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Dia Internacional da Mulher
José Arlindo Gomes de Sá

A mitologia clássica abre janelas novas sobre realidades que a gente vinha banalizando e, por isso mesmo, transforma
nossa visão, nos deixa mais alimentados e emocionalmente confortados. Ela
nos coloca um mundo que não passou
nem vai acabar, porque tem algo de
universal e mais que isso: atemporal. A
simples menção dos deuses gregos e
romanos, orquestrando a sinfonia da
vida, já basta para me deixar desperto,
pois até hoje eles jamais me decepcionaram. Deliciosas aventuras, as histórias são
a espinha dorsal da civilização ocidental.
Coleridge, em 1817, falava da literatura
quando disse que só aproveita um trabalho
literário quem está disposto a suspender a incredulidade e a se deixar levar pela fantasia. A
meu ver, falava também da vida.
O Dia Internacional da Mulher lembra uma edificante história grega. O chefe
supremo dos deuses, Zeus, provocou uma
discussão com Hera, sua esposa, ao afirmar que o
prazer da mulher era mais intenso que o do homem.
Aí, resolveram chamar Tirésias, a única autoridade
confiável no assunto. Então, ele falou: “De dez partes, o homem aproveita apenas uma, enquanto a
mulher aproveita todas as dez em seu coração”. Furiosa, Hera, ao ver exposta a sua superioridade feminina, cegou o pobre Tirésias, para ele aprender a
não enxergar demais.
Na sua incomparável sabedoria, os gregos reconheciam o que nós, homens, temos tratado de esconder ao longo da história: perdemos para a mulher
e vivemos assombrados com essa superioridade.
Freud tinha conhecimento disso quando uma amiga
lhe observou que o homem tem medo de mulher. O
médico limitou-se a replicar com naturalidade: “E ele
tem razão”. A mulher não é má e destrutível: a malícia
de Eva, a mulher fatal, a maldade das feiticeiras, tudo
não passa de fantasias que o homem criou para esSociedade Brasileira de Médicos Escritores
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conder seu temor. A mulher assusta é por sua beleza,
seus orgasmos, sua facilidade em ler todas aquelas
linguagens para as quais somos cegos e surdos e,
acima de tudo, sua invejável capacidade de ser. Para
compensar fazemos guerras, criamos religiões cujo
ser supremo é Ele (e não Ela), descobrimos Américas e elas ali, só olhando. Nós fazendo, e elas sendo.
A história da humanidade registra: quanto maior
foi esse medo, tanto mais a mulher foi oprimida. Já
no século XVIII, Johnson admitiu: “A natureza deu
tanto poder às mulheres, que elas, muito sabiamente,
deu-lhes muito pouco”.
O escultor ateniense Praxíteles fez duas estátuas
de mármore representando Afrodite, a deusa do
Amor e da Beleza - uma vestida, a outra nua. Os
cidadãos de Cós acharam mais apropriado adquirir
a imagem vestida, enquanto os de Cnidos não se importaram de ficar com a Afrodite desnuda. Ninguém
mais lembra a estátua de Cós; a de Cnidos, no entanto, viria a se tornar a escultura mais famosa da
Antiguidade. Por essa época, os habitantes de Crotona resolveram enriquecer os templos de sua cidade com pinturas que atraíssem a atenção. Para executá-las, Zêuxis, o grande pintor da Grécia, resolveu
pintar o retrato imaginário de Helena de Troia para
encarnar o ideal da beleza feminina. Zêuxis selecionou não uma, mas cinco das mais belas crotonenses,
pois nunca poderia encontrar todas as partes que
compõem a beleza perfeita numa só pessoa, porque
a natureza nunca fez uma só coisa que detivesse a
perfeição em tudo. E assim, em Crotona, reinava a
felicidade entre os cidadãos, a quem o sábio Zêuxis
tinha ensinado que cada uma delas, sem exceção,
contribuía com a sua parcela para esta beleza ideal,
pois a generosa natureza nunca esqueceu de ninguém
nesta partilha, dando a umas aquilo que falta nas outras.
E assim, a Sobrames-PE, esta instituição cultural onde encontramos a confluência das nossas inspirações, viu o desabrochar de criatividade e homenageia as mulheres que compõem o quadro social.
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8 de março — Dia Internacional da Mulher
Homenagem da SOBRAMES-PE
Sintam-se todas representadas

Aniversário da Sobrames-PE
A Sobrames-PE comemorou no dia 24
de fevereiro o aniversário de 43 anos de fundação, com uma reunião festiva no Restaurante Papa Capim, na Ponte d’Uchoa.
Tendo nosso secretário Luiz Coutinho na
função de mestre de cerimônias, houve discursos do presidente regional José Arlindo
Gomes de Sá e do presidente nacional Luiz
de Gonzaga Braga Barreto.
Estavam presentes os ex-presidentes Reinaldo de Oliveira, Waldenio Porto, Meraldo
Zisman, Luiz Barreto e Paulo Camelo. Para
registro do aniversário de 43 anos da Sobrames-PE, José Arlindo distribuiu troféus aos
ex-presidentes e ao Dr. Sílvio Rodrigues, presidente do CREMEPE, que nos apoiou no último Congresso.

