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Valdemar, Ferreyra dos Santos, Jamesson e Veloso
Uma sociedade se faz com homens, ideias e muita dedicação. Uma sociedade literária se faz, além destes fatores, com obras e
trabalhos, bem como da apresentação e publicação dos mesmos, e pela análise crítica
das obras. Tudo isto seria inútil se a frente do
seu destino não estivesse um dirigente com
determinação e liderança, principalmente nos
momentos iniciais.
A SOBRAMES-PE foi criada em 24 de
fevereiro de 1972, tendo como primeiro presidente o Dr. Valdemar de Oliveira. As primeiras reuniões, contudo, ocorreram no prédio da Avenida Ruy Barbosa, próximo à Avenida Agamenon Magalhães, sob a presidência do Dr. Orlando Parahym.
E neste momento em que a regional pernambucana da SOBRAMES comemora seus
quarenta anos de atividade ininterrupta, nada
mais justo que relembrarmos e homenagearmos os seus primeiros presidentes, cujos retratos se acham na galeria da nossa sala, no
prédio do Memorial da Medicina.
Valdemar de Oliveira – nasceu no Recife em 2 de maio de 1900, onde faleceu em 18
de abril de 1977. Ocupou a presidência entre
1972 e 1973. Foi de tudo um pouco: médico
(graduado na Bahia), bacharel em direito,
professor de diversos colégios da capital e das
duas faculdades de medicina, escritor, ator,
teatrólogo, jornalista, compositor, autor de
peças teatrais, livros e operetas. Pelas suas
diversas atividades e pela sua liderança no
meio intelectual, foi o escolhido para conduzir os primeiros passos da SOBRAMES-PE.
Deixou diversos livros e textos publicados em
jornais. Em sua homenagem, o teatro existente na Praça Osvaldo Cruz, no bairro da Boa
Vista, tem o seu nome. Foi um grande defensor da cultura do nosso Estado e, certamente,
faz grande falta nos dias de hoje.
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
Regional de Pernambuco
Fundada em 24 de fevereiro de 1972

Luiz Ferreyra dos Santos – nasceu no
Recife em 22 de abril de 1902, onde faleceu
em 3 de agosto de 1985. Ocupou a presidência entre 1974 e 1975. Médico pela Faculdade de Medicina do Recife em 1934, farmacêutico e dentista. Dedicou-se à ginecologia.
Professor privativo da Faculdade de Farmácia, catedrático da Faculdade de Odontologia e docente livre da Faculdade de Medicina
do Recife. Membro de diversas sociedades
literárias. Seu primeiro livro foi publicado em
1919 (“Folhas esparsas”). Poeta. Autor da letra da “Valsa Verde”, musicada por Capiba.
Primeiro pernambucano a ocupar a presidência da SOBRAMES Nacional.
Jamesson Ângelo Ferreira Lima – nasceu no Recife em 7 de outubro de 1916 e faleceu em 18 de dezembro de 2007. Ocupou a
presidência entre 1976 e 1977. Médico graduado pela Faculdade de Medicina do Recife
em 1938. Clínico geral. Membro fundador de
diversas sociedades e academias. Primeiro
presidente da Fundação de Ensino Superior
de Olinda. Publicou vários livros, entre eles
“Construindo lembranças”, e textos em diversos jornais e revistas. Membro da Academia
Pernambucana de Medicina.
Pedro Veloso da Costa – nasceu na Paraíba em 29 de abril de 1915 e faleceu em 20
de dezembro de 1993. Ocupou a presidência
entre 1978 e 1979. Médico graduado pela Faculdade de Medicina do Recife em 1943. Almirante médico da Marinha do Brasil. Ortopedista. Professor e docente livre da Faculdade de Medicina da UFPE. Secretário de
Saúde de Pernambuco. Membro de diversas
academias e sociedades, entre elas a Academia de Medicina de Pernambuco. Historiador; entre seus livros figura “Medicina, Pernambuco e Tempo”.
Claudio Renato Pina Moreira
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Primeira Ata da
Sobrames-PE
Muito embora a Sobrames-PE
tenha sido instalada em 24 de fevereiro de 1972, por ocasião do IV
Congresso Nacional da Sobrames
realizado em Salvador, Bahia, a 1ª
ata de uma reunião da sociedade foi
registrada e datada em livro próprio em 22 de janeiro de 1973.
Essa reunião foi presidida pelo
vice-presidente Prof. Orlando Parahym, que justificou a ausência do
presidente Valdemar de Oliveira.
Era secretário-tesoureiro o Prof.
Luis Ferreyra dos Santos.
Na reunião o presidente leu o
tópico do Boletim nº 26, de agosto
de 1972, da Sociedade Brasileira
de Escritores Médicos, como era
então designada, em que registrava a posse da Regional de Pernambuco, citando os nomes dos membros de sua diretoria. Foram lembrados ainda alguns nomes de médicos que poderiam ser contatados
e convidados para ingressar na Sobrames-PE. A essa reunião compareceram os seguintes médicos: Orlando Parahym, Francisco Montenegro, Leduar de Assis Rocha, Nicolino Limongi, Djalma de Oliveira, Laura Barbosa, Ayrton Bayma,
Aristófanes Câmara Moreira e Luis
Ferreyra dos Santos.
O encontro foi realizado no dia
22 de janeiro, iniciando às 15h, no
Departamento de Cultura (SEEC)
do Estado de Pernambuco, na Praça do Entroncamento, 69, Recife.
Este belíssimo prédio de rica arquitetura ainda existe, embora muito
deteriorado, mas que está sendo
restaurado.
A reunião seguinte ficou marcada para o dia 5 de fevereiro daquele ano, no mesmo local, como
de fato aconteceu, conforme registrado em ata.

