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CARÍSSIMOS ACADÊMICOS E CARÍSSIMAS ACADÊMICAS 

Sejam as nossas primeiras palavras, de agradecimento às pessoas que lutaram, na 

nossa ausência, para que a Academia permanecesse em evidência neste Triângulo, 

que ainda é mineiro. Tivemos, em junho, a grande festa em homenagem a Dom 

Alexandre, marcando os cem anos do eminente acadêmico (1° Centenário de 

Nascimento). Também, na ocasião, aconteceu a premiação dos vencedores do 

Concurso de Contos e a posse de acadêmicos sócios correspondentes. Tudo já 

relatado no ECO 160. 

E aconteceu a mudança da Academia para LUGAR ALGUM. Foi árdua a batalha dos 

valorosos acadêmicos para que a Academia fosse transferida para algum lugar onde 

pudesse continuar as suas reuniões normais. Infelizmente os móveis, livros, 

arquivos e pertences da Academia estão amontoados numa sala do CENEG à espera 

de uma sede para onde possam ser transportados. 

A boa vontade da acadêmica Terezinha Hueb de Menezes tem-nos possibilitado o 

uso de uma sala do Colégio Nossa Senhora das Graças para a realização de nossas 

reuniões. 

Registramos o trabalho intenso de Terezinha na condução das atividades 

acadêmicas e na busca de local para instalar a Academia; o de Pedro Lima, que 

coordenou os trabalhos de transporte do nosso patrimônio; o de Guido Bilharinho, 

que representou a Academia na comissão para a escolha dos agraciados com a 

Comenda do Sesquicentenário de Uberaba, conduziu os trabalhos para a impressão 

de dois livros pela Bolsa de Publicações e também esteve presente na busca de 

uma sede; o do acadêmico Paulo Fernando Silveira, que também esteve presente 

na busca de uma casa para a Academia. 

POSSE SOLENE: Como determina o nosso Estatuto, tivemos, em 23 de setembro, 

na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba, grande parceira, a posse 

solene do acadêmico JOÃO GILBERTO RODRIGUES DA CUNHA na cadeira 38. Foi 

uma concorrida e agradável solenidade. Padre Thomaz de Aquino Prata saudou o 

acadêmico em belo pronunciamento. João Gilberto Rodrigues da Cunha discorreu 

sobre o seu antecessor na cadeira - Lineu José Miziara - enaltecendo-lhe as 

virtudes. João Eurípedes Sabino, Presidente do Fórum dos Articulistas de Uberaba e 

Região e sócio correspondente da ALTM, saudou o empossado, que também é 



Diretor do FÓRUM, e encarregou a diretora do FÓRUM, Arahilda Gomes Alves, de 

entregar uma placa de prata ao empossado. Dr. Vítor Guilherme Maluf Curi falou 

em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba, representando o 

Presidente da Entidade - dr. Sandro Penna Corrêa. Curi saudou o empossado e 

colocou a Sociedade à disposição da Academia para novos eventos. 

No início da solenidade a jovem Talita Alves cantou o Hino Nacional Brasileiro e 

após, a música tema do Titanic. O cantor Epaminondas cantou a música Sinhá 

Maria - uma das preferidas de Lineu Miziara - acompanhado ao violão por Reinaldo 

de Vito. A jovem Camila de Oliveira Vieira declamou parte do poema Tabacaria, de 

Fernando Pessoa, poeta preferido de Lineu Miziara. Os acadêmicos Sebastião 

Teotônio Rezende e Jorge Nabut se manifestaram durante o evento, 

cumprimentando o empossado. 

Coube ao acadêmico Dom Benedito de Ulhoa Vieira entregar o diploma da 

Academia ao acadêmico João Gilberto. Terezinha Hueb de Menezes fez a entrega da 

Carteira de Acadêmico, e Jorge Alberto Nabut fez a entrega do Estatuto da 

Entidade. Em nome da Academia Araxaense de Letras, a acadêmica Vilma Cunha 

Duarte fez uma saudação ao empossado. Também o acadêmico Carlos Alberto 

Cerchi, de Sacramento, dirigiu palavras de boas-vindas ao novo acadêmico. E o 

último pronunciamento da noite foi da sócia correspondente Dirce Miziara. Disse 

que lutou muito para ocupar a cadeira 38, mas que após o pronunciamento de João 

Gilberto Rodrigues da Cunha naquela noite, ela teve a certeza de que a cadeira está 

muito bem ocupada. Foi aplaudidíssima. 

