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Paulo Almeida toma posse na cadeira 50

O médico e profes-
sor Edmundo Machado 
Ferraz, faleceu em conse-
quência de um mieloma 
múltiplo, câncer das célu-
las plasmáticas da medu-
la óssea, em 20 de setem-
bro, aos 77 anos.

Graduado pela Universi-
dade Federal de Pernam-
buco, com doutorado e 
livre-docência em Medici-

na também pela UFPE, pós-doutorado no Guy’s Hospital 
da Universidade de Londres, foi um dos mais renomados 

Leia ainda

UFPE, diretor-superintendente do Hospital das Clínicas e 

Em 2015, presidiu a Academia Pernambucana de Me-
dicina e em 2014, homenageado com o título de profes-

realizar uma cirurgia bariátrica.

O médico-escritor Paulo José de Almeida tomou posse 
na cadeira número 50, da Academia Pernambucana de 
Medicina, em solenidade realizada no dia 13 de setembro 
último, no auditório do Memorial da Medicina. 

las Câmara e Ênio Cantarelli para conduzir o novo acadê-
mico ao recinto.  Mais detalhes na página 2.

Gilson Edmar revela sonho dourado de Octávio de Freitas • Fernando Cavalcanti 

Hildo Azevedo preside a WFNS
vedo, vice-presidente da APM, 
foi eleito em 23 de agosto na 
Turquia, presidente honorário 

foi secretário-geral da entidade 

candidatos e, para ser aprovado, teria que alcançar mais de 
é o único brasileiro nesse seleto grupo. “Cheguei até onde 
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Paulo Almeida toma posse na cadeira 50
acadêmico Fernando Pinto Pessoa, 
que fez um retrospecto da trajetória 
Paulo Almeida, de quem foi profes-
sor, ressaltando sua reconhecida 

-
rácico. Lembrou que Almeida pos-
sui mestrado em Cirurgia Torácica, 
e é autor de inúmeros capítulos em 
livros sobre a matéria, com mais de 

-
internacional. Acrescentou a criativi-
dade e destreza do novo acadêmico 
ao inventar ferramental cirúrgico, 
concebido à necessidade do cotidia-

O discurso de posse, em tom de 
agradecimento, se resumiu às pes-
soas que marcaram efetivamente a 
vida de Paulo Almeida. Inicialmente 
saudou os componentes da mesa, 

de ocupar a cadeira que teve Manuel Arruda Câmara como patrono e Adô-
nis Carvalho seu último ocupante. Lembrou as suas origens em Garanhuns, 
agradeceu aos professores, declarou seu amor à família e à Medicina e 

Gilson Edmar revela sonho dourado de Octávio de Freitas
Acadêmico Gilson Edmar Gonçal-

UFPE, membro titular da APM e da 
APC proferiu palestra O sonho dou-

presidente Gentil Porto e contou com 
a presença das representantes da 
Carmem Chaves e Jane Lemos.

O palestrante iniciou sua apresen-
dos 100 anos da Faculdade de Medicina da UFPE, enfocando, 
sobretudo, o momento de aulas ministradas por renomados 
docentes de diversas épocas e outras atividades, bem como 
de prédios, recintos, móveis e objetos de arte, como um qua-
dro pintado por Murillo La Greca, “fotos que registraram di-
versas épocas passando por 1927 quando a Faculdade se 

-
ça da Faculdade de Medicina para a Cidade Universitária 
e mostrou com detalhes o projeto daquele prédio, conce-

bido em 1949, pelo arquiteto Má-

1958, pelo presidente Juscelino 
-

vernador Cordeiro de Farias. Fez 
um relato evocativo de persona-
gens de seu tempo, dos trotes es-
tudantis no primeiro e no último 
dia de aula e encerrou a coletâ-
nea com a foto do ipê amarelo, 
que segundo ele, ao mostrar suas 

branco, possivelmente realizado entre os anos de 1927 e 
-

sivos vultos da Medicina pernambucana, bem como ima-
gens colhidas durante funcionamento dos hospitais Pedro II, 

-
da e Centenário. 

Ao concluir a palestra, Gilson Edmar entregou ao presi-

como um passeio ao passado e defesa da memória. Comen-
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Pernambuco na poética de João Cabral de Melo Neto
-

demia Pernambucana de Letras, realizou palestra em 
-

universal enfocada a partir da infância vivenciada nos 
engenhos de cana-de-açúcar, às rodas de literatura no 

-
ranjou um emprego que lhe fez se mudar para lá.
tarde sua poesia foi assemelhando-se a uma pintura abs-

-
-

presente na sua obra tem a real plataforma da sua escrita 

um curso superior. “Homem de hábitos reservados, viveu 
-
-

escritores de renome entre os do movimento regionalis-

-
bre a sua obra e coligidas pela palestrante.  

-
-

mas feito nos anos de 1950 e analisou detalhe de cada 
estrofe, destacando a crítica social do conteúdo. Fez refe-
rência ao poema O rio,  premiado em concurso literário 

-

Fernando Cavalcanti é membro da RSM 
O acadêmico Fernando Cavalcanti aceitou convite 

-
cine. Conhecida internacionalmente como um dos princi-

de 400 eventos acadêmicos e públicos,  abrangendo 60 
áreas de interesse especial, além de se constituir num fó-
um acervo de vídeos de leituras-chave on-line, destinado 

-
médica, odontológica ou veterinária, tem como mote 

-

valcanti, aos membros 
associados é aberta 
para aquelas mesmas 

-
-
-

cialmente com troca de 
e prática da Medicina. 
Para que se tenha uma 
ideia, dentre seus mem-
bros, destacamos Char-

-
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APM aponta soluções para o
 Memorial da Medicina

desacordo com os princípios do Me-
morial da Medicina foram os temas da 
Federal de Pernambuco professor Aní-
Pernambucana de Medicina, em 7 de 
agosto, na sede da APM. O prédio, onde 
funcionam atividades médicas culturais 
desde 1927 é patrimônio da UFPE e 

Escritores, Instituto de História da Medi-
cina e a própria APM, além da Covest, 
entidade ligada à UFPE.

O presidente Gentil Porto fez ver ao reitor que, na-
estudaram a Medicina em nosso estado “e possui um 

tário de Governo, acadêmico Antônio Carlos Figueira, 
te ao Memorial, sucateada pelo malogrado projeto de 

de aulas de Museologia no Memorial “o que revela o 
cia, fez duras críticas ao uso de atividades incompa-

gitais e antenas para TV, e, ultimamente, se projeta 

assunto fosse conduzido sob o ponto de vista institu-
morial as realizadas fora do campus da UFPE. Ocupa-

como prioridades imediatas.
Fazendo uso da palavra, o vice-presidente da APM, 

e solicitou que o reitor indicasse um interlocutor en-
tre a UFPE e APM. A acadêmica Ester Azoubel referiu 
atividades educacionais como prioritárias na ocupa-

mostrou as áreas mais afetadas, “sobretudo por in-
um entusiasta do Memorial e sugeriu que eventos de 
dinâmica ao espaço.

 


