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XXV Congresso da SOBRAMES
O que é isso que a tudo encanta, que traz um
novo olhar, que faz encher a alma? Temos
relatos de memórias, histórias memoráveis para contar. Temos um conjunto de
conhecimentos adquiridos intensamente
com a vida. Temos narrativas de eventos fictícios. Temos histórias que falam de amor e que
basta um lampejo para começar. Os melhores
eventos literários ampliam os pensamentos dos
quais lhes é apresentado o germe, corrigem o
que lhes parece incorreto e fortalecem por
suas reflexões o que lhes parece pouco versado. Poesia e prosa, diversas e livres, sem
rótulos ou censuras. Poesia e prosa legítimas
como deve ser a literatura, a diversidade da
prosa e da poesia onde nos é permitida a contemplação da vida. Eis o que constitui a natureza desses encontros, a substância do XXV
Congresso da Sobrames Nacional que será realizado no Recife, o intercâmbio dos amantes
das letras, unidos numa mesma sintonia, o registro do momento fecundo em que vivem os
médicos escritores, sentimentos de encantação, sentimentos de desassossego, sentimentos em exposição de pessoas que muito viveram e que se assemelham a viajantes einsteinianos quando se fala da capacidade de fortalecer uma sociedade. As temáticas
variam, as formas diversificam, as inspirações exibem aspectos novos ou diferenciados, mas encontram o mesmo quilate em sentimentos.
O Dr. Luiz Gonzaga Braga Barreto, coordenador do XXV Congresso da Sobrames Nacional, já
tem organizada a estrutura básica desse encontro após
vários contatos e reuniões, puxando o fio de Ariadne
que deve ao mesmo tempo nos lançar no Labirinto
do Minotauro – encarnação da dualidade da natureza humana (corpo-matéria e espírito-alma) - mas também nos auxiliar para que não nos percamos nele.
Assim é que o período do evento será de 8 a 11 de
outubro de 2014, no Recife Praia Hotel, no Pina. A
abertura acontecerá às 19 horas da quarta-feira, dia
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
Regional de Pernambuco
Fundada em 24 de fevereiro de 1972

8; as reuniões literárias na quinta e na sexta-feira e o
encerramento às 19 horas do sábado, dia
10. Durante esse espaço de tempo serão
homenageados: o Instituto Arqueológico
Histórico e Geográfico de Pernambuco,
pelo seu sesquicentenário; a Faculdade de
Medicina da UFPE, pelo centenário e a
Sobrames Nacional pelo cinquentenário. A
UMEAL levará a efeito seu encontro sob a
presidência de Dr. Waldênio Porto. O concurso de contos, crônicas e poesias, cujo regulamento se encontra em elaboração, já tem a
data limite para entrega dos trabalhos que serão
publicados nos anais: 18 de agosto de 2014.
Outros detalhes podem ser vistos no site
sobrames-pe.webnode.com
O objetivo da coordenação do evento é garantir aos sobramistas um congresso que contemple
não só os participantes, mas também os acompanhantes que terão uma programação cultural
em fase de preparação. Por tudo que está sendo feito com atenção, pelo desvelo em oferecer um acontecimento dessa importância é que vem
à lembrança o poema Mãos Dadas de Carlos Drumond de Andrade:
“O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”.
José Arlindo Gomes de Sá
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Noticiário dos congressos
Data: de 08 a 11 de outubro de 2014.
Local: Recife Praia Hotel, no Recife
As atividades dos Congressos começarão às 19
horas do dia 8 de outubro com a abertura oficial. O
seu término está programado para as 19 horas do
dia 11 de outubro com a cerimônia de encerramento.
Todas as atividades dos Congressos serão realizadas no Recife Praia Hotel, situado na Praia do Pina,
no Recife. Está localizado em uma área estratégica,
perto do aeroporto, equidistante dos bairros do
Recife e de Olinda e a beira mar.
A reserva para o bloco de 4 diárias é realizada
por intermédio da empresa New Way Turismo, enewwayturismo@gmail.com
e
mails:
fatimaalmeida13@hotmail.com e Fones (+55)(81)
32222455; 99843266; 87881982; 92307488.
O valor da estadia no período do congresso será
de R$772,80 para uma pessoa (diária de 193,20) e
R$ 844,20 para 2 pessoas (diária de 211,05).
As inscrições são feitas pela internet ou na secretaria da Sobrames, com os seguintes valores: 1 Congressista sócio da Sobrames, Umeal, Sopeam,