SESQUISCENTENÁRIO: Durante a solenidade, o Presidente Mário Salvador 

solicitou ao Presidente da Comissão do Sesquicentenário de Uberaba, Gilberto de 

Andrade Rezende, que entregasse ao acadêmico Dom Benedito de Ulhoa Vieira a 

Medalha com que foi agraciado por aquela Comissão, o que foi feito, sob palmas 

dos presentes. 

Um quarteto musical apresentou músicas de Mozart (as preferidas de Lineu) no 

saguão da Sociedade de Medicina no início da reunião, a convite do acadêmico João 

Gilberto Rodrigues da Cunha. 

TERRENO: O Secretário Municipal Ricardo Saud disse que é possível conseguir da 

Prefeitura terreno para a construção da sede da Academia e, ao final da reunião, 

até se propôs a conseguir verbas de incentivos fiscais para a construção da sede. 

PRESENÇAS: Muitas autoridades estiveram presentes ao evento, dentre elas: 



Marcelo Palmério, reitor da UNIUBE; Ricardo Saud, Secretário Municipal; Hugo 

Rodrigues da Cunha e Marcos Montes Cordeiro, ex-prefeitos de Uberaba; Luís 

Alberto Garcia, Presidente do Grupo ALGAR; Horácio Forte Bahia Freire, Diretor 

Regional da CTBC; dr. Ivan de La Roque, Assessor Especial da Prefeitura de 

Uberaba; dr. José Gilberto Silva, da Academia Caxambuense de Letras; dr.a Elci 

Barbosa, Diretora da UNIUBE, e dr. Osmar Baroni. 

Além dos acadêmicos e correspondentes já mencionados, estiveram presentes: 

Pedro Lima, Eunice Pühler, Erwin Pühler e Eva Reis (sócios titulares); Ani e Iná, 

Vicente Rodrigues da Silva, Alessandro Abdala Santana (correspondentes). 

E foram muitos os parentes e amigos de João Gilberto que marcaram presença no 

evento, além de representantes de entidades uberabenses. 

ASSUNTOS ESPECIAIS: Vamos abordar alguns assuntos que devem merecer 

atenção muito especial das pessoas ligadas à Academia, inclusive na busca de 

soluções para os problemas. 

1) SEDE: Apesar de duas leis nos ampararem para podermos usar aquela sala da 

Biblioteca, que a Academia ocupava desde os idos de 70, tivemos que deixar o 

precioso espaço, uma vez que na necessária reforma do prédio, a Academia não foi 

contemplada com sala alguma pelo arquiteto Paulo Trajano. Após duas reuniões 

com o Prefeito, ficou decidido que a "sede da Academia é assunto político, que ele 

deseja ver resolvido". Fiquemos atentos, pois, ao assunto, que está nas mãos do 

Prefeito. Enquanto isso, a sede da Academia está, como disse o Presidente, "no 

coração de cada acadêmico". 

2) ESTATUTO: Se não for prorrogado novamente o prazo para reforma do 

Estatuto, devemos agilizar para adequar o nosso às exigências do Código Civil. O 

acadêmico Guido Bilharinho se dispôs a fazer essa adequação. E devemos marcar 

uma Assembléia Geral para aprovar essas modificações. 

Segundo Guido, seria importante aproveitarmos a oportunidade para também 

introduzirmos no Estatuto outras modificações de interesse da Academia. Dentre 

elas, podemos pensar em assuntos já conversados muitas vezes em reuniões, como 

exigência da presença de acadêmicos em determinadas ocasiões, e possibilidade de 

acadêmicos que não se sintam satisfeitos pedirem afastamento definitivo. Alerta dr. 

Guido que em nenhuma circunstância o sócio de uma entidade deve ficar amarrado 

a ela; assim, pode pedir, se o desejar, o próprio afastamento. Em tal situação, o 

título de IMORTAL fica um pouco abalado, mas o Estatuto ficará mais de acordo 



com a Lei. Achamos que o registro em Estatuto possibilitará um afastamento do 

sócio por vontade própria, ou até em razão de alguma situação a ser prevista no 

Estatuto. Talvez esses acréscimos nunca sejam utilizados, mas ficarão sempre 

disponíveis para eventual aplicação. Outros assuntos a serem tratados são a 

composição da Diretoria e a criação de Conselhos. Enfim, vamos aguardar a palavra 

do dr. Guido. Todos devemos nos pronunciar sobre a matéria. 

