é de um grupo ou de uma
diretoria da entidade, mas pertence a to-
dos os médicos oftalmologistas do Brasil
e contou com a contribuição de todos
aqueles que, direta ou indiretamente, vi-
vem e trabalham no segmento da saúde
ocular em nosso País.

A nova sede representa muito
mais do que a tecnologia e arquitetura
nela contidas. Representa muito mais do
que a administração criteriosa de recur-
sos financeiros e humanos que permiti-
ram a sua compra e montagem sem des-
cuidar da manutenção do funcionamento
da entidade durante o tempo necessário.
Representa muito mais do que a vontade
materializada em novas condições de tra-
balho para toda uma coletividade envol-
vida no progresso constante da especia-
lidade.

Embora essas realidades sejam
importantes, a nova sede é mais do que a
soma de todas elas. Representa a capaci-
dade da Oftalmologia brasileira de se
superar constantemente. Quando inaugu-
ramos a sede na Alameda Santos, estáva-
mos orgulhosos pela conquista alcançada
naquele momento. Hoje, estamos de pa-

rabéns por ter transformado aquela con-
quista, na sua época imensa, em degrau
para novas vitórias.

A inauguração da nossa nova
sede é o fruto do trabalho de gerações de
médicos oftalmologistas que doaram par-
te considerável de seu tempo e capaci-
dade para o Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia, dos ex-presidentes da entidade
e de milhares de colegas que viram e con-
tinuam vendo no CBO a sua maior enti-
dade representativa.

Em nossa nova casa nascerão
projetos em prol da saúde ocular do povo
brasileiro. Toda instituição que considera
realizado o seu momento, começa a re-
troceder. O nosso desafio neste momento
é enfrentar novos desafios, plantar se-
mentes que vão gerar novos frutos. 

Na solenidade, cada um dos
convidados recebeu uma chave simbólica
da nova sede. Com este gesto, quizemos
entregar a mesma chave a cada um dos
médicos oftalmologistas do Brasil, para
que abram todas as portas e participem,
cada vez mais, da vida e da ação do nosso
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a
casa que tem mais de 14 mil donos.

A chave simbólica que você também recebeu!
O Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia acaba 
de inaugurar sua nova sede
própria, em São Paulo.
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