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Arraiá do Dotô Poesia Cura Medicina e Arte

Suspensa há dois anos, a  
Festa Junina da AMBr foi 
um verdadeiro sucesso. 
Confira, nesta edição es-
pecial, as belezas do Ar-
raiá do Dotô 2022.

Médicos oferecem seus 
versos para esta edição 
especial e o fazem den-
tro de matizes e senti-
mentos que permeiam 
as celebrações de junho.

A editoria entrou no cli-
ma e trouxe uma interes-
sante história sobre São 
João.
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São João do Brasil
A Médico em Dia chega em edição especial para registrar as alegrias, a história, as 
peculiaridades da festa mais tradicional da Associação Médica de Brasília - o Arraiá do 
Dotô. Este ano ela aconteceu dia 10 de junho tendo como tema: São João do Brasil.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

5

O Arraiá do Dotô
As festas juninas da Associação Médica de Brasília acumulam inúmeras histórias 

e exemplos de parceria, entusiasmo e dedicação desde os seus primórdios. Trazem 
consigo também lembranças e saudades de colegas que já partiram mas deixaram sua 
marca nessa tradição festiva da AMBr. Eles compreenderam, desde logo, que estava ali 
uma bela oportunidade para agregar a classe médica, trazer-lhe alegrias e arregimentar 
fundos para alavancar patrimonialmente a instituição.

Já corria nova gestão. Dr. Ranon era o Presidente, Dr. Mestrinho o Vice. Ambos, no 
ensejo de divulgar o imóvel, decidiram promover a 1ª edição da festa junina, na atual 
sede da AMBr.

Os primeiros eventos ocorreram ainda na sede antiga, localizada na 713/913 Sul, 
planejados para um número muito menor do que é hoje. Mas, desde sempre, foi um 
sucesso. Tanto, que logo, o espaço não comportava mais. Foi assim que em 1996 o 
saudoso Dr. João Neri Botin, então Presidente da AMBr, resolveu levar a festa para sua 
própria casa no SMPW, onde havia um grande espaço, logo ocupado por cerca de mil e 
duzentas pessoas que aderiram ao festejo. Também em sua gestão, o Clube do Médico 
saía do sonho para a realidade, sendo este terreno atual, no Setor de Clubes Esportivos 
Sul, finalmente comprado.
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De forma muito respeitosa saudamos as bonitas festas juninas que acontecem em 
nossa cidade. Mas o modelo da festa Arraiá do Dotô, se diferencia das outras. Em quê? 
Em tudo!

As diferentes gestões que os sucederam, inclusive com o próprio amigo Mestrinho 
já na condição de Presidente, mantiveram a proposta da festa no modelo em que ela foi 
concebida: ALL INCLUSIVE. O convite dando acesso à plenitude do evento.

O preço do convite inclui desde as atrações musicais, à primorosa decoração, sendo 
que os belíssimos stands dos patrocinadores formam por si só, um lindo cenário. O amplo 
estacionamento, as brigadas de incêndio, a sinalização temática de todas as estruturas 
de apoio (banheiros, posto médico, uber/taxi), a ausência de filas nas barracas, as 
queimas de fogos de artificio, as atrações que já começam na própria entrada da festa, 
a apresentação de requintada quadrilha, o conforto de cadeiras para todos!

Às vezes somos questionados pelo valor do convite e pelo fato destes só poderem 
ser adquiridos por meio de médicos associados, que incluem, sob sua responsabilidade, 
familiares e amigos. Isso garante à festa um perfil de tranquilidade e segurança sempre 
elogiados.

Somos ainda questionados por alguns que não bebem ou fazem dietas especiais 
e se sentem “pagando” pelos outros. Ou pelo fato do buffet cobrar valor integral para 
crianças acima de determinada idade.

Enfim, respeitamos os questionamentos, mas desejamos destacar o que encontra-
se resumidamente demonstrado nesta revista, e que constitui a maior das alegrias: A 
OPORTUNIDADE DE VIVER TUDO ISSO AO LADO DOS COLEGAS MÉDICOS e dos 
amigos em geral. Definitivamente, não tem preço! Ver diferentes gerações de médicos 
em fraterna celebração das nove da noite até quase o sol raiar, é bom demais!

Aproveitamos esta edição para abordar uma possibilidade de mudança na próxima 
festa junina: mesas previamente reservadas, sem custos adicionais.

E, por fim, o que mais os associados e público em geral destacam: a absoluta fartura 
de bebidas e comidas típicas que desde o início, e em praticamente todas as edições, 
têm à frente a qualidade dos serviços prestados pelo Coffee Break.  Não é exagero dizer 
que seu dono, nosso amigo Osmar, é mesmo um patrimônio da associação.

