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ESPARSAS DA MEMC)RIA DA RADIOLOGIA BRASILEiüA i

HISTÓRIA DE UMA FOTO

Coma o ano d e 1987.
Era a vez de São Paulo sediar e dasociedade Paulista
de Radiologia organizar o XXI Congresso Brasileiro de
Radiologia. .
Cada vez mais os eventos radiol6gicos, ano ap6s ano,
se encontravam em fase d e grande expansão. As instalações do Centro de Convenções RebouçasjA não suportavam o crescimento dasJornadas Paulistas de Radiologia
Que pensar para um congresso nacional?
Na época ocupivamos a presidência do Colegio Brasileiro de Radiologia. Por consenso geral, foi indicada a
seguinte Comissão Executiva: ~ u i ;Karpovas, presidente;JoãoVelloso, secretário geral; Luiz Antonio N. de Oliveira. secretário executivo; Nestor de Barros, tesoureiro
geral; e Manoel d e Souza Rocha, tesoureiro executivo.
Por sugestão de Miguel Gama, a melhor opção seria
o Cenuo de Convenções do Anhembi, com seus espaçosos sa1ões.eimensa Area de exposição comerrial. Porém,
a princípio, aquilo nos parecia uma iarefa difícil, pelo
alto custo do aluguel: uma fortuna1 Receávamos que a
receita do Congresso não comportasse aqueles gastos.

Surgiu, então, a feliz idéia de se apelar para o saudoso professorJacyr Quadros, primo do ex-presidenteJanio
Quadros, na época prefeito d e São Paulo.'
Solicitada e marcada por Jacyr Quadros, lá fomos
todos, CBR, SPR e Comissão Executiva, à audiência com
o alcaide.
Muito bem recebidos, tendosempre o Jacyrna linha
de frente, enuamos direto no assunto. Queríamos realizar o Congresso, mas o aluguel d o Anhembi estava muito caro e n6s queríamos que ele nos fizesse um bom
desconto. Pondo-se sério. carrancudo,Janio nos respondeu com voz alta e de imediato:
- "EU NÃO VOU FAZER DESCONTO ALGUM".
Pronto, pensamos todos, IA se foi a "vaca pro brejo".
Perdemos o nosso latim e de nadavaleu o parentesco e a
gentileza deJacyr Quadros.
Depois de um pequeno silêncio, que nos pareceu
ter durado um século, Janio, que certamente seria um
bom ator, transformou em paternal sua fisionomia carrancuda, fixou seu olhar em todos 116s por alguns segundos e rematou:
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- "EU NAO VOU DAR DESCONTO ALGUM. EU
MENTO DA MEDICINA".
Alivio geral. Sorrisos de satisfação. Efusivos agrado
cimentos de praxe. Despedidas respeitosas.
Assim era o Janio Quadros!
Depois da safda. um VIVA bem sonoro ao professor
Jacyr Quadros.
É bem verdade que o Anhembi não ficou de graça.
Tivemos que pagar algumas despesas de manutenção,
que não foram poucas, mas, pelo menos, infinitamente
menores do que sua administração nos havia pedido.
Esse XXI Congresso se constituiu em vários marcos
para a história da radiologia: a) foi a primeira utilização
do Centro de Convenções do Anhembi pela SPRe pelo
CBR; b) foi a primeira vez que se realizou em conjunto o
nosso Congresso com o V Congresso Paulista de Técnicos em Radiologia; c) reaiizou-se na mesma Cpoca do
acidente com o cCsio-137, em Goiânia.
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