SOBRAMES
Pernambuco
ANO 9

Nº 97 JANEIRO

2012

Boletim mensal

SOBRAMES-PE – 40 anos de literatura
Claudio Renato Pina Moreira
Durante o ano de 2012 a SOBRAMES-PE
estará comemorando os 40 anos de sua fundação
e de atividades ininterruptas. A regional pernambucana da SOBRAMES foi instalada em 24 de
fevereiro de 1972, quando foi empossada a sua
primeira diretoria, durante o IV Congresso Nacional da Entidade, realizado na cidade de Salvador, na Bahia. Foram seus fundadores: Valdemar
de Oliveira (1º presidente), Orlando da Cunha
Parahym (vice-presidente) e Luís Ferreyra dos
Santos (secretário), Gilberto da Costa Carvalho,
João Rufino Melo e Silva, Leduar de Assis Rocha
e Nelson Ferreira de Castro Chaves, todos já falecidos.
Desde que entrou em funcionamento, a SOBRAMES-PE realizou 475 reuniões literárias (até
o mês de novembro anterior), com apresentações
de trabalhos dos mais diversos estilos, em média
12 por sessão, reuniões essas normalmente realizadas às primeiras segundas-feiras de cada mês,
no horário da manhã, mantendo uma frequencia
em torno de 20 a 25 associados e/ou convidados.
Nessas sessões literárias os apresentadores recebem uma análise crítica do que expuseram, além
de sugestões.
E quando folheamos os livros antigos e observamos os livros depositados nas estantes de
nossa sede, verificamos que grandes nomes da
poesia, da prosa, do conto e do romance por aqui
passaram, além dos citados fundadores: Adalberto Bello, Alvacir Raposo, Celso Arcoverde, Guilherme Abath, Geraldo Távora, José Nivaldo, Luiz
Wilson, Mozart Bezerra, Odívio Borba, Reinaldo
de Oliveira, Rostand Paraíso, Valdemar de Oliveira, Waldênio Porto, entre tantos outros.
Editamos o Boletim Mensal da SOBRAMES
Pernambuco, disponibilizado via Internet a cada
dia 1º, e distribuído durante a reunião, com informações várias sobre o movimento literário e artístico em Pernambuco e no Brasil. Em janeiro de
2012 atingimos o número 97. Anualmente entreSociedade Brasileira de Médicos Escritores
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gamos a Revista Oficina de Letras, onde são publicados os trabalhos dos colaboradores. No ano
passado entregamos o número 28 com 74 textos
dos mais diversos estilos.
Para festejarmos o quadragésimo ano de funcionamento da SOBRAMES-PE, a sua diretoria
elaborou uma programação, na qual contam, entre outras: criação de láureas para serem entregues
a personalidades literárias; criação de concursos
literários (contos, crônicas e poemas), para estudantes de medicina e para médicos pernambucanos não filiados à SOBRAMES; conferências com
convidados de outras regionais da SOBRAMES
e de entidades de nosso Estado; criação de uma
logomarca; homenagens a ex-presidentes e a outros associados.
Em nossa sede, no Memorial da Medicina de
Pernambuco, no bairro do Derby, no Recife, será,
ainda, realizada uma exposição fotográfica e de
livros de escritores da nossa regional.
A data não passará em branco; será lembrada
nas reuniões mensais, quando será enaltecido o
seu valor e homenageados aqueles que exerceram
sua presidência ou que contribuíram para engrandecê-la.
Como nasceu a Sobrames-PE
O médico e professor Valdemar de Oliveira foi
convidado a participar do IV Congresso Nacional da
Sobrames, realizado em Salvador, Bahia, em 1972. A
intenção do convite feito pelo presidente e pelo secretário geral da Sobrames objetivava a implantação da
Sobrames de Pernambuco.
Havendo uma boa antecipação, coube ao Prof.
Valdemar de Oliveira fazer convites a médicos para
participar dessa organização e ainda compor a sua diretoria, sendo ele próprio escolhido para presidente, o
prof. Orlando Parahym para vice-presidente e o Prof.
Luis Ferreyra Santos para secretário-tesoureiro.
A instalação da Sobrames-PE aconteceu no dia
24 de fevereiro de 1972 durante o IV Congresso Nacional da Sobrames realizado em Salvador, Bahia, com
a posse da sua primeira diretoria.
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Inaugurada Biblioteca Waldemar Lopes
Na noite de 15 de dezembro passado, antecedendo o seu já tradicional jantar de confraternização, a Academia Pernambucana de
Letras inaugurou as dependências da Biblioteca Waldemar Lopes.
Na solenidade de inauguração falaram o Presidente Waldenio
Porto, o acadêmico Amaury Medeiros, que ocupa a cadeira deixada vaga por Waldemar Lopes, e o Secretário de Educação do
Estado, Anderson Gomes.
Fotos: Paulo Camelo