Recordo-me, com especial enlevo, que as estruturas ainda eram bem rudimentares. 
Porém, acompanhávamos aquela movimentação cheios de orgulho e felicidade, de sorte 
que tudo nos parecia maravilhoso!
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Aproveitamos para agradecer a compreensão de todo o corpo diretivo, que mais uma 
vez acatou a decisão de TODOS nós comprarmos nossos próprios ingressos, limitando 
assim a um número mínimo as gratuidades. 

Um pouco do que foi oferecido ao público este ano, está nesta EDIÇÃO ESPECIAL DE 
SÃO JOÃO, onde algumas editorias e colaborações foram excepcionalmente suprimidas.

Bote na sua agenda e nos seus melhores planos o próximo Arraiá do Dotô, em junho 
de 2023. Idealize a felicidade, a saúde, a paz.

E por enquanto, reviva ou confira as belezas da festa deste ano, concebida sob o 
tema: SÃO JOÃO DO BRASIL! Que Deus abençoe nosso país.

Boa leitura!

Ognev Cosac
MÉDICO em DIA Março | Abril



Somos a AMBr
SOMOS A AMBr

O Arraiá do Dotô é feito por muitas mãos! Por meses uma equipe comprometida se 
movimenta para que tudo saia com perfeição!
Desde o planejamento logístico à venda de convites, tudo é realizado pelo time da AMBr.
Nossos sinceros agradecimentos por tamanha dedicação. Sem vocês, não teríamos o 
melhor São João da cidade!
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São João do Brasil
“Olha pro céu, meu amor... Vê como ele está lindo...” 

E estava mesmo! Na verdade, um clássico céu de Brasília em mês de junho. A temperatura 
já em queda indicava que na madrugada ficaria mais frio, justificando a elegância do 
público com seus casacos, chapéus, botas e o xadrez predominante do evento.

Suspensa há dois anos por conta da pandemia, a festa junina da Associação Médica de 
Brasília foi realizada no dia 10 de junho com o tema São João do Brasil. 
Quem compareceu e quem optou por não ir, têm nesta edição especial um registro das 
cores, enredos, reencontros e encantos da mais tradicional festa da AMBr, o Arraiá do 
Dotô! En avant tous, ou melhor, “alavantú”!

9MÉDICO em DIA Março | Abril



A festa junina da AMBr é considerada uma das mais belas do Brasil e, muito provavelmente, 
única no seu formato e andamento. Detalhes como segurança, tema, toalhas nas mesas, 
conforto, decoração refinada e ambientação fazem dela um espetáculo que cativa o 
público. 
A oscilação em torno das permissões e restrições anunciadas pelo GDF há poucos 
dias do evento foram um desafio à parte a ser vencido, considerando-se a gigantesca 
logística e o respeito aos contratos firmados. 
As edições mais recentes da festa trouxeram nos anos de 2018 e 2019 os temas BRASÍLIA 
CIDADE DOS IPÊS e MANDACARU SOB O CÉU DE BRASÍLIA. 
Em 2022, com a retomada da festa, o tema escolhido foi SÃO JOÃO DO BRASIL, onde a 
decoradora Maria Helena buscou, em exíguo prazo, retratar um pouco das manifestações 
juninas em nosso país, com suas variações folclóricas, rítmicas e religiosas.

2019: Mandacaru sob o céu de Brasília. Decoração: A Cenografia (Bill)
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2022: São João do Brasil
Maria Helena, decoradora do 
Arraiá do Dotô 2022

Osmar, do Coffee Break, há mais de 20 anos conduzindo a 
gastronomia da nossa festa junina
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Fila pra entrar... rapidamente vencida quando as catracas foram liberadas. Pra amenizar 
a espera, a batida característica do folclore maranhense, do lado de fora, junto com 
o público, em graciosa apresentação do Bumba Meu Boi do Teodoro, um clássico da 
nossa cidade! Era o prenúncio para o cenário de entrada na festa, inspirado na beleza 
plástica da capital maranhense.

A Aber tura
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Dessa logística fizeram parte a sinalização, a orientação formal do Corpo de Bombeiros 
para a queima de fogos de artifício, a instalação de banheiros químicos complementares 
aos fixos, a limpeza e recolhimento intermitente de restos de comida e de copos 
abandonados nas mesas ou jogados ao chão, a contratação de brigadistas e agentes 
de segurança, o posto de atendimento médico, os limites em torno da fogueira, a 
montagem das barracas e das estruturas decorativas, o posicionamento das 700 mesas 
e de  duas mil e oitocentas cadeiras disponíveis ao público, entre outras inúmeras  
tarefas concluídas  com uma criteriosa coleta magnética de pregos porventura caídos  
no gramado após a montagem e desmontagem dos cenários.

Não é fácil! A dedicação extremada do corpo diretivo e dos servidores é ponto a se 
destacar.

Para a realização das festas juninas da Associação Médica de Brasília, um número sem 
fim de detalhes é cuidadosamente planejado para que todos tenham o máximo de 
conforto.