Inscrições prévias
Com o objetivo de estimular
os escritores a participar desses
Congressos e a preparar seus trabalhos para apresentações nas sessões literárias, estamos realizando
uma inscrição prévia dos participantes.
A inscrição nos Congressos
somente se concretizará com o
pagamento da taxa fixada.

Aniversariantes
Em março fazem aniversário
os seguintes sobramistas:
6 - Amaury Medeiros
22 - Damião Araújo
27 - José Arlindo Gomes de Sá
30 - Luís Lourenço.
Também sobramistas, de outras regionais:
18 - José Warmuth Teixeira
19 - Sérgio Pitaki
21 - Helio Begliomini.

Ameam R$ 600,00; 2 – Acompanhantes R$ 180,00;
3 – Ouvintes (não sócios) R$180,00. Esses valores
se manterão até a data de 15 de agosto.
Depois desta data haverá uma majoração.
O modelo de inscrição está no site da Sobrames-PE: sobrames-pe.webnode.com
Estão sendo aguardadas as inscrições de pelo
menos 130 trabalhos para serem apresentados como
temas livres, e que também passarão a concorrer aos
Concursos de Contos, Crônicas e Poemas.
Cada participante inscrito como congressista
poderá enviar, no máximo, três trabalhos em qualquer gênero, com no máximo duas páginas. Os trabalhos começarão a ser recebidos a partir de 15 de
março até o dia 15 de agosto. Este prazo visa atender as necessidades dos concursos e a elaboração
dos Anais que serão entregues com o material dos
Congressos no dia 08 de outubro.
Informações: na Secretaria da Sobrames, pela
manhã, pessoalmente ou por telefone: 081 –
34230691. E-mail: sobrames.pe@gmail.com ou pelo
site sobrames-pe.webnode.com

Taxa de inscrição
Categoria

Até
15/08/2014

Após
15/08/2014

Congressista (sócio da
SOBRAMES, UMEAL,
SOPEAM ou AMEAM)

R$ 600,00

R$ 660,00

Acompanhante

R$ 180,00

R$ 200,00

Ouvinte (Não sócio)

R$ 180,00

R$ 200,00

Primeiro inscrito

Foto: Paulo Camelo

Nosso presidente Sérgio Pitaki foi o primeiro sobramista associado de outras regionais a se inscrever para os Congressos da
Sobrames e da UMEAL que serão realizados no período de 8 a a11 de outubro no
Recife. Dr. Pitaki informou que já está, inclusive, com as passagens compradas. Boas
vindas ao confrade e a todos os outros congressistas.

Concurso
Todos os congressistas estão habilitados a participar do concurso, sem exceção.
Os gêneros literários abrangidos são:
a) Conto;
b) Crônica;
c) Poema.
Os trabalhos serão escritos obrigatoriamente em
língua portuguesa, sendo aceitos, no entanto, em seu
bojo palavras de outro idioma.
Cada trabalho obedecerá a um limite de 2 (duas)
páginas formato A4, com letras de corpo 12 e entrelinha simples.
Cada congressista pode concorrer nos três gêneros literários, simultaneamente, inclusive participar
com mais de um trabalho em cada gênero, limitandose, no entanto, a um máximo de 3 (três) trabalhos.
O congressista deve enviar os trabalhos (o máximo de 3) em arquivos separados, porém em um
único meio de transporte: e-mail ou envelope de correspondência.
Os trabalhos concorrentes poderão ser enviados juntamente com o formulário de inscrição ou após
a inscrição.
Cada texto deverá ser gravado em formato .doc
ou .rtf ou ainda .docx.
Para que participem do concurso e para que sejam incluídos nos anais dos Congressos, os textos
devem ser encaminhados até o dia 15 de agosto de
2014.
Os textos enviados por e-mail deverão ser encaminhados para xxvcongresso@gmail.com com o
assunto “inscrição” se encaminhados juntamente com
o formulário de inscrição, ou “textos” se forem encaminhados depois da inscrição.
Os envelopes postados no correio devem ser
enviados para Congressos Sobrames-Umeal – Rua
Amaury de Medeiros, 206 – Derby – 52010-120 –
Recife – PE, sendo postados até o dia 15 de agosto
de 2014.
Para cada gênero literário (crônica, conto e poema) serão entregues os seguintes prêmios:
Aos primeiro, segundo e terceiro lugares, troféu
correspondente à premiação na categoria e certificado correspondente;
Havendo menção honrosa, será entregue certificado correspondente.
As premiações serão entregues por ocasião do
jantar de encerramento dos congressos, no dia 11 de
outubro de 2014.