Falaram: Waldenio Porto, Amaury
Medeiros e Anderson Gomes.

Sala de venda de livros dos
acadêmicos e souvenirs.

Entrega das premiações da Sobrames-PE
A solenidade festiva de encerramento das atividades deste ano
literário da Sobrames-PE foi realizada na manhã de 5 de dezembro,
no Memorial da Medicina de Pernambuco.
Presidiu a reunião o confrade Cláudio Renato Pina integrando
ainda a mesa dos trabalhos os confrades Luiz Barreto, Paulo Camelo, Mário Guimarãese Eni Riberio.
O presidente Cláudio Pina informou sobre os motivos daquela
festividade e solicitou ao confrade Luiz Barreto fazer a saudação
aos agraciados.
Foram outorgadas e entregues as seguintes láureas: Prêmio
Memória Valdemar de Oliveira a Eni Maria Ribeiro Teixeira, sócia
colaboradora da Sobrames; Prêmio Arquiteto da Cultura Luis Wilson ao Dr. Antonio Soares de Aguiar, sócio titular da Sobrames; e
Prêmio Mérito Cultural Sobrames para a Academia Pernambucana
de Medicina, representada pelo seu presidente Prof. Geraldo Pereira, também sócio honorário da Sobrames-PE.
Os agradecimentos pelas outorgas couberam a Eni Ribeiro e
Geraldo Pereira.

Os primeiros Sobramistas de
Pernambuco
Pode-se dizer com certeza que no primeiro ano de atividades
da Sobrames-PE estavam participando como associados os seguintes confrades: Valdemar de Oliveira, Orlando Parahym, Luiz Ferreyra dos Santos, Leduar de Assis Rocha, Gilberto da Costa Carvalho, João Rufino Melo e Silva, Nelson Ferreira de Castro Chaves,
José Otávio Cavalcanti, Mário Ribeiro Fonseca, Nicolino Limongi,
Aristófanes Câmara Moreira e Pedro Veloso Costa.

Congressos da
Sobrames
A Sobrames já promoveu 23
congressos desde que o primeiro foi realizado em 1966, um ano
depois de sua fundação em abril
de 1965.
Este I Congresso aconteceu
nos dias 26 e 27 de novembro
na cidade de Petrópolis, tendo
como temática “Egas Moniz de
Aragão – figura e obra poética”.
Era presidente da Sobrames o
médico Gláucio Bandeira.
Esses 23 Congressos foram
realizados nos seguintes Estados
da Federação: Rio de Janeiro
sediou 4 congressos; São Paulo,
Pernambuco e Minas Gerais realizaram, cada um, 3 congressos;
e os Estados do Paraná, Bahia,
Alagoas, Ceará e Rio Grande do
Sul sediaram dois Congressos,
cada um.
Esses congressos são realizados a cada dois anos, nos anos
pares. O próximo evento será
realizado no Paraná no mês de
outubro de 2012.

Umeal
Nascida dos esforços de
membros da Sobrames-PE e da
Sopeam (Sociedade Portuguesa
de Escritores e Artistas Médicos), a União de Médicos, Escritores e Artistas Lusófonos
congrega todos os associados
brasileiros da Sobrames, portugueses da Sopeam e médicos
lusófonos de outros países de
língua portuguesa.
As negociações apontam
para o próximo congresso ser em
conjunto com o da Sobrames em
outubro próximo, em Curitiba.
Moçambique lançou sua
candidatura para realizar o congresso de 2014.

