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Sobrames, do passado ao futuro
Temos muita história para contar. Se hoje comemoramos o Jubileu de Ouro de criação e funcionamento da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, isto se deve a um homem
de visão e de perseverança, o médico Dr.
Eurico Branco Ribeiro, nascido na cidade de
Guarapuava, paranaense de nascimento e que
exerceu suas atividades profissionais em São
Paulo.
A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores nasceu com sua instalação na sala A,
da Associação Paulista de Medicina, às 20 horas
do dia 23 de abril de 1965, com a participação de 18
médicos, entre os quais o seu mentor, o Dr. Eurico Branco Ribeiro.Abiografia deste ilustre escritor registra entre os seus escritos cerca de 30 publicações, sendo ele o maior biógrafo brasileiro do evangelista São Lucas.
Naquela reunião de instalação, assumiu provisoriamente a presidência o Dr. Glaucio Bandeira e, por sua solicitação, o Dr. Eurico Branco Ribeiro descreveu, detalhadamente, os primeiros momentos inspiradores da formação dessa instituição. Relembrou que
em 30 de dezembro de 1963 o Dr. Lucien Diamont Berger,
então secretário-geral da Federação Internacional das Sociedades de Escritores Médicos, lhe escrevia dizendo “O ideal seria
que vocês pudessem reunir no Brasil colegas médicos escritores a fim de constituir uma sociedade brasileira para se filiar à
Federação”. Com essa premissa, posteriormente, o Dr. Eurico
Branco Ribeiro fez contato pessoal, em Oslo, na Noruega, com
o Dr. Paulo Noël, secretário geral do Grupo de Escritores Médicos Franceses, e ficou acordado que se criasse a Sociedade
Brasileira de Escritores Médicos, como era naquele tempo designada, nos moldes da associação existente na França.
Naquela solenidade a diretoria provisória ficou assim constituída: presidente Dr. Glaucio Bandeira, de Curitiba, vice-presidente Prof. Antonio de Almeida Prado, de São Paulo, e secretário-tesoureiro Dr. Eurico Branco Ribeiro. O Conselho Fiscal
ficou constituído pelos vogais: Dr. EduardoAdami, de Poços de
Caldas, Prof. Leduar de Assis Rocha, do Recife e Dr. Octacílio
de Carvalho Lopes, de São Paulo. Importante observar que desSociedade Brasileira de Médicos Escritores
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de os primeiros momentos dessa sociedade Pernambuco se fez
presente nesse movimento literário com a participação do Prof.
Leduar de Assis Rocha.
Para dar visibilidade à Sociedade, logo no seu nascimento,
o Dr. Eurico Branco Ribeiro criou um boletim periódico, onde
divulgavam as atividades literárias e administrativas da organização, e no seu primeiro número datado de fevereiro de 1965
publicava, na sua inteireza, o Estatuto da instituição. Até junho
de 1976 foram publicados 35 números desse boletim. Pela leitura desses documentos, é possível acompanhar o desenvolvimento de nossa organização.
Na gestão do terceiro presidente, o Prof. Carlos da Silva
Lacaz decidiu no seu projeto de trabalho promover a descentralização das atividades da Sobrames e lançou as suas bases com
a criação do Regulamento das Regionais da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, em 1968. No intuito de dar publicidade à sociedade, ele realizava reuniões plenárias mensais com a
denominação de ‘sessões públicas’, no sentido de que qualquer
pessoa poderia assistir-lhes.
Logo foram organizados os Congressos de caráter nacional, sendo o primeiro realizado em Teresópolis, RJ, nos dias 26
e 27 de novembro de 1966. Sua periodicidade passou a ser de
dois em dois anos, sempre nos anos pares. Até agora já foram
realizados vinte e cinco Congressos, dos quais, quatro em Pernambuco.
Agora mais uma vez Pernambuco está exercendo a presidência da Sobrames e foi elaborado um documento “Plano de
Trabalho gestão 2015/2016”, no qual consta uma série de propósitos audaciosos que constituem as metas da Sobrames de
hoje com perspectiva de futuro.
A principal é que se estimule os médicos a continuar realizando seus afazeres literários e que as regionais da Sobrames
identifiquem e busquem os colegas escritores que estão dispersos, para compor os quadros das regionais já existentes, hoje
em torno de vinte, e também que se criem novas regionais nos
Estados que ainda estão carentes destas instituições.
Acreditamos que existem hoje no Brasil mais de 700 médicos escritores que estão ou não vinculados às regionais da
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Parabéns à Sobrames no seu Jubileu de Ouro, inspirado na persistência da luta do
Dr. Eurico Branco Ribeiro.
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Jubileu de ouro da Sobrames
Como já é do conhecimento de todos, Aracaju foi
distinguida para 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 ocorre nos
dias 17 e 18 de abril próximo ( sexta-feira e sábado) e
reafirmamos o nosso convite para a sua participação neste
histórico evento. Ficaremos muito felizes de poder contar
com vocês em nossa cidade.
O local oficial do evento é o Quality Hotel , da Rede
Atlântica Hotels (www.atlanticahotels.com.br). Ele está situado em local aprazível (dentro do estacionamento do Shopping Riomar), entre o centro da cidade e a orla de Aracaju ( no máximo 5’ de carro para cada um desses locais),
com estacionamento gratuito para os hóspedes e internet
sem fio “free” em todas as dependências do hotel. A sessão do Jubileu, o jantar dançante comemorativo e a tarde
de autógrafos acontecerão em suas dependências.

Falecimento de Milton Lins
Temos o doloroso dever de
informar o falecimento de nosso
confrade Milton Felipe de Albuquerque Lins, no dia 8 de março.
Nascido em 20 de julho de
1927, no Cabo de Santo Agostinho, Milton Lins formou-se em
medicina pela antiga Faculdade de
Medicina da Universidade do Recife. Exerceu sua profissão na especialidade de cirurgião cardíaco.
Em novembro de 1992 associou-se à regional pernambucana
da Sobrames, apresentando-se
como contista. Logo, angariou prêmios, e foi sendo conhecido na
classe literária, não só pelos contos primorosos, como pelas traduções de poemas de grandes poetas, como André Chénier, Charles
Beaudelaire, Arthur Rimbaud, Paul
Valery, Paul Verlaine, Félix Avers,
Miguel de Cervantes, William
Shakespeare, Alexandre Dumas
Filho e tantos outros, o que lhe
rendeu o Prêmio Odorico Mendes,
de melhor tradutor brasileiro, con-

cedido pela Academia Brasileira de Letras em 2010.
Pertencia, também, à
Academia Pernambucana de
Letras, Academia de Letras
e Artes do Nordeste, União
Brasileira de Escritores e
União de Médicos Escritores e Artistas Lusófonos.
Publicou os seguintes livros: Prestações de contos;
Recontando histórias; O sino
escarlate; Livro preto (memórias de viagens); ABC…
Contos; Rimbaud em metro
e rima; Espólio poético de
André Chénier; Sonetos de
William Shakespeare; A últiMilton Lins, em uma das reuniões
ma gravação; Pequenas traSabalopes, das quais era frequentador.
duções de grandes poetas Foto: Paulo Camelo
volumes I, II e III; Vinte histórias de magia real (e de humor nas duas últimas cadeiras da segunda fileira, ao lado do também
fictício).
Na Sobrames, era frequenta- saudoso José Nivaldo. As referidor assíduo das reuniões literári- das cadeiras, apesar de posterioras, sempre acompanhado de sua mente ocupadas, sempre são disinseparável Maria, e sentavam-se tinguidas por essas escolhas.

Prêmio Carlos da Silva Lacaz

III Festival RioMar

A Sociedade Brasileira de História da Medicina
apresentou o regulamento do Prêmio Carlos da Silva
Lacaz 2015, para monografias realizadas por acadêmicos de medicina.
Os trabalhos deverão ser apresentados em língua portuguesa, contendo no mínimo 3 e no máximo
6 páginas, tamanho A4 .
Os trabalhos deverão ser enviados via email:
bragamed@yahoo.com.br até 13 de outubro de
2015.
Os resultados serão divulgados no facebook da
Sociedade Brasileira da História da Medicina até o
dia 25 de outubro de 2015.
Os trabalhos, premiados ou não, a critério dos
instituidores, poderão ser objeto de publicação, sempre com crédito para os autores, sem que caibam a
estes quaisquer reivindicações no campo do direito
autoral.

Nos dias 17 a 19 de março, das 15 às 21 horas,
com extensa programação de música, cinema, teatro
e humor, homenageando Ariano Suassuna, acontece
u o III Festival RioMar de Literatura Pernambucana,
no Teatro Eva Hertz da Livraria Cultura, Shopping
RioMar.
Tivemos as seguintes apresentações: Quarteto
Romançal; Homenagem às Academias de letras do
Nordeste; Vida e obra de Ariano Suassuna; poema
“a morte do touro mão de pau”; Gastronomia e Literatura; Cinema e Literatura; A MOÇA CAETANA A morte Sertaneja + Coreografia + Poema: “A Morte - O Sol do Terrível”; “Romance”; Fragmento do
romance "A história do amor de Fernando e Isaura”;
“Ariano: um norteio na cultura brasileira"; teatro e literatura; Fragmento da peça "O Santo e a Porca";
Música e Literatura; “Cordel”; Fragmento da peça
"O Auto da Compadecida"; Literatura na Internet;
“O Conto”; Homenagem a Dantas Suassuna; Humor
na Literatura: “Papel de Bodega”.
A Sobrames foi homenageada pelo III Festival
RioMar de Literatura Pernambucana e pela Rede de
Integração das Academias de Letras do Nordeste,
no primeiro dia desse festival, em reconhecimento pela
contribuição literária que vem proporcionando os
médicos escritores brasileiros, em todo o território
nacional.

