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Geraldo Távora e Meraldo Zisman
A medida que vamos analisando e mergulhando no universo dos ex-presidentes da SOBRAMESPE é que podemos mais perceber o grande valor
daqueles que estiveram à frente dos destinos da
nossa associação. Alguns enfrentaram a tarefa de
fundá-la e arregimentar companheiros; outros, de
consolidá-la; e, quando a entidade já estava bem
marcada regionalmente, a de divulgá-la e mostrá-la
às demais congêneres no país, participando ativamente dos congressos e até mesmo da direção nacional. Não é por acaso que a nossa SOBRAMES é,
seguramente, uma das mais atuantes. A força transmitida por aqueles que presidiram a nossa regional
pode-se ver naqueles que a dirigem hoje. A mesa
da nossa presidência está logo abaixo do quadro dos
ex-presidentes; é como se os seus retratos os mantivessem ainda atuantes, presentes, e decidindo nosso destino. Hoje, trazemos a lembrança de dois deles: José Geraldo Távora e Meraldo Zisman.
JOSÉ GERALDO TÁVORA – 14º e 15º presidente (dois mandatos sucessivos – 1998-1999 e
2000-2001). Nasceu em Bom Jardim, Pernambuco,
em 17 de novembro de 1920 e faleceu em 07 de
agosto de 2003. Médico graduado pela Faculdade
de Medicina da Universidade do Recife em 1947.
Dedicou-se às doenças pulmonares e à tuberculose. Foi durante muitos anos presidente do Centro
Médico Octávio de Freitas (antiga Liga Pernambucana Contra a Tuberculose, fundada por Octávio de
Freitas) e no qual, entre outras funções, deu continuidade à publicação do Boletim Educativo, trazendo neles matérias literárias, históricas, além de outras informações úteis. Foi um dos fundadores da
Academia Recifense de Letras. Sua atuação à frente dos destinos da SOBRAMES-PE não se limitou
ao âmbito regional, estimulando a presença dos sócios e trazendo novo sangue para as reuniões; participou ativamente dos congressos realizados em seu
período, estimulando a inscrição de trabalhos de outros membros; colaborou em várias publicações nacionais. Durante sua gestão o jornal Joli Sobrames,
editado por Luiz Fernandes Soares no Rio Grande
Sul, mantinha um espaço para as publicações de
nosso Estado. Entre 1998 e 2001, sob sua supervisão, a SOBRAMES-PE publicou “Ensaios NietzsSociedade Brasileira de Médicos Escritores
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che – Filosofia e Abath”, “Presença poética na SOBRAMES de Pernambuco”, “Relembrando Adalberto Belo”, “Saudade Viva”, “Valdemar Vivo”, além
dos números 11 a 17 da Revista Oficina de Letras.
Deixou várias obras, entre as quais “Ginásio de Limoeiro – Evocações”, “Octávio de Freitas – um
homem à frente de seu tempo”; “Presença médica
da Academia Pernambucana de Letras”; “Cheiro da
terra” e “Religiosidade da minha terra – Orobó –
Pernambuco”. Seu falecimento, muito certamente,
deixou um vazio muito grande em nossas reuniões.
MERALDO ZISMAN – 16º presidente (20022003) – Nasceu no Recife em 05 de outubro de 1934.
Médico graduado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Recife em 1958. Pediatra com atuação no Recife. No momento, dedica-se à psicoterapia de jovens. Doutor em medicina (1971) e docente livre (1978) de Puericultura da Faculdade de
Medicina da UFPE. Concorreu ao cargo de professor titular de Pediatria da mesma faculdade (1985),
aprovado, mas não classificado. Professor titular e
regente de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas. Professor Emérito da UFPE. Durante sua
gestão à frente dos destinos da SOBRAMES-PE foi
editado o livro “Encontro com a poesia”, bem como
os números 18 a 20 da Revista Oficina de Letras.
Escreveu, entre outros, os seguintes livros: “Nordeste pigmeu, uma geração ameaçada”, “Jacob da
Balalaica”, “Eu Digo”, “Marranismo”; “Pequenos
escritos de um médico”. Em 2002 ele escreveu no
editorial da nossa revista: “Graças ao grande número de livros publicados pelos confrades de Pernambuco, além de palestras e demais atividades literárias, participações em congressos e jornadas, firma-se e se confirma casa vez mais a Sobrames.”
Entre os dias 09 e 10 de junho de 2003, Meraldo,
como presidente da nossa regional, coordenou a I
Jornada Nacional Neves Manta, que ocorreu no
Recife. Também estimulou visitas culturais, entre
elas a Goiana, em homenagem a Correia Picanço.
Meraldo Zisman permanece atuante nas nossas reuniões, seja apresentando trabalhos, seja colaborando e dando sua opinião com os escritos literários
de outros associados.
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Concurso literário

Inaugurações de melhorias na
Sobrames-PE

HISTÓRIA
Luiz Barreto

Voltamos a lembrar a todos os associados que
divulguem o Concurso Literário Sobrames-PE 40
Anos, cujo prazo de entrega dos trabalhos vence
neste mês de julho. O público alvo são todos os
estudantes de medicina das faculdades pernambucanas e todos os médicos atuantes em Pernambuco ainda não pertencentes à Sobrames.

