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Sobrames-PE na internet
Conforme estamos informando nos últimos meses, finalmente a regional pernambucana da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores tem
a sua página na Internet.
Agora podemos dizer que
a página da Sobrames-PE está
pronta, mesmo ainda necessitando de pequenos ajustes, mesmo não estando totalmente carregada com as informações necessárias. E isso demanda tempo e esforço dos administradores da página
- no momento a cargo de Paulo
Camelo e Luiz Barreto - e, obviamen-
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te, colaboração e participação de todos os sobramistas.
A lista de associados já está implantada - esperamos que cresça -, embora esteja no início a
alimentação das obras de cada sobramista.
A galeria de fotografias será sempre acrescida de mais e mais fotos sugestivas da atividade da
Sobrames-PE, além - como não poderia deixar de
ser - de fotografias artísticas e históricas.
Visitem. Registrem seus comentários a respeito e voltem quantas vezes quiserem para acompanhar a evolução deste novo veículo de comunicação da Sobrames.
Vejam ali também nossos boletins mensais,
prontos para serem lidos, baixados e impressos.
Paulo Camelo
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Cláudio Pina discorre sobre
Octávio de Freitas

Diretoria da FENAM faz
visita ao Memorial

Nosso confrade Cláudio Renato Pina Moreira foi convidado pela Academia Piauiense de Medicina, por intermédio do presidente Luiz Airton
Santos Júnior, para proferir palestra sobre o professor e médico José Octavio de Freitas.
A solenidade foi realizada no dia 29 de março
na Assembléia Legislativa do Estado do Piauí,
constituindo-se uma justa homenagem ao ilustre
piauiense Dr. Octavio de Freitas, que dedicou sua
vida ao ensino médico no Recife.
A solenidade foi promovida pela Academia
Piauiense de Medicina e teve como tema “Vida e
Obra de Octavio de Freitas”.
Na mesma solenidade o Dr. Cláudio Pina fez
o lançamento do seu livro “Médicos piauienses
formados no Recife”.

O presidente da FENAM – Federação Nacional dos Médicos Dr. Paulo de Argollo Mendes,
acompanhado de toda sua diretoria, fez, no dia 12
de março, à tarde, uma importante visita ao Memorial da Medicina, interessados que estavam em
conhecer o Museu da Medicina de Pernambuco e
o Instituto Pernambucano de História da Medicina. Estando ausente o Dr. José Falcão, por motivo
de viagem, acompanharam os visitantes os médicos Luiz Barreto e Cláudio Pina.
Há o interesse da FENAM em promover a
implantação de uma Rede de Museus de História
da Medicina em nosso país e o Museu da Medicina de Pernambuco juntamente com o Museu de
História da Medicina do Rio Grande do Sul poderão ser pioneiros na implantação desse sistema.

Academia de Medicina
embeleza suas instalações
O presidente da Academia Pernambucana de
Medicina e sua diretoria resolveram fazer uma
ampla reforma nas instalações da instituição. Nesse sentido, foi convidada a arquiteta e ambientalista Ana Paula Ferraz para cuidar desse mister de
proporcionar mais beleza e conforto à Academia.
Foto: Luiz Barreto

Eleição para a Academia
Pernambucana de Medicina

Foto: Luiz Barreto
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Recentemente foram eleitos para a Academia
Pernambucana de Medicina os médicos abaixo
citados.
Dr. Alcides Codeceira Júnior foi eleito para a
Cadeira n° 30, antes ocupada pelo professor Manuel Caetano de Barros. Sua posse será no dia 16
de abril, às 20 horas, no Memorial da Medicina
de Pernambuco.
Foi eleito também o Dr. Reinaldo de Oliveira
para a cadeira n° 48, que era ocupada pela professora Mirian Kelner.
Parabéns para os novos Acadêmicos.

Prof. Bezerra Coutinho
foi tema de palestras
O professor Bezerra Coutinho foi tema
de palestras proferidas pelo professor José
Eulálio Cabral na Academia Pernambucana de Medicina, no dia 25 de março, a convite do presidente Geraldo Pereira.
Outras instituições culturais, como o
Instituto Pernambucano da Medicina (dia
25/3) e o Centro de Ciências da Saúde (dia
31/3), promoveram também homenagens
ao ilustre mestre pelo centenário do seu
nascimento.
Foto: Luiz Barreto

