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O caminho da Universidade
Este ano a Universidade Federal de Pernambuco está completando 70 anos
de sua criação.
Foi no dia 28 de junho de 1946
que o presidente da República General Eurico Gaspar Dutra mandou publicar no Diário Oficial da União o Decreto nº 9388 assinado por ele e pelo
então Ministro da Educação e Saúde,
Professor Ernesto de Souza Campos,
em 20 de junho daquele ano, criando por
esse ato a Universidade do Recife.
Atendendo a outros atos protocolares,
inclusive o referente à nomeação do Professor Joaquim Ignácio de Almeida Amazonas para Reitor da instituição, foi a Universidade do Recife instalada no dia 11 de agosto
de 1946, na cidade do Recife, naquela época
com cerca de quatrocentos mil habitantes.
Essa instituição de ensino, que posteriormente passou a ser designada de Universidade Federal de Pernambuco, ficou
constituída pelas seguintes unidades: Faculdade de
Direito (criada em agosto de 1827), Escola de Engenharia (criada em 1895), Faculdade de Medicina
(de 1915) com os cursos anexos de Odontologia e
de Farmácia, Escola de Belas Artes de Pernambuco
(de 1932) e Faculdade de Filosofia do Recife. Dessas unidades, a Faculdade de Direito era a única instituição Federal, sendo as demais entidades de cunho privado.
Em clima de entusiasmo, as unidades integrantes
da nova instituição se prepararam com esmero e dedicação para a instalação da Universidade do Recife, que se realizou no dia 11 de agosto de 1946, às
20h30, no Teatro de São Isabel.
Participaram como convidados da solenidade os
professores Toledo Artigas, da Universidade de São
Paulo, Pedro Calmon de Muniz Bittencourt, vice-reitor da Universidade do Brasil e representando o Ministro da Educação e Saúde, e representantes das
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
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Congregações das Faculdades de Direito do Ceará
e de Alagoas.
Nessa mesma data se comemorava o aniversário de criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, havendo por essa razão a celebração de uma Missa de
Ação de Graças no Mosteiro de São Bento, em Olinda, como já era da tradição, e uma visita às dependências do local onde funcionou a Faculdade de Direito do Recife. Nessa ocasião houve uma reunião
presidida pelo Professor Joaquim Amazonas em que
usou da palavra o Professor Barreto Campelo, pela
Congregação da Faculdade de Direito, e os estudantes José Rafael de Menezes (que seria sócio honorário da Sobrames) e o calouro Oliveira Lima.
Houve ainda um almoço comemorativo na Faculdade de Direito do Recife.
À noite, após a solenidade de instalação da Universidade do Recife, no Teatro de Santa Isabel, houve um baile de gala realizado no São Nobre da Faculdade de Direito.
Esses detalhes são expostos para que se reflita
sobre a grandeza e o valor que se deu à criação da
Universidade em nosso estado, hoje com três campi
universitários: no Recife, em Caruaru e Vitória de Santo Antão.
A Universidade Federal de Pernambuco foi implantada gradativamente no Campus Universitário do
Recife a partir de 1949, sendo instalada a primeira
grande construção e mais significativa, a Faculdade
de Medicina, inaugurada pelo presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira em 1958, tendo como Reitor
o Professor Joaquim Amazonas.
Hoje com 2.834 professores e 30.678 alunos
nos cursos de graduação e de pós-graduação, é a
Universidade Federal de Pernambuco considerada
uma das melhores do país.
As solenidades de comemoração dos 70 anos
da Universidade serão oportunamente divulgadas pela
Universidade Federal de Pernambuco.
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Academia Brasileira Rotária de Letras

Livro do Rotary
Luiz Barreto, que faz parte
também do Rotary Club do Recife-Caxangá, está coordenando a
publicação de um livro daquela
unidade rotária. A previsão do lançamento é para o mês de outubro.
Estão sendo organizados 90
editoriais publicados nos dois últimos anos no Boletim Semanal do
Clube que comporão a parte principal do livro. Constará também
dessa publicação um breve histórico da instituição, comentários de
rotarianos sobre o livro e sobre o
clube, além do prefácio e apresentação.

Nominata
2016
A Sobrames
de Pernambuco
está atualizando a
relação dos seus
associados no
novo Índice Geral de Sócios 6ª
edição, que passou a ter a denominação de NOMINATA. Este
índice foi idealizado na administração do presidente José Geraldo
Távora, sendo a sua primeira edição em 2001.
A Nominata 2016 será distribuída aos sobramistas e para os
presidentes das Regionais. A tiragem atual é de 200 exemplares,
elaborados no serviço gráfico de
Paulo Camelo.

