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Chegamos ao 100º número do nosso Boletim
Em seus quarenta anos de funcionamento,
durante os quais a SOBRAMES-PE se reúne mensalmente para que os médicos e os convidados
divulguem seus trabalhos literários, foi uma preocupação dos seus dirigentes manter os sócios
informados sobre suas atividades e sobre o que se
passava no âmbito nacional. No entanto, não era
e não é fácil manter a regularidade de um periódico. Por isto, inicialmente, estas informações eram
prestadas durante as reuniões. Posteriormente, em
julho de 1989, quando era presidente Waldênio
Porto, foi criado o jornal Oficina de Letras, que
circulou até o mês de dezembro seguinte, em formado tabloide, contendo, também, textos literários. Em 1991 passou a ser editada a Revista Oficina de Letras, que já atingiu seu número 28 no ano
passado, com a publicação dos trabalhos literários dos sobramistas.
Quando assumiu a presidência da SOBRAMES-PE o Dr. José Geraldo Távora, circulou o
Boletim Informativo da SOBRAMES-PE, que foi
publicado entre 1998 e 1999.
Em dezembro de 2003 tomou posse na presidência da nossa entidade literária o sobramista
Luiz de Gonzaga Braga Barreto, cujo mandato se
iniciou em janeiro do ano seguinte, substituindo
Meraldo Zisman. Ainda na reunião solene em que
foi empossado, ele lançou o número zero do Boletim Mensal da SOBRAMES Pernambuco, cujo
primeiro número circulou na primeira reunião do
ano de 2004, marcando o início da sua presidência. O número atual, na realidade, é o 101º.
Nosso atual boletim sempre manteve as características de seu fundador, tendo na primeira
página o editorial, e nas três seguintes os textos
informativos e as fotos dos diversos eventos sobramísticos e das outras entidades literárias pernambucanas, mantendo um nível gráfico muito
bom, elogiado por quem o recebe, graças ao empenho e à dedicação do nosso secretário Paulo
Camelo.
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
Regional de Pernambuco
Fundada em 24 de fevereiro de 1972

Hoje, muito mais que um boletim informativo, é o próprio resgate da história da SOBRAMES-PE neste período. Examinando todos os
números publicados e que se acham encadernados em nossa biblioteca, podemos acompanhar a
evolução gráfica, bem como ter o registro dos fatos: as posses, as conferências, os encontros, os
congressos, as programações anuais, e até quem
nos deixou definitivamente, deixando o vazio e a
saudade.
Nosso número 100 chega no momento em que
completamos 40 anos de fundação, durante o qual
estamos recolhendo parte da nossa história, das
nossas reuniões. E quando estamos empenhados
em trazer novos sócios para as nossas reuniões,
inclusive os estudantes de medicina, promovendo um concurso literário com o apoio do Sindicato dos Médicos de Pernambuco.
Claudio Renato Pina Moreira
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Entidades literárias
prestigiam a Sobrames
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Conferência do Dr.
José Maria Chaves
O Dr. José Maria Chaves,
vice-presidente da Sobrames
para a Região Nordeste, proferiu conferência na sessão de
abertura oficial das comemorações dos 40 Anos da SobramesPE, dia 5 de março passado. O
Dr. José Maria veio a convite especial da Sobrames.
O presidente Cláudio Renato Pina Moreira abriu a solenidade conclamando a todos os sobramistas para desenvolverem
um excelente trabalho literário
neste ano de comemorações. Em
seguida, o confrade Luiz Barreto, vice-presidente da instituição, fez uma palestra apresentando um detalhado relato histórico sobre os 40 Anos de atividades da Sobrames.

