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A Sobrames, o tempo e a vida
Em primeiro lugar, agradeçamos a Deus pelos
benefícios que nos foram concedidos em
2013 e peçamos Sua bênção e proteção
para cada momento de 2014, mostrandonos a direção, o lado certo para que possamos seguir mais confiantes.
Certamente isto nos garantirá um ano novo
mais feliz, tornando realidade o que é somente produto da imaginação.
Todo início de ano, a gente se empenha
em fazer planos. Vivemos dos sonhos. Esta é
uma época propícia aos sonhos. Falar dos sonhos sem tolher nada que se discorra sobre eles.
Assim como se expressou em versos Segismundo, aquele personagem que o poeta dramaturgo espanhol Calderón de la Barca menciona em “A vida é sonho”: “Que é a vida?
Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma
sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda vida é sonho. E os sonhos sonhos são.”
A vida passa apressada. O tempo é que
vai ficar. Mas temos necessidade dos sonhos.
O Padre Airton Freire, poeta, humanista e filósofo,
diz que os sonhos não envelhecem e que são benditos
os que sonham e, ao sonharem, trabalham para tornálos possíveis, vê-los acontecidos para o bem.
Alimentamos esperanças e passamos a vida a
desejar coisas boas. Mas dificilmente conseguimos
concretizar tudo o que foi idealizado. Apesar disso,
temos sempre que comemorar, por mais um período
vivido em nossas valiosas existências, conquistas, realizações e, afinal, tudo o que foi possível fazer dentro
das limitações que a vida nos impõe.
É bom lembrar as necessidades que Charles Chaplin assim definiu: “Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida
será apenas violência.”
Quais as pretensões, escolhas e perspectivas?
Quais as chances de terminar um livro? Quais as prioridades para 2014? De vez em quando ouvimos alguém dizer que a história se repete. Sim, é verdade. É
o que proclamamos. Vai se repetir mais um congresso
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nacional da Sobrames no Recife e acreditamos que
sempre temos algo a aperfeiçoar, mesmo
porque o homem é um eterno insatisfeito e
busca um tanto, um pouco a cada instante,
cultiva o hábito de escrever, sempre que exige a sensibilidade. E que tudo que está bom
pode melhorar.
Baseado nas proposições que servem de
fundamento à conclusão de um projeto, congregamos neste ano que se inicia as forças
físicas e espirituais. Temos necessidade de
energia positiva para alcançar a principal meta
da Sobrames-PE em 2014: o congresso que se
realizará no Recife em outubro.
Temos necessidade daqueles mesmos sentimentos que permearam os caminhos e levaram
ao sucesso dos congressos que sediamos e abrigamos com determinação, competência e harmonia.
Temos necessidade de união, paz, amor e fraternidade. O passado já não importa, exceto o que de
bom deixou para enriquecimento espiritual e
experiência para novos desafios.
Há realidades na vida difíceis de definição.
Mais para serem vividas do que explicadas. Uma é a
escrita, com o deleite que nos provoca. Outra é a leitura, que nos alimenta. Deixemos de lado enfoques
sobre suas possíveis origens, alguns místicos, como da
mitologia greco-romana, segundo a qual ela seria atributo que os deuses concederam à humanidade. Fiquemos no viés sentimental. Nas indefiníveis formas
que ela assume em cada um de nós. O sentimento que
se tem ao ler um livro, um poema, uma crônica, um
ensaio muda de pessoa para pessoa, cada qual com
sua peculiaridade subjetiva. Algo semelhante ao se
apreciar a arte da pintura: somos levados a reações
diferentes quanto às cores que o pintor quis transmitir
com sua obra.
Não se faz necessário passar os dias falando palavras para Deus. Basta que tenhamos uma vida voltada para o bem e o coração dirigido para a ética e a

solidariedade.
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Resumo da reunião de novembro
Como em dezembro realizamos apenas nossa festa de confraternização, tendo como ponto
alto a posse da nova diretoria da
Sobrames-PE (veja artigo a respeito), estamos apresentando o
resumo da reunião literária de novembro, em que houve a aclamação do novo presidente José Arlindo, quando ele apresentou os
nomes que o iriam ajudar na administração.
A sessão literária iniciou-se
com Sônia Carneiro Leão apresentando a crônica “A guarda” e os
poemas “Mamãe” e “Mãe”, dedicados a sua mãe, falecida recentemente. Maria do Socorro Duarte Leite leu o conto “Roda de

coco”. Luiz Barreto, representando o nosso colega Antonio Antunes, falou sobre os 2 livros “A estrada da vida” e “Saudade do Passado”, que o mesmo estaria apresentando nessa reunião, e que estava impedido de comparecer por
problemas de trabalho. Luiz Barreto, então, leu sua crônica “Além
do ardo-íris”. Fátima Calife leu sua
crônica “A verdade”. Alaíde Correia Lima a sucedeu, apresentando um soneto feito com partes de
composições de Vinicius de Moraes. Elvite Assunção apresentou
dois poemas, dedicados aos médicos e aos professores: “Ser médico” e “Quem será?”. Luiz Moreira da Silva apresentou seu livro

“Só cartas”. Paulo Camelo leu sua
crônica “Quem tem boca não
vaia”. Fátima Almeida leu seu poema “José”. Pedro Fernandes
Neto apresentou seu livro “A outra parte na escuridão”. Ao fim,
Agenor Mendes leu seu poema “O
caça-talentos”, polimétrico, com
versos bárbaros.
Nessa reunião de novembro,
a convite do confrade Luiz de
Gonzaga Braga Barreto, houve a
proposta para associação de dois
médicos: Blancard Santos Torres,
que tomou posse na sessão de 7
de dezembro, e Luiz Moreira da
Silva, que teve a data de sua posse prevista para a reunião de 6 de
janeiro de 2014.