Estrutura
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Patrocínios
ALLCARE

ANADEM
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DASA

GRUPO ELO
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GRUPO SANTA

SABIN

Patrocínios
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SICOOB

A pandemia impôs a suspensão da festa por dois anos. Assim, contratos já firmados 
tiveram que ser minuciosamente avaliados para minimizar os impactos da majoração 
de preços e das circunstâncias econômicas que obrigaram alguns patrocinadores 
habituais a retirarem seu apoio à festa.

A ordem era: mais que nunca usar os recursos com absoluta responsabilidade e economia 
para que, de forma alguma, o evento representasse prejuízo para a Associação, mas 
sem comprometer a beleza e a renomada fartura da festa.  Agradecemos a confiança 
e destacamos as parcerias (aqui citadas em ordem alfabética) de: Allcare, Anadem, 
Dasa, Grupo Elo, Grupo Santa, Sabin e Sicoob.
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A Festa vai Começar...

Dr. Ognev Cosac, a gerente de eventos Christiane Villas, a decoradora Maria Helena, 
o Osmar do Buffet Coffe Break, funcionários e membros da Diretoria percorrem com 
olhares inquietos os cenários já finalizados. É perceptível que alguns fazem orações 
pedindo a proteção de Deus para a festa.

Ansiedade, cansaço, uma ou outra frustração pelo que não ficou plenamente como 
almejado e uma cumplicidade silenciosa e solidária entre os que sabem que deram o 
máximo de si pelo sucesso da festa.

Associados ligando na última hora para comprar convite. Gente que testou positivo 
para a COVID tentando repassar ingressos... Alguma conciliação possível... orientações 
finais...

E agora a sorte está lançada...
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A Festa Começa...
Portas abertas... alegrias chegando! No palco, já animando a galera, o DJ.
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O alvoroço costumeiro pela ocupação de mesas. O público pagante era de 2.279 
pessoas. Para estes, foram disponibilizadas 2 mil e 800 cadeiras, mas o corre-corre é 
normal e esperado. Todo mundo quer sentar perto de amigos. As famílias querem se 
acomodar juntinhas.
Quem já conhece bem a distribuição física da festa corre pra ficar onde gosta. Turma da 
pista de dança! Turma da tenda coberta! Turma das barraquinhas de comida!  Turma dos 
estandes! Os cumprimentos, os abraços de reencontros, a contemplação dos cenários. 
O puxa-puxa de mesas rapidamente altera o cenário milimetricamente disposto... De 
repente, como num passe de mágica, todos já delimitaram seu espaço e dali em diante 
é só curtição!

20

Dr. Tamer Seixas, ex-vice-presidente da AMBr, 
sempre presente nas festividades
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Entre abraços e expectativas, candidatos ao 
legislativo - médicos ou apoiadores das causas 

médicas, marcaram presença no Arraial da AMBr.

Dr. GUTEMBERG FIALHO, médico candidato a 
Deputado Distrital

Dr. PETRUS SANCHEZ, médico canditado a 
Deputado Distrital

Deputada Distrital JÚLIA LUCY, candidata a 
Deputada Federal

Dra. CLÁUDIA AZEVEDO DE ARAÚJO, advogada 
candidata a Deputada Distrital

Dr. GIULIANNO CASTELO BRANCO, 
médico candidato a Deputado Distrital
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“Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais.
Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai...”

Delícias da festa...
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Quanto você paga num restaurante pela escolha de um prato, uma sobremesa e uma 
taça de vinho? E quanto você pagaria se decidisse ter à sua disposição todo o vinho, 
whisky, espumante, cerveja, suco, refrigerante e água que fosse capaz de consumir numa 
noite? E em vez de um prato, diversas iguarias salgadas e doces, com total fartura? E se 
esse jantar fosse ilustrado com lindos cenários, três shows musicais, apresentações de 
grupos folclóricos, queima de fogos, brindes, mimos, cercado de amigos, de segurança 
e limpeza?

O primeiro lote de convites do Arraiá do Dotô foi oferecido a R$ 250,00. O segundo a 
R$260,00 com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito em até 6 vezes a 
depender do número de convites, só podendo ser adquirido por meio de um médico 
associado à AMBr.
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A parceria com o buffet Coffee Break tem dado certo. Os associados se sentem seguros 
e relatam o bom atendimento, a fartura e a simpatia do elenco que envolve nada menos 
que 150 trabalhadores entre cozinheiros e  auxiliares. Nosso agradecimento ao OSMAR 
e sua esposa SIMONE, que são um patrimônio da AMBr.
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Somos completos
para cuidar por inteiro. 
Referência no Distrito Federal, o Hospital Brasília Unidade Águas Claras
está preparado para oferecer aos pacientes todo cuidado que precisam. 

