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Acadêmicos/Acadêmicas
ACADEMIA DE LETRAS DO TRIÃNGULO MINEIRO
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convocados os membros efetivos desta Academia para a Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2006, em primeira convocação,
às 13 horas; em segunda convocação, às 14 horas e em terceira convocação, às 15
horas, na sede social, Rua Alaor Prata, 317, Uberaba-MG, para o fim especial de
eleger sócio efetivo, que ocupará a cadeira n°38, vaga com o falecimento do sócio
LINEU JOSÉ MIZIARA e que tem como patrono Clementino Fraga. Os interessados
em ocupar a cadeira devem apresentar requerimento, acompanhado de prova da
publicação de sua autoria; títulos literários que possua; documentos que tiver
fornecidos por instituições, entidades ou autoridades, e julgados idôneos pelos
acadêmicos e exemplar de cada livro editado (art. 7° estatuto). Além dos que se
inscreverem espontaneamente, poderão concorrer às eleições candidatos indicados
por

5

(cinco)

acadêmicos,

observadas

as

condições

do

artigo

7°,

sendo

indispensável o consentimento escrito do candidato (art. 8°). As inscrições podem
ser entregues ao Presidente da Academia, pelos interessados, até o dia 25 de
março de 2006. Uma comissão de 5 (cinco) acadêmicos, nomeada pelo Presidente,
analisará as propostas dando o seu parecer, indicando os candidatos que estarão
aptos

a

serem

votados

na

Assembléia,

em

escrutínio

secreto.

UBERABA, 26 de novembro de 2006.

Academia de Letras do Triângulo Mineiro
Mário Salvador - Presidente

Reunião - A reunião de novembro, dia 26 / 2005, contou com quatorze
participantes: Mário Salvador (31), Pedro Lima (14),Gessy Carísio de Paula
(28), Paulo Fernando Silveira (20),Vilma Terezinha Cunha Duarte, (13),
Terezinha

Hueb

de

Menezes

(27),

Eva

Reis

(7),

Sebastião Teotônio

Rezende (37) = oito sócios efetivos;
Ani de Souza Arantes Santos e Iná Bittencourt de S.Barbosa (sócias
correspondentes) = duas: Samir Cecílio, Elise Arruda Corrêa, Constantino
Leon e Dirce Miziara (convidados) quatro.

BOAS NOTÍCIAS: No inicio da reunião foram entregues ao presidente R$480,00,
como contribuição dos sócios Terezinha Hueb, Luiz Cláudio de Pádua Neto (17),
Gessy e Paulo Fernando (R$120,00 cada um), valor depositado no Bancantil no dia
28.11.2005.

MISSA: O Presidente comunicou que no dia 28/11 , às 18 h., Dom Benedito irá
celebrar missa em ação de graças pelo aniversário de Padre Juvenal, na Capela do
Hospital São Domingos. Registre-se que na missa estiveram presentes Mário,
Terezinha, Maria Antonieta, Dom Benedito (celebrante) Ani e Iná, que distribuíram
aos

presentes cópias

do soneto

de

Sebastião Teotônio em

homenagem

ao

aniversariante, por ocasião das suas bodas sacerdotais.

NOVO

ACADÊMICO

ou

NOVA

ACADÊMICA:

Os

presentes

debateram

a

elaboração do edital que abre este ECO, chegando-se às datas nele indicadas.
Cabe, agora, aos acadêmicos orientarem os candidatos que se apresentarem,
orientando-os

sobre

as

reais

finalidades

da

Academia

e

incentivando-os

a

comparecerem às reuniões e indicarem, em seus escritos, que fazem parte da
Academia. Uma entidade se fortalece com a presença de seus membros, de alguma
forma. Cada acadêmico assinou um documento externando o seu desejo de "entrar
para a Academia, de pertencer ao quadro de sócios". A Academia precisa da força
de seus membros. E como!