O presidente nacional da Sobrames Luiz Barreto tomará posse na
Academia Brasileira Rotária de Letras, juntamente com outros rotarianos, no dia 26 de agosto, às 15 horas, no Hotel Sheraton Reserva do
Paiva.
Essa solenidade fará parte das atividades do
XXXIX Instituto Rotário do Brasil, que será
realizado de 25 a 27 de agosto no citado hotel.
Luiz Barreto é membro do Rotary Club
do Recife-Caxangá desde 1976 e já ocupou todas as diretorias do clube e foi governador assistente, secretário geral do Distrito 4500 do
Rotary, correspondente aos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte. Atualmente, além de secretário do seu Clube, é Diretor Secretário do Centro de Estudos Rotários do Distrito 4500.

Revista Oficina de Letras nº 31
A Revista Oficina de Letras, que é publicada pela Sobrames-PE,
já está em fase final de produção. Tem a contribuição de 30 escritores
da Sobrames de Pernambuco, e 9 colegas vinculados a outras regionais. Será, sem dúvida, uma publicação de caráter nacional, marcando
um novo tento nos empreendimentos dessa unidade literária.
A Revista será lançada a nível nacional por ocasião do XXVI Congresso Nacional da Sobrames, que será realizado em São Paulo no
período de 22 a 24 de setembro de 2016.

A História nas Paredes
O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano está desenvolvendo um projeto de colocar, em mural feito
em azulejos, o nome de ruas escolhidas com um resumo histórico
do personagem ou evento que motivou a merecida homenagem
com a sua designação naquela rua ou avenida ou em outros tipos
de artérias.
Este projeto – “A História nas Paredes” – é promovido pelo
Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, em
parceria com a Prefeitura do Recife e apoio Cultural da Família
Gen. Eduardo Ellery.
Esta semana foi colocado um mural de azulejos na parede que
rodeia o Memorial da Medicina de Pernambuco, na Rua Jener de Souza, em homenagem a esse jovem vítima da Revolução de 1930. Nosso
confrade Luiz Barreto forneceu parte
dos dados biográficos de Jenner de
Souza, extraídos de seu artigo publicado no Diario de Pernambuco, quando a Revolução de 30 completava 70
anos, no ano de 2000.
Outras placas estão sendo imLuiz Barreto junto à placa da Rua Jener de
plantadas na cidade do Recife.
Souza - Foto do acervo de Luiz Barreto

Antônio Siqueira faleceu
Nosso confrade Antonio
Wanderley de Siqueira deixou o
reino dos vivos no último 11 de
julho, aos 87 anos.
Siqueira exerceu vários cargos
na medicina e na administração em
Pernambuco. Foi professor na
Faculdade de Ciências Médicas e
na Faculdade de Enfermagem
Nossa Senhora das Graças; presidente do Sindicato dos Médicos
de Pernambuco; vice-presidente
da Sociedade de Medicina de
Pernambuco; Diretor Médico do
Hospital Getúlio Vargas; Diretor
Geral do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital Barão de
Lucena; Secretário de Saúde do
Estado de Pernambuco e da Cidade do Recife.

Sua atuação na Medicina, na
Docência e na Administração lhe
rendeu honrarias e premiações.
Poeta, contista e cronista,
com alguns livros publicados, associou-se à Sobrames-PE em
1996, como membro titular, e
exerceu esse mister enquanto a
saúde lhe permitiu. Era um assíduo
frequentador das sessões literárias às segundas-feiras.
São de sua autoria os livros
“Sobejos de Sentimento”, “Estórias verídicas até... certo ponto”,
“O destino da rosa”, “O gosto do
vinho”, “A rosa, o amor, a saudade”, “Última visão”, “A palavra do
homem e outras palavras”.
Já conhecedor das patologias
que o venceriam, estava no proje-
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to da execução de um livro que
reuniria os seus melhores poemas
publicados, projeto esse que ficou
inconcluso.
Deixa filhos e netos.

Meraldo Zisman lança Cotidiano em Movimento
O sobramista Meraldo Zisman, ex-presidente da regional
Pernambuco da Sobrames, lançou
mais um livro de sua autoria. O
evento ocorreu na sala de leitura
da Biblioteca Waldemar Lopes e
no Salão de Eventos Frei Caneca,
da Academia Pernambucana de
Letras, na noite de 21 de julho.
O livro, “Cotidiano em Movimento - crônicas de Meraldo Zisman”, FacForm, 315 páginas, é
um apanhado das crônicas que o
autor publicou no Diario de Pernambuco entre os anos de 2005 a
2015.

A Sobrames esteve representada por
Luiz Barreto e Mariluce, Paulo Camelo e
Carmen Lucia, Waldenio Porto e Anunciada, Ana Maria César (também representando a Academia Pernambucana de Letras) e Maria do Céu de Ataíde (também
representando a Academia Olindense de
Letras).

Palestras abrilhantam reuniões

Fotos: Gabriela Camelo

A escritora e membro da Academia Pernambucana de Letras, professora Nelly Carvalho, nesta reunião da Sobrames de 1º de agosto
profere palestra abordando o tema: Liguagem, Cultura e Globalização.
Em setembro, a palestra será do nosso presidente José Arlindo,
que abordará um tema ligado a Miguel Cervantes, em comemoração
aos 400 anos de seu falecimento.

Aniversariantes

XXVI Congresso da Sobrames

No mês de agosto registramos os seguintes aniversariantes:
1 - Rosa Lia Dinelli
Michel Herbert Florêncio
2 - Sônia Maria Braga
5 - Carlos José Benatti
9 - Edvaldo Arlego
Lúcio Prado Dias
11 - Nazareth Gouveia
12 - Arimá Maranhão
14 - Luiz Carlos Lira Lins
Patrícia Beatriz Neme
15 - Alcedo Gomes
Moisés Wolfenson
Carlos Alberto Ferriani
17 - Maria do Céu de Ataíde
19 - Eric Dayan
Luiz Gondim Araújo Lins
José P. di Cavalcanti
20 - Rubem Franca
27 - Flávia suassuna
Genoveva Tompson
30 - Paulo Amado Oliveira
31 - Maurélio Machado.

A Dra. Josyanne Rita de Arruda Franco, presidente do XXVI Congresso Nacional dos Médicos Escritores, está empenhada na organização do nosso maior evento, que é esse Congresso, juntamente com o
nosso confrade Carlos Galvão, presidente da Sobrames – Regional de
São Paulo, e o confrade Marcos Salum, membro da Comissão Organizadora, e demais componentes daquela regional.
Já estão inscritos 61 participantes e 95 trabalhos literários em prosa e em versos para apresentação nas Sessões Literárias. Haverá também seis conferências cujos temas serão oportunamente divulgados.
Até agora a maior delegação de participantes, depois da delegação de São Paulo, é a de Pernambuco, com 16 integrantes. Haverá três
sessões de lançamento de livros. A nossa Revista Oficina de Letras será
lançada nessa ocasião, como também a Nominata. É importante lembrar aos colegas que irão fazer lançamento de livros no Congresso a
necessidade de comunicar à Comissão de Organização para que seu
nome e do livro figurem na relação da sessão.

Viagem à Suíça
Luiz Barreto e Mariluce, de
férias dos seus serviços voluntários, durante o mês de agosto farão
uma viagem à Suíça, Itália e Portugal com mais três casais amigos.

EXPEDIENTE
DIRETORIA
Presidente:
José Arlindo Gomes de Sá
Vice-presidente:
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
Luiz Coutinho Dias Filho
Tesoureiro:
Mário Vasconcelos Guimarães
Diretor Cultural:
Cláudio Renato Pina Moreira
CORPO REDATORIAL
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
José Arlindo Gomes de Sá
Cláudio Renato Pina Moreira
Luiz Coutinho Dias Filho
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E IMPRESSÃO
Paulo Camelo de Andrade Almeida

Palestra de Paulo Almeida
Paulo José de Almeida, recentemente ingressado na Sobrames, fez
no dia 28 de julho uma palestra na Academia Pernambucana de Medicina sob o tema “As Vaquejadas e a Antropologia do Sertanejo”.
Na oportunidade ele apresentou seu livro relativo a essa temática.

Paulo Camelo lança Salmos em Sonetos
No dia 18 de agosto, a partir das 19 horas, na Sala de Eventos Frei
Caneca da Academia Pernambucana de Letras, o poeta Paulo Camelo
estará lançando seu mais recente livro, intitulado “Salmos em Sonetos”.
O livro, com 240 páginas e produzido pela Babecco, é a
apresentação dos 151 salmos na forma de sonetos, tendo recebido o
Prêmio Waldemar Lopes, de sonetos, edição 2015, da Academia
Pernambucana de Letras. É enriquecido com o prefácio do médico
escritor cearense José Maria Chaves, da Sobrames-CE, e das
apreciações de Jacques Ribemboim, Diretor Cultural da Synagoga
Israelita do Recife, e do padre José Josivan Bezerra
de Sales, sacerdote católico, bacharel em
Filosofia e Teologia. Seu conteúdo de 176
sonetos está dividido em 13 capítulos, com
ilustração de iluminuras de Melchiades
Montenegro, ex-presidente da Academia
de Letras e Artes do Nordeste.

