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Perdas irreparáveis: Geraldo Pereira e Raul Aquino
José Arlindo Gomes de Sá
Em algum lugar, já disse um poeta: “As
coisas têm alma. E a alma das coisas
fala ao coração da gente”. O homem
nasceu para a eternidade e não obstante o silêncio, a ausência, a aparente escuridão do túmulo, ele atravessa
todas as barreiras do tempo, num desafio vitorioso sobre o finito.
O poeta do acontecimento, aquele que escreve crônicas, é assim: perene, porque consegue permear o que
escreve daquilo que existe de eterno em
si mesmo. Cabe a nós sabermos deixar florescer os cronistas como se fôssemos tãosomente uma terra arada pela própria vida
que não retém em si a semente, mas que
oferece condições para a roseira florescer
e desabrochar. Geraldo Pereira e Raul Aquino sempre estiveram entre nós, presentes nas
suas crônicas quais sementes latentes na terra pernambucana. E nós, certos de estarmos cumprindo passo a passo o compromisso com o nosso tempo, somos apenas
a terra arada pela vida em favor dos frutos nordestinos.
Se o autor tem lastro literário e é reconhecido
como escritor, trabalhos literários seus, considerados
mais significativos pelo assunto e pela qualidade estética, são selecionados para virar livro. Para Geraldo
Pereira e Raul Aquino, as crônicas são, ao longo dos
anos, suas formas de testemunhar acontecimentos do
cotidiano, seja no lirismo das ruas, seja no ambiente de
trabalho. Eles buscavam
a inspiração dos seus
textos na memória e,
principalmente,na observação direta da vida,
onde se dá, concretamente, a experiência humana. Posso dizer dos
dois o mesmo que a poetisa alagoana Georgette Mendonça:
“... De inteligência
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culta e muito fina,
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sem requintes de ódio ou de maldade,
não demonstra, nem mesmo pequenina,
qualquer coisa de orgulho ou vaidade...”
Minha amizade com Geraldo Pereira começou
nos bancos e corredores da faculdade em 1963. Os
seus livros vim a ler na Sobrames-PE: Histórias pitorescas de um reitor e o pitoresco de outras
histórias, A medida das saudades, Fragmentos de
um tempo, Crônicas Virtuais, Textos esparsos crônicas dispersas. Uma visão conjunta de sua obra
permite ao leitor averiguar que desde o início ele se
revelou grande e, mesmo assim, com o correr do tempo, a cada livro novo só fez crescer, esbanjando talento, cultura, sabedoria e classe. Ele, por si só, seria suficiente para assegurar um lugar definitivo entre o que
há de melhor na crônica pernambucana.
Conheci Raul Aquino lá pelos idos de 1969,
quando, médico recém-formado, trabalhei no hospital
de sua terra, Ouricurí. E por muitos anos, na antiga
Fundação SESP, nos aproximamos da literatura. Memorialista do Araripe, Raul Aquino tinha características muito próprias: a primeira, era o estilo conciso e
contido, espontaneamente espartilhado em frases curtas como se estivéssemos diante de uma “faca só lâmina” de João Cabral de Melo Neto; a segunda, era a
leveza de um pássaro da chapada que o viu nascer,
que subtrai o néctar das pérolas sem macular sua essência. E, por isso, levava a me interessar pelo desenrolar da história de sua cidade nos livros Ouricuri:
História e genealogia e Ouricuri: Tempo do Comendador Francisco Pedro. Desse homem, fundador daquele município, ele descendia em linha direta.
O Dr. Raul Aquino, no dia 17 de janeiro,
e o Prof. Geraldo Pereira, doze dias depois,
no dia 29, deixaram
nosso convívio e mais
certa será a hipótese de
que a alma, sendo um
elemento intuitivamente aéreo, os arraste
para o espaço infinito,
onde as estrelas são
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meros detalhes murais.
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Sobrames – Gestão Nacional 2015/2016
Para conhecimento dos confrades, listamos algumas das atividades
já realizadas pela presidência da Sobrames, gestão 2015/2016, a partir
da eleição e posse da nova diretoria, durante o XXV Congresso Brasileiro de Médicos Escritores realizado no dia 11 de outubro de 2014:
a Recebidas as atas da eleição e posse da nova diretoria e das alterações estatutárias e providenciados os reconhecimentos de firma dos
assinantes destes documentos;
a Criação de um link no site sobrames-pe.webnode.com, da Sobrames-PE, já em funcionamento, para a divulgação da página nacional e de suas atividades, que pode ser facilmente acessado na página inicial.
a Enviados aos presidentes das regionais a composição da Diretoria
Nacional da Sobrames e também o Plano de Trabalho, gestão 2015/
2016, da presidência do confrade Luiz Barreto;
a Criado um grupo no WhatsApp composto pelos presidentes da
regional e da Diretoria da Sobrames para a troca rápida e eficiente
de informações entre os membros; já em funcionamento;
a Utilização da internet através de e-mails, WhatsApp, site e Facebook para comunicação entre os associados da Sobrames e outras
entidades culturais e literárias;
a Lembrar aos presidentes e aos associados a importância da preservação da memória das comemorações das datas de aniversário
das Sobrames; no mês de fevereiro estão aniversariando as regionais do Pará, Rio de Janeiro e de Pernambuco e no mês de abril,
dia 23 a entidade nacional estará festejando o seu Jubileu de Ouro,
completando 50 Anos. No mês de fevereiro será anunciada a programação das comemorações do aniversário da Sobrames.
a Solicitar aos presidentes das regionais a composição da Diretoria
de cada uma das unidades, com a designação dos cargos, nome
dos ocupantes e endereço para ser feito uma publicação em livro;
a Realizada no dia 14 de
janeiro uma reunião da
Diretoria Nacional da
Sobrames e de membros
da Comissão do Congresso, em que foi feita
a prestação de contas do
Congresso no tocante a
programação e a movimentação financeira.
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Faleceu Raul
Aquino
Recebemos, consternados, a
notícia do falecimento de nosso
associado Raul Pedro de Aquino
Silva. O fato ocorreu no dia 17 de
janeiro, conforme informação de
familiares seus.
Nascido em 24 de janeiro de
1922, em Ouricuri, cidade que mereceu sua atenção em dois livros:
“Ouricuri: História e genealogia” e “Ouricuri: Tempo do
Comendador Francisco Pedro”,
faleceu poucos dias antes de completar 93 anos.
Era memorialista. Entrou na
Sobrames em 5 de março de
2001.
Deixa esposa e filhos. Os familiares, em sua homenagem, mandaram celebrar uma missa no dia
23, na Igreja Nossa Senhora de
Fátima, no Paissandu.