Boletins retratam a história
da Sobrames
O Dr. Claudio Pina, ex-presidente da SobramesPE, recebeu das mãos do Dr. Paulo Camelo uma
brochura com os Boletins Informativos da Sobrames
publicados nos dois últimos anos de sua administração. Um exemplar desse documento integra os arquivos da instituição, registrando a sua história.
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Sobrames-PE recebe
visitantes
A diretoria da Sobrames recebeu na manhã de
07/02 o estudante Marcus Ferreira Gomes, natuaral
da cidade de João Alfredo,PE, recém-concursado
no vestibular de Medicina da UFPE, e que logo ingressará no curso Médico. Ele estava acompanhado
de sua mãe, Cristina Moura, e foram recebidos pelo
presidente José Arlindo e pelos confrades Luiz Barreto, vice-presidente, e Mário Vasconcelos Guimarães, tesoureiro.

Foto do acervo de Luiz Barreto

Bodas de Claudio Pina e Fernanda
Casaram-se no dia
21/02, nosso ex-presidente Dr. Claudio Renato
Pina Moreira e Fernanda
Figueiredo em cerimônia
consagrada pelo pastor
da Igreja Anglicana.
Após a solenidade foi
servido um coquetel e um
jantar.
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O porta-estandarte do Grito da Véia
Pelo quinto ano seguido, o sobramista
Paulo Camelo participa da troça carnavalesca Grito da Véia na função de porta-estandarte.
O Grito da Véia é uma troça carnavalesca coordenada pelo escritor Jacques Ribemboim, que sai no
sábado anterior
ao carnaval, da
Civitate, desfilando pelas ruas do
bairro da Boa Foto: Janice Quirino
Vista na circunvizinhança da Rua Velha.
A Civitate é uma ONG que tem a missão de trazer propostas para a melhoria dos
imóveis do bairro da Boa Vista e, por extensão, do Recife, atuando, também, na promoção da cultura e na preservação do patrimônio histórico.
Foto: Fernanda Villarouco
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Vice-presidente:
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
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Falecimento de
Adonis Carvalho
A Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores – Regional de
Pernambuco lamenta o falecimento, em 12/02, do Prof. Adonis Reis
Lira de Carvalho, aos 87 anos. Ele
era associado da Sobrames desde 1994, como ensaísta.
Professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco,
tendo ingressado na instituição em
1954, professor Livre Docente de
Anatomia Patológica, Adonis Carvalho foi fundador e coordenador
do Programa de Pós-Graduação
em Anatomia Patológica, membro
da Academia Pernambucana de
Medicina e da Academia Pernambucana de Ciências. Era reconhecido além das fronteiras nacionais.

Posse de Laine Souza
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A médica Elaine Lima de Souza, também conhecida por Laine Souza, tomou posse como sócia titular da Sobrames-PE na nossa reunião
de 3 de fevereiro.
Apresentada pelo sobramista Paulo Camelo, Elaine proferiu o juramento de posse, tendo recebido, em seguida, o diploma, entregue
pelo seu padrinho na associação, Paulo Camelo.
Após a posse, a nova associada proferiu um discurso que a levou à
emoção, bem como a toda a platéia, sendo bastante aplaudida e
elogiada.
A Sobrames fica honrada em
ter em seus quadros uma romancista e cronista do porte de Laine
Souza, que, ainda jovem, já demonstra sua capacidade literária.

