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CCaarrttaa  ddoo  PPrreessiiddeennttee  
 

 
Ao assumir a presidência do Colégio Interamericano de Radiologia, queria 
primeiro, agradecer a todos os membros de nossa instituição por ter 
depositado sua confiança em mim, outorgando-me a responsabilidade de 
dirigir as atividades do colégio durante o período 2006-2008. 
  
Assumo esta grande responsabilidade com prazer porque nos últimos anos 
tive a fortuna de trabalhar nas tarefas de organização do Colégio e 
participar junto a muitos de vocês em sua transformação e 
desenvolvimento.  
 

Graças ao trabalho conjunto e às diferentes comissões diretivas que me 
antecederam, nossa instituição tem progredido e ocupa um lugar cada dia 
maior na tarefa de educar e desenvolver a fraternidade e a amistade entre 

os aproximadamente 60.000 radiologistas de nossos países. 
 
O CIR, conta hoje com um crescente acervo de ferramentas que lhe permitem desenvolver suas 
atividades. A primeira e mais importante, é a participação de um número crescente de pessoas que 
compõem a Comissão Diretiva e as Comissões que desenvolvem numerosas atividades. 
 
No âmbito da educação, os programas de Professor visitante foram incrementados e as relações entre os 
sites de formação e treinamento diversificam-se cada vez mais. Os mecanismos de educação por via 
eletrônica, de mais recente criação, têm cada vez maior aceittação e sustento. Eles são uma amostra 
palpável de como um pequeno mas entusiasta número de pessoas pode contribuir com tanta riqueza à 
comunidade. 
 
  Contamos também com mecanismos eficazes de comunicação no web site, bem como o Boletim 
NOTiCIR, que possui uma administração profissional. Considero, assim mesmo, destacar que temos 
relação permanentes com as principais agrupações de radiologia do mundo. 
 
Os Congressos do CIR, que foram nossa origem lá em 1943, inclusive antes de o Colégio existir, 
continuam sendo uma ocasião de encontros acadêmicos de qualidade e  oferecem a oportunidade para 
cultivar a amizade. O próximo, que será o vigésimo quarto assoma já no horizonte na bela cidade de Belo 
Horizonte , Minas Gerais, Brasil. 
 
Mas se muito foi o avanço, ainda mais é o que pode ser alcançado com a iniciativa e o dinamismo de 
nossos colegas. Tenham certeza que farei todo meu esforço em canalizar todas as iniciativas que possam 
melhorar a radiologia e os radiologistas de nossa corporação. 
 

                                                                                      
Dr. Ricardo García Mónaco 

            Presidente 
 



 
 

 
BBoomm  iinníícciioo  ddoo  PPrrooggrraammaa  22000077  ddee  EEdduuccaaççããoo  EElleettrrôônniiccaa  

 
 
 
Dezembro e janeiro foram o tempo para inscrever a candidatura dos Centros de 
Docência que desejam participar no 1er Encontro Internacional de Serviços com 
Docência-Residência em Radiologia, que acontecerá em maio de 2007 
 
Desenvolvido inicialmente para 40 centros, receberam-se mais de 55 solicitações que 
estão sendo estudadas pela diretiva para ver o modo de satisfazê-las, pois a participação 
de cada site requer uma contribuição econômica por parte do CIR. No entanto, é gratuita 
para o serviço docente e para o público em geral que participe das conferências, casos 
clínicos e debates sobre o material que preparem os residentes e seus tutores.  
 
O Departamento de Educação Eletrônica estima que cerca de 5.000 radiologistas 
poderiam seguir este programa no espaço de www.radiologíavirtual.org
 
 
 
 

CCoonnggrreessssoo  CCeennttrrooaammeerriiccaannoo  ddee  RRaaddiioollooggiiaa  
 
 

 
A Federação Centroamericana de Radiologia que agrupa as Sociedades Nacionais da 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, e Panamá prepara 
atualmente o que será seu II Congresso Centroamericano na cidade de São Pedro Sula, 
Honduras segundo nos informa a Dra. Edinora Cherenfant, Presidenta da Sociedade 
Hondurenha de Radiologia e do Comitê organizador. 
 
