311 - OUTUBRO de 2018

O Bandeirante

Publicação mensal da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores - São Paulo
Visite nosso BLOG: http://sobramespaulista.blogspot.com.br/

Muito romântico
Manoel de Jesus de Sousa Lisboa
Pág. 3

26.10.2018

“A Pizza Literária”
na Pinacoteca da APM

“... Não penso em nada. A não ser na mulher que amo. Encontram-se ao meu lado caneta e
papel, No bailar harmonioso fico absorvendo a poesia...”

A noite da troca

Academia e obesidade

Sérgio Pelegrini Marun

Camilo José de Sousa

Pág. 4
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Editorial
Parabéns Sobrames-SP
Márcia Etelli Coelho
Presidente da Sobrames-SP

Parabéns

SOBRAMES SP pelo Jubileu
de Pérola. 30 anos de agradável confraternização e estimulante produção literária.
Quantos talentos descobertos! Quantos eventos
registrados nos Anais e na memória dos que
tiveram o privilégio de vivenciá-los. Parabéns
por agregar médicos escritores que aceitam o
desafio de expor suas ideias e seus sentimentos.
Parabéns por acolher também filiados de outras
categorias profissionais, que com seus versos e
prosas estimulam uma nova percepção da vida
e de si mesmos.
Estamos todos unidos por um mesmo
ideal, registrando nossos nomes nas Antologias
e Coletâneas, no Blog e no jornal “O Bandeirante”. Foram 310 edições de “O Bandeirante”,
onze Antologias e quinze Coletâneas. Sediamos
catorze Jornadas Paulistas e duas Nacionais,
além de quatro Congressos Nacionais.
Se a intenção inicial ao ingressarmos na
SOBRAMES foi divulgar nossos escritos, facil-

mente percebemos que esse objetivo logo se
amplia. Cada vez mais constatamos que nossos
textos proporcionam momentos de emoção,
desencadeiam reflexões e até, quem sabe,
aliviam algum possível sofrimento pelo simples
fato de serem companheiros que aliviam a
solidão.
Médicos escritores. Promovendo a saúde
por meio da Literatura. Parabéns a todos os que
já compuseram a diretoria e que dedicaram seu
escasso tempo para que o grupo, como um todo,
continue prosperando. Parabéns SOBRAMES
SP por marcar presença nas 338 Pizzas Literárias já realizadas e no recente Congresso
Nacional no Maranhão com textos de temas e
estilos diversificados, demonstrando que é
possível, sim, não só respeitar as diferenças, mas
também apreciá-las.
O Troféu “O Sabiá” concedido no Congresso não foi ganho por sobramistas paulistas.
Mas todos os presentes sentiram-se vitoriosos
pela união e harmonia que ali se estabeleceu.
Vitoriosa como a SOBRAMES SP que, em meio
a tantas atribulações cotidianas, promove
aconchego, alento e constitui um exemplo vivo
de fraternidade.
Parabéns SOBRAMES SP!

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 outubro
FELIZ ANIVERSÁRIO!
15 - Roberto Antonio Aniche
23 - Walter Whitton Harris
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Muito romântico
Manoel de Jesus de Sousa Lisboa
Direito

Um traço fotográfico marcou minha chegada.
Mais uma vez vaguei pelas ruas de São Luís...
Meus passos eram de som, imagem e cor!
Com um ar de festa a cidade me recebeu.
Tudo estava calmo.
O silêncio me abraçou como se eu fosse seu irmão
Em cada canto a simplicidade estava...
As ruas cheiravam uma boemia intelectual!!...
Minha alma foi invadida por uma beleza que jorrava dos céus.
A lua brilhava um brilho fascinante qual um quadro de Van Gogh.
Uma leve recordação abraçou-me e beijou a minha face!
Na Praça Gonçalves Dias apenas a solidão acariciava a ternura...
Quanta eternidade está inserida na alma do homem!
O sereno da madrugada começa a cair,
Ponho um disco de Caetano na vitrola e ouço Alegria, Alegria...
Sinto-me solitário e recordo alguém que está distante.
A leveza da vida me transporta e sinto vaguear na versatez do tempo.
Não penso em nada. A não ser na mulher que amo.
Encontram-se ao meu lado caneta e papel,
No bailar harmonioso fico absorvendo a poesia;
A brisa passa lá fora cantando uma canção tropical.
Os olhos dos meus pensamentos se perdem no ar...
Meu coração tem o romantismo dos jardins suspensos da Babilônia
Sou um apaixonado.
Apaixono-me até mesmo pela maneira do pedreiro por um tijolo no outro.
Amo demais São Luís com seu perfume de eternidade!
Não esqueço a Praça João Lisboa, da imagem colorida que ela tem.
Com um livro na mão, entre suspiros poéticos,
Nasce dos bronzes universais incolores a poesia!
Enquanto olhava para a melancolia da noite, exclamei para uma garota...
“Sou Muito Romântico!”
E ela sorriu como uma flor desabrochando!...
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A noite da troca
Sérgio Pelegrini Marun
Oftalmologia

