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SOBRAMES-PE – O que a faz singular?
Desde que o homem percebeu que podia e
devia se manter em grupo, logo ele se alinhou entre
aqueles com quem tinha os mesmos objetivos, seja
político, esportivo, financeiro, religioso, literário,
etc. Faz parte da nossa natureza que troquemos
ideias com aqueles que comungam nossos pensamentos. Há clubes e associações de todas as naturezas. Dizem que há, inclusive, na Inglaterra, um
clube para quem deseja ficar só (!).
Associações literárias há várias espalhadas em
diversas cidades de nosso Estado. Algumas voltadas para a poesia, outras para temas filosóficos
mais profundos. E o que faz a nossa ser diferente
e continuar atuando ininterruptamente desde 1972,
sempre mantendo um bom número de associados
presentes às reuniões mensais, atraindo novos
membros e, recentemente, despertando o interesse dos estudantes de medicina?
Muito certamente, entre outros fatores, é o
caráter aberto da filosofia do grupo, que se manteve quase que sem alterações durante estes anos.
Não temos limites para sócio titular. Convidamos
e aceitamos quem se propõe a comparecer ao
Memorial da Medicina, sempre pela manhã às primeiras segundas-feiras de cada mês. A pauta da
reunião é estabelecida sem um tema imposto, salvo em situações especiais. Cada um apresenta o
que gosta de escrever, seja em prosa ou poesia. E,
do mesmo modo que está livre para apresentar o
que quiser (evitando-se temas polêmicos como
religião, política e futebol), quem vai à tribuna
deve estar disposto a receber as críticas pela sua
apresentação e pelo seu trabalho. Críticas construtivas ou não. Muitos se dirigem ao grupo para
ouvir sua opinião sobre algum trabalho em andamento.
O nosso esquema de funcionamento, com
ampla liberdade para se ouvir sugestões durante a
após as reuniões, é elogiado por dirigentes de outras associações, que sempre demonstram desejo
de imitá-lo. A palavra é franqueada para quem a
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quiser fazer uso, obedecendo-se, porém, a uma
pauta.
Nestes quarenta anos de funcionamento, a
SOBRAMES-PE teve em seu leme grandes nomes que a mantiveram no rumo e lhe deram o caráter e a posição que é percebida pelas outras associações médicas literárias. Muitos saíram daqui para presidir outras entidades. Certamente os
primeiros momentos não foram fáceis, como era
natural acontecer. Deixamos os trajes formais,
como o paletó e a gravata, para receber a todos de
uma maneira mais informal. Muitos livros são lançados em nossas reuniões. O nosso boletim mensal, que em poucos meses atingirá o número 100,
traz informações de interesse geral. As publicações literárias fazem parte da Revista Oficina de
Letras, no momento com uma edição anual. E,
quando folheamos o se acha registrado nas 28
edições, percebemos o elevado nível dos textos.
Em nossa sede guardamos nas estantes da biblioteca a quase totalidade do acervo dos nossos
associados e as publicações diversas editadas pela
entidade e por várias outras em diversos Estados.
É a guardiã do acervo fotográfico dos ex-presidentes nacionais da SOBRAMES, que fica exposto em uma parede.
Dentro da programação dos 40 anos de atividade, estamos instituindo um concurso literário
para atrair estudantes de medicina das faculdades
de Pernambuco, bem como médicos que ainda não
fazem parte do nosso quadro social, concurso este
que conta com o patrocínio e o apoio do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e que será lançado oficialmente na reunião de fevereiro.
Por tudo isto, e pela formação intelectual de
seus membros, a SOBRAMES-PE é reconhecida
entre as diversas instituições do Estado e o Brasil,
sendo muitos dos seus integrantes chamados para
participarem de atividades literárias ou para opinarem sobre algum assunto relevante.
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Lançamento de livros em 2012
A Sobrames-PE, visando a
estimular os associados na elaboração de trabalhos literários
que poderão se integrar às comemorações dos 40 Anos de sua
fundação, está promovendo uma
pesquisa procurando saber os livros que serão lançados neste
ano.
Como resultado preliminar
– pois vamos continuar pesquisando com os outros colegas que
estavam ausentes na reunião de
janeiro –, obteve-se a seguinte
lista: 12 colegas informaram que
estariam fazendo lançamento de
seus livros ainda este ano. Foram eles: Antonio Pessoa Antunes, “O véu da ilusão” (crônicas); Bertoldo Kruse Grande de
Arruda, sem título ainda (coletânea); Eni Maria Ribeiro Teixeira, “Os Frutos da Casa” (2ª

José Maria Chaves
fará palestra na
Sobrames-PE
Nosso querido vice-presidente da Região Nordeste José
Maria Chaves estará presente à
reunião comemorativa dos 40
Anos da Sobrames de Pernambuco.
Ele fará uma conferência sobre o tema “Expressão Médica
Nordestina no Cenário Sobrâmico Nacional”.
A reunião
festiva acontecerá no dia 5 de
março, como de
costume, começando às 8h30,
indo até as
11h30, após o
que será servido
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edição); Flávio Roberto
Bezerra de Alencar, “Só
Contos, Nada Mais” (contos); José Arlindo Gomes
de Sá, “Andanças do Pajeú” (prosa e poesia); Janduhy Finizola da Cunha,
“Espaço da Palavra” (poesia); Luiz Carlos Lira
Lins, “Na Curva da Caatinga Vermelha” (romance);
Maria de Fátima Almeida do
Rego Silva, “Vitrine do Tempo”
(Poesia); Maria do Céu de Ataíde Vasconcelos, “Tatuagem”
(poesia); Maria do Socorro Duarte Leite, “Primeiros Escritos”
(contos); Paulo Camelo de Andrade Almeida, “Quem eras tu?”
(romance); e Zélia Monte, “A
vida dos outros” (crônica).
Para nossa alegria, naquela
mesma reunião, fazendo parte da
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programação comemorativa, foram lançados dois livros: um
pelo colega Antonio Pessoa Antunes com o título “O Véu da Ilusão” (crônica) e outro pelo colega Janduhy Finizola “Espaço da
Palavra” (poesia).
Na reunião de fevereiro distribuiremos os formulários aos
colegas que ainda não responderam a pesquisa para poder organizar este trabalho importante de
lançamento de livros.

Hélio Begliomini virá à Sobrames-PE
No decorrer das comemorações dos “40 Anos de Fundação
da Sobrames-PE”, que se estenderão até fevereiro de 2013, teremos a visita, com palestras, de
vários companheiros das Regionais do Brasil.
Nosso querido confrade
Hélio Begliomini, da Sobrames
São Paulo, estará conosco no dia
2 de abril na nossa reunião plenária, trazendo sua palavra de
conhecimento e sabedoria admi-

nistrativa e literária.
Hélio Begliomini, para conhecimento dos mais jovens sobramistas, foi presidente nacional da Sobrames e também da regional de São Paulo, quando desenvolveu um excelente trabalho. Hélio faz parte de inúmeras
academias e associações culturais e literárias.
Agradecemos ao ilustre visitante o seu desprendimento e
empenho em nos prestigiar.

A Caatinga – motivo poético e científico
A profª Dilosa Carvalho fará, na reunião de 6 de fevereiro, uma
palestra sobre o bioma “Caatinga”, motivo de tanta inspiração literária, principalmente para os nossos poetas. Sua análise será sob o
ponto de vista científico, pois se trata de uma vegetação sem proteção que está sendo destruída, igual ao que se tem feito ao longo dos
séculos com a Mata Atlântica.
Sobre o assunto, a professora Dilosa tem numerosos trabalhos
publicados, sendo uma das maiores especialistas na temática.

Primeiro trabalho literário apresentado na Sobrames
O confrade Nicolino Limongi foi o primeiro médico
escritor, sócio da Sobrames-PE,
a apresentar um trabalho literário durante sua reunião. Isto
aconteceu no dia 28 de maio de
1973, durante a 9ª reunião da
Sobrames-PE. Ele apresentou
uma crônica, “Crepúsculo”, bem
como um longo poema, “Deixa
Janeiro Chegar”, ambos de sua
autoria. O sócio Aristófanes Câmara Moreira ficou escalado

Simão Pecher
parabeniza
Sobrames-PE
O presidente da regional
amazonense da Sobrames, Simão Arão Pecher, foi um dos
primeiros sobramistas a parabenizar nossa regional pelo aniversário. Assim ele se expressou por
e-mail:
“Serei o primeiro sobramista além dos da Regional de Pernambuco a parabenizar a querida Sobrames-Pernambuco pelos seus Quarenta Anos de existência. Favor não esquecer que
estudei Medicina de 1963 a 1968
na famosa Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Pernambuco. Dr. Simão Arão
Pecher – Manaus Amazonas.”

para apresentar um trabalho literário na reunião seguinte.
É interessante registrar que
as cinco primeiras reuniões da
entidade, que foram presididas
pelo Prof. Orlando Parahym, foram realizadas no Departamento de Cultura, na praça do Entroncamento, 69, onde ele trabalhava. As reuniões seguintes,
durante um bom período, foram
realizadas na Sociedade de Medicina de Pernambuco.