Concursos da Sobrames-BA
e da ALACE
A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores - Regional BA está promovendo o III Concurso Literário dos Profissionais de Saúde de Nível
Superior e Estudantes de Medicina da Bahia.
Orientações no site: www.sobramesba.com.br.
ALACE
A Academia de Letras e Artes do Ceará lançou o II Concurso Nacional “ALACE VALORIZA A CULTURA”. O Concurso inclui as categorias Prosa (crônica) e Versos (trovas), com inscrição prevista para o período: 09 de junho a 08 de
setembro de 2012. Regulamento em
www.academia-alace.com.br/
intercambio.html#academias-4

Estimulante é folhear estes documentos mais
antigos que se constituem como o acervo da nossa Sobrames.
Hoje tinha em mãos um livro do tipo ata, em
papel pautado, tamanho ofício, com 200 folhas
que foi aberto pelo então presidente da Sobrames
Dr. José Geraldo Távora. Na sua folha de rosto
estava anotado: “Sobrames-PE Servirá este livro
para receber assinaturas de visitantes e de participantes de eventos especiais. Recife, 01 de junho
de 1998. Gerado Távora – Presidente.”
Esse livro, agora no mês de junho de 2012,
depois de quatro anos, termina sua função, pois
lhe restam apenas suas duas últimas folhas, as de
números 199 e 200, para receberem assinaturas,
principalmente dos que trabalham ou frequentam
o dia a dia da instituição e dos visitantes que aparecerem. Pude verificar nas suas páginas eventos
importantes que ocorreram na Sobrames e ali estão depositadas as assinaturas e as almas daqueles participantes.
Registram-se no livro, na sua primeira página e verso, as assinaturas de 55 participantes que
estiveram presentes na inauguração, no dia 01 de
junho de 1998, das melhorias introduzidas na sede
da instituição, com novos mobiliários, quadros de
pinturas doados por médicos, mesa do presidente
e de reunião da diretoria, estantes, espelho, e a
entronização da fotografia do Dr. Guilherme Abath
na Galeria dos Ex-Presidentes, solenidade esta que
foi seguida de um coquetel. Tudo isso aconteceu
depois da reunião plenária daquela manhã.
Naquelas duas primeiras páginas dava para
identificar quase todas as assinaturas; ali, aquelas
páginas estavam impregnadas pela tinta das canetas de Geraldo Távora, Meraldo Zisman, Luiz Barreto, Guilherme Abath, Salomão Kelner, Jamesson Ferreira Lima, José Otávio, Humberto Paulo,
Arimá maranhão, Paulo Camelo, Rubem Franca,
Miguel Doherty, Rosa Guerra, José Leal, Lucídio
de Oliveira, Adonis Carvalho, Neise Gondim, e
tantos outros. Não dá para citar todos.
Logo mais esse livro fará parte do acervo cultural da Sobrames, encerrando em suas páginas
fatos e nomes que serão guardados na memória e
no coração dos sobramistas de Pernambuco.

Faleceu Nicolino Limongi
Lamentamos informar que o
nosso confrade Nicolino Limongi
faleceu no dia 12 de junho.
Nascido em 6 de maio de
1916, formou-se em medicina em
1940 pela Faculdade de Medicina
do Recife, depois integrante da
Universidade do Recife. Especializou-se em Pediatria e Puericultura.
Nicolino era o mais antigo sobramista, ingressando na nossa instituição em 1973, um pouco menos de um ano depois da criação
da Sobrames.
Foi ele o primeiro a apresenFoto: Paulo Camelo
tar trabalho literário numa reunião
em 28 de maio de 1973, uma crônica intitulada “Crepúsculo” e o
poema “Deixa janeiro chegar”.
Foram muitos os seus trabalhos literários publicados na Revista Oficina de Letras.
Publicou os seguintes livros: Mensagem de Natal (1961); Turma de 1940 (1961); Descompasso e ressonância (1976); Poesia e
prosa do Nordeste (1981); Os cinco dedos (1981); Libelo do silêncio (2003).

