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Confrades e Confreiras

REUNIÃO DE AGOSTO: No dia 27 estaremos ouvindo a senhora Arahilda Gomes
Alves, que nos brindará com uma palestra sobre o HINO NACIONAL.Também o
acadêmico Paulo Fernando Silveira abordará o mesmo tema e sobre a Bandeira
Nacional. Posso bater palmas quando termina a execução do Hino? Posso fazer um
maiô com as cores da Bandeira?

A BATALHA DE DELTA - É o novo livro do acadêmico Paulo Fernando Silveira, a
ser lançado neste mês de agosto. E o acadêmico está com quatro obras no catálogo
da LIBRARY OF CONGRESS: 500 ANOS DE SERVIDÃO: A lei como instrumento de
dominação política no Brasil; Devido Processo Legal: Freios e Contrapesos e Rádios
Comunitárias.

CONCURSO

DE

CONTOS

E

REVISTA:

Solicitamos

apoio da

CTBC

para

a

realização do Concurso de Contos e houve interesse da empresa para a impressão,
também, de um número da Convergência. Resposta em tempo breve. Solicitamos
ao confrade Antonio Pereira e as confreiras Terezinha Hueb e Gessy Carísio que
mantenham

a

antiga

disposição

de

julgarem

os

contos

que

nos

forem

apresentados.

CESAR: Tivemos o prazer de contar com a presença de Cesar Vanucci na nossa
reunião de maio, com excelente participação.

Deixou

uma

boa sugestão:

A

comemoração, em l2.06.2006, do Centenário de nascimento de Dom Alexandre.
Dom Benedito se comprometeu a levar a idéia ao Arcebispo dom Roque. E o Fórum
Permanente

dos

Articulistas

de

Uberaba

oferece

parceria

para

a

citada

comemoração, prontamente aceita.

LEÕES: No dia 2.07.05 aconteceu a Assembléia Geral da Academia Leonística
Mineira e Brasiliense de Letras. Um festão. Com posse de acadêmicos, bons
discursos, homenagens várias. Mas, para o Presidente da ALTM ficou o melhor da
festa: Um encontro com o acadêmico Antônio Couto de Andrade e com a acadêmica
Elza Teixeira. Uma noite feliz, portanto!

LISTA: Não é a do mensalão, mas a lista de acadêmicos/as e correspondentes,
atualizada pela acadêmica Gessy Carísio de Paula, a quem agradecemos por mais
esta gentileza.

FREI FRANCISCO: Passou por AVC e está se recuperando em Belo Horizonte.
Vejam endereço na lista. César irá visitá-lo em nome da ALTM e Terezinha Hueb
manteve contato telefônico com o acadêmico. Está se recuperando bem.

HOMENAGENS: César foi saudado por EVA REIS na

reunião de maio.

Bela

saudação. E caberá a Eva saudar César em sua posse na Academia Municipalista de
Letras em BH. Retribuindo saudação que recebeu de César quando se empossou na
mesma Academia. E César foi alvo de homenagens especiais por parte do Fórum
Permanentes

dos

Articulistas

de

Uberaba

e

pronunciou

conferência,

muito

aplaudida, em Assembléia especial organizada pelo Fórum.

TAREFA CUMPRIDA: Entregamos para a Secretaria Municipal de Educação l70
exemplares do livro Um Certo Dom, que César deseja que cheguem às escolas do
município.
ESCRITORA: Por indicação de Eunice Puhler enviamos convite à escritora Marina
Maria Lafayette de Andrade Ibrahim para lançamento de seu livro CANTANDO NO
MESMO TOM, em Uberaba, em data a ser determinada pelas partes.

ELZA: Com prazer temos recebido exemplares do boletim PRÓ-DONS, da Casa do
Poeta de Uberlândia, onde Elza colabora constantemente com seus maravilhosos
poemas. Chamou-me a atenção o soneto PERSPECTIVA DE APOSENTADORIA,
muito interessante, que diz, lá pelas tantas: "POR FIM ME LIVRAREI DE PAUTAS E
DO MÁRIO". Elza, por favor, me diga que Mário é o que está na sua poesia.
NABUT: Virgínia

Campos fez inserir no seu

Espaço com Arte(Cidade Livre)

entrevista com o acadêmico Jorge Alberto Nabut , com ótimas (como sempre)
informações obre as atividades do acadêmico no setor cultural.

LINEU: Lineu Miziara tem repassado aos uberabenses, através do seu programa na
TV

Universitária,

valiosas

informações

no

campo

da

saúde.

Orientações

absolutamente firmes e que chegam ao ouvinte de forma clara. Parabéns.

ESTELITAS:

Foram-me entregues pelo pai da escritora

Estellita,

uberabense

radicada em Goiânia, exemplares do livro Estelitas, que serão repassados aos

acadêmicos poetas, para as devidas considerações. Um espanto, a linguagem da
jovem poeta (l5 anos).

SEDE:

Há

um

planejamento de reforma

na

Biblioteca.

Estou ciente que já

"andaram" sondando as leis que permitem a permanência da ALTM no imóvel.
Aguardemos.

SÍTIO: Deveremos receber informações sobre o sítio da ALTM, que o dinâmico
Alessandro Abdala ficou de organizar.
E vamos aguardar boa presença de acadêmicos e convidados na reunião de agosto.
Hino e Bandeira são assuntos que interessam a todos os brasileiros.

