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HOMENAGEM

DE

PESAR

e

apresentação de condolências à família pelo
falecimento do ex-ministro da Saúde e renomado
cardiologista Adib Jatene, um acreano.

REQUEIRO, nos termos do art. 218, III, d, do Regimento
Interno do Senado Federal – RISF, que seja consignado, nos anais da Casa,
HOMENAGEM DE PESAR e, nos termos do art. 221, I, do RISF, que
sejam apresentadas condolências à família do acreano Adib Jatene, exministro da Saúde e renomado cardiologista, falecido no dia 14 de
novembro de 2014, aos 85 anos.
Esta é uma justa homenagem ao médico, acreano, brasileiro,
um cidadão do mundo, um exemplo de servidor público, de profissional,
que o Brasil perdeu: o Dr. Adib Jatene. Ele nos deixou exatamente por um
problema no coração, tendo autodiagnosticado seu problema de saúde.
Tive o prazer, o privilégio, de ter uma convivência com ele e
de aprender muito nas oportunidades em que nos encontramos e
conversamos. O Dr. Adib Jatene é um cidadão que venceu na vida e deixou
um belíssimo legado. Foi pioneiro na realização da mais complexa cirurgia
do coração: as pontes de safena.
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Dr. Adib Jatene era um acreano de Xapuri. Nasceu em 04 de
Marcelo e o Dr. Fábio Jatene, com quem, aliás, eu tenho uma relação
também. Há pouco tempo, ele operou o meu pai. E é um dos grandes
cirurgiões do Brasil. Era casado com D. Aurice Jatene e filho de um
seringueiro e de uma pequena comerciante em Xapuri.
Dr. Adib Jatene era um dos acreanos que mais nos
orgulhavam. Falava com muita satisfação de ter vindo das entranhas da
floresta do Acre e de ter ido estudar medicina na USP. Passou por muitas
dificuldades para vencer por ser filho de uma família muito pobre. Depois,
tornou-se uma referência no País e no mundo, a partir do conhecimento que
tinha

em

uma

área

que

é

muito

disputada:

a

medicina.

Foi Ministro da Saúde e, durante o Governo Fernando Henrique, criou a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF.
Encontrou ali uma fórmula para financiar a saúde, tão carente de recursos.
Dr. Adib Jatene, por tudo que foi e fez, merece as mais
elevadas homenagens desta Casa legislativa.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2014.

Senador JORGE VIANA
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junho de 1929. Deixou quatro filhos e três deles são médicos: Drª Ieda, Dr.

