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Rubem Ribeiro, Dr. (1905-1997)

Filho de Osório Ribeiro e Elizaura Lima, nasceu em Nepomuceno e amava sua
terra.
Casado com Maria Conceição Lima, teve três filhas: Ana Teresa, Nilce e Elisaura
Lúcia.
Fez o curso primário na Escola Cel. Joaquim Ribeiro e o curso intermediário em Ouro
Preto e Belo Horizonte.
Formou-se em Medicina pela UFMG gostava muito de ser médico; era estudioso e
dedicado.
Foi professor da História do colégio São José por mais de 25 anos.
Foi Prefeito Municipal de Nepomuceno durante 17 anos, foram anos de administração
organizada, pautada na honestidade, na tranqüilidade e no respeito.
Foi sócio fundador do América Futebol Clube e do Lions Clube de Nepomuceno.
Sabia fazer amigos, gostava da vida social, apreciava uma "boa conversa" era atencioso
e gentil, gostava de música e literatura.
Seu livro de cabeceira: "Médico de homens e de almas".
Foi um homem simples e muito estimado.
O que ele dizia:
" A medicina me dá a prerrogativa de amor ao próximo".
"Considero o doente como uma pessoa que merece o meu amparo e a minha
caridade".
"Tenho a vida que sempre pedi a Deus; tranqüila e sem grandes ambições".
" A minha família é o grande prazer de minha vida".
"Minha esposa é dedicada e carinhosa, minhas filhas são adoráveis, meus genros
são meus amigos e meus netos são meu santo orgulho".
O que os amigos diziam dele:
"Dr Ruben tem Raio X nos dedos".
"Dr. Ruben verdadeira vivência do amor cristão"
"Dr. Ruben - uma grande estória, uma grande vida.
"Dr Ruben - orador eloqüente, idéias brilhantes, vasta cultura".

"Dr. Ruben não fez de seu trabalho uma profissão, mais um culto.
"Dr. Ruben - alegria e patrimônio do espírito e do coração de Nossa
Nepomuceno.
Alguns "Causos" do Dr. Ruben
Ele atendia a muitos doentes nas fazendas e na maioria das vezes se dirigia a
cavalo.
Fazia partos complicados até em casebres sem a mínima higiene.
Certo dia foi chamado para atender uma parturiente a uns 20 km de distância.
Chegou no seu cavalo, cansado, e imediatamente foi examinando a senhora. Pela
circunstâncias e pelo andamento do parto viu que estava complicado, que seria
necessário usar "forceps" para tentar salvar mãe e filho.
Explicou o caso para o marido, falou sobre os riscos que poderiam ocorrer e este nada
respondeu.
Daí alguns minutos o Dr. Ruben viu uma faca apontada para ele e o marido dizendo: se
a minha mulher morre ela não vai sozinha, quem matar minha mulher vai morrer
também.
Dr. Ruben continuou a difícil tarefa, tremendo de medo, mas felizmente tudo ocorreu
bem e a mulher deu à luz um forte garoto.
Outro dia Dr. Ruben estava na "Esquina da rua direita" e um amigo da
Trumbuca chegou perto dele e disse: quanto o Dr. cobra para ir comigo até a
Trumbuca?
Como ele não cobrava a consulta disse:
- Você me paga a gasolina e eu vou. Chegando na Trumbuca o Dr. Ruben perguntou:
onde fica a casa do doente?
- Não, doutor, não tem doente; é que o táxi cobra a corrida e o senhor só cobra a
gasolina...

