Casaca de Couro

Boletim Sobrames Pernambuco
ANO 13

Nº 153

SETEMBRO / 2016

sobrames-pe.webnode.com

Um bom livro, uma boa leitura
Sou um leitor exigente, que reconhece os artifícios que se escondem
nas entrelinhas dos textos, dos títulos e das capas atrativas. Sinto
de maneira intuitiva os bons e
maus momentos de um escritor,
pois já tive momentos assim. Percebo quando ele teve tédio e cansaço, pressa e distração, luz interior e transcendência. Releio as
passagens que me fazem emocionar. Percorre meu corpo o ritmo dos
significados, a pulsação misteriosa do
sonho, resultado de uma vida de leituras. Algumas vezes abro um livro
que pensei ser interessante, e o acho impenetrável. Outras vezes, abro um livro
sem nenhuma expectativa, e o leio surpreendentemente com prazer.
O livro tem sua qualidade intrínseca que me é misteriosa. Num, é o
brilho do autor; noutro, é o longo trabalho do texto e no seguinte, é a simplicidade de pensamento e a visão singela do mundo. A leitura é não
apenas um caminho para o aperfeiçoamento, mas
também uma maneira de aprender a ler e interpretar
o mundo. Num romance, o leitor faz várias leituras
em diversos níveis de consciência. No mais superficial ele lê a história, os personagens, essas coisas,
mas, enquanto isso, está fazendo também uma leitura
mais profunda e numa leitura mais profunda o leitor
faz a leitura da memória, das lembranças que são
despertadas pelas palavras. Seja qual for a época
em que se passa, sempre a leitura mais profunda é a
leitura de um passado perdido.
Quando comecei a ler, os livros nas minhas
mãos eram apenas o sonho, eu passava a sentir fantasias que os livros sugeriam, uma vida que se podia
viver novamente, bastando para isso voltar ao começo da leitura. Me ensinaram que o escritor era esse
tipo de gente capaz de despertar a imaginação usanSociedade Brasileira de Médicos Escritores
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do palavras, um sujeito com conhecimento do mundo, que tinha estado em países diferentes, um sujeito
amigável, mas quase inatingível pela erudição, até
descobrir que qualquer pessoa podia ser um escritor
a partir da observação do mundo em que se vive, do
comportamento de sua gente, cada detalhe significando um momento da vida, um gesto, uma escolha,
um instante de amor ou de felicidade.
Tudo isso me veio à lembrança depois de ler
uma citação de Cícero, orador e estadista latino que
viveu antes de Cristo: “Casa sem livros: corpo sem
alma”. Livro e alma - bela e delicada comparação
que revela o cuidado que se deve ter com ambos.
Nos meus primeiros anos escolares, as capas dos
meus livros recebiam a proteção de papel-madeira,
inclusive os cadernos de anotações das aulas, que
serviriam também para os irmãos mais novos.
Obras raras devem ser manuseadas com luvas, para que não se manchem nem desmanchem. E
isso também se aplica a objetos cultuados por colecionadores. O zelo pelo livro reflete-se na ameaça
fixada na biblioteca do Mosteiro de São Pedro, em
Barcelona: “Para aquele que furta um livro ou pede
emprestado e não o devolve a seu dono, que se transforme o livro em serpente nas suas mãos e o ataque”.
E segue-se longa lista de pragas .
A biblioteca da Sobrames-PE, que foi ampliada recentemente graças à iniciativa do nosso vicepresidente e presidente nacional da Sobrames, Dr.
Luiz Barreto, vem recebendo um tratamento de zelo
e devoção pela nossa memória do confrade Claudio
Renato Pina Moreira, diretor cultural, historiador e
memorialista de mão cheia, que há meses se desdobra para pôr em ordem o nosso acervo. Devo lembrar também o trabalho que desenvolve o poeta sobramista Paulo Camelo na editoração eletrônica e impressão do boletim informativo Casaca-de-Couro,
na Revista Oficina de Letras e no livreto Nominata.
E todos eles compõem o corpo redatorial desta sociedade.
José Arlindo Gomes de Sá
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Lançamento do livro Salmos em Sonetos
Na noite de 18 de agosto, no salão de eventos Frei Caneca, da
Academia Pernambucana de Letras, o poeta sobramista Paulo Camelo
lançou o livro “Salmos em Sonetos”, apresentando-o aos amigos, familiares, escritores e público em geral.
Salmos em Sonetos apresenta os 151 salmos em uma
releitura na forma de soneto. É prefaciado pelo médico escritor cearense José Maria Chaves, ex-presidente nacional
da Sobrames, com apreciações sob o ponto de vista do
judaísmo e do cristianismo feitas por Jacques Ribemboim e
José Josivan Bezerra de Sales. Iluminuras de Melchiades Montenegro ilustram
o livro.
A Sobrames, a Alane e a UBE-PE
se fizeram representar no evento, bem
como colegas da turma de Medicina de
1971 à qual o poeta pertence.
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Lúcio Prado na Academia Sergipana
O médico escritor Lúcio Antônio Prado Dias, presidente da Sobrames-SE e secretário geral da Federação Brasileira das Academias
de Medicina, assumiu a cadeira 36 da Academia Sergipana de Letras
no dia 22 de agosto.
Lúcio Prado formou-se em 1978 e é especialista em gastroenterologia, com pós-graduação em Medicina do trabalho e em gestão empresarial. É membro fundador e secretário geral da Academia Sergipana de Medicina.
É também curador doMuseu Médico de Sergipe e membro da
Associação Sergipana de Imprensa.
Presidente da SobramesSE, foi o organizador local das
comemorações nacionais do
jubileu de ouro da Sobrames,
evento acontecido em Aracaju
em 2014. É coautor do Dicionário Biográfico de Médicos de
Sergipe, junto com Antônio Samarone e Petrônio Andrade
Foto: Infonet.com.br
Gomes.

Periódico da
UCCLA
Através da médica escritora
portuguesa Maria José Leal, da
SOPEAM, presidente da UMEAL, recebemos mais uma edição
eletrônica do “Notícias UCCLA”,
de número 13.
Entre as várias notícias veiculadas, uma que prevê para o ano
de 2018 a reabertura do Museu
da Língua Portuguesa, em São
Paulo.
A UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa é sediada em Lisboa, Portugal,
e divulga e apoia a difusão de cultura na comunidade lusófona.

Luiz Coutinho reapresenta
seu livro premiado
Mais uma vez, os ganhadores do Prêmio Pernambuco de Literatura – terceira edição – tiveram
espaço para lançar, divulgar e comentar sobre as obras
premiadas.
E um dos ganhadores foi o sobramista, secretário da Sobrames-PE, Luiz Coutinho, com o seu livro
de contos “Nós,
os bichos”.
O evento
ocorreu em 30
de julho, em formato de debates
sobre
suas
obras, na Praça
da Palavra, promovido pela
CEPE.
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Novo membro da Sobrames
O Dr. Edvaldo Lopes, médico na cidade de
Petrolina, tomará posse na Sobrames de Pernambuco na reunião de setembro, tendo como padrinho o
colega Luiz Barreto.
Formado pela UFPE, exerce suas atividades
profissionais na cidade de Petrolina. Recentemente
fez o lançamento do seu livro “O meu mundo numa
Casca de Noz”.
Sua posse abre um excelente espaço para a
ampliação da Sobrames naquela região. Parabéns ao
novo confrade.

Aniversário literário de
Isvânia Marques
A escritora Isvânia Marques, da SobramesAL, reuniu-se com amigos, familiares e
escritores de seu círculo para festejar
os seus 20 anos de vida literária.
A festa ocorreu no dia 26 de
agosto, no Centro Educacional
Cristo Redentor, em Palmeira dos
Índios, Alagoas.
Na programação constaram
interpretações poéticas, ballet
infantil, dançarinos de tango,
canto e música instrumental.

Viagem anual de férias de
Luiz Barreto e Mariluce
O sobramista Luiz Barreto e sua mulher Mariluce estiveram de férias em viagem pela Suíça, Itália
e Portugal.
Na Suíça visitaram Zurich, Lucerna,
Grindelwald, Interlaken, Berna, Montreux, Lausanne e
Genebra, além de outros lugares de férias
nas montanhas.
Na Itália estiveram em Milão e Turim, esta, a terra de
Dom Bosco, de mui- Foto do acervo de Luiz Barreto
ta relação sentimental
e educacional com os salesianos.
E na volta estiveram em Lisboa.

Posse na Academia Rotária
De volta da viagem, Luiz
Barreto tomou posse na Academia Brasileira Rotária de
Letras no dia 26/08, em cerimônia presidida pelo médico
rotariano Waldenir de Bragança em reunião realizada no
Sheraton Hotel da Reserva do
Paiva, em Pernambuco. Os
seus padrinhos foram Mário
de Oliveira Antonino e Alberto Bittencourt. Essa solenidade foi realizada durante o Instituto Rotário Brasileiro, com
a participação do presidente
do Rotary International John
Foto do acervo de Luiz Barreto
Germ.

Palestra de José Arlindo
O presidente José Arlindo Gomes de Sá proferirá a já aguardada palestra sob o tema “Dom Quixote, quatro séculos de modernidade” na nossa reunião mensal de setembro.

Chegou o
momento do
Congresso

Sobrames
Pernambuco e
Ceará mais pobres

Finalmente, está chegando o
momento tão esperado: o XXVI
Congresso Nacional Sobrames.
Será realizado entre 22 e 24
de setembro, no Hotel Transamérica, na Alameda Santos, capital
paulista.
A regional de Pernambuco
está com uma caravana representativa, e espera o mesmo das outras regionais, para que façamos
mais um congresso consagrador.

As regionais de Pernambuco
e do Ceará ficaram mais pobres
com os falecimentos de José Falcão e Celina Côrte Pinheiro.
José Falcão manteve por muitos anos o Museu da Medicina,
marco na museologia e na medicina de Pernambuco.
Celina Côrte, natural de Sâo
Paulo, era ativa sobramista, com
múltiplas qualidades artísticas.
Os dois farão muita falta.

Selma na Bienal

Livros de Juçara

Aniversariantes

Nossa confreira Selma Vasconcelos participou da 24ª Bienal
do Livro de São Paulo, em 30 de
agosto, sob o tema geral “Pernambuco, continente imaginário, com
um bate-papo no Pavilhão
Anhembi, sob o título “Pernambuco como referência afetiva na obra
de João Cabral”.
Poetisa e ensaísta, Selma é
uma das grandes estudiosas do
poeta pernambucano João Cabral
de Melo Neto.

A sobramista Juçara Valverde, da regional fluminense e membro da Abrames, participará do
evento “O olhar do cotidiano nba
natureza, esporte e outras coisas”,
dentro da programação do Ano
Internacional do Entendimento
Global, apresentando seus livros
“Tempo dos ventos”, “ A oca e a
toca”,” Batendo papo com o jacaré do papo amarelo” e “Conversando com o meio ambiente”,
no dia 9 de setembro, na sede da
Academia Brasileira de Filosofia.
O Ano Internacional do Entendimento Global promove o impacto global das ações locais para
estimular políticas inovadoras que
respondam aos desafios globais,
como as mudanças climáticas, a
segurança alimentar, as migrações,
as atividades culturais, saúde publica, entre outras.

Os aniversariantes de setembro recebem os parabéns do Casaca de Couro:
2 - Melchiades Montenegro
José Carlos Serufo
Paulo Fatal
3 - Amaro Poeta
7 - Tânia Griz Gomes de Sá
8 - Maria Frederica Kriek
Helena Urbano Ribemboim
9 - Flerts Nebó
10 - Cloves Marques da Silva
Dilosa Carvalho
12 - Delasnieve Daspet
13 - Lygia Souza Leão
Ricardo Mainieri
14 - Alitta Costa Reis
15 - Marcos Gimenes Salun
17 - Alcione Aparecida Sato
18 - Patrícia Alencar
Ariadne Quintela
20 - Eberth Vêncio
22 - Sônia Freyre Pimentel
23 - Leny Amorim
Manuel Oliveira Batista
24 - Lucilo Varejão Neto
Leony Nunes Muniz
25 - Laudemiro Telino de Lacerda
Carlos Alberto Fiore
27 - Meraldo Zisman
29 - Joaquim Moncks
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