Geraldo Pereira
nos deixou
Na tarde de 29 de janeiro o
acadêmico Geraldo José Marques
Pereira – da Academia Pernambucana de Medicina (da qual foi
presidente), da Academia Pernambucana de Letras, do Conselho Estadual de Cultura, ex-vicereitor da UFPE, entre outras entidades – faleceu, aos 70 anos, vítima de uma patologia respiratória.
Pouco antes de cair doente,
havia proferido palestra sobre "Vicente Ignácio Pereira: Cholera
Morbus - sua profilaxia e tratamento" na Academia de Medicina.
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Lançamento de livros em 2014

Acadêmico do ano

No ano de 2014 os associados da Sobrames-PE promoveram os
lançamentos dos seguintes livros:
Ana Maria de Lyra e César
O último porto de Henrique Galvão
Antonio PessoaAntunes
Crônicas do cotidiano
Cícero Ferreira Fernandes Costa Campo de batalha
Claudio Renato Pina Moreira
Gato Preto e outras histórias familiares
40 anos de formatura
Djanira Silva do Rego Barros Saudade presa
(premiado pela Academia Pernambucana de Letras)
Flávio Roberto Bezerra Alencar Incontáveis contos
Geraldo José Marques Pereira Textos Esparsos, Crônicas Dispersas
José Arlindo Gomes de Sá
Andanças do Pajeú – poemas e prosas
Luiz Coutinho Dias Filho
A Reconquista do Paraíso e Outros Poemas
MauroArruda
Mauro Arruda, um cirurgião em seu tempo
Paulo Afonso Correia de Paiva Pistóia, quadra 28
O Porto distante
Paulo CameloAndradeAlmeida Dicionário do falar pernambucano
Pedro Fernandes Neto
Enlaces
Fronteiras do destino
Selma Vasconcelos Figueiroa No curso da História
(premiado pela Academia Pernambucana de Letras)
Waldênio Florencio Porto
Manhã de Carnaval
Zília de Agiar Codeceira
Retrospectiva do meu tempo

Nosso confrade Gentil Porto
foi agraciado no aniversário da
Academia Pernambucana de Medicina com o título de Acadêmico
do Ano.
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Aniversário da
Sobrames-PE

