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Editorial
Jubileu de Pérola
Márcia Etelli Coelho
Presidente da Sobrames-SP

S etembro

chega com dois eventos
importantes para a SOBRAMES: o Congresso
Nacional no Maranhão e as comemorações dos
30 anos da regional São Paulo.
Na prática, todo 2018 já vem sendo
comemorado com a editoração dos livros “Os
Premiados” contemplando todos os vencedores
dos Prêmios Flerts Nebó e Bernardo de Oliveira
Martins, respectivamente as prosas e as poesias
apresentadas nas Pizzas Literárias. E com os
fascículos “Memórias Literárias”, um primoroso
registro literário dos filiados paulistas. Projetos
idealizados e executados por Marcos Gimenes
Salun.
A Antologia “Pizza Literária - décima
quinta fornada” terá edição especial e a Pizza
Literária de 27 de setembro contemplará a
eleição de nova diretoria, além das talentosas
apresentações de textos e alguns atrativos
adicionais.

Jubileu de Pérola!
Para Johann Goethe “uma palavra escrita
é semelhante a uma pérola”.
As ideias surgem. O texto é aprimorado.
O resultado encanta.
Dizem os poetas que a pérola nasce do
sofrimento da ostra. Na realidade, a pérola é o
resultado da reação de defesa da ostra quando
um corpo estranho (grão de areia ou parasita)
penetra em seu interior.
Este interessante fato biológico até
inspirou Rubem Alves a intitular um de seus
livros como “Ostra Feliz Não Faz Pérola”.
Talvez por isso é que a classe médica, em
contato frequente com a dor e com o sofrimento,
ao ingressar na arte de escrever, vai demonstrando, cada vez mais, talento e sensibilidade.
Pérolas como as que serão apresentadas
no Congresso.
Pérolas como as cultivadas pela regional
paulista durante 30 anos de Pizzas Literárias.
Pérolas que irradiam luz tênue, mas
duradoura, e despertam o brilho no olhar de
todos os que tem o privilégio de apreciá-las.

As Pizzas Literárias da SOBRAMES-SP acontecem
na terceira quinta-feira de cada mês, a partir das
19h00, na PIZZARIA BONDE PAULISTA
Rua Oscar Freire, 1.597 - Pinheiros - S.Paulo

Bolo & Champanhe em setembro
FELIZ ANIVERSÁRIO!
11 - José Hugo de Lins Pessoa
13 - José Jucovsky
14 - Alitta Guimarães Costa Reis
15 - Marcos Gimenes Salun
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Avicena
Walter Whitton Harris
Ortopedia

A bu

Ali al’Husayn ibn Abdallah ibn
Sina, abreviado para Ibn Sina, cuja versão
ocidental correspondente é Avicena, nasceu no
ano de 980, em Afshana (perto de Bukhara),
na Ásia Central (hoje Usbequistão) e faleceu em
junho de 1037, em Hamadan, na Pérsia
(atualmente Irã).
Foi o filósofo-cientista mais influente do
Islã. Foi educado pelo pai, cuja casa servia de
ponto de encontro para os homens letrados da
época. Era entre estes que o jovem Avicena
circulava, tornando-se proficiente em todas as
ciências e artes. Adquiriu, com o passar do
tempo, grande reputação na prática e ensino
da Medicina e como administrador.
Aos dez anos de idade, Avicena já era
bem versado no estudo do Alcorão. Começou a
estudar Filosofia, lendo várias obras gregas e
islâmicas. Aprendeu Lógica e outros assuntos
pertinentes com Abu Abdallah Natili, famoso
filósofo daqueles tempos.
Aos dezessete anos, quando todos os
outros médicos tinham desistido, pôde curar o
rei de Bukhara de uma doença. Como recompensa, apenas pediu permissão para frequentar
a exclusiva Biblioteca Real dos Samânidas, onde
aprimorou ainda mais seus conhecimentos.
Depois da morte do pai e a conquista dos
samânidas pelos turcos, deixou Bukhara e
perambulou pela Pérsia até se estabelecer em
Hamadan, onde tratou o rei local, Shams alDaulah, de uma grave cólica. Tornou-se o
médico da corte, ocasião no qual começou a
escrever Al-Qanun fi al-Tibb , O Cânon de
Medicina, uma imensa enciclopédia médica,
com mais de um milhão de palavras. O livro
avalia todo o conhecimento médico disponível

de fontes antigas e islâmicas. Além de classificar
estes conhecimentos, o livro é rico com as próprias contribuições de Avicena. Por exemplo, o
reconhecimento da natureza contagiosa de
doenças como a tuberculose, a disseminação de
doenças pela água e pelo solo, e a interação
entre psicologia e saúde. O livro trata de 760
fármacos, descrevendo suas propriedades,
qualidades, virtudes e modos de conservação.
Ibn Sina foi o primeiro a narrar a meningite e
fez grandes contribuições para anatomia,
ginecologia e saúde infantil. O Cânon permaneceu como importante fonte de referência
durante seis séculos, tendo sido traduzido para
o latim por Gerardo de Cremona. Está entre os
mais famosos livros da história da medicina.
Sua enciclopédia Kitab al-Shifa, O Livro
da Cura, é um trabalho monumental, abrangendo vasto espectro de conhecimentos. Avicena
classificou todos os assuntos da seguinte forma:
conhecimento teórico — física, matemática e
metafísica; e conhecimento prático — ética,
economia e política. Sua filosofia sintetizava a
tradição aristotélica, influências neoplatônicas
e teologia islâmica.
Entre suas façanhas, observou Vênus
como um ponto contra a superfície do Sol e
deduziu corretamente que Vênus era mais
próximo da Terra que o Astro-rei. Ao se referir
que a percepção da luz é devida à emissão de
algum tipo de partículas, chegou à conclusão,
embora não se saiba como, que a velocidade da
luz é finita.
Escreveu mais de 250 obras, dentre elas
um tratado de minerais, que foi utilizado como
principal referência sobre geologia para os
enciclopedistas cristãos do século XIII.
Participou de campanhas militares e
muito de sua obra foi escrita durante as mesmas.
Numa destas, ficou muito doente e, apesar de
tentar aplicar em si seus conhecimentos de
medicina, não teve sucesso e morreu.
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O caminhar na linha mediana
José Jucovsky
Ginecologia

Entre o berço e a sepultura prevalece a
ideia de que não podemos evitar aquilo que já
está escrito no genótipo do DNA com trilhões
de células, envolto no universo da natureza,
sustentado pela influência do meio ambiente
enquanto natureza houver.
Traços agressivos e comportamentos
aberrantes da emergência humana antepõemse ao âmbito amplo em busca do conhecimento
através o pensamento dos filósofos gregos e do
movimento Iluminista.
Triunfante processo continuo de interação
com a mente, vínculo de informações e visões,
são os caminhos do existir com a longa, precisa
e clara linguagem da cadeia codificada
reveladora da vida humana. A Vida se alinha
num modelo combinatório, fluente amplitude
cósmica na linguagem de fileiras de grandes
números de genes ligados entre si por
filamentos duplos helicoidais contidos, nas
moléculas do DNA. Elementos de reprodução
munidos de mobilidade desenham-se um ao
lado do outro marcando um início de ligações
formando fundamentais domínios, antes
separados. Componentes flexíveis, processos de
atuação caracterizados por aminoácidos e
proteínas transcrevem-se a partir deles mesmos.
Moléculas de carbono envolvidas no
processo infinito de reprodução é o biológico

ensaio que narra a história de todos nós,
enfrentando a certeza de convivermos num
mundo de valores, simbolizando sabedorias que
moldam o humanismo, pilotando a vida entre
acidentes de percurso.
O complexo processo do determinismo
estrutural de um ser vivo, lento e continuo passo
a passo implica na trajetória de construir
prodigiosas variedades combinatórias de
mutações, no leque dos possíveis-impossíveis há
bilhões de anos em contínuas e persistentes
transformações.
Interagindo com a sua ontogenia, origem
e desenvolvimento em relação com o meio
ambiente os seres vivos geram frequentes e
renovadas linguagens sequenciais, unidades
definindo a sua própria estrutura e identidade,
a “organização autopoiética”, neologismo
criado em 1970 pelos biólogos Maturana e
Varela.
Destaques importantes refletem processos
surpreendentes no sentido e forma representando comunicativas informações de
múltiplos modelos de transformações químicas
completas, o metabolismo celular.
As complexidades energéticas nas
construções de ideias existem desde os tempos
dos clássicos da mitologia grega, com versões de
deuses e heróis permanecendo até hoje em
nichos de visão global da vida diária.
Aprendemos vivendo e vivemos aprendendo, em grande parte nas simples observações da nossa época e nas participações
vinculadas aos preciosos conhecimentos
mundialmente respeitados das gerações que nos
antecederam.
No ponto de vista da aristotélica filosofia,
Hipócrates impõe o dever do médico a zelar
pela vida dos seus pacientes, em forma de
promessa solenemente consagrada à vida com
o título de “Juramento Hipocrático”.
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O entorno de ciclos de vida caminhando
para a modernidade permite incluir e relacionar uma filosófica expressão cartesiana:
“Penso Logo Existo”, mensagem de ordem e
clareza lançando as bases e estilos de métodos
científicos contemporâneos.
Ainda na trajetória do tempo encontramos enraizados os primeiros passos na maneira
de ser do autor de Ética, Baruch Spinosa, baseados em temas de princípios morais, pilar de
pensamentos, valores e costumes para guiar a
conduta do homem no dia a dia.
A possibilidade diante do começo de uma
outra humanidade, conectada ao cenário

global vital, tece emaranhados sentimentos entre
os fios da vida interior designando outro
neologismo: “Hominescência”, isto é, emergência hominiana, empenhada em garantir o
começo de uma nova vida.
A estrutura difundida pelo sistema nervoso
central possibilita a cada ser vivo desencadear
mudanças específicas em utilidade e comunicação, sobrevivência, viajando com atenção,
aprendendo a andar sobre uma linha mediana:
O Fio da Navalha.

Magia
Sônia Andruskevicius de Castro
Intensivista

Um dia
Tirei da cartola
Um sol amarelo
Que joguei pro alto
E se prendeu no céu.
Depois
Lentamente
A primavera
Vestida de flores.

Ainda tirei da cartola
O canto de um rouxinol
E um pássaro invisível
Que realmente voou entre as nuvens.

Momentos fugazes
Aida Lúcia Pullin Dal Sasso Begliomini
Engenharia

Nas estreitas ruelas
Nos caminhos tortuosos
Vidas se cruzam
Olhares se encontram
Fugazes momentos
Tão rápidos como surgem
Desaparecem sem deixar vestígios
Nem rastros, nem nada.
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A trindade universal
Alcione Alcântara Gonçalves
Psiquiatria

O ser humano, dotado de Espírito e Matéria,

É a dualidade cósmica em atividade na terra;
Formando com a Divindade, a Trindade Universal:
Deus, Espírito e matéria, interagindo de forma magistral!
O homem, é o lobo do homem,
Na concepção Antropológica e Filosófica da existência,
Buscando sua evolução, realização, progresso e sobrevivência,
Neste planeta Terra, de Provas e Expiação!
A alma humana com seu poder fluídico excepcional,
Pode desprender, e sair momentaneamente do corpo material,
Fenômeno este estudado e comprovado nos dias atuais:
“A Saída Fora do Corpo”, uma experiência real.
Pacientes em estado de coma, num leito hospitalar,
Flutuando no ar, vêm seu corpo naquele lugar.
Os Médicos Pesquisadores, já documentaram esta verdade invulgar,
Da manifestação e existência espiritual, conclusão que puderam constatar.
O Espírito, assim denominado, é um Ser Imortal!
Age e se manifesta, após a morte corporal.
A evidência deste fenômeno e sua aparição material,
Foi a ressurreição do Cristo, num corpo angelical.

Reencontro
Mélida Francisca Velasques Cassanello
Cardiologia

Silêncio no dia. Silêncio na noite

Nosso perfil surge como um perfume
Como nos lírios roxos
Como um poema de beijos infinitos
É o fogo ardente do ideal desejo
As lembranças do passado estão presentes
A esperança da reconciliação
Ontem à tarde, quando o sol morria
Brilhava a estrela, mostrava a lua
Eram dois seres em harmonia imensa.
Saudades, saudades infinitas
Dá-me ainda um beijo
Ainda um calor, antes que chegue o frio
“Leva-me. Leva-me contigo
Minh’ alma é como uma rosa.
Leva-me. Leva-me contigo
Para sempre em silêncio.”
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Livros em destaque
EURICO BRANCO RIBEIRO
“O livro que Lucas não escreveu”
Coleção Saraiva - São Paulo - SP
É uma novela baseada em dados históricos. Apresentando a obra como
tradução de texto escrito no mais puro grego — tendo sido os seus originais
encontrados no cemitério da cidade grega de Tebas, em escavações feitas
para uma sepultura ao lado da capela que contém o túmulo onde primeiro
foi colocado o corpo de São Lucas — Eurico Branco Ribeiro já estabelece,
de pronto, o clima ficcional de sua narrativa. Um livro precioso escrito pelo
fundador da SBEM, hoje SOBRAMES, e que faz parte do acervo da
Biblioteca da regional São Paulo. Imperdível obra à disposição de nossos
associados.
JOSYANNE RITA DE ARRUDA FRANCO
“Idílio virtual”
Rumo Editorial - São Paulo - SP
No início ela achou que ele brincava, mas foi percebendo certeza em suas
afirmações e falas que revelavam uma carência inequívoca de atenção e
companhia. Já haviam começado a brincar nas rimas, nos ritmos, nas
poesias com altos componentes de simbolismo, sublimação, passionalidade
e erotismo. Belas metáforas nasciam inclementes. Um livro de poesias que
tem uma história de amor virtual como fio condutor. Este é o mais novo
trabalho de Josyanne.O livro pode ser adquirido diretamente através do
e-mail josyannerita@gmail.com . À venda também na loja virtual da
editora: http://rumoeditorial.boxloja.com/

Guardados para sempre
Autora: Aida Lúcia Pullin Dal Sasso Begliomini
Titulo: “A vida por um fio”
Gênero: Crônica
Obra: Antologia Paulista - Vol.6
Editora: Rumo Editorial - SP
Ano da publicação: 2007

“

...O jovem cobrador de ônibus estava pensando em
quanto a sua vida iria mudar com a chegada do
bebê, seu filho, que em um mês estaria nascendo.
Teria que se virar com algum bico para poder
ganhar um dinheiro a mais para sustentar a
família que estaria aumentando.

”

Convidamos você a ler este texto na íntegra, além de outros, em prosa e verso, de nossos
autores presentes nessa obra e que lá permanecerão Guardados para Sempre.
(Disponível na Biblioteca da SOBRAMES-SP).
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Olhar paulista
SOBRAMES SP NA BIENAL

Associados de nossa regional participaram da 25ª Bienal
Internacional do Livro com lançamento de seus livros: Amália
Pelcerman (“Segredos Médicos”), Luiz Jorge Ferreira (“O Chalé”) e
Manoel Sousa Lisboa (“Minhas Memórias”). Presença também de
Alcione Alcântara Gonçalves e José Francisco Ferraz Luz que
integraram texto em Antologias lançadas na oportunidade.

LITERATURA E TRADIÇÃO

Este é o tema do XXVII Congresso Nacional da SOBRAMES a
se realizar de 20 a 22 de setembro em São Luis, cuja
programação pode ser conferida no site:
www.sobramesma.com.br. O Jornal Sem Fronteiras, através de
Márcia Etelli Coelho, irá documentar as principais atividades
desse evento que agregará sessões literárias com a excelente
gastronomia e cultura maranhense. Imperdível.

PAINÉIS HISTÓRICOS

No dia 24 de agosto, Juarez Moraes de Avelar inaugurou em sua clínica
os painéis “História da Cirurgia Plástica” e “Meus Professores - Eterna
Gratidão”: ele aproveitou a ocasião para comemorar o sucesso do seu
mais recente livro “Cirurgia Plástica Na Infância e Adolescência”,
escrito em parceria com Mário Santoro Junior.

GALVÃO EM BELÉM

Carlos Augusto Ferreira Galvão
esteve em Belém para lançar seu
livro “Pensamentos Esparsos” no
último dia 27.08.2018. O evento
foi realizado na Aliança Francesa
de Belém, com grande
repercussão na imprensa local.

SUPER PIZZA

Na Super Pizza Literária de agosto
foram apresentados, além dos trabalhos
de tema livre, os textos inspirados em
um quadro de Paulo Ferreira Galvão.
Foram diversas interpretações em prosa
e verso, todas demonstrando talento e
sensibilidade. O desafio agora é do juri.

SOBRAMES SP COMEMORA
JUBILEU DE PÉROLA

Na Pizza Literária nº 338 no próximo dia 27 de setembro,
a regional São Paulo irá comemorar 30 anos desde sua
fundação, em 1988. Vamos soprar as velinhas com um
delicioso bolo. O ano vem sendo marcado por algumas
publicações, tais como os livros “Os premiados - prêmio
Flerts Nebó” (prosa), “Os premiados - prêmio Bernardo
de Oliveira Martins” (poesia), já lançados e à venda por
demanda; e a coletânea “A Pizza Literária - décima quinta
fornada”, com lançamento previsto para 26.10.2018. Os
autores que fizeram a história da Sobrames-SP desses 30
anos estão na coleção de fascículos “Memórias Literárias”.
Veja mais aqui: http://sobramespaulista.blogspot.com

Compre “Os Premiados” na loja virtual:
http://rumoeditorial.boxloja.com/