Sobrames-PE faz programação de
conferências
Está definida a programação
de Conferências que serão realizadas nas reuniões de Sobrames-PE até o mês de junho.
Na reunião do mês de janeiro o presidente Cláudio Pina detalhou toda a programação que
será realizada neste ano de aniversário de 40 anos da nossa entidade. Na reunião de fevereiro
foi proferida a primeira conferência pela Profª Dilosa Carvalho, da Universidade Federal de
Pernambuco, com o tema “Bioma Caatinga”, que agradou a todos pelos inúmeros conhecimentos abordados.
Na mesma ocasião o presidente fez o lançamento do “Concurso Literário Sobrames 40
Anos” de Conto, Crônica e Poema.
Na reunião de março a conferência será ditada pelo vicepresidente da Sobrames para a
Região Nordeste, Dr. José Ma-

O SIMEPE apoia a
programação da
Sobrames-PE
Dos entendimentos mantidos entre a Sobrames-PE e o Sindicato dos Médicos de Pernambuco-Simepe ficou estabelecida
uma parceria cultural entre as
duas instituições, em que, além
de outras atividades conjuntas,
o Simepe apoiará financeiramente algumas das atividades da
Sobrames, como o Concurso Literário, a publicação da Revista
Oficina de Letras e o Boletim
Informativo.

ria Chaves, cabendo ao nosso
confrade Luiz Barreto fazer uma
exposição retrospectiva histórica da Sobrames-PE.
Em abril teremos o prazer de
ouvir o nosso confrade Hélio
Begliomini, ex-presidente nacional e da Regional de São Paulo.
No mês de junho contaremos com a presença do presidente da Regional do Paraná, nosso
confrade Sergio Pitaki, que abordará o tema referente ao XXIV
Congresso Nacional da Sobrames, que acontecerá em Curitiba, de 11 a 13 de outubro deste
ano.

Palestra em
Surubim
Nosso confrade Luiz Barreto, vice-presidente da SobramesPE, fez palestra na Associação
de Letras e Artes de Surubim
(ALAS), dissertando sobre a
constituição e funcionamento
das instituições literárias nas
modalidades associações e academias.
A reunião aconteceu na tarde de 4 de fevereiro no SESC Ler
daquela cidade, com a participação de membros da Associação.
A Associação de Surubim
está para decidir se continuará
como associação ou passará a se
constituir como uma Academia
de Letras e Artes.

Galeria de fotografias dos presidentes
A galeria de fotografias dos
presidentes nacionais da Sobrames está instalada na Sobrames
de Pernambuco, uma vez que
não existia – e assim continua –
um lugar fixo para sede nacional, que é itinerante e funciona
na cidade onde mora o presidente nacional em cada período administrativo.
Na regional de Pernambuco, funcionando no
Memorial da Medicina de Pernambuco, se encontrava,
então, instalada a
Galeria dos Presidentes da Sobrames
de Pernambuco,
inaugurada em 2 de
dezembro de 1996,
na presidência do
confrade Prof. Guilherme Montenegro
Abath.

Como as outras Regionais
da Sobrames também não dispunham de sede própria, coube a
nossa entidade a deferência e o
prazer de abrigar, em nossas instalações, a galeria de fotografias dos presidentes nacionais da
Sobrames, atendendo um pedido do então presidente Luiz Alberto Soares,sendo inaugurada
na sua gestão.
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Congresso Internacional da
Evolução da Medicina
Profissionais da área das ciências biológicas e da saúde, pesquisadores, estudantes e pessoas interessadas no tema: alvo do Congresso
Internacional da Evolução da Medicina, a se
realizar na cidade do Maceió, de 11 a 14 de
abril de 2012, que tem como objetivo geral proporcionar uma reflexão sobre a trajetória do imaginário e dos estudos das ciências biológicas e da saúde em função do futuro.
Inscrições em www.comuniceventos.com.br.

O porta-estandarte 8 de março: Dia Internacional da Mulher
Paulo Camelo
Com este painel prestamos homenagem a todas as mulheres.
A troça carnavalesca “Grito
da Véia”, que sai todo ano com
patrocínio da Civitate, apresentou, pelo terceiro ano, o sobramista Paulo Camelo na função
de porta-estandarte.
Escritores, compositores e
moradores do bairro da Boa Vista estão mantendo a tradição do
desfile anual do Grito da Véia.
Fotos: Paulo Camelo

Aniversariantes

Entrada do Grito da Véia no
Mercado da Boa Vista.
Foto: Carmen Camelo

Março é o mês de aniversário dos
sobramistas...
6 - Amaury de Siqueira Medeiros;
19 -Saulo Gorenstein;
22 -Damião Araújo;
27 -José Arlindo Gomes de Sá (foto);
30 -Luís Esperança Ferreira Lourenço.
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Apoio:

Este é o número 99 do nosso Boletim Sobrames-PE.
A edição de abril, de número 100, inaugurará os três dígitos na sua numeração.
Um marco para a Sobrames.

