
tificado de imortal da Academia. “Para 

nós é uma honra e uma alegria muito 

grande receber os novos acadêmicos. A 

presença de todos nesse evento, dos ex-

presidentes, é de suma importância para 

os acolhermos em nossa Academia”, 

comentou José Almir Adena. 

Numa solenidade com a presença  do 

primeiro presidente da Academia de 

Medicina de Mato Grosso Dr. Gabriel 

Novis Neves, representando todos os 

ex-presidentes, membros da Academia 

Mato-grossense de Letras e de vários 

médicos, familiares e estudantes de 

medicina foram empossados mais 5 

acadêmicos. 

 

O DR. JOSÉ PEDRO RODRIGUES 

GONÇALVES que teve como patrono 

DR. AGUILAR VIEIRA DO NASCI-

MENTO, DRA. HILVANETE MON-

TEIRO FORTES que teve como pa-

trono DR. JOSÉ MONTEIRO DA 

SILVA, DRA. NATASHA SLHES-

SARENKO que teve como patrono 

DR. FARID SEROR, DRA.  ISABE-

LA BENVENUTI SOARES CAM-

POS AMARAL que teve como patro-

no DR. HUGO LEOPOLDO SOA-

RES CAMPOS e DR. HARUKI 

MATSUNAGA  que teve como patro-

no DR. JOÃO BERNARDO CORRE-

A DA COSTA. 

 

O presidente da Academia Dr. José 

Almir Adena agradeceu a presença de 

todos os presentes e em especial da 

Presidente da Academia Mato-

grossense de Letras, Sra. Marília Bea-

triz de Figueiredo Leite e do seu ex-

presidente, Dr. Eduardo Mahon, res-

ponsáveis pelas avaliações e premia-

ções dos contos inscritos no Primeiro 

Concurso de Contos da AM-MT. 

 

Todos os empossados receberam a  

pelerini , a medalha de mérito e o cer-

Com o intuito de incentivar e mostrar que entre os médicos e 

estudantes de medicina também têm escritores talentosos, 

além da atuação na área médica, a Academia de Medicina de 

Mato Grosso realizou o 1º Concurso de Contos para os mé-

dicos e estudantes de Medicina do estado. 

 

Cada médico ou acadêmico de medicina pôde participar 

com três contos cada um. 

Os contos foram numerados e código e encaminhados à Aca-

demia de Letras de Mato Grosso em que seu ex-presidente 

Dr Eduardo Mahon gentilmente analisou a questão literária e 

com sua equipe escolheu três  contos, sendo que o terceiro 

lugar teve um empate de dois contos que foram escritos pelo 

mesmo autor, o estudante de medicina John Nascimento que 

escreveu “Humanos e Baratas” e “Nota Máxima” que podem 

ser conferidos na íntegra no link http://

academiademedicinamt.com.br/Post/372/3-lugar-concurso-

de-contos . 

 

Em segundo Lugar a vencedora foi a Dra. Luciana Orsi Ri-

beiro Pateiro que escreveu “A Traição” que pode ser conferi-

do na íntegra no link http://academiademedicinamt.com.br/

Post/369/2-lugar-concurso-de-contos . 

 

E finalmente o vencedor do concurso de contos, o Dr. Eduar-

do Diniz autor do “A noite em que fui velado” que está a 

disposição para leitura no link http://

academiademedicinamt.com.br/Post/371/1-lugar-concurso-

contos . 

 

O presidente da Academia de Medicina de Mato Grosso José 

Almir Adena agradece a participação de todos e informa que 

Academia de Medicina empossa       

novos acadêmicos  

 

   S E T E M B R O / 2 0 1 6                                    

Mulheres surpreendem e levam  

   os três primeiros lugares do  

       Concurso de Fotografia  

O 1º Concurso de Fotografias promovido pela Acade-

mia de Medicina de Mato Grosso teve em torno de 30 

participantes que enviaram suas fotos tiradas do coti-

diano com tema livre, de momentos que julgaram in-

teressantes e compartilharam com o público. 

 

Foram fotos de máquinas amadoras e celulares que 

mostraram o olhar fotográfico de um profissional a-

lém-consultório. 

 

As fotos também recebiam números e eram enviadas 

para o fotógrafo Dr. Mike Bueno que selecionou sem 

conhecer os autores, apenas pela beleza e técnica de 

fotografia.  

 

E as premiadas desse 1º Concurso de Fotografia fo-

ram três médicas mulheres.   

 

Primeiro Lugar: Doutoranda Acadêmica de Medicina 

da UFMT Talissa Bandeira 

 

Segundo Lugar: Dra Glória Martinez Grazziotin 

 

Terceiro Lugar: Dra Dely Cristina Martins 

 

“Parabéns a todas as vencedoras e aos participantes”, 

agradece o presidente da Academia de Medicina de 

Mato Grosso Dr. José Almir Adena. 

 Concurso de Contos mostra escritores 

talentosos na classe de médicos  

  POSSE 

   Novo acadêmico lança livro com  

renda em prol do Hospital de Câncer          

Após a solenidade de posse dos novos acadêmicos, o médico Dr. José Pedro Rodri-

gues Gonçalves o livro “Tragicomédicas”, cuja renda será revertida para o Hospital de 

Câncer de Mato Grosso. 

 

“O Tragicomédicas é um livro de crônicas, escrito a partir de fatos de uma vida que se 

transformou em livro. São histórias de uma vida muito bem vivida, dedicada ao cuida-

do aos seus pacientes, tratados sempre com muito carinho e respeito, sempre privilegi-

ando o cuidado antecipado pela saúde, a prevenção, antes da cura pelos remédios e 

intervenções médicas”, disse ele. 
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