Após o encerramento das
comemorações, o grupo presente serviu-se dos pratos regionais do Papa Capim, aproveitando para pôr as conversas em dia.
Ao final, foi feito o registro fotográfico com todos os
sobramistas e convidados presentes.

Fotos:
Paulo Camelo

Foto: Cláudia Cavalcanti

Sobrames-SE faz sarau
No dia 3 de fevereiro, a
Sobrames-SE promoveu o
seu terceiro sarau (o primeiro
do ano), com atrações líteromusicais, tendo como temática “Uma noite latina”, tendo
à frente seu presidente, o médico Lúcio Prado Dias.
O destaque coube a DeFoto (B&P): Revista da Cidade, borah Pimentel, em uma perem Jornal da Cidade (SE).
formance contextualizando diversos ritmos latinos (salsa, merengue, rumba, reggae, tango, cha-cha-chá, mambo e guarânia).
Já está previsto um próximo sarau, para o dia 3
de março.

Lembrando Geraldo Pereira
A Sobrames prestou homenagem ao confrade
Dr. Geraldo Pereira, recentemente falecido, na reunião do mês de fevereiro, inclusive com o editorial
alusivo a sua biografia, de autoria do presidente José
Arlindo, no boletim mensal Casaca de Couro.
A Academia Pernambucana de Letras, da qual
ele também foi membro, promoveu uma “Sessão Saudade” no dia 23/02, com o pronunciamento do nosso confrade Luiz Barreto, pela Sobrames, do acadêmico Reinaldo de Oliveira pela Academia Pernambucana de Letras e do Prof. José Luiz Delgado, que
falou em nome da família.
A Academia Pernambucana de Medicina, onde
Geraldo foi presidente por quase doze anos, fará uma
sessão solene no dia 25 de março.

Jubileu de ouro SOBRAMES – Eurico Branco Ribeiro
Aracaju terá a honra e o privilégio de sediar a comemoração
nacional do Jubileu de Ouro da
Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores, fundada em 23 de abril
de 1965 por Eurico Branco Ribeiro e colaboradores.
A programação já divulgada
abrange os dias 17 e 18 de abril
(sexta e sábado) e, para que tudo
aconteça da melhor forma possí-

vel, foi designada pela presidência
uma Comissão para organizar as
festividades.
O local que sediará oficialmente as atividades alusivas ao
Jubileu é o Quality Hotel, da
Rede Atlantica Hotels, no estacionamento do Shopping Riomar.
O pacote de hospedagem
abrange os dias 17 a 21 de abril,
com período mínimo de 3 diárias.

Luiz Coutinho lança seu
primeiro livro de poemas
Foto: Paulo Camelo

Nosso confrade Luiz Coutinho Dias
Filho, secretário nacional e regional da
Sobrames, lançou, na noite de 27 de
fevereiro, na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar, seu livro de poemas “A
reconquista do paraíso e outros poemas”. A movimentação de pessoas foi
intensa, na procura do livro e do autógrafo do poeta.
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A reserva deverá ser feita diretamente pelo sobramista com o
hotel pelo telefone 79 2107-4350
(Dulce ou Dominique) ou email
reservas.qaju@atlanticahotels.com.br.
Se preferir um período de
permanência menor, contatar o
mesmo setor e negociar uma tarifa. Nos dois casos a chave é:
RESERVA JUBILEU SOBRAMES.

Conferência de Reinaldo na
Revista da APL
A Revista da Academia Pernambucana de Letras, nº 44 de janeiro deste ano, lançada recentemente, publicou, com aquiescência do autor e da Sobrames, a conferência pronunciada pelo confrade acadêmico Reinaldo de Oliveira com o título “Nós, a
Medicina e o Tempo” na abertura do XXV Congresso Brasileiro de Médicos Escritores, realizado
no Recife de 8 a 11 de outubro de 2014.
A Revista está disponível na secretaria da APL.

Aniversariantes
Em março aniversariam os seguintes confrades pernambucanos:
6 - Amaury Medeiros;
19 - Saulo Gorenstein;
22 - Damião Araújo;
27 - José Arlindo.

José Maria Chaves
O Dr. José Maria Chaves, da
Sobrames-CE e ex-presidente
nacional da Sobrames, foi eleito
presidente da Academia Limoeirense de Letras, da cidade de Limoeiro do Norte. Sua posse ocorrerá no dia 14 de março.

Confrades de outras regionais
e outros escritores aniversariantes
de março:
8 - Albuquerque Pereira;
Marcus Prado;
15 - Valter da Rosa Borges;
18 - Rogério Brandão;
José Warmuth Teixeira;
19 - Sérgio Pitaki;
21 - Helio Begliomini;
30 - Luís Esperança Lourenço.
Também registramos no dia 15
de março o aniversário de Marcílio, funcionário do Memorial da
Medicina de Pernambuco.