Converse com a nossa equipe de relacionamento médico e saiba mais:

Tel.: 61 3052-4683/4684 – WhatsApp: 61 98570-4151
e-mail: relacionamentomedico@hospitalaguasclaras.com.br

Estrutura completa
com pronto atendimento,
internação, centro cirúrgico, 
ambulatório e exames.

Corpo clínico 
renomado e equipes 
multidisciplinares.

Nossa plataforma
digital de gestão
dos pacientes.



Sim, e não há como ser diferente. A partir de 7 anos o valor do convite é igual, pois 
é quase impossível estabelecer critérios de consumo, desperdício e ocupação dos 
espaços. O Arraiá do Dotô é uma festa com prevalência de público adulto, até pela hora 
em que começa e acaba. Instalações e atrações especificamente voltadas ao público 
infantil implicariam em outra dinâmica de festa e de custos. No entanto, a meninada é 
e sempre será bem-vinda! Elas estavam presentes e encheram de alegria os espaços 
do arraial.

Oxente... e criança paga?
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O Grupo Santa é o primeiro hospital do país a disponibilizar 
para os nossos clientes uma ambulância equipada com 
tomógrafo de última geração, que permite realizar exames 
e tratamentos para o AVC no caminho para o hospital, com 
dados transmitidos em tempo real para a equipe médica. 

Nunca foi tão ágil nem tão seguro tratar um AVC.

avcmovel.gruposanta.com.br

Em caso de emergência, ligue:

Cada segundo conta  
Após a ocorrência de um AVC, é muito importante 
ter o tratamento certo, o mais rápido possível. 
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E seguem as atrações musicais...
A festa avançava! E a folia ia aumentando! No palco, a atração nacional era o 

pernambucano NANDO CORDEL.

“...você endoideceu meu coração, endoideceu. E agora o que que eu faço sem o 
teu amor, e agora o que é que eu faço sem um beijo teu...”

“...estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade...”

“...tô com saudade de tu meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel...”
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Desfilando clássicos da música nordestina, com seus maiores sucessos e os hits juninos, 
o cantor e compositor, junto com sua banda afinadíssima, era puro entrosamento com 
o público, garantindo a dança e a animação na pista!

55MÉDICO em DIA Março | Abril



Nando Cordel desceu do palco e em meio à agitação o mestre de cerimônias William 
Galvão anunciou a próxima atração. O público entrosado já foi se reposicionando. 
Cadeiras eram buscadas para os mais idosos e o paredão de gente se formou em torno 
da pista pra saudar o premiado ÊTA LASQUÊRA, grupo de quadrilha de Samambaia.

Mas quem sentava? O jeito era rir e juntar-se ao animado paredão! E os dançarinos 
fizeram bonito, com as encenações clássicas do cangaço e dos enredos juninos... a 
conquista, a resistência do noivo, o casamento! Como não se emocionar com a marcação 
forte do ritmo, das cores, dos passos, das vestes coloridas? No céu, a segunda queima 
de fogos já pipocava e o que se via era um público sorridente e participativo.

- Senta! Senta! Gritavam alguns, das mesas...

Capelinha de melão, é de São João
É de cravo, é de rosa

É de manjericão
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Aooooô BUTECO! Lá vem Pedro Paulo e Matheus!

A sequência musical tipicamente junina e forrozeira é sucedida pelos hits sertanejos. 
A dupla querida de Brasília sobe ao palco para encanto do público que canta, a plenos 
pulmões, clássicos como Boate Azul e os sucessos mais atuais do gênero. E dá-lhe o 
povo a dançar!
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“...O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu 
é tão lindo e a noite tão boa. São João, São João! 

Acende a fogueira do meu coração...”

O fogo - a maior conquista do ser humano na pré-história – ganha na exibição das 
fogueiras a maior das tradições juninas e é sempre uma atração à parte. Ao longo de 
todo o ano, troncos caídos e restos de madeira vão sendo armazenados na AMBr para a 
montagem, que é trabalhosa e planejada. Não pode desmoronar, nem queimar rápido. 
Não pode oferecer risco ao público. O clima de Brasília, nessa época do ano, ajuda! E lá 
estava ela, bonita e bem estruturada, atraindo olhares e o aconchego de quem queria 
escapar do frio. 
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Os mimos

A festa junina da AMBr é um carinho que vem sendo cultivado há muitos anos. O 
cuidado e o capricho estão evidentes em cada detalhe que as sucessivas diretorias se 
empenham em oferecer. 
As mesas forradas, a enorme disponibilidade de cadeiras, os enfeites que são tantos a 
ponto de nem serem vistos integralmente por todos, as fotografias instantâneas que 
as pessoas podem levar de lembrança, os brindes e sorteios que os patrocinadores 
oferecem animando os estandes, tudo é feito e pensado para um propósito: encantar!
  