Nicolino Limongi
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Ferreyra dos Santos assume Sobrames-PE
O médico escritor Luis
Ferreyra dos Santos promoveu a
primeira reunião da SobramesPE, sob sua presidência, no dia
4 de março de 1974, era a 30ª
reunião da sociedade.
Por ocasião do V Congresso da Sobrames, realizado no
Recife, em 22 de fevereiro de
1974, a nova diretoria da Sobrames-PE foi empossada naquele
mesmo dia, tendo como presidente o médico Luis Ferreyra
dos Santos, vice-presidente o
médico Jamesson Ferreira Lima
e secretário-tesoureiro o médico
Aristófanes Câmara Moreira,
depois substituído, a partir de
junho, pelo médico Mário Ribeiro Fonseca.
A primeira reunião da So-

brames-PE sob a presidência de
Ferreyra dos Santos aconteceu
no dia 4 de março de 1974, na
Sociedade de Medicina de Pernambuco, quando foram tratados
assuntos administrativos relativos ao pagamento das anuidades; foi solicitado por Jamesson
Ferreira Lima, um voto de louvor para Valdemar de Oliveira,
pelo brilhantismo na condução
do V Congresso Nacional da Sobrames, realizado no Recife, e
pela condução da Sobrames-PE
na sua gestão que se findara. A
convite, foi também designada
uma comissão para representar
a entidade nos festejos dos 374
anos de fundação da cidade de
Olinda, no dia 12 de março daquele ano.

Cartas aos presidentes das Regionais

XXIV Congresso

O presidente Cláudio Pina enviou correspondências a todos os
presidentes das Regionais da Sobrames e ao seu presidente nacional, informando sobre a programação das comemorações dos 40
anos de fundação da Sobrames-PE.
Fazendo parte dessas comemorações, solicitou aos presidentes
um texto para divulgação sobre o funcionamento das Regionais, a
ser publicado na Revista Oficina de Letras, com o objetivo de ampliar o conhecimento e a solidariedade entre as instituições.
A Revista sairá em outubro deste ano.

O XXIV Congresso Nacional da Sobrames será realizado
no Curitiba, Paraná, de 11 a 13
de outubro deste ano. A Sobrames-PE convidou o Dr. Sérgio
Pitaki, presidente daquela Regional, para fazer uma exposição,
promovendo uma maior divulgação desse importante evento.

Firmada parceria entre Sobrames-PE e SIMEPE
A Diretoria da Sobrames-PE e a Presidência
do Sindicato dos Médicos de Pernambuco estabeleceram, em reunião realizada no Sindicato, uma
importante parceria na área cultural e literária.
Na tarde de 25 de janeiro, presentes os médicos Cláudio Renato Pina, presidente da SobramesPE, Luiz Barreto, Paulo Camelo e Mário Guimarães, e, representando o Sindicato dos Médicos
de Pernambuco (SIMEPE), o seu presidente, médico Silvio Rodrigues, foi aprovado plenamente
o Programa de Comemorações dos 40 Anos de
Fundação da Sobrames-PE, comprometendo-se o
SIMEPE a dar apoio financeiro às atividades previstas, como: prêmios para os Concursos de Conto, Crônica e Poema, assim como publicação da

Revista Oficina de Letras, de
uma plaquete com os trabalhos literários resultantes deste ano comemorativo e do Índice dos Sócios, boletins e divulgação dos trabalhos.
Foi uma reunião importante, com grande acolhida por parte do Sindicato
dos Médicos de Pernambuco, resultando nesta
parceria, que muito engrandecerá estas instituições.
Na reunião de fevereiro, como parte desta iniciativa, será lançado o Concurso Literário Sobrames-PE 40 Anos, que proporcionará aos participantes uma premiação total de doze mil reais.

Aniversariantes de fevereiro
Além da nossa Regional Pernambuco da Sobrames, que completa 40 anos
no dia 24, alguns confrades sobramistas aniversariam em fevereiro.
São eles:
5 - Nelson Saldanha;
15 -Antonio Antunes;
20 -Miguel Doherty;
26 -José Falcão;
Fátima Quintas,
Odile Cantinho;
presidente da Academia
Rostand Paraíso
Pernambucana de Letras.
28 -Fátima Quintas (foto).
Foto: Paulo Camelo
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Congresso Internacional de
Evolução da Medicina
A Sobrames-PE recebeu convite do nosso
confrade Dr. José Medeiros, presidente da Sobrames-Alagoas, para participar do Congresso Internacional da Evolução da Medicina. Esse evento é
promovido pela Sobrames-AL e pela CESMAC e
será realizado no período de 11 a 14 de abril de
2012.

Crônica de Cláudio Pina publicada em
jornal médico de Portugal
A crônica do presidente Cláudio Pina apresentada como editorial do nosso Boletim de maio/2011, "Desumanização da Medicina ou
da Sociedade?", foi publicada no Jornal da Medicina Portuguesa
"Notícia Médica" de novembro/
2011. Essa publicação, muito
oportuna, foi uma iniciativa do
nosso colega Aureliano da Fonseca, da cidade do Porto, em Portugal, membro da SOPEAM Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos.