VILMA - a sócia pegou um táxi em Araxá para marcar presença na reunião de
novembro. E o táxi ficou na porta da Academia, esperando a reunião terminar para
levar de volta a notável acadêmica. Quanto custa isto? Sem dúvida que Vilma sabe
dar força à entidade. E ela contou detalhes de suas "voltas ao mundo" passeando
pela China, Japão, França... Vilma é internauta de primeira grandeza (Está com oito
sites) e disse que recebe certa de 80 (oitenta) e-mails por dia. E envia mensagens
maravilhosas para todo mundo. Foi empossada, recentemente, em Academia de
Letras de Campo Grande.
O Presidente solicitou à sócia araxaense que explicasse à visitante Elise o que é um
conto, uma vez que a visitante estava na reunião para entender o que é conto, pois
deseja participar do VIII Concurso Nacional de Contos, promoção desta Academia.
Vilma explicou, deu exemplos e falou sobre a confusão que fazem de muitos
escritos seus. São crônicas que viram contos e vale o contrário. Os acadêmicos
todos se envolveram nas explicações e parece que Elise deve ter entendido. Se não
de todo, pelo menos tomou ciência de que o conto é uma narrativa curta. No caso
do concurso, com um máximo de sete laudas. E Vilma, com um dom especial para

a poesia, saudou a visitante com uma trovinha. Vilma vai falando e soltando coisas
interessantíssimas - e belíssimas! Por exemplo, ela disse isto: "...gerar as minhas
dores e pari - las poesias".

SEBASTIÃO - Declamou o seu soneto de sua autoria:

SÚPLICA DE NATAL
Não tenho culpa, sendo pequenino,
De me encontrar, neste Natal, tão pobre.
Andando maltrapilho, é o destino...
Mas, nada peço p'ra ter vida nobre.
Acredite, Senhor Jesus Menino:
Não roubo nada que dos ricos sobre.
No seu exemplo humilde e tão divino,
Se passo fome, meu sorriso encobre.
Vou Lhe pedir, Senhor, como criança:
Não retire de mim esta esperança
De alegria, num mundo tão cruel...
Imploro me deixar, só um pouquinho,
Acreditar naquele bom Velhinho
Que todos chamam de Papai Noel.

Sebastião informou que tem visitado constantemente o acadêmico Pe.Juvenal e deu
boas notícias do seu estado de saúde. Embora inspire cuidados, o nosso fundador
está bem.

CALENDÁRIO: Para o primeiro semestre de 2006 vamos marcar as seguintes
datas para

as reuniões mensais:

JANEIRO/28

=

FEVEREIRO/18

(PENÚLTIMO

SÁBADO, JÁ QUE NO ÚLTIMO TEMOS CARNAVAL); MARÇO/25 (Último dia para a
apresentação de candidatos para a cadeira 38); ABRIL/ 29, DATA DA ASSEMBLÉIA
PARA A ESCOLHA DE NOVO (NOVA) SÓCIO (SÓCIA); MAIO/27 e no mês de
JUNHO/24. Para o segundo semestre será apresentado oportunamente o calendário
das reuniões.
Foi sugestão de acadêmico, na reunião de novembro, que não fosse cancelada a
reunião no mês em que o último sábado coincidisse com alguma festividade. A
reunião seria antecipada para o sábado anterior. É o que acontece no mês de
fevereiro, por causa do Carnaval.

CONSTANTINO LEON é um artista plástico, com exposição na Fundação Cultural e
já com muitas mostras realizadas em sua existência. Declarou que consegue viver
da sua arte. Fez uma explanação sobre o seu trabalho e falou sobre a filha, que
escreveu poesia premiada em concurso. Gostou muito da reunião e quer estar
presente nas próximas.

PEDRO LIMA elogia o livro "A Batalha de Delta" e tece comentários sobre os
acadêmicos presentes, a todos se referindo com palavras elogiosas e se dizendo
feliz por participar de tão agradável reunião.

SAMIR afirmou que "trago o coração transbordante para todos". Distribuiu texto de
Machado de Assis.