Faz conta daqui, faz conta dali, e ainda deu pra incluir mais uma recordação da festa:  
Nas mesas, uma pequena estrutura em MDF simulava um vilarejo numa noite de festa.  
O desenho incluiu singela homenagem ao ex-Presidente da AMBr, Dr. Mestrinho (na 
ilustração seguindo estilo naiff... colocado como plantonista do Postinho de Saúde) 
e à primeira médica do Brasil, Dra. Maria Augusta Generoso Estrella (nome dado à 
escolinha do vilarejo). A médica iniciou seus estudos numa época em que a legislação 
brasileira proibia o acesso de mulheres a cursos superiores.
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Somos uma gestora de saúde especializada no desenvolvimento, distribuição
e gestão de serviços e produtos de saúde em todo o país.
Com uma atuação nacional, nosso propósito é promover o cuidado com a saúde
e levar bem-estar e qualidade de vida às pessoas. 

Porque a vida fica melhor quando
a gente cuida  da saúde!

Conheça mais sobre a Allcare
allcare.com.br

Pensou saúde,
     pensou Allcare!

Além disso, com uma estrutura acolhedora, moderna e tecnológica, a Allcare
oferece diferenciais exclusivos para clientes e seus familiares. 

Sólida estrutura e 
coordenação do 
processo operacional

Relacionamento 
Pós Venda

Desconto 
em Vacina

Clube de
Vantagens

Desconto em 
Medicamentos
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Arraiá do Dotô... Como pode melhorar?

Vamos pensar nisso com calma?

A venda de lugares marcados nos eventos festivos da AMBr, foi iniciada ainda no 
primeiro mandato do atual presidente, Dr. Ognev Cosac, que introduziu a novidade 
ao Baile dos Médicos, tradicionalmente realizado no mês de outubro. Foi um sucesso 
aprovado pelos participantes.

Em relação à festa junina, que reúne um público 5 vezes maior, o desejo é de, a partir 
do próximo ano, iniciar a mesma prática, sem nenhum acréscimo no valor final do 
convite. Existem opiniões contrárias. Mas é bastante evidente a ansiedade do público 
em relação ao momento de “pegar” seu lugar. Alguns associados reclamam dos que 
juntam mesas.

Uma vantagem que DEVE SER CONSIDERADA é que a mesa marcada e já posicionada 
no MAPA DE COMPRA poria fim às filas dos que chegam muito mais cedo, apenas para 
tentar sentar neste ou naquele lugar. Com estas ou aquelas pessoas.

No entanto, é humanamente explicável o desejo daqueles que compram muitos 
ingressos, quererem sentar junto a seus pares. 

A bem da verdade, não falta lugar, mas algumas acomodações ficam subutilizadas com 
a junção das mesas.

Sugestões sobre este assunto podem ser enviadas para: ouvidoria@ambr.org.br
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Agradecimentos
A VOCÊ QUE VEIO À FESTA OU, NA IMPOSSIBILIDADE 
DE COMPARECER, TORCEU PARA QUE TUDO DESSE 

CERTO. E DEU! 

A festa junina da AMBr, o ARRAIÁ DO DOTÔ, é mesmo 
um momento mágico de confraternização, beleza e 
fartura, ambientado nas tradições do nosso país. É um 
passaporte de alegria onde o convidado não se preocupa 
em manipular dinheiro ou entrar nas indesejáveis filas 

para comprar o que deseja comer e beber.

Planeje a sua participação e não deixe de prestigiar a 
festa com a sua presença em 2023!
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Não fosse a desilusão do verso em sua continuidade, até cogitou-se aqui na redação 
fosse essa a frase da capa desta edição especial da Médico em Dia. Só que não.

Mas a frase dolente de Noel Rosa, descrevendo o perecer de seu relacionamento com 
a dançarina Ceci (Juraci Correia de Moraes, musa de “A Dona do Cabaré“ e de outras 
tantas inspirações musicais), é de fato uma delicadeza de amor! Não à toa. ÚLTIMO 
DESEJO, é um clássico do cancioneiro nacional.
 
Festas juninas têm por si só, esse condão de estimular a fantasia – sobretudo a amorosa. 
Quando ninguém nem sonhava com WhatsApp, o bom e velho Correio Elegante dava 
conta do ir e vir de bilhetinhos com declarações, pedidos de namoro e casamento, 
“cantadas” bem e mal sucedidas.

Também os próprios santos festeiros, figuram no movimento sentimental, incluindo até 
uma famosa traição:

A genialidade musical de Noel Rosa em Último Desejo, reveladora de suas intensas e 
simultâneas experiências amorosas (apesar da vida curta) serviu de mote para o POESIA 
CURA desta edição especial junina.

Os médicos que, a seguir, oferecem seus versos para esta edição especial, o fazem dentro 
dos diversos matizes e sentimentos que permeiam as celebrações de junho. E falam de 
tudo! Nas inocências, nos folguedos, no calor da fogueira e da paixão. Nas religiosas 
referências, no inverno e nas penitências abrigados na paisagem e no coração.