Academia de Medicina outorga título de
Acadêmico do Ano a Luiz Barreto

Dr. Luiz Barreto: Acadêmico do Ano
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Primeiro Estatuto
da Sobrames
A Sociedade Brasileira de
Escritores Médicos-SBEM,
como foi designada à época, foi
criada em 1965, por iniciativa do
médico Eurico Branco Ribeiro,
na cidade de São Paulo.
Sua instalação ocorreu no
dia 23 de abril daquele ano, nas
dependências da Associação
Paulista de Medicina.
A Diretoria provisória ficou
composta pelos médicos Gláucio Bandeira, de Curitiba, presidente, Antônio de Almeida Prado, de São Paulo, vice-presidente, e Eurico Branco Ribeiro, representando São Paulo, secretário-tesoureiro. Nessa reunião
foram ainda aprovados o emblema e o Estatuto da SBEM, que
somente muito depois teve o seu
nome mudado para SOBRAMES, mas essa é outra história
que ainda será contada...

A Academia Pernambucana
de Medicina, nas festividades
comemorativas dos seus 41 anos
de fundação, outorgou ao nosso
confrade e Acadêmico Luiz de
Gonzaga Braga Barreto o título
de “Acadêmico do Ano” daquela instituição. Na mesma cerimônia foi conferida a “Medalha do Mérito Médico
Prof. Fernando Figueira”
ao Prof. Luiz Gonzaga
dos Santos e
também o “Prêmio Prof. Salomão Kelner” a
quatro alunas de
medicina, ganhadoras do
concurso promovido por aquela instituição.
Os agraciados foram saudados, em
nome da Academia,

pelo Prof. Edmundo Ferraz, sendo os agradecimentos, em nome
de todos, feitos pela mensagem
do Acadêmico Luiz Barreto.
A solenidade, seguida de um
coquetel oferecido pela Academia Pernambucana de Medicina, aconteceu no Memorial da
Medicina de Pernambuco na
noite de 20 de dezembro, com a
participação de cerca de 80 personalidades.

Dr. Luiz Gonzaga dos Santos

Primeira publicação da Sobrames-PE
Nossa instituição tem uma grande tradição com relação a publicação dos seus documentos e literatura, além de permanentemente incentivar os seus associados a escrever trabalhos literários
e promover suas apresentações e publicações.
Nos arquivos da Sobrames-PE existem os dois mais antigos
e importantes relatórios que registram os seus primeiros anos de
funcionamento, nas administrações do presidente Prof. Valdemar
de Oliveira (1972/1973) e depois na presidência do Prof. Luiz Ferreyra dos Santos (1974/1975).
No entanto, a primeira publicação contendo apenas textos literários da Sobrames-PE foi editado com o título “Coletânea” em
1978. Trata-se de uma seleção de trabalhos apresentados nas reuniões da instituição entre os anos de 1973 e 1977. São crônicas, contos, conferências, panegíricos, discursos laudatórios, poemas, memórias etc. As orelhas foram escritas pelos médicos Gilberto da
Costa Carvalho e José Otávio Cavalcanti e o prefácio foi do médico Jamesson Ferreira Lima. Contribuíram ainda com essa publicação outros 24 escritores da Sobrames nas suas 334 páginas. O livro
foi editado pela Companhia Editora de Pernambuco, em 1978.