PAULO FERNANDO Agradeceu as palavras de Pedro sobre o livro e esclareceu que
foi Pedro quem o convidou para entrar na Academia, em uma de suas visitas à
Justiça Federal. Agradeceu a Gessy pelo convite para o lançamento da coletânea de
livros editados pela Minas Editora, ocorrido em Uberlândia. Esclareceu que leu a
coletânea e gostou do que leu. Agradeceu a Eva pelos comentários sobre o seu livro
"A batalha de Delta". E o seu livro "O sétimo jurado" , conforme a Editora Juruá (de
Curitiba) informa, está bem cotado nas vendas. É o seu primeiro romance. Sobre o
gênero poesia o acadêmico disse que "a poesia tem que ser boa, para que eu a leia.
Gosto de poesia. Em casa, declamamos muito. Elogia Sebastião e Eva, poetas. E
distribuiu aos presentes cópia da poesia THE DOAD NOT TAKEN, DO POETA
AMERICANO ROBERT FROST, poesia que o acadêmico Paulo traduziu livremente: A
ESTRADA NÃO PERCORRIDA. Vilma, professora de inglês, propôs ler o texto em
inglês e o acadêmico Paulo ler a tradução em Português. Um momento muito
bonito. A poesia foi extraída do livro Mountain Interval. O poeta escreveu mais dois
livros: Boy's Will - 1913 e North of Boston - 1914. Suas obras completas foram
publicadas em l967. Frost nasceu em 1874 e faleceu em 1963.

INÁ disse estar satisfeita de estar aqui e informa que participou do Projeto
Construção da Paz, da ABCZ. Na FIEMG, visitou a exposição Evolução da Arte no
Brasil. Elogiou Paulo e Sebastião pelos trabalhos apresentados.

GESSY fala do lançamento da coleção de livros, dia 25, em Uberlândia, "A
Mediunidade na História Humana." Um sucesso. E a Academia de Araguari, que ela
preside, participou do julgamento de poesias nas escolas, um projeto criado por
ela, quando presidente da Fundação Cultural de Araguari, e que foi mantido pela

Prefeitura. Informa que Luis Cláudio lançou, dia 24/11, o seu livro em Belo
Horizonte e fará o lançamento, em Araguari, dia 3/12. Informou a acadêmica
araguarina

que

Martha

Pannunnzio deveria

ter comparecido a

esta

reunião,

conforme entendimento entre as duas. Justificada ausência.

TEREZINHA cumprimenta Dr.Paulo por sua capacidade de escrever tantos livros e
faz comentários sobre a poesia de FROST. Está alegre pelas boas notícias relativas
ao estado de saúde de P. Juvenal. PROPÕE que a Academia se engaje em algum
projeto social. Qualquer um, em qualquer setor. O QUE FAZER? Acadêmicas e
Acadêmicos podem apresentar sugestões. O assunto, por sinal, está inserido no
nosso estatuto. O Presidente cumprimentou a Acadêmica pela boa sugestão. A
propósito,

o acadêmico

Paulo lembrou

que os acadêmicos

poderiam falar á

comunidade, nas mais diversas ocasiões, como em salas de aula.

EVA "Todos abraçamos o Presidente pelo Natal", iniciou assim a sua fala, a poeta
Eva. Está escrevendo no jornal Cidade Livre, nome que ela acha bom para um
jornal. Leu o que escreveu sobre o Presidente e sobre o livro do acadêmico Paulo,
tendo ambos agradecido à acadêmica. Eva convidou os presentes para participarem
de reunião da ABT, que será realizada em sua residência, dia 2/12, sexta. SUGERE
que acadêmicos que participam das reuniões forneçam cópias de seus trabalhos,
enriquecedores, para os acadê-micos. "Repassem seus trabalhos!"

ANI agradeceu a Eva pelas palavras a ela dirigidas. Também é colunista do Cidade
Livre, nome que dá idéia de liberdade. Informa que participou de vários eventos
culturais. Disse que Vilma é talentosa. Verso dela é uma oração. Disse, ainda, que,
com sua irmã, participa do programa de auditório Palcos da Vida, como juradas.