O presidente da regional de
Pernambuco, José Arlindo, está
organizando, juntamente com a sua
diretoria, as comemorações do
aniversário de instalação da regional de Pernambuco, que estará
completando 43 anos no dia 24 de
fevereiro deste ano. Será realizaReunião da Diretoria da Sobrames
do um jantar festivo, por adesão,
A Diretoria Nacional da Sobrames, juntamente com membros da no restaurante Papa-Capim, nas
Comissão Executiva da organização do XXV Congresso Brasileiro de Graças, às 20 horas, quando seMédicos Escritores, reuniu-se no dia 14 de janeiro deste ano, na sede rão também homenageados os exda Sobrames-PE, no Memorial da Medicina de Pernambuco, para apre- presidentes da Sobrames-PE.
ciar a prestação de contas do Congresso no que se refere às atividades
Na reunião plenária de 2 de
de programação, participação dos associados, eventos realizados e os fevereiro o presidente José Arlinrecursos financeiros arrecadados e as despesas realizadas.
do apresentará a programação
O presidente Luiz Barreto, na oportunidade, fez também a apre- deste evento.
sentação do Plano de Trabalho elaborado para ser cumprido durante a
A Regional de Pernambuco
sua gestão de 2015/2016.
jamais teve qualquer solução de
Um relatório completo dessas atividades será enviado ao ex-presi- continuidade, o que merece ser padente Sergio Pitaki e a todos os presidentes das regiorabenizado.
nais da Sobrames.
Em sua exisDa reunião, presidida por Luiz Barreto, participatência, 19 associram os seguintes sobramistas: Paulo Camelo, Claudio
ados já assumiram
Pina, Gustavo Trindade Henriques, Paulo Paiva, Fátima
a presidência da
Almeida e Mariluce Barreto.
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José Falcão é nome de Museu
Em homenagem ao seu criador e organizador, o Museu da Medicina de Pernambuco
tem agora acrescentado ao seu nome o do médico e dedicado pesquisador Dr. José
Falcão. Visite esta meritória obra museal, instalada no Memorial da Medicina de Pernambuco, que guarda a história e memória da Medicina no Nordeste Brasileiro.

Serufo lança 2ª edição de livro

Prêmios APL

O médico José Carlos Serufo, sobramista da regional Minas Gerais, é o organizador do livro Emergências Clínicas, juntamente com
a professora Milena Soriano Marcolino.
O livro, com 781 páginas e mais de 100 colaboradores nos seus
65 capítulos, já em sua segunda edição, é de fundamental importância
para o aprendizado e aperfeiçoamento do ensino de urgência, segundo
o professor Unaí Tupinambás, que o apresenta.
José Carlos Serufo e Milena Soriano Marcolino são professores
do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da
UFMG.

A Sobrames-PE, honrada, dá
os parabéns às confreiras Selma
Vasconcelos e Djanira Silva, por
terem sido premiadas no Concurso Literário da Academia Pernambucana de Letras, edição 2014.
Selma Vasconcelos, com seu
livro de crônicas No curso da história, ganhou o Prêmio Dulce Chacon, para escritora pernambucana.
Saudade presa, livro de sonetos de Djanira Silva, arrebatou
o Prêmio Edmir Domingues, para
livro de poemas.
A cerimônia de entrega
de prêmios
ocorreu na
sede da Academia, na noite
de 26 de janeiro passado,
quando se comemoraram os
114 anos daquele sodalício.

Fátima Souza agraciada
com Honra ao Mérito
A nossa confreira sobramista dra. Maria
de Fátima Marinho de Souza recebeu do Conselho Distrital de Fernando de Noronha o título de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à comunidade noronhense.

Academia outorga
Medalha ao Dr.
Genario Sales
A Academia Pernambucana de Medicina outorgou a "Medalha do Mérito Médico Professor Fernando Figueira" ao médico Dr. Genario Sales durante as solenidades comemorativas do aniversário daquele
sodalício, pelos relevantes serviços prestados a causa da Medicina e da comunidade.

Aniversariantes
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Claudio Pina lança
livro comemorativo
Relembrando os 40 anos de
formatura de sua turma de medicina, o sobramista Cláudio Renato Pina Moreira organizou e publicou um livro,
que foi apresentado em
8 de novembro, durante
a festa comemorativa.

Registramos aqui os sobramistas aniversariantes de fevereiro.
5 - Nelson Saldanha;
13 - Pedro Fernandes Neto;
15 - Antonio Pessoa Antunes;
Ulisses Ferraz;
20 - Miguel Doherty;
Maria do Socorro Duarte;
26 - José Falcão;
Rostand Paraíso;
27 - Cristina Manga;
28 - Fátima Quintas.
Também fazem aniversário em
fevereiro os seguintes escritores:
2 - Luciene Freitas;
Gerusa Leal;
9 - Sevatil Lobo;
15 - Lourdes Sarmento;
21 - Josyanne Rita.