Na sessão solene comemorativa aos 40 Anos da Sobrames
estiveram presentes confrades de
várias instituições literárias, entre eles: Dr. José Maria Chaves,
vice-presidente da Sobrames
para a Região Nordeste, o Dr.
José Medeiros, presidente da
Sobrames de Alagoas, o Dr.
Waldênio Porto, representando a
Academia Pernambucana de
Letras e coordenador da Rede de

Lançamento de livros
Como parte das comemorações da Sobrames, o Dr. Pedro
Fernandes Neto fez, durante a
reunião solene do dia 5 de março, o lançamento do seu livro,
um romance intitulado Expresso Viena-Budapeste.
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Plantação do Baobá
Em março, depois da reunião solene da Sobrames, os seus
participantes assistiram à plantação de um baobá, simbolizando a duração que se pretende
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Integração das Academias do
Nordeste, o engenheiro Alexandre Santos, presidente da União
Brasileira de Escritores, Secção
Pernambuco, o Dr. Geraldo Pereira, presidente da Academia
Pernambucana de Medicina, o
escritor Melchiades Montenegro, presidente da Academia de
Letras e Artes do Nordeste, entre outras autoridades e convidados.

para a nossa instituição literária.
Foi fincado na Praça Octávio de
Freitas, em frente ao prédio do
Memorial da Medicina de Pernambuco, sede da Sobrames.
O baobá, cujo nome científico é Adansonia digitata, é considerado uma árvore sagrada para muitos
povos da África, e o Recife
é a cidade, fora daquele continente, que tem, talvez,
maior número de árvores
plantadas. Alardeiam que
ela vive cerca de 500 anos.

No mesmo sentido, o sobramista Dr. Paulo Paiva lançou na
noite de 15 de março, no Memorial da Medicina de Pernambuco, o seu livro, também um romance, designado Pistóia, Quadra 28, em solenidade muito
concorrida, com seus familiares,
amigos e escritores.

Aniversariantes
O mês de abril é o mês da
fundação nacional da Sobrames.
É também o mês em que comemoram aniversário os seguintes
sobramistas:
7 - Sônia Carneiro Leão;
17 -Ana Maria César;
19 -Garibaldi Bastos Quirino;
22 -Janduhy Finizola;
23 -José Grimberg;
24 -Eni Ribeiro Teixeira;
25 -Elvite da Assunção;
29 -Lúcio Ferreira.

Geraldo Pereira é Professor Emérito
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A Universidade Federal de Pernambuco, em Sessão Solene, fez a outorga do título de Professor Emérito ao Professor Geraldo José Marques Pereira no dia 30 de
março, pela manhã, em reunião no Auditório Jorge Lobo do Centro de Ciências da
Saúde.
O Prof. Geraldo Pereira é membro honorário da Sobrames-PE, presidente da
Academia Pernambucana de Medicina e foi
vice-Reitor da UFPE.
Merecida honraria pelo seu trabalho intelectual como professor e como cidadão.

Inscrição no XXIV Congresso Sobrames
Os sobramistas e outros escritores interessados já podem se
inscrever para o XXIV Congresso Nacional da Sobrames, que será
realizado em Curitiba, Paraná, entre 11 e 13 de outubro. A inscrição
pode ser feita pelo site www.sobramescongresso2012.com.br .

UBE presta
homenagem à
Sobrames
Por ocasião das festividades
dos 52 anos de criação da UBE
- União Brasileira de Escritores,
Secção de Pernambuco, aquela
entidade, através de sua diretoria, prestigiou a Sobrames-PE
com diploma e medalha e a saudação pela médica escritora Hercy Souza Santos.
Nosso presidente Cláudio
Renato Pina Moreira recebeu
das mãos do presidente da UBE,
Alexandre Santos, o Diploma e
a Medalha outorgados.

Exposição
Foi montada no saguão do Memorial da Medicina de Pernambuco uma exposição sobre a Sobrames com fotos, livros e documentos que reafirmam a memória da instituição. Entre os documentos, o registro da 1ª ata da instituição. Existem também inúmeras fotografias, que retratam o dia a dia da Sobrames.

Paulo lança livro
Na reunião
de abril o poeta
Paulo Camelo,
não esquecendo
a poesia, deixa
os poemas de
lado e lança mais
um livro, desta
vez o romance
biográfico
“Quem eras tu?”