Resumo da reunião literária
do mês de março

Instituto Pernambucano de
História da Medicina

No dia 25 de março o Instituto PernambucaEm 2 de março de 2009 a Sobrames-PE realizou sua tradicional reunião literária mensal. Sem- no de História de Medicina fez mais uma sessão
pre com início às 8 e meia da manhã, com aproxi- literária com apresentação dos seguintes trabalhos:
1)
Biografia de um
madamente 3 horas de duração.
médico “vida e obra de BeO presidente Paulo Camelo discorreu sozerra Coutinho” pelo mébre as contingências que levaram ao canceladico Cláudio Pina;
mento do sétimo congresso da UMEAL, em
2)
Médicos
na
Portugal, falando também sobre a Jornada
Berlinda , pelo médico
Nacional que ocorrerá em setembro, em São
Mário Vasconcelos GuiPaulo, e sobre a visita do presidente nacional
marães e
da Sobrames, José Maria Chaves, a nossa re3)
Liga Pernambucana
gional.
Contra a Tuberculose, pela
Falou, também, sobre o lançamento do
bibliotecária Virgínia Barlivro de Paulo Paiva “Ponte Giratória”.
bosa.
Na sessão literária, houve a participação
Virgínia Barbosa
Como informações
de 10 confrades e um escritor visitante.
Foto: Luiz Barreto
gerais, o médico Luiz BarGustavo Trindade Henriques voltou à tribuna, para defender o tema “Perseguindo a imor- reto teceu considerações sobre a visita do presitalidade”. Seguiram-se a ele: Cícero Ferreira Cos- dente da FENAN – Federação Nacional dos Méta, Flávio Alencar (que lançou seu novo livro dicos Dr. Paulo Argollo e sua diretoria ao Museu
“Contos e mais contos” e um CD com a música da Medicina e sobre o convênio a ser celebrado
entre a FENAM o Museu da
“Pontos de partida”), Rubem FranMedicina de Pernambuco
ca, Paulo Paiva, Eni Teixeira e Mapara a criação da Rede Braria do Céu (em apresentação conjunsileira de Museus da Históta), Vilma Clóris, Djanira Rego Barria da Medicina.
ros, Fátima Calife e Arimá MaraHouve ainda a posse
nhão. Finalizando, foi convidado o
com entrega de Diplomas
escritor Cássio Cavalcanti, membro
dos sócios Renato Dornelas
da diretoria da UBE-PE, que anunCâmara e Amaury Pereira da
ciou o lançamento de seu livro “Nara
Foto
do
acervo
de
Luiz
Barreto
Silva.
Leão, a musa da Bossa Nova”.
Foto: Luiz Barreto

Visita do presidente nacional da Sobrames
Em cumprimento a cronograma de visitas a todas as regionais da Sobrames, o presidente
José Maria Chaves, acompanhado do vice-presidente João de
Deus Pereira da Silva, esteve no
Recife nos dias 19 e 20 de março. Chegaram de ônibus, procedentes de João Pessoa. No TIP
esperava-os o presidente Paulo
Camelo.
No mesmo dia 19, foi realizada reunião de boas vindas à
comitiva, na sede da SobramesPE, às 15 horas.
Estiveram presentes à reunião, além de José Maria Chaves e de João de Deus Pereira, o
presidente da regional, Paulo
Camelo, o vice-presidente, Luiz
Barreto, os confrades Mário
Guimarães, Maria do Céu de
Ataíde e Waldenio Porto, em

cuja residência ficaram hospedados os
visitantes.
Após apresentação e troca de informações da reunião,
os visitantes foram
convidados pelo Dr.
Luiz Barreto, diretor
do Memorial da Medicina de Pernambuco, a visitar suas deFoto do acervo de Luiz Barreto
pendências, detendo-se
mais tempo nas instalações do Museu da Medicina de Pernambuco.
Depois foram conhecer o auditório 1, onde realizamos nossas reuniões
mensais.
Terminamos com um
jantar no Recanto do Picuí.
Foto: Paulo Camelo
O dia 20 ficou livre para os visitantes,
Aniversariantes
por conta do Dr. Waldenio Porto, que os
No mês de abril aniversari hospedou.
am os seguintes confrades:
Na manhã de 21 7 - Sônia Carneiro Leão
de março seguiram, 19 - Garibaldi Bastos Quirino
de ônibus, para Ma- 23 - José Grimberg
ceió, onde fariam vi- 24 - Waldemir Miranda
sita semelhante àqueEni Ribeiro Teixeira
la regional.
29 - Lúcio Ferreira (foto).

Foto: Luiz Barreto
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