DIRCE MIZIARA: Disse que se sente bem nas reuniões da Academia. É colunista
do Cidade Livre há três anos e publicou um livro, tendo mais dois para publicar,um
dos quais sob0re o tema Eucaristia é vida social. Faz convite aos acadêmicos para
que participem de conferências promovidas pelo Comitê Gestor para Ações Sociais,
que ela dirige, nos dias 12 a 16 de dezembro, com conferencistas de outras
cidades, que abordarão temas ligados ao assunto.

A visitante Elise pediu licença para se retirar, em razão de compromissos. Vilma,
então, solicitou a ela que deixasse a "sua mensagem." Elise agradeceu pelas
explicações sobre o conto e que espera participar de mais reuniões da Academia.

ALARME: O Presidente foi procurado pelo Diretor da Biblioteca Municipal , quando
foi informado sobre a instalação de alarme em todo o prédio da Biblioteca, inclusive
na sala onde funciona a Academia. Explicou que a instalação do sistema de alarme
poderá modificar a entrada para a Academia, pois a porta de entrada atualmente
utilizada poderá ser lacrada, em razão do sistema de segurança a ser adotado.
Passaremos a utilizar a entrada principal do prédio e o acesso à Academia será pelo
corredor interno do prédio que, aliás, ficam em frente à porta da sala da ALTM.
Tudo pela segurança. Vamos aguardar a

instalação do sistema, após o que

transmitiremos orientações sobre o assunto.

SERMÃO GRATULATÓRIO - Dom Benedito, no exato momento em que se
desenvolvia a reunião da Academia, estava em São Paulo, proferindo sermão "pelos
60 anos de sacerdócio de Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal Arcebispo Emérito de
São Paulo, na Catedral Metropolitana". O sermão é uma peça maravilhosa. Um
trecho do sermão aborda os tenebrosos tempos da ditadura, quando Dom Paulo
realizou um culto ecumênico, na Catedral, com a participação de oito mil pessoas,
num dia 31 de outubro. "Não era um enfrentamento. Era um grito profético em
nome da vida e da liberdade, portanto em nome de Deus. Tornou-se assim,
naqueles tempos difíceis, o intrépido defensor dos perseguidos, dos torturados, dos
temerosos,

o

homem

de que

São

Paulo tinha

mister naquele

instante.

Os

sofrimentos eram muitos. A Cúria Metropolitana se fez então o ponto de encontro
dos que não tinham, senão lá, um ombro largo para apoiar-se e uma mão amiga
para enxugar a amargura que lhes escorria das pálpebras. Todos procuravam Dom
Paulo. Ali no coração do Arcebispo, - "ex spe in spem" - morava a esperança, que
tem os olhos verdes e é imarcescível, como as rosas de Jericó, que dizem que
nunca murcham... Ninguém de lá partia sem levar uma réstia de luz para seus
passos e o coração fortalecido na certeza de que a noite não é eterna. A aurora
haveria de surgir na fímbria do horizonte, como de fato aconteceu. Demorou, mas
aconteceu." E mais trechos belíssimos tem o sermão. Parabéns, caro e ilustrado
confrade Dom Benedito.
E ficamos por aqui, gratos a Deus pelo bom encaminhamento das causas e coisas
acadêmicas e grato a todos os que têm colaborado para o engrandecimento da
Academia. Deus recompense a todos. Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz e
harmonia é o que desejamos aos que integram a Academia, bem como aos seus
familiares.

Mário Salvador - Presidente

P.S.: Por favor, acadêmicos e acadêmicas, enviem seus emails para facilitar a
remessa de correspondência.

Email: mariosalvador@terra.com.br.

Acessem o site da Academia: www.altm.sacrahome.net e enviem para o Alessandro
(impacto@impactosesign.net) material para enriquecer o site. E matéria para o
Cerchi inserir na Convergência. Obrigado.