Dois novos associados

Dilosa e Eni nos Focolares

A nossa festa de confraternização, já tradicional
em dezembro, teve este ano, além do ponto alto da
mudança na diretoria da Sobrames-PE, a posse de
mais mu membro titular, proposto na reunião de novembro passado.
O Dr. Blancard Santos Torres, médico pneumologista, que recentemente lançou o livro “Causos
médicos: as histórias são outras”, recebeu de Cláudio Pina seu diploma de sócio titular.
O Dr. Luiz Moreira da Silva, médico urologista,
que nos prestigiou na confraternização de dezembro,
tomará posse na reunião de 6 de janeiro.

Em 23/11/2013, as sobramistas colaboradoras
Eni Ribeiro e Dilosa Carvalho estiveram presentes à
inauguração da quadra de esportes da Sociedade
Movimento dos Focolares, em São Paulo, em que
se destaca a presidente Gehilda Cavalcanti.
O Movimento dos Focolares (do italiano: focolare: lareira, lar, casa) é um movimento religioso de
inspiração cristã fundado em 1943, em Trento, Itália,
por Chiara Lubich. Vive o Ecumenismo, com adeptos em diversas confissões religiosas, ressaltando,
entre outros princípios, a unidade. É também designado como "Obra de Maria".

Blancard Santos Torres após receber o diploma
de sócio titular das mãos de Cláudio Pina.
Foto: Carmen Camelo

Dilosa Carvalho e Eni Ribeiro ladeando
a presidente Gehilda Cavalcanti.
Foto do acervo de Dilosa Carvalho.

Confraternização com posse

Fotos: Paulo Camelo

mios a associados, escritores e
entidades literárias que se destacaram durante o ano. Neste ano
resumiu-se à posse de um novo associado (já citada em outro artigo) e a da nova diretoria.
O Dr. Luiz Barreto, vice-presidente Nordeste da Sobrames,
por delegação do presidente Sérgio Pitaki, depois de breve discurso, deu posse ao novo presidente
regional José Arlindo Gomes de
Sá.
Conforme nosso estatuto, os
outros membros da diretoria são
indicados e empossados pelo
novo presidente.
Assim, o vice-presidente continuou sendo Luiz Barreto, como
também o tesoureiro Mário Vasconcelos Guimarães.
O novo secretário é o Dr.
Discurso de Fátima Calife
Luiz Coutinho Dias Filho,
poeta que se uniu a nosso
quadro neste ano findo de
2013.
Foi criada a Comissão
de Patrimônio e Cultura,
composta por Paulo Camelo de Andrade Almeida,
Cláudio Renato Pina Moreira, Eni Maria Ribeiro Teixeira e Maria de Fátima Barros
Posse do presidente José Arlindo
Calife Batista.
Também foi instituída a
Comissão de sócios, composta

José Arlindo profere discurso

Discurso de Luiz Barreto

por Pedro Fernandes Neto, Geraldo José Marques Pereira, Agenor Mendes Filho e Arimá Maranhão Pessoa de Máximo.
Nossa confreira Fátima Calife proferiu oração de agradecimento ao presidente Cláudio Pina,
que estava se despedindo, e de
boas vindas a José Arlindo, que assume efetivamente neste primeiro
de janeiro.

José Arlindo e Tânia
Luiz Moreira e Luiz Barreto

Flagrantes do almoço de confraternização

Luiz Coutinho e Silvana
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A tradição já nos diz que em
algum sábado (geralmente o primeiro) de dezembo fazemos nosso almoço de confraternização.
Diferentemente das sessões literárias mensais, essa é festiva, onde
se destaca algum evento. Na maioria das vezes há entrega de prê-

Elaine Souza lança seu primeiro livro

Pegadas do tempo
Noticiado no último número
deste Boletim para o dia 15, nosso confrade Luís Lourenço antecipou e lançou seu livro “Pegadas
do tempo”, em 14 de dezembro
último.

A médica Elaine Lima de Souza fez o lançamento de seu primeiro livro, “Churumela e o amuleto
de Belizar” na noite de 12 de dezembro último, nas dependências
da Livraria Cultura, no Shopping
Rio Mar.

Elaine Souza, médica
que atua nas UPAs Engenho Velho e Barra de
Jangada, é proponente a
membro titular da SobraFoto: Karla Alessandra
mes, já tendo preenchido
O livro é um romance voltado fornulário de cadastro.
O sobramista Paulo Camelo
ao público infanto-juvenil, com
compareceu
ao lançamento de seu
438 páginas, produzido pela Edilivro.
tora Dracena, de São Paulo.

Foto: Ana Paula Pinto Lourenço

O lançamento ocorreu no anfiteatro da Filarmónica das Chãs,
Regueira das Pontes, Portugal.
Desta vez ele inovou e publicou um livro de poemas com um
gênero que nunca ousara antes: o
haicai, ainda pouco difundido em
Portugal.

Café Literário homenageia José Nivaldo

Foto do acervo de Fátima Almeida
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Surubim prestou mais uma
homenagem ao Dr. José Nivaldo
Barbosa de Souza, no Café Literário, realizado na manhã do dia
13 de dezembro, promovido pela
nossa confreira Fátima Almeida,
que aparece na foto ao lado na
companhia de José Arlindo Gomes de Sá (Presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores) e sua esposa Tânia, Virgínia
(filha do Dr. Zé Nivaldo) e seu esposo François.

Aniversariantes
Em janeiro fazem aniversário
os seguintes sobramistas:
6 - Adonis Carvalho;
23 - Gustavo Trindade Henriques;
Fátima Souza;
25 - Zília Codeceira;
27 - Verônica Nery.