Dorinha Gonçalves

INSPIRAÇÃO JUNINA

“...Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa 
festa de São João...”

“...com a filha de São João, 
Antônio ia se casar, 
mas Pedro fugiu com a noiva 
na hora de ir pro altar...”
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Noel Rosa... quase MÉDICO, todo MÚSICO!
Consta que Noel Rosa nasceu de um parto muito difícil e complicado, que incluiu o uso 
de fórceps pelo médico obstetra, como medida para salvar as vidas da mãe e do bebê. E 
ainda com desenvolvimento limitado da mandíbula (provável Síndrome de Pierre Robin) 
o que acabou por marcar sua fisionomia tão peculiar.

Nascido no bairro carioca de Vila Isabel, aprendeu a tocar bandolim e violão ainda muito 
jovem, tomou gosto pela música e cedo tornou-se figura conhecida da boemia carioca.

Em 1931 entrou para a Faculdade de Medicina, mas o projeto de estudar perdeu o 
brilho diante do fascínio que a vida de artista prometia. As noitadas de samba, cerveja, 
cigarro e de incontáveis namoros foram sua escolha. E assim, sem parar de beber e 
fumar, sem fazer repouso absoluto, no sereno das madrugadas, o poeta da Vila acabou 
vencido pela tuberculose que já o consumia, morrendo em 1937, com apenas 26 anos. 
Com que roupa, Feitiço da Vila, Palpite Infeliz, Fita Amarela, Três Apitos, são algumas de 
suas pérolas, além da aqui destacada ÚLTIMO DESEJO. Não é música de São João, mas 
confere poético cenário para essa festa tão amada no Brasil!  

Último desejo
Nosso amor que eu não esqueço
E que teve o seu começo
Numa festa de São João
Morre, hoje, sem foguete
Sem retrato, sem bilhete
Sem luar e sem violão
Perto de você me calo
Tudo penso e nada falo
Tenho medo de chorar
Nunca mais quero seus beijos
Mas meu último desejo
Você não pode negar
Se alguma pessoa amiga
Pedir que você lhe diga
Se você me quer ou não
Diga que você me adora
Que você lamenta e chora
A nossa separação
Às pessoas que eu detesto
Diga sempre que eu não presto
Que meu lar é um botequim
Que eu arruinei sua vida
Que eu não mereço a comida
Que você pagou pra mim

https://riomemorias.com.br/memoria/noel-rosa/
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POESIA CURA

Dra. Alba 
Mirindiba 
Bomfim Palmeira 
(nefrologista)

SÃO JOÃO NA AMBr

O mês de junho é muito aguardado
Por velho, moço
Menino e namorado.
Festa Junina na AMBr
É animação sem igual,
É o melhor São João da Capital.

Forró a noite inteira,
Quadrilha, touro mecânico e fogueira.
Sorteios, alegria e folia
Muita emoção e brincadeira.

Bandeirinhas e balão. 
Bebida para todos os gostos,
Chocolate quente e quentão.
Comida variada:
Pamonha, canjica e milho assado;
Carreteiro e pastel;
Caldos e sarapatel;
Bolos de todo o tipo;
Doces de montão;
Maçã do amor e pirulito.

Só o luar escorria,
no leito do rio.
Quais fios de prata
a lua marcava
rugas no pó.
A terra seca cheira morte.
vincada e altiva
na face do sertanejo,
olhos chovendo pranto.
Sede que bebe nuvens…
Reza que toca o céu.
Chuva e pranto
na face do sertão.

Vermelha a noite
promete a chuva
que não vem.
O sertanejo sanfoneia
a tristeza em xaxado,
o choro em baião.
E pés rachados
levantam poeira,
espirais de recados
para estrelas.

Encontros,
Retratos,
Bate-papos,
Chita e laço de fita.
Não falta é gente bonita.

Dra. Myria do 
Egito (anestesista)

BATIDAS DE PÉS, REMELEXOS... 
E O CHORO DOS SETE BAIXOS
NOITE DE TANTOS DESEJOS 
FOGUEIRAS PULADAS DE ASSALTO.

POEIRA, 
NOTAS E PEDIDOS
SÃO JOÃO,  ACODE OS SEUS!
SÃO PEDRO QUE NOS BENDIGA
E ABRA AS PORTAS DO CÉU. 

E A QUADRILHA SE ENGALANA
ANARRIE!   TROCA DE PARES! 
OLHA A CHUVA! OLHA A DAMA!
MAS MEU PAR NÃO QUER OLHARES...

