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Doloroso golpe atingiu, a todos os que convivem na Faculdade de
Saúde Pública, com o passamento do Prof. Cyro Ciari Júnior em
28/06/1979. E não apenas pelo caráter súbito e inesperado da ocorrência
mas, principalmente, pelos dotes invulgares que marcavam a personali-
dade do estimado colega desaparecido. Abateu-se assim grande sensação
de vazio, a ser preenchido pela saudade.

Membro dos mais ativos do corpo docente, galgara recentemente o
posto de Vice-Diretor desta Unidade. Isso porém precedido por longa
caminhada, através trajetória profissional das mais brilhantes e carac-
terizada por valiosas contribuições. Desde seu ingresso nesta Faculdade,
assinale-se a conquista do cargo de Professor Titular de Saúde Materna
e a criação do Departamento de Saúde Materno-Infantil. Sua participação
fez-se sentir em numerosas Comissões, destacando-se o impulso dado à
Comissão de Pós-Graduação a qual presidiu e a contribuição dada aos
estudos sobre a reforma dos cursos de saúde pública, cuja continuação
agora não mais poderá contar com seu valioso concurso.

Torna-se difícil para quem, como nós, conheceu estreitamente o Prof.
Cyro Ciari Júnior e com ele conviveu o dia a dia profissional, resumir
em breves palavras aspectos que caracterizem os múltiplos dotes de sua
personalidade. Eram-lhe peculiares, a comunicabilidade, a dedicação, o
trabalho incessante e, sobretudo, a crença no ideal de bem servir à popu-
lação de seu país. Tais facetas sempre marcavam em seus encontros e
ressaltaram ainda, no último contato que tivemos e que precedeu, de
poucas horas, a sua morte.

Sua pessoa, ricamente humana, será para sempre lembrada pelos seus
amigos e discípulos, a quem tão prematuramente deixou.

Oswaldo Paulo Forattiní



A 28 de julho de 1979 não somente a Faculdade de Saúde Publica,
mas todo o meio científico, a Universidade de São Paulo e a Tocogine-
cologia paulista prestaram a última homenagem à figura deste eminente
vulto de nossa profissão por ocasião do seu desaparecimento prematuro:
Professor Cyro Ciari Júnior.

Diplomou-se em 1945 pela Escola Paulista de Medicina e desde esta
época iniciou sua dedicação ao ensino e à pesquisa, e em 1956 submeteu-
se a provas de Livre-Docência de Clínica Obstétrica na Escola Paulista
de Medicina, tendo sido aprovado com distinção.

Entrou para a Faculdade de Saúde Pública em 1960 onde, desde
logo, a convite do Prof. Alvaro Guimarães Filho participou das atividades
docentes da disciplina de Higiene Materna. Sua colaboração, ao lado das
valiosas contribuições nas pesquisas, e de centenas de alunos que tiveram
o privilégio de receber sua orientação segura e precisa e que se bene-
ficiaram de suas qualidades de professor, possibilitando o seu encaminha-
mento na vida profissional, o tornaram um lider inconteste dentro desta
Faculdade.

A par de toda esta atividade exerceu numerosas outras funções
públicas, sempre com elevado zelo e responsabilidade, culminando com o
brilhante concurso onde obteve o título de Prof. Titular de Saúde Materna
desta Faculdade em 1975.

De todas as suas contribuições avulta, indiscutivelmente o fato de
haver conseguido, à custa de muito esforço e sacrifício, sem os quais
não há progresso, não existe ação e mesmo vida, a criação do Departa-
mento de Saúde Materno-Infantil nesta Faculdade em 1977.

Com estes dados biográficos, sumários, prestamos nossas homenagens
ao mestre e dileto amigo que tanto enalteceu, com seu trabalho, a Medi-
cina e a Saúde Pública Brasileira. Nem um dia esmoreceu o mestre no
otimismo de seus intuitos. Hão de render-lhe sempre justiça, esta e
outras gerações.

Pedro Augusto Marcondes de Almeida




