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Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados

Queremos da tribuna da "Casa do Povo" regis
trar, com profundo pesar, o falecimento do Prof. 
Dr. Rubens Belfort Mattos, ocorrido no dia 8, 
próximo passado, na cidade de São Paulo. 

Prof. Rubens Belfort, nascido em 11/01/1921 
em São Paulo, graduou-se em 
medicina pela Escola Paulista 
de Medicina no ano de 1944 e 
emprestou, durante mais de 
cinco décadas, ensinamentos 
na área de oftalmologia na, 
hoje, Universidade Federal de 
São Paulo. 

Casado, com a Srª Rosa 
Belfort, e pai de quatro filhos -
Mário (já falecido), Renato 
(jornalista), Ricardo (psicólo
go) e Rubens Jr. (notável oftal
mologista e professor titular 
da UFSP) -, foi o Prof. Rubens 
Belfort um dos sustentáculos 
da revista médica Arquivos Brasileiros de Oftal
mologia, respeitável periódico médico com mais 
de cinqüenta anos de tiragem regular. Essa obra 
fora iniciada por seu pai - o saudoso médico ocu
lista Waldemar Belfort Mattos - e na sua continui
dade vem merecendo a colaboração de oftalmolo
gistas brasileiros de todos os quadrantes do país. 

Prof. Rubens Belfort foi também, o pioneiro 
nos estudos de cegueira nos indígenas brasilei
ros - trabalho realizado no Rio Xingú, em 1956 -
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e um dos principais elos no intercâmbio científi
co, fazendo com que o Brasil se aproximasse a 
passos largos com o mundo desenvolvido, pas
sando a ser um dos seus integrantes no momento 
atual no campo da oftalmologia. A ele muito o 
Brasil deve nessa conquista! 

A farru1ia oftalmológica brasileira está mais uma 
vez de luto. Mas, como morte é vida e renascer, 

temos a certeza que o espírito 
do Prof. Rubens Belfort Mattos 
- o nosso querido, estimado e 
inesquecível Rubão, como era 
para os íntimos -, será acolhido 
de pronto no Reino de Deus e 
juntamente com outros lumina
res da oftalmologia brasileira, 
como Hilton Rocha, Joviano 
Rezende, Renato de Toledo, 
Pedro Moacir de Aguiar e Luis 
Eurico Ferreira, dentre muitos, 
passará a transmitir do éter vi
brações benéficas para que seus 
colegas continuem nessa luta 
incansável de promover a saúde 

ocular, prevenir a cegueira e fazer recuperar a visão 
daqueles que nas trevas da escuridão clamam para 
ter esse dom divino recobrado. 

Gostariamos que, na forma regimental, fosse 
transmitido à família enlutada votos de condolên
cias por tão irreparável perda. Muito obrigado. 

Cláudio Chaves 
Deputado Federal 
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