C erta

manhã ao abrir a porta da
repúb1ica, levamos grande susto. Um enorme
banco de madeira, que fora apoiado na porta
de entrada, cai, fazendo muito barulho.
Percebemos que as nossas duas cadeiras de
ferro da área (doação de alguma família
generosa de Botucatu) tinham sumido ou sido
trocadas pelo banco.
Refeitos do susto, começamos a
imaginar os autores daquela ousadia. Como
o bom cabrito não berra, fomos para a
faculdade sem comentar nada com ninguém,
como se nada tivesse acontecido. Entramos
pelo corredor central e o primeiro que encontramos foi o Professor Montenegro que,
discretamente, ao nos ver, abriu de maneira
não habitual seu famoso, largo e ruidoso
sorriso: Ah!Ah!Ah... Sorrimos e cumprimentamos também como costumeiramente
fazíamos todas as manhãs. Ninguém tocou no
assunto, mas já sabíamos os autores da

façanha. Os professores, na Kombi do Prof. Walter,
tinham feito a Noite da Troca, misturando todos
os móveis das diversas repúblicas. Ninguém
comentou nada para frustração dos mestres, mas
imediata e silenciosamente passamos a tramar
urna vingança que seria “malígnica”.
Os Professores mais jovens, ao nos encontrar, não aguentaram e questionaram o reboliço
da noite. Dissemos não ter visto nem ouvido nada
e, sem mais conversa, para frustração de todos,
fomos para as aulas da manhã com a cara mais
inocente, cínica e lavada.
Armamos a vingança para o sábado,
quando, de comum acordo com o guarda da
escola, esvaziamos os quatro pneus do fusca do
Montenegro e da Kombi do Walter. Naquela
manhã, quase madrugada de sábado, ficamos
aguardando a chegada do mestre, que iria viajar a
São Paulo, como de costume. Cumprimentamos
respeitosamente e nós, os cinco da república,
abrimos franco, solene e uníssono sorriso:
Ah!Ah!Ah!Ah! O mestre imediatamente percebeu
a vingança, rimos muito, marcamos uma galinhada para confraternizar e, sem demora, bem
rapidinho, levamos os pneus para calibrar.
A galinhada foi ótima, compareceram todos
os queridos professores. Nunca destrocamos a
bagunça dos mestres, afinal nada era de ninguém
mesmo.

Primavera invernal
Uma flor despetalada
Com uma nudez inteira
É imagem bem acabada
Da primavera brasileira

Carlos Augusto Ferreira Galvão
Psiquiatria
Um jardim mal acabado
Com projeto inaudito
Fica mais depauperado
Com fanatismo maldito.

Pensam só em eleição
Fazem da vida o inferno
Primavera sem coração
Onde só cabe o inverno.
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Academia e obesidade infantil
Camilo José de Sousa
Pediatria

Pais,

cuidadores, professores e todos
aqueles que cuidam das crianças e adolescentes
obesos devem tomar muito cuidado quando se
fala de academia para esses jovens.
Quando se fala sobre perda de peso, o
primeiro pensamento não deve ser a redução
de alimentos gordurosos, mas, sim, academia.
Todos percebem o enorme crescimento
dessas academias, as quais se proliferaram de
tal forma que parece haver uma em cada
esquina, e o pior, algumas dessas academias não
têm todos os aparelhos específicos para uma
atividade aeróbica e anaeróbica para os obesos.
Provavelmente, não há uma inspeção
adequada ou uma fiscalização para o uso dos
aparelhos, ou mesmo profissionais habilitados.
Não se deve esquecer que as academias
nem sempre são uma solução miraculosa para
perder peso e muito menos uma solução de
curto e médio prazo para perder alguns quilos.

É necessário que todas as crianças e
adolescentes obesos possam, junto com os seus
responsáveis, buscar um prazer satisfatório na
atividade física, quer no alongamento, na
caminhada, na bicicleta, quer em outro esporte.
Muitas vezes uma academia, a curto
prazo, pode tornar-se cansativa, fastiosa, exaustiva e causar a perda de interesse, sendo assim,
sem estímulo começa o efeito safona.
Este efeito ocorre quando a criança gorda
emagrece rapidamente sem orientação e depois
come impulsivamente e ganha peso na mesma
velocidade.

Rodolpho Civile
José Francisco Ferraz Luz
Direito

Parte um amigo para o Oriente Eterno,
um médico dedicado ao juramento.
Teve sua vida pautada no Bixiga;
foi um escritor espirituoso,
brincava com as letras,
contando seus “causos”.

Você não morre, mas vive na lembrança,
da SOBRAMES-SP, do jeitinho carinhoso,
que convivia em nossos encontros,
nas Pizzas Literárias em São Paulo,
onde nunca faltou, apesar da distância,
trazendo sua prosa para nosso deleite.

Rodolpho Civile vai encontrar sua Glória,
a esposa companheira que o deixou,
por pouco tempo, no longo matrimônio,
vivido com seus filhos, no lar paulista.
Seu desejo de mudar-se para São José,
cumpriu-se, ficando agora seus despojos.

Agora nos deixa não só na saudade
mas com sua lavra, seus livros,
sua lembrança naquela mesa
da nossa Pizzaria Bonde Paulista,
nas terceiras quintas-feiras do mês.
Saudades...
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Fraternidade
Helio Begliomini
Urologia

Corpos transformados
Cabisbaixos, silentes e resignados
Contemplam o destino inexorável
Ombros que se juntam
Braços que se entrelaçam
Almas que se confluem
constroem muralha humana

Muitas emoções (re)vividas
Reminiscências de tempos idos
vertem suores e lágrimas

Uma só origem
Trajetórias diversas
Caminhos díspares

Feridas e cicatrizes compartilhadas
Ternura que não perdeu o viço
Ensinamentos que não se apagaram.
Amor que os irmanou.

ELEITA NOVA DIRETORIA DA REGIONAL SP

Em 27 de setembro realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, com
a eleição da diretoria da SOBRAMES SP para o biênio 2019-2020.
A posse está marcada para a Pizza Literária de 13 de dezembro. A
nova diretoria da SOBRAMES SP está assim constituída: Márcia
Etelli Coelho (Presidente), Carlos Augusto Ferreira Galvão (VicePresidente), Sérgio Gemignani (Primeiro Secretário), Aida Lúcia
Pullin Dal Sasso Begliomini (Segunda Secretária), José Francisco
Ferraz Luz (Primeiro Tesoureiro) e Helio Begliomini (Segundo
Tesoureiro). O Conselho Fiscal titular é formado por Josyanne Rita
de Arruda Franco, Marcos Gimenes Salun e Josef Tock, tendo
como suplentes Maria do Céu Coutinho Louzã, Mario Santoro
Junior e José Hugo de Lins Pessoa.

Convite
A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores - SOBRAMES-SP,
a Rumo Editorial e os autores convidam para o lançamento da coletânea

“A Pizza Literária - décima quinta fornada”,

a realizar-se no dia 26 de outubro, sexta-feira, das 19h30 às 21h30,
na Pinacoteca da Associação Paulista de Medicina, na
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 278 - 8º andar - Bela Vista

(Estacionamento conveniado na Rua Francisca Miquelina, 67 - acesso ao prédio)

Organização

Edição

Apoio cultural
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Livros em destaque
MANOEL LISBOA
“Minhas Memórias - apesar das intempéries”
Scortecci Editora - São Paulo - SP
Mergulhando nas águas claras de suas lembranças, Manoel Lisboa nos leva
a um passado inesquecível pelas dunas, lagoas, costumes e crenças de sua
cidade, Barreirinhas (MA). Ali nasceu o poeta, o escritor, o advogado e,
sobretudo, o ser humano inigualável, aprendendo as lições de seus pais e
cultivando em sua existência o amor pela paz e a justiça. As suas memórias
(apesar das intempéries) são uma canção de esperança a nos mostrar que
com dedicação e coragem alcançamos todos os nossos sonhos. O livro poderá ser adquirido com o autor (e-mail: pradolisboa@terra.com.br ) ou no
site da editora: https://www.asabeca.com.br
DIVERSOS AUTORES (Org. Josyanne R.A.Franco)
“Universo Literário - Sobrames Gestão 2017-2018”
Rumo Editorial - São Paulo - SP
O Universo Literário, que aqui demonstra a força do talento de seus autores,
resulta de uma proposta lançada aos membros diretores das Regionais da
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores SOBRAMES, com finalidade de
prestar homenagem aos confrades e confreiras que, com vontade e determinação, acompanharam os passos da Gestão 2017-2018, fomentando
participação e trabalho mútuo nas searas da literatura produzida por
Médicos Escritores. O livro pode ser adquirido diretamente com Josyanne
através do e-mail josyannerita@gmail.com.

Guardados para sempre
Autor: Rodolpho Civile
Titulo: “O Otello do Bixiga”
Gênero: Conto
Obra: A Pizza Literária - décima fornada
Editora: Rumo Editorial - SP
Ano da publicação: 2008

“

... Fecha-se a cortina. Aplausos. E os artistas aparecem no
palco. Nessa fatídica noite, infelizmente, nem o Otello e nem
a Desdemona apareceram... Silvana foi achada esfaqueada,
toda ensanguentada, estava morta. E Atanásio, fugira pela
escadaria, perseguido pelos colegas. Em desabalada carreira,
quis atravessar a rua, mas foi apanhado pelo bonde...

”

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
ACONTECEU NA PIZZA DE SETEMBRO

Jubileu - O Jubileu de Pérola da SOBRAMES SP foi comemorado em
27 de setembro com o salão da pizzaria lotado, pleno de harmonia,
agradáveis textos, culminando com um delicioso bolo ofertado pela
Pizzaria Bonde Paulista.
Retorno - Com muito prazer recebemos a presença dos sobramistas
Evanir da Silva Carvalho e de Suzana Grunspun voltando a participar
após um período de ausência. Bem-vindos!
Momento de emoção - Recebemos também a visita de Cleide
Martins, cujo pai é patrono do concurso para melhor poesia do ano.
Ela recebeu um exemplar do livro “Os Premiados - Prêmio Bernardo
de Oliveira Martins” como prova de que a literatura é capaz de
perpetuar nomes e talentos.
Super Pizza - Helio Begliomini, com a poesia “Fraternidade”,
recebeu o vale-presente por ter sido o vencedor da Super Pizza
Literária inspirada em um quadro de Paulo Ferreira Galvão. Leia o
texto na página seis.

PAULISTAS NO XXVII CONGRESSO

Parabéns aos organizadores do Congresso Nacional da
SOBRAMES realizado em São Luis que contou com a
presença de 12 sobramistas paulistas e 1 acompanhante.
Com orgulho, São Paulo comemorou a Menção
Honrosa recebida por Alitta Guimarães Costa Reis pelo
conto “Olho de Elefante”. Os vencedores do Troféu “O
Sabiá” foram: Luis Coutinho Dias Filho (PE) com a
prosa “Destino de Foca” e José Rafael de Oliveira (MA)
com a poesia “Ritmo”. Os textos podem ser conferidos
no Blog:http://sobramespaulista.blogspot.com/

ELEITA NOVA DIRETORIA NACIONAL

Em 22 de setembro realizou-se em São Luís - MA a eleição
da diretoria Nacional da SOBRAMES que no biênio 2019 2020, será presidida por Arquimedes do Vale (MA). Márcia
Etelli Coelho (SP) foi eleita Vice-Presidente da região
Sudeste. Desejamos que a nova diretoria continue com o
brilhante trabalho de agregação de sua antecessora,
Josyanne Rita de Arruda Franco que, para marcar o fim de
sua gestão, presenteou todos os participantes do Congresso
com o livro “Universo Literário” com textos de
representantes das diversas regionais da SOBRAMES.

NOTA DE FALECIMENTO

Com grande pesar informamos o falecimento de nosso confrade
Rodolpho Civile, aos 93 anos, ocorrido no dia 07.10.2018 em São
José dos Campos - SP. Deixa-nos um grande legado literário e
grandes exemplos de Ser humano, muito querido.

