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INFORMATIVO DIGITAL PA
EDITORIAL
O CIR, Chicago e o RSNA – Ontem e Hoje
A história do CIR tem estado intimamente ligada à cidade de
Chicago e ao RSNA. Foi, com efeito, durante o V Congresso Internacional de Radiologia realizado em Chicago no ano de 1937,
quando o Dr. José A. Saralegui, da Argentina, convocou um grupo
de radiologistas de diversos países do continente americano, os
quais concordaram em realizar o primeiro Congresso Interamericano
de Radiologia, na cidade de Buenos Aires em 1943. Três anos mais
tarde decidiram fundar o CIR.
Chicago converteu-se na cidade do grande encontro anual
para a atualização dos conhecimentos dos radiologistas durante o
RSNA. Também, estabeleceu-se como o ponto de encontro internacional mais importante, onde se reúnem grupos, sociedades e
elaboram-se planos de diversas naturezas para o desenvolvimento
de nossa especialidade.
Todos os anos em Chicago, a diretoria e a Assembléia Geral do
CIR, formada atualmente por 25 associações incluindo a RSNA,
apóiam sessões de trabalhos oficiais e atendem além de reuniões
de diversos comitês, as atividades de múltiplos organismos da
Radiologia Internacional. Lá são gerados muitos mecanismos e
ações em favor da educação.
Não há dúvida que o RSNA tem tido uma grande influência
no progresso da radiologia e assim estarmos atualizados para
continuar a nossa aprendizagem ao longo da vida.
Hoje, como ontem, estaremos em Chicago!
Dr. Miguel Stoopen Rometti
Presidente do CIR

Fundação da Federação
Centro-americana de
Radiologia e Imagem (FCRI)

No último dia 12 de outubro
de 2005, aconteceu o XXV
Congresso Centro-americano
de Radiologia, na cidade do
Panamá. Nessa ocasião, os
representantes de cada país
da América Central realizaram
uma reunião de trabalho para
revisar a minuta dos Estatutos
e elegeram por unanimidade
como Presidente, o Dr. Faylan
Esquivel Solis, das Costa Rica.
Ao término da reunião emitiram duas resoluções: Primeira –
Fundação da FCRI; Segunda –
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dos Estatutos. Foram testemuFrancisco Arredondo, presidente do ISR; Miguel E. Stoopen,
presidente do CIR; e Enrique
Mainero, membro do Comitê
Internacional do CIR.