Geraldo Pereira é lembrado
na Academia de Medicina
AAcademia Pernambucana de Medicina prestou significativa homenagem ao Prof. Geraldo Pereira, recentemente falecido.
Geraldo Pereira era membro da Sobrames-PE
e da Academia Pernambucana de Medicina, da qual
foi presidente durante quase
12 anos e foi lembrado na sessão solene realizada no dia
25 de março, durante a qual, além dos
pronunciamentos dos
acadêmicos, recebeu,
por meio dos familiares, o título de Acadêmico Emérito in
memoriam e a sala de
reuniões da Academia recebeu o
nome de Salão Nobre
Geraldo
P e re i r a ,
em sua
homenagem.
Foto: Paulo Camelo

Regional Pernambuco
homenageia a Sobrames
Para comemorar o Jubileu de Ouro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, a sessão literária do dia 6 de abril, será conjunta com a Regional de
Pernambuco.
Nessa ocasião o filósofo Inácio Strieder foi convidado para proferir a conferência que tem como título “O Homem: um ser que possui e se comunica
pela Palavra”. O prof. Strieder é formado em Filosofia e Teologia, tendo o título de Doutor em Teologia pela Universidade de Münster/Alemanha e também é também professor da UFPE e entre outras
atividades é membro do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS da UFPE.
A Sobrames foi criada em 23 de abril de 1965
pelo Dr. Eurico Branco Ribeiro e completa 50 anos
de funcionamento ininterrupto. A comemoração nacional do Jubileu será em Aracaju nos dias 17 e 18
de abril.

Trabalhos para a próxima Revista
Oficina de Letras
Os sobramistas que desejarem publicar seu trabalhos literários na
Revista Oficina de Letras favor enviá-los para o e-mail da Sobrames. A
publicação será paga pelos que contribuírem com os seus trabalhos,
sendo o valor cobrado por página escrita. Este valor da página será
definido conforme o número de participantes, tiragem e valor da obra
cotado pela editora. Não serão recebidos trabalhos somente em papel.
Podem ser também entregues em cd ou pen drive.

Selo comemorativo ao Jubileu
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, participando das
festividades de Jubileu de Ouro da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores, a ocorrer no dia 23 de abril, lançou um selo comemorativo,
com a figura de Eurico Branco Ribeiro, o fundador da então SBEM.
Apresentamos, abaixo, ao lado da logomarca do Jubileu, a arte do
selo comemorativo, ainda sem valor de face.

Pernambuco em Aracaju
A regional de Pernambuco
estará presente em Aracaju, nos
dia 17 e 18 de abril, para as co-
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memorações do Jubileu de Ouro
da Sobrames – Eurico Branco Ribeiro, com uma comitiva de pelo
menos 12 participantes.
Já estão inscritos Luiz Barreto e Mariluce, José Arlindo e Tânia, Paulo Camelo e Carmen, Meraldo Zisman e Maria das Graças,
Fátima Calife, Valdir Dantas, Fátima Almeida e Vilma Cloris.

Aniversariantes
A Sobrames-PE parabeniza
seus associados que aniversariam
no mês de abril.
7 - Sônia Carneiro Leão
17 - Ana Maria César
19 - Garibaldi Bastos Quirino
- Tatiana Bruscky
22 - Janduhy Finizola
23 - José Grimberg
24 - Eni Ribeiro Teixeira
25 - Elvite Assunção
29 - Lúcio Ferreira.
Outros escritores, alguns deles sobramistas de outras regionais,
também aniversariam em abril e
igualmente recebem os nossos parabéns.
1 - Isvânia Marques (AL)
3 - Ednei Freitas
6 - Obed de Faria Jr.
7 - Carlos Galvão (SP)
17 - Josemar Alvarenga (MG)
- Fátima Azevedo (CE)
19 - Ivete Nicolau (BA)
20 - Edir Pina de Barros
21 - Francisco Flávio Leitão (CE)
22 - Abdias Moura
23 - Márcio Leite (BA)
29 - Jacques Ribemboim
- Paulo Dantas Saldanha
30 - Eliane Morais (MA).

Anuidade
A tesouraria da Sobrames-PE
solicita a seus associados que estão com a anuidade em atraso que
façam seu pagamento na sede da
entidade. Também é aceita a anuidade atual.
Lembramos que a Sobrames
tem como principal fonte de renda
a anuidade de seus associados, e,
como tudo e todos, tem despesas
para se manter.
A não quitação das anuidades
por dois anos consecutivos pode
levar o desligamento do associado da nossa instituição.