Uma equipe de Professores Internacionais aos que se juntarão radiologistas do 
Programa de Professor Visitante do CIR, vão desenvolver o Programa Científico com os 
radiologistas da região. 
 
Os visitantes terão a ocasião de conhecer as belas ruínas maias de Copan e se desejam 
desfrutar de algumas das praias mais belas do Mar Caribe na ilha de Roatán e no litoral 
hondurenho. 
 
 
 
 

http://www.radiolog%C3%ADavirtual.org/


 
 
 

AAuuttoorreess  ddoo  CCIIRR  
  

Espanha 

  Aprendendo os fundamentos da Ressonância Magnética 

Coordenadores editoriais: 
L. Oleada Zufiría 

J. Lafuente Martínez 

 

         Monografia SERAM 

Editora Médica Panamericana 

 

Você tem publicado  um livro recentemente? 
Envie-nos a informação e uma foto da capa para o escritório do CIR 

cir-admin@servimed.com.mx 
Com prazer o anunciaremos nesta seção. 

 

mailto:cir.admin@servimed.com.mx


 
 

EEmm  ccuurrssooss  ee  ccoonnggrreessssooss  22000077  
 
 
  
Congresso Internacional de Radiologia de Tucumán, Argentina 
  Tucumán Argentina, 28 a 30 de abril 2007 
 
  Jornada de Radiologia em Lima, Peru 
  Lima, Peru, Junho 2007 
 
  Congresso Internacional de Radiologia de Quito, Equador 
  Quito Equador, 12 a 15 de julho 2007 
   
  Congresso Centroamericano de Radiologia 
  San Pedro Sula, Honduras 17 a 2º de julho 2007 
   
  Jornadas de Imagenologia do Uruguai  
  Punta del Este, 9 a 11 de outubro 2007 
   
  Curso da Sociedade Nicaragüense de Radiologia 
  Data pendente  
 
 
 

RRSSNNAA  
RRaaddiioollooggiissttaass  aarrggeennttiinnooss  ssããoo  pprreemmiiaaddooss  

 
 

 
 



 
 

 
CCuurrssooss  ee  CCoonnggrreessssooss  eemm  ppaaíísseess  ddoo  CCIIRR  

qquuee  ooffeerreecceemm  bboollssaass  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  
 

 
XIX Curso Internacional Iberoamericano VERIMAGENES 2007 

 
27 de abril a 1 de maio 2007 em Veracruz, Veracruz, México 

Informes e inscrições www.svri.org.mx  verimagenes2007@svri.org.mx
 

Serão entregues 10 inscrições Internacionais de cortesia a membros do CIR* 
 

* INSCRIÇÕES INTERNACIONAIS DE CORTESIA 
São outorgadas pela Sociedade organizadora. Estão destinadas a membros do CIR que pertençam a 
outros países e não morem no país onde é realizado o evento. As solicitações devem realizar-se ao 

Escritório administrativo do CIR cir.admin@servimed.com.mx

 
 

CCoonnggrreessssoo  EEuurrooppeeuu  ddee  RRaaddiioollooggiiaa  
EECCRR  

 
 

 

ECR07 EUROPEAN CONGRESS OF 
RADIOLOGY 
Vienna, (Áustria) de 09 a 13 de março de 2007
http://www.esr-online.org/cms/website.php 

Secretaria técnica ESR Office. Neutorgasse, 
AT-1010 – Vienna Tlf: (+43-1) 533 40 64-

http://www.svri.org.mx/
mailto:verimagenes2007@svri.org.mx
mailto:cir.admin@servimed.com.mx
http://www.esr-online.org/cms/website.php


 
 
 
 

MMuurraall  ddee  IInnffoorrmmaaççõõeess  ddoo  CCIIRR  
 
 

 
 

 
 

CONGRESSO CHILENO DE RADIOLOGIA 2007 
 

Data: 1 a 4 de Novembro de 2007  
Lugar: Hotel del Mar, Viña del Mar, Chile 

 

 
http://www.sochradi.cl/  

 
 

 

 
http://www.sar.org,ar

http://www.sochradi.cl/
http://www.sar.org,ar/

