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Josar de Carvalho Ribeiro da Silva nasceu em 24 de julho de 1917, na cidade de 
Salto (SP). É filho de Claudio Ribeiro da Silva e de Francisca de Carvalho Silva.  

 Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), na 26a turma, em 11 de dezembro de 1943. 

Seguiu carreira na Aeronáutica e cursou medicina aeroespacial em Santo 
Antonio, nos Estados Unidos da América. Atingiu o posto de coronel, passando para a 
reserva em 1978, ocasião em que ganhou o posto de major-brigadeiro. 

Josar de Carvalho Ribeiro da Silva pertenceu à Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo e também ao Ministério da Saúde, onde foi delegado federal da saúde. 

É irmão remido da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, maçom, rotariano e 
membro do Clube dos 21 Irmãos Amigos. Foi também sócio da Sociedade Amigos de 
São Paulo (Sasp). 

Ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 13 
de março de 1998, tornando-se o primeiro ocupante da cadeira no 35, cujo patrono é 
Antonio Ferreira de Almeida Júnior. 

Formou família e teve dois filhos: Claudio e Francis. Atualmente está casado há 
20 anos com Eunice Ferreira de Moraes Ribeiro da Silva, que conta com 63 anos. 

Josar de Carvalho Ribeiro da Silva refere que está inválido, numa cama, há seis 
anos, recebendo cuidados de sua esposa, que a considera uma heroína.  

                                                 
1 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Nótulas: 
1. A redação do texto de acordo com perfil desta secção foi feita pelo acadêmico Helio 

Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo 
patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

2. O Acadêmico Josar de Carvalho Ribeiro da Silva faleceu em 2 de julho de 2012. 
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