EU DE  RENDAS E BABADOS
CHORO RINDO 
O FIM DO AMOR
CORAÇÃO DESPEDAÇADO...
SANTO ANTÔNIO SE ENGANOU
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POESIA CURA

Dr. Marco Antônio 
Vieira Paschoal 
(oftalmologista)

Nossinhora!
Céu danado de bunito, sô!
Azulim, sem uma nuve,
Sol mornim,
Nem frio, nem calô.
Eu ali, amuntado no carro de boi,
As roda cantano bunito e arto,
A vida seguino sem susto, sem sobressarto,
Levano uns trem pra festa de São João da Mané
Antônho,
Aminhã mesmo, começano de tardinha.
De onde eu tava, na tria,
Dava pra vê, no mei do terrêro,
A bandêra do padroêro,
Infeitada de fita e flô.
Muinta gente no terrêro, arrumano a fuguêra,
Varreno o chão,
Infeitano tudo com as bandeirinha colorida,
Que D. Amélia cortava no papé de seda.
D. Leda ajudava, mais sua sobrinha,
Uma morenaça com umas tora de coxa,
Corpo aprumado,
Certim meu númoro!
Bate, coração,
Seca, boca, gruda as palavra!
Esta vontade num é de minha lavra,
Pruquê existe desdiqui o mundo é mundo,
Home é home,
Muié é muié.
Parei o carro na frente da sede,
Viero me ajuda a tirá a carga,
Eu sem tirá os óio da moça.
Alguém disse: casa aminhã!

Dr. Mestrinho 
(cirurgião geral)

Mês festeiro dos forrós, das quadrilhas das santidades...
Santa mãe, três santos juntinhos.
Antônio, João e Pedro.
Antônio, casamenteiro, 
faz a alegria das moiçolas
de olho no altar ,
de noiva vestida.
João, o fogueteiro,
ardente no fogo das paixões,
elegantemente, distribui correios de amores perdidos.
Pedro, o protetor dos viúvos dos que partiram.
Casados pelo Antônio,
ardentes das paixões  fogueteiras do João. 
Os três uníssonos, únicos jenuinos, juninos.
O Arraiádo  Dotô confirmou:
Os três em um, são nossos Santos.

Os Três em Um
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POESIA CURA

Dra. Tatiana Chiara 
(endocrinologista)

Dr. Carlos Viegas 
(pneumologista)

Fogueirinha

Inverno (trecho do 
livro: Flor do Cerrado 
/ haicais)

Uma cena simples, bem simples,
Meus pés pisam a brasa, a fogueira já baixou seus tons amarelos
Os estalados continuam,
Eu ouço,
As luzes que o céu recebe, brilham longe, bem longe, sinto só alegria.
Danço só, danço solta,
Meu sorriso demora, enquanto vejo estrelinhas,
A música me aconchega,
O simples ecoa, só o simples mantém o fogo em mim.
Sinto o gosto da canjica de minha avó Daguia. Ajudei a despalhar o milho,
Ela me chama com um sorriso de avó,
“vem Chiara, vem raspar o papeiro (tacho)”
Meu sorriso já é largo
Os passos dela se aproximam dos meus,
Meu coração simples cheira 
canela, vejo a louça branca com detalhes azuis.
Já é São João lá fora.
Já é São João em mim.

sob o céu azul
a vastidão do cerrado
de onde este frio?
 
o céu todo cinza
na tarde com sol ameno
prenúncio de inverno
 
estrada vazia
nada além do campo seco
ah, quantas estrelas!
 
profunda tristeza
cada ano ouço menos
o rio minguante
 
delicado instante
quando se solta do galho
uma folha seca
 
estrelas de junho –
pelas frestas do telhado
meu olhar surpreso
 
ornam o parquinho
bandeirolas coloridas
dia de São João

dia de São João
à noite, todos se juntam
para ver estrelas
 
aplausos e gritos –
no topo do pau-de-sebo
o menino negro
 
faíscas da fogueira
se confundem com estrelas
crianças atentas
 
canela em pau
e amendoim torrado
cheiro de canjica
 
vento de inverno –
um mugido vem de longe
ao cair da tarde
 
campos e montanhas
cobertos pelo silêncio
crepita a lareira
 
sobre as cobertas
ouço o mugido do gado
julho na fazenda
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A FOGUEIRA TÁ QUEIMANDO

Muito provavelmente você já ouviu tocar nas festas juninas a música São João na Roça, 
na voz do cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga:

Não duvide! Esse e muitos outros lindos versos cantados pelo inesquecível Gonzagão 
são de autoria do pernambucano, médico obstetra e compositor José de Souza Dantas 
Filho, o Zédantas.

Tudo começou no povoado de Ain Karim, nas montanhas da Judeia e bem próximo 
de Jerusalém, onde morava o casal Isabel e Zacarias. Devido à esterilidade de Isabel, 
eles viviam tristes e retraídos, pois não conseguiam ter filhos e já estavam com idade 
avançada.

Mas, quem foi mesmo esse São João que conquistou tantos alegres devotos?

A fogueira tá queimando
Em homenagem a São João

O forró já começou, ô
Vamo gente, rapapé nesse salão

Capa de CD. Luiz Gonzaga com Zédantas

MEDICINA E ARTE
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Gabriel, logo em seguida, falou a Maria:

Certo dia, Zacarias orava no Templo enquanto desempenhava suas atividades como 
sacerdote quando lhe apareceu o Anjo Gabriel, que lhe disse:

Zacarias não acreditou no anjo, pois ele e Isabel eram velhos demais para ter um filho. 
Gabriel então sentenciou que por não ter acreditado no milagre da gestação concedido 
por Deus, Zacarias ficaria mudo até que João nascesse.

Maria, tão logo recebeu a notícia de que seria mãe do filho de Deus, e que sua prima 
concebera, encontrando-se no sexto mês de gravidez, resolveu ir visitá-la.

João cresceu e começou a batizar seus seguidores nas águas do Rio Jordão. De tanto 
batizar os que o procuravam, passou a ser chamado de João Batista. A todos dizia:

Isabel, por meio do Espírito Santo, já sabia que Maria seria a mãe de Jesus Cristo. Ao 
receber Maria em sua casa, ela a cumprimenta com as palavras:

— Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre!

Ao ouvir a voz de Maria, Isabel sentiu o menino exultar de alegria em seu útero.

Maria ficou ajudando Isabel por aproximadamente três meses após o que voltou para 
sua casa em Nazaré.

Tal como fora acordado, a fogueira foi acesa no dia 24 de junho. Surgiu assim a 
interpretação popular da aconchegante e charmosa presença da fogueira de São João 
nas festas juninas.

Oito dias depois do nascimento de João, este foi circuncidado. Zacarias, ainda mudo, 
foi perguntado sobre o nome a ser dado à criança. Ele, atendendo à recomendação do 
Anjo Gabriel, escreveu em uma tabuinha: João é o seu nome. Na ocasião, Zacarias disse 
aos presentes que João nascera para preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo, o 
Messias, que estava para nascer.

Antes da despedida, combinaram que Isabel mandaria acender uma fogueira bem 
grande no topo de um dos montes mais altos da Judeia para avisá-la de que seu filho 
havia nascido.

Isabel, ao perceber que estava grávida, passou a evitar encontrar-se com os amigos e 
conseguiu assim ocultar sua gestação por cinco meses.

Enquanto isso, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, distante aproximadamente 
120 km de onde morava Isabel, estava a casa de sua prima Maria. Certo dia, Maria estava 
ocupada com os afazeres domésticos quando lhe apareceu o Anjo Gabriel e lhe disse:

— Não tenha medo, Deus ouviu seu pedido, e sua esposa vai ter um bebê e você lhe dará 
o nome de João!

— Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, sendo este já o sexto mês para 
aquela que diziam ser estéril!

— Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus!

MEDICINA E ARTE
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Por sua bonita história de vida podemos concluir ser São João Batista digno das preces 
e das festas em sua homenagem. Dentre essas, merece especial destaque o Arraiá do 
Dotô, a tradicional e excelente festa junina da Associação Médica de Brasília.

No mais, vale recordar o São João cantando, de Luiz Gonzaga e José Fernandes, Olha 
Pro Céu:

Herodíades orientou Salomé a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes 
mandou então que seus soldados decapitassem João, que se encontrava preso, e que 
sua cabeça fosse dada em uma bandeja à Salomé.

No aniversário natalício de Herodes, dia 29 de agosto, houve uma festa. A filha de 
Herodíades, chamada Salomé, dançou exibindo-se sensualmente para Herodes que, 
deslumbrado e embriagado, prometeu presenteá-la com o que ela quisesse.

Olha pro céu, meu amor
Vê como ele está lindo

Olha pr’aquele balão multicor
Como no céu vai sumindo

Foi numa noite igual a esta
Que tu me deste o coração

O céu estava assim em festa
Pois era noite de São João

Havia balões no ar
Xote, baião no salão

E no terreiro, o teu olhar
Que incendiou meu coração

Dr. Simônides Bacelar
     (médico)

Dr. Armando J. C. 
Bezerra (médico)

— Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele de quem não sou digno de 
desamarrar a correia de suas sandálias! Ele vos batizará com o Espírito Santo!

Nessa época, governava a Galileia Herodes Antipas, por quem João nutria uma antipatia 
que era mútua. João criticava abertamente Herodes por esse ter como amante Herodíades, 
a mulher do seu irmão Filipe. Herodíades, por esse motivo, odiava João.
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ATUALIZE SEU CADASTRO

Senha: Utilize número de CPF + 
número de inscrição no CRM ou nova 
senha se já alterada após o primeiro 
acesso.

3. Pronto!
Vá em menu - cadastro - contato e 
atualize ou informe seus dados.

1. Acessse o site
www.e-especialista.org.br

2. Realize seu login
Se você já é um(a) associado(a) à 

AMBr, utilize seu CPF como usuário.

MAIS DO QUE UM 
REGISTRO, UMA 
RELAÇÃO DE
CONFIANÇA

Filiada:


