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Primavera de um Congresso
São Paulo programou com sabedoria e
detalhes o XXVI Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, e com tal precisão
e gentileza que o seu início se deu no
mesmo dia em que a primavera era
anunciada. Parecia até que todas as
pessoas do Mundo estavam convidadas a desfrutar da mesma duração
daquele dia no hemisfério Norte e no
Hemisfério Sul, e assim aconteceu.
Começamos o nosso Congresso no
dia 22 de setembro, com a participação
de 50 escritores vinculados à Sobrames,
14 convidados e mais 3 colegas filiados
a AMEAM – Associação de Médicos Escritores e Artistas de Moçambique.
Esses escritores representavam doze Regionais da Sobrames: Pará, Maranhão,
Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois da delegação de São Paulo, Regional promotora do evento, a Regional de Pernambuco esteve presente com a maior delegação, com 14
participantes. Lamentamos as ausências do nosso colega Luiz Coutinho e Silvana, que, por problema de
incidente automobilístico, não puderam comparecer,
cujas presenças certamente trariam muito mais alegria ao grupo.
Foram apresentados 103 trabalhos literários em
prosas e versos por 53 escritores, além de cinco palestras e uma apresentação de danças folclóricas de
Moçambique.
No último dia do evento, 24/9, aconteceu a Assembleia Geral, quando fiz a prestação de contas,
embora ainda parcial, das atividades financeira, administrativa e literária da Sobrames, relativa ao período dos dois últimos anos, administração esta que se
conclui em 31 de dezembro de 2016.
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
Regional de Pernambuco
Fundada em 24 de fevereiro de 1972

Em seguida, houve a eleição da nova diretoria
da Sobrames para o período de 1º de janeiro de 2017
a 31 de dezembro de 2018. Foi eleita a chapa única
presidida pela sobramista de São Paulo, e presidente do XXVI Congresso, Dra. Josyanne Rita de Arruda Franco, e em seguida a eleição do Conselho
Fiscal para titulares e suplentes.
Com relação à definição do local onde seria realizado o próximo Congresso da Sobrames, o presidente Michel Herbert, da Regional do Maranhão,
apresentou a proposta para que esse conclave acontecesse em São Luís do Maranhão, uma vez que os
integrantes da Regional vinham se preparando intensamente para sediar esse encontro, dispondo de um
quadro de associados muito interessado e competente, comprometendo-se a realizar um excelente
evento. Apresentou também as potencialidades turísticas da cidade e do Estado. A proposta dessa regional foi aprovada por aclamação.
A Jornada Literária da Sobrames que deverá ser
realizada no próximo ano foi assumida pela Regional
do Rio de Janeiro por intermédio do presidente Paulo Fatal. As datas para esses dois eventos serão divulgadas posteriormente.
Nessa noite, em uma típica Cantina Italiana do
bairro do Bexiga, foi servido um alegre jantar festivo
e proclamados os vencedores dos concursos de prosa
e de verso, que receberam diplomas e placas do
Congresso e para o primeiro lugar em prosa e para o
primeiro lugar em verso a nacional da Sobrames ofertou, a cada um, um aparelho telefônico S7 da Samsung.
Parabéns à Regional de São Paulo pela promoção do XXVI Congresso da Sobrames representada nas pessoas da presidente do Congresso Josyanne Franco e do presidente da Regional de São Paulo
Carlos Galvão e toda a equipe. Até 2018, em São
Luís, Maranhão.
Luiz Barreto
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XXVI Congresso da Sobrames
Nos dias 22 a 24 de setembro a Sobrames-SP realizou o
XXVI Congresso da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores,
com boa participação de sobramistas de várias regionais. Vieram
também, convidados pela presidente do Congresso, 3 médicos
moçambicanos pertencentes à AMEAM. Estavam presentes sobramistas do Pará, Maranhão,
Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Das delegações visitantes,
a pernambucana foi a maior, com 14 pessoas.
Na sessão de abertura, no dia
22 à noite, além das falas do presidente nacional, Luiz Barreto, do
presidente da
regional paulista, Carlos
Galvão, do
presidente da
AMEAM,
Filipe Matusse, e da presidente do congresso, Josyanne Rita, houve
uma apresentação
musical com o trio
“Os Trovadores Urbanos”.
Nos dias 23 e 24 houve seis
sessões literárias, 4 delas iniciadas
com palestras e uma com apresentação musical dos moçambicanos

Pedro Utui e Alfredo Mac Arthur.
Na tarde do dia
24 houve a eleição
da nova diretoria da
Sobrames, sendo
eleita presidente a
Dra. Josyanne Rita
de Arruda Franco,
para o período de
2017-2018, e escolhida a sede do próximo congresso, que será no Maranhão, em 2018. A jornada de
2017 será no Rio de Janeiro.
Na noite do
mesmo dia houve a sessão de
encerramento,
na cantina Villa Tavola,
com apresentação musical, karaokê
e danças. O
ponto alto
foi a premiação dos concursos.

Comitiva pernambucana
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Pernambuco fez-se presente no concurso do Congresso
O quarto lugar
lo, com o poema “Hiem poemas, recebeato”. O segundo lugar
dor de Menção Honcoube a Nelson Jarosa (os prêmios
cintho, de São Paulo,
eram entregues até o
com “A vida é...” e o
terceiro lugar) foi
terceiro lugar foi ennosso confrade Pautregue a José JucoFoto: Carmen Camelo
lo Camelo de Andravsky, de São Paulo,
de Almeida, com o soneto “Desmantelo”.
com “Trovas e corA premiação do concurso nas modalidadéis”. As menções
des prosa e poesia foi a seguinte:
honrosas foram entreEm prosa, o primeiro lugar foi ganho pelo
gues a Paulo CameVencedores. Fotos: Paulo Camelo
maranhense Arquimedes Vale, com “Kaburá”.
lo, de Pernambuco,
Segundo e terceiros lugares para Marcos Gimenes com o soneto “Desmantelo”, e Maria do Céu CoutiSalun, de São Paulo, com “Em três palavras” e “Al- nho Lousã, de São Paulo, com “Deixei”.
gumas coisas sobre ajoelhar e
rezar”. As menções honrosas
foram merecidas por Márcia
Etelli Coelho, de São Paulo,
com “Desalento”, e Maria do
Céu Coutinho Lousã, de São
Paulo, com “Uma tarde para recordar”.
Em poesia, o primeiro lugar foi entregue a Josyanne Rita
de Arruda Franco, de São PauFotos: Paulo Camelo

Edvaldo Lopes é o mais novo sobramista
Na nossa reunião literária de setembro o presidente José Arlindo deu posse ao Dr. Edvaldo Lopes

Momentos da posse do novo sobramista Edvaldo Lopes.
Fotos: Paulo Camelo

da Silva, médico radicado na cidade de Petrolina,
que foi apresentado pelo vice presidente regional e
presidente nacional Luiz Barreto. Na posse ele estava acompanhado de sua esposa e de uma colega de
turma.
Dr. Edvaldo é casado com a senhora Arlete Freire
de Alencar Lopes e tem três filhos: Tiago José de
Alencar, Tibério José Lopes de Alencar e Taísa Maria Lopes de Alencar. Concluiu o curso médico em
1977 na Faculdade de Ciências Médicas da UPE,
especializando-se em cirurgia, e exerce suas atividades profissionais na cidade de Petrolina.
Recentemente lançou naquela cidade o livro “O
meu mundo numa casca de noz”.
Com essa posse, a Sobrames de Pernambuco,
além da grande satisfação de ter o Dr. Edvaldo compondo o seu quadro de escritores, permite também
estender sua área de atuação para a cidade de Petrolina, representando o Sertão Pernambucano.

Dr. José Falcão
José Falcão nasceu na cidade do Brejo da Madre de Deus,
Pernambuco, sendo os seus pais
José Epifânio e Maria José de
Queiroz Falcão. Ele sempre ressaltava sua cidade, retratando-a,
inclusive, em tela a bico de pena.
Fez o primário em sua terra
natal; o curso de admissão no
Colégio Marista do Recife, onde
estudou o secundário e o colegial. Ingressou em 1949 na Faculdade de Medicina do Recife.
Como estudante, estagiou na
Cadeira de Clínica Propedêutica Médica, no Serviço do Prof.
Arnóbio Marques, no Hospital
Pedro II. Foi acadêmico Interno
do SAMDU e estagiou na Maternidade da Encruzilhada. Participou de cursos de aperfeiçoamento vinculados a sua área de
especialização em Medicina Clínica e do Aparelho Digestivo. Fez
também cursos na área de Administração Hospitalar e de Medicina do Trabalho. Atuou em inúmeros congressos, ora na condição de participante, ora apresentando trabalhos científicos.
Proferiu aulas, palestras e con-

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

ferências sobre os mais diversos
assuntos.
Colou grau no dia 8 de dezembro de 1954, dia de Nossa
Senhora da Conceição, como
era da tradição.
Casou-se com Eugênia
Christina de Oliveira e do casamento nasceram os filhos: José
Falcão, Artur Guilherme, Ana
Cristina e Leonardo, já falecido.
Exerceu a profissão no
SESI, INAMPS e INPS, como
médico assistencial ou como perito. Foi também médico na Federação Pernambucana de Futebol e no serviço médico do
Hospital Getúlio Vargas. Foi chefe de Gabinete do Secretário de
Saúde do Estado de Pernambuco em três mandatos diferentes.
Foi membro de Conselhos de
órgãos ligados à Secretária de
Saúde ou em outras instituições
de saúde.
Dr. Falcão participou de associações de Especialidades
Médicas, da Associação Médica de Pernambuco e do Sindicado de Médicos de Pernambuco, quer como associado, quer
como dirigente, exercendo vários cargos em suas diretorias
Foi membro fundador da
UNIMED; presidente da Associação de Médicos Peritos de
Pernambuco. E no que diz respeito a nós, pela sua proximidade, ele foi presidente até o seu
desaparecimento do Instituto
Pernambucano de História da

Medicina e criador, fundador e
organizador do Museu da Medicina de Pernambuco que hoje
leva também o seu nome, por
nossa iniciativa.
Honrarias por ele recebidas:
Medalha do Mérito Maciel
Monteiro; Ordem do Mérito dos
Guararapes; Placa de Honra ao
Mérito da UNIMED; Medalha
dos 20 anos do LAFEPE; Diploma de Sócio Benemérito da Sociedade Brasileira de Pericias
Médicas e outras.
Era membro da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores,
desde 1976, e da Academia Pernambucana de Medicina desde
1996, tendo sido o seu secretário geral por mais de uma década.
Faleceu em 17 de agosto de
2016.
Luiz Barreto

Aniversariantes
Os que fazem a SobramesPE parabenizam os aniversariantes do mês de outubro:
3 - Cláudio Aguiar
8 - Elizabeth Brandt Feijó
12 - Luiz Barreto
Rosa Pena
16 - Alaíde Correia Lima
17 - Zélia Monte Bezerra
Flávio Chaves
Olimpio Bonald Neto
Telma Brilhante
20 - Nadjânia Nogueira
22 - Bernadete Serpa Lopes
André Luiz Castilho Freire
23 - José Maria Chaves
Mauro Barbosa de Arruda
Walter Whitton Harris
24 - Fernando Aguiar
27 - Sérgio Barbosa Bruscky
28 - Alfredo Pereira da Costa
29 - Rommel Werneck