Palestra da Academia de
Medicina sobre a Febre
Amarela
A Epidemia da Febre Amarela em 1685 foi
tratada em conferência na Academia Pernambucana de Medicina pelos confrades Geraldo José
Marques Pereira e Claudio Renato Pina Moreira.
O evento aconteceu no Salão Nobre daquela
Academia na manhã de 27 de junho.

Cláudio fala na
AALCO
A Academia de Artes, letras
e Ciências de Olinda, através da
sua diretoria, convidou o Dr.
Cláudio Renato Pina Moreira,
presidente da SOBRAMES –
PE, a proferir palestra sobre os
40 anos da instituição, no dia 10
de julho de 2012, às 15 horas,
na sede do Instituto Histórico de
Olinda.

Almoço de
confraternização
Estão programados para o
dia 1º de dezembro/2012, no
Recife Monte Hotel, o almoço
de confraternização e a entrega
das premiações da Sobrames
deste ano.
Oportunamente, serão informados os ganhadores dos Prêmios e também o preço da refeição.

José Maria Chaves toma
posse na Abrames
O Dr. José Maria Chaves, vice-presidente
Nordeste da Sobrames e pertencente à regional
Ceará, tomará posse, no dia 3 de agosto, na cadeira 3 da Academia Brasileira de Médicos Escritores, cujo patrono é José Antônio de Abreu Fialho,
ocupada anteriormente por Perilo Galvão Peixoto, Emmanuel Alves e Omar da Rosa Santos.

Palestra de Serufo

Fotos: Luiz Barreto

O Dr. José Carlos Serufo, da regional mineira
da Sobrames, virá a Pernambuco
para proferir palestra, na nossa reunião de 6 de agosto, dentro das comemorações dos 40 anos da nossa
Regional. O tema da palestra ainda
está a ser definido, mas já prenunciamos uma bela e proveitosa apresentação, pelo que conhecemos do
palestrante.

A cega mulher
Nosso confrade, o premiado contista Flávio Alencar, lançou,
na reunião literária de 7 de maio passado da Sobrames-PE, seu mais
recente livro de contos, intitulado “A cega mulher”.
Como nos outros livros publicados por Flávio, este apresenta
contos muito a seu estilo, tipos
novelescos, surreais, únicos.
Para setembro, está previsto outro: a segunda edição de
seu livro “Contos nunca contados”, revisada e alterada.

Livro de Bertoldo
Nosso confrade Bertoldo
Kruse lançou seu livro “Reflexões sobre a Realidade Social”
no dia 13 de junho, durante as
comemorações do 52º Aniversário de fundação do IMIP.

Lançamento do
Índice de Sócios
O Índice de Sócios da Sobrames está sendo preparado,
constando da relação os que estão em dia com os pagamentos
das anuidades de 2011 e 2012.
Os colegas que não efetuaram ainda o pagamento dessas
anuidades no valor, por cada
ano, de R$300,00, deverão se
dirigir à secretaria para saldar os
seus compromissos.

A Câmara Municipal de
Olinda homenageou, no último
dia 28, o Sr. Renato Telles Moreira, pai do presidente da SOBRAMES-PE, que estaria completando cem anos de existência
no último dia 23, outorgandolhe, post-mortem, a Medalha
Aluizio Magalhães.
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A Sobrames-PE parabeniza
os aniversariantes de julho:
4 - Cláudio Renato Pina;
20 - Gentil Porto;
Milton Lins;
21 - Luiz Carlos Diniz;
25 - Djanira Silva;
29 - Waldenio Porto;
31 - Carlos Cavalcanti.

Homenagem da Câmara Municipal de
Olinda a Renato Telles Moreira

EXPEDIENTE
Presidente:
Cláudio Renato Pina Moreira
Vice-presidente:
Luiz de Gonzaga Braga Barreto
Secretário:
Paulo Camelo de Andrade Almeida
Tesoureiro:
Mário Vasconcelos Guimarães
Diretora Cultural:
Eni Maria Ribeiro Teixeira

Aniversariantes

Apoio:

Homem simples e tímido, o
homenageado, que faleceu em
1994, possuía um enorme arquivo entre anotações pessoais e
recortes de jornais sobre a história de Pernambuco e, muito
especialmente, sobre a de Olinda, material este que foi doado
pelos seus filhos para o Arquivo
Público de Olinda, constituindo mais de 50% do que está ali
arquivado, e que está à disposição dos pesquisadores.
Na ocasião foi lançado o
CD “Notas para a história de
Pernambuco – 1800-1994”, de
autoria de Renato Telles Moreira e coordenado por Claudio
Renato.