3) ELEIÇÃO: E UMA VEZ MAIS CHEGA O MOMENTO DE ELEGER A DIRETORIA 

PARA NOVO MANDATO. Uma situação muito delicada, principalmente neste 

momento. 

Todos os acadêmicos devem ficar bem atentos para os itens acima, e dispostos a 

darem a sua colaboração. 

BOAS-VINDAS: Vários acadêmicos se manifestaram sobre a volta do Presidente 

da Academia ao Brasil. Ani e Iná enviaram flores e uma delicada carta de boas-

vindas. Reforçando a delicadeza, a sócia Ani ligou para o Presidente reafirmando os 

votos de boas-vindas e dizendo que "está tudo bem". Um gesto muito simpático, 

sem dúvida, e somos muito agradecidos por essa atitude das gêmeas, que têm 

prestado excelentes serviços à Academia. 

DOM BENEDITO: Vamos deixar registrado um agradecimento muito especial ao 

nosso querido sócio Dom Benedito de Ulhoa Vieira, que representou a Academia 

nas solenidades do Centenário de Nascimento de Dom Alexandre junto à 

Arquidiocese e fez os pronunciamentos em nome da Academia na Missa, na Câmara 

Municipal e em outras oportunidades. 

CLIO: O acadêmico PAULO FERNANDO SILVEIRA recebeu da ACADEMIA 

PAULISTANA DA HISTÓRIA a comunicação de que o livro A Batalha de Delta 

conquistou o prêmio CLIO deste ano, que será entregue em 11 de outubro, em São 

Paulo. Com esse registro, estamos cumprimentando o acadêmico pela merecida 

premiação. E informamos aos acadêmicos que o livro premiado continua com boas 

vendas nas livrarias de Uberaba. 

PRETA ANA: Bem a propósito, informamos que o acadêmico Paulo Fernando 

Silveira reiterou ao Presidente que, se a Prefeitura realmente, como o prometido, 

arcar com os custos da construção do MEMORIAL DA PRETA ANA, todo o dinheiro já 

arrecadado com a venda do livro e depositado em conta especial em nome da 

Academia será doado por ele para a Academia e deverá ser empregado na 

premiação de algum concurso literário promovido pela Entidade. 



BOLSA DE PUBLICAÇÕES - Está em andamento, pela Prefeitura, o processo de 

licitação para a publicação de dois livros sobre a história de Uberaba (José 

Mendonça e Borges Sampaio). Em abril, dia l9, foram passados ao Prefeito 

resultados das cotações feitas pela Academia, de acordo com o regulamento da 

Bolsa de Publicações. No entendimento dos setores ligados às licitações na 

Prefeitura, deveria ser feita nova licitação para chegar ao resultado final, apontando 

a gráfica que deverá fazer o serviço. Vamos aguardar... E vamos ver se no 

orçamento de 2007 a Bolsa estará presente. 

REUNIÃO: Por causa da eleição, não tivemos a nossa reunião de setembro. Agora 

em outubro novamente a eleição (2° turno) pode modificar nossos planos. Vamos 

antecipar a reunião por uma semana, marcando-a para VINTE E UM (21) DE 

OUTUBRO. Portanto, a reunião não será na última, mas na penúltima semana de 

outubro. E será realizada no Colégio Nossa Senhora das Graças, às 15 horas. 

AVE DA PAZ: Está bem fortalecido o movimento encetado pelo dinâmico JOÃO 

EURÍPEDES SABINO para que Uberaba dê valor à sua AVE DA PAZ, INSERIDA NO 

SOLO UBERABENSE e com os contornos bem delineados nas ruas de nossa cidade. 

Tem o nosso apoio. Nosso sócio correspondente tem intercedido nos setores da 

Prefeitura pela sede da Academia. Sabino vai ter seu livro O Andarilho... publicado 

na língua inglesa, o que significa que O Andarilho fará jus ao nome... 

A SEDE E A PREFEITURA: Registremos, para conhecimento de todos, que a 

última reunião com o senhor Prefeito, na Prefeitura, teve as presenças dos 

acadêmicos João Gilberto, Dirce Miziara, Terezinha Hueb de Menezes, Guido 

Bilharinho e Mário Salvador. Estávamos na Prefeitura a convite do dr. Ivan de La 

Roque para conhecermos o projeto de uma sala no setor da Biblioteca, projeto 

elaborado pelo arquiteto Paulo Trajano. Achamos diminutas as dimensões da sala. 

A reunião tinha