Programação Comemorativa dos 40 Anos da
fundação da Sobrames-PE
Período 1972-2012
I – Atividade de divulgação: 1 - Criação de uma logomarca e de um slogan que caracterizem estas comemorações; 2 - Divulgação nas instituições literárias e culturais e
na mídia; 3 – Elaboração de um folder e de banneres.
II – Programação de palestras e conferências: Serão
convidados sobramistas de outras regionais e autoridades
de entidades literárias para participarem das reuniões da
Sobrames proferindo conferências;
III – Publicações e lançamentos de livros: 1 – Será
feito o lançamento da Revista Oficina de Letras com a participação de trabalhos dos presidentes Nacional e de outras Regionais da Sobrames; 2 – Elaboração e publicação
de uma plaquete com todos os trabalhos originados desta
comemoração, como programação detalhada, palestras,
conferências, fotografias, exposições e outros materiais produzidos em função desta comemoração. Esta plaquete será
lançada em fevereiro de 2013 quando se concluem as solenidades festivas; 3 – Publicação do Boletim Mensal da Sobrames, em papel e digital, atendendo as novas necessidades das comemorações. Nessa nova formatação comemorativa, já começará a ser distribuído em 1º de janeiro de
2012; 4 – Incentivo a publicação e lançamentos delivros
dos associados da Sobrames-PE fazendo parte desta programação; 5 – Levantamento do acervo bibliográfico dos
associados nas publicações da Sobrames-PE e em livros e
revistas;
IV – Promover exposição de fotografias que registre a vida da instituição e de livros de escritores da Sobrames-PE;
V – Criação de dois concursos literários em parceria
com o SIMEPE - Sindicato dos Médicos de Pernambuco,
nos gêneros conto, crônica e poema: um para estudantes
de medicina e outro para médicos de Pernambuco. Serão
estabelecidas premiações a serem divulgadas oportunamente.
VI – HomenaEXPEDIENTE
gens
e entregas de
DIRETORIA
láureas e prêmios
Presidente:
que serão divulgaCláudio Renato Pina Moreira
dos oportunamente;
Vice-presidente:
VII – Atividades na
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Tesoureiro:
Mário Vasconcelos Guimarães
Diretora Cultural:
Eni Maria Ribeiro Teixeira
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Comunidade: doação e entrega de
livros em colégios públicos; palestras nas escolas; e visitas a instituições literárias e culturais.
VIII – Atividades relacionadas aos associados: Estimular o ingresso na Sobrames de novos sócios titulares e
de estudantes de medicina; Estimular a freqüência dos associados às reuniões literárias mensais; Revisar o Estatuto
para permitir o ingresso de estudantes de medicina como
sócios e criação formal da Diretoria Social.
IX – Atividades voltadas para a Sobrames Nacional e
outras entidades. 1 - Estimular os sócios a participar o XXIV
Congresso Nacional da Sobrames em outubro de 2012, no
Paraná, produzindo trabalhos para serem apresentados no
Congresso e participando dos concursos ali oferecidos; 2 –
Oferecer-se para apoiar o Congresso Nacional da Sobrames na sua organização e divulgação. 3 – Rever e atualizar
os nomes, endereços, e-mails e outros dados dos associados da Sobrames e de outras entidades literárias. 4 - Divulgar as notícias das Regionais da Sobrames;
X – Festividades comemorativas dos 40 Anos de Fundação. 1 – Reunião especial em 5 de março de 2012; 2 –
Reunião de Confraternização em 1º de dezembro com as
entregas das premiações estabelecidas, inclusive dos concursos literários; 3 – reunião festiva de encerramento do
Ano de Aniversário dos 40 Anos da Sobrames-PE em 4 de
fevereiro de 2013, inclusive com lançamento de livros e
da plaquete produzida pela Sobrames-PE.
XI – Para implementação deste projeto serão criadas
três comissões: 1 – Comissão Central de Programação; 2 –
Comissão do Concurso; e 3 – Comissão Julgadora dos trabalhos literários apresentados nos concursos. Os membros
das duas primeiras comissões serão divulgados oportunamente, enquanto que da terceira será preservada a identidade dos seus membros.
Pedimos a cooperação de todos os associados da Sobrames-PE com apoio, ideias e profícuo trabalho literário.

Nota de falecimento
Com pesar, informamos o falecimento, no dia
30 de dezembro de 2011, do escritor Djalma Costa
Viana, membro da Academia de
Artes, Letras e Ciências de Olinda e da Academia Olindense de
Letras, da qual foi presidente.