Novo acadêmico
Nosso confrade Carlos Cavalcanti tomou posse na Academia Olindense de Letras, no dia
11 de março, pela manhã, em cerimônia no Instituto Histórico
de Olinda. Essa
é mais uma academia a que
pertence o consagrado poeta.
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Hélio Begliomini
no Recife

Atendendo ao convite da
Sobrames-PE, o Dr. Hélio Begliomini, ex-presidente nacional e
da Regional de
São Paulo da
Sobrames, é
presença honrosa na reunião
de 2 de abril,
proferindo
conferência
Concurso Literário
Foto: Cláudio Pina
sob o tema ImA Sobrames-PE lançou em fevereiro passado
pressões sobre
um concurso literário de Conto, Crônica e Poema destinado a mé- minha vivência na Sobrames.
dicos e a estudantes de Medicina. Para cada primeiro colocado será
Hélio e sua esposa Aida, que
concedido um prêmio de dois mil reais.
o acompanha no Recife, além de
Maiores informações poderão ser encontradas no site sobramistas, são também rotarihttp://camelo.recantodasletras.com.br/blog.php
anos.

História
Primeiro
pernambucano na
presidência
nacional
O Dr. Luís Ferreyra dos
Santos foi o primeiro sócio da
Sobrames de Pernambuco a assumir o cargo de Presidente Nacional da Sobrames. Foi empossado em 27 de fevereiro de 1976,
concluindo o seu mandato em 18
de fevereiro de 1978. Foi um dos
sócios fundadores da SobramesPE, sendo também o seu primeiro secretário-tesoureiro, título do
cargo naquela época, na presidência de Valdemar de Oliveira.

Regional de Pernambuco
patrocina outras Regionais
A Sociedade Brasileira de
Escritores Médicos - Regional
da Paraíba foi criada sob o patrocínio da Regional de Pernambuco, quando era presidente o
Dr. Luis Ferreyra dos Santos.
Essa Regional se instalou no dia
10 de agosto de 1974, em solenidade ocorrida no auditório da
Maternidade Cândido Vargas,
assumindo a presidência da novel instituição o Dr. Lourival de
Gouveia Moura.
Posteriormente, quando o
Dr. Ferreyra dos Santos era presidente nacional da Sobrames,

instalou a
Sobrames
de Alagoas, em 19 de março de
1977, tomando posse como presidente o Dr. Nabuco Lopes Tavares da Costa Santos, vice-presidente Theo Brandão, sendo secretário o nosso ilustre amigo Dr.
José Medeiros, hoje presidente
daquela instituição.
Embora a regional paraibana não esteja ativa, a SobramesAL tem-se mostrado uma das
mais atuantes no cenário sobrâmico nacional, tendo à frente o
Dr. José Medeiros.

De Escritores Médicos para Médicos Escritores
A Sociedade Brasileira de
Escritores Médicos (SBEM)
nasceu no Brasil sob a inspiração de sua co-irmã, Groupement
des Écrivains Medicin – G.E.M.,
criada na França logo depois da
2ª Grande Guerra, em 21 de fevereiro de 1949, sob a presidência do Dr. Maurice Bedel.
Posteriormente foi criada a
Union Mondiale de EcrivainsMedicins, que passou a congre-

gar todas as instituições literárias médicas funcionando nos
países.
Com essa inspiração, nossa
entidade foi gerada a partir dos
entendimentos iniciados entre o
Dr. Eurico Branco Ribeiro, de
São Paulo, em 1963, com o Dr.
Lucien-Diamont-Beger, então
secretário geral da Federação
Internacional das Sociedades de
Escritores Médicos.
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Apoio:

Nossa entidade foi instalada, formalmente, em 23 de abril
de 1965, com a designação de
Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, com a sigla SBEM.
Esta designação foi mudada
a partir de muita discussão surgida desde o Congresso Nacional realizado em Belo Horizonte de 15 a 18 de fevereiro de
1978.
Esse foi um período de grande crise institucional, e nesse
bojo foi consubstanciada essa
alteração, em 27 de setembro de
1979, com a aprovação do Estatuto da entidade, que passou
a ser designada de Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores, e a sigla Sobrames, por sugestão da Regional do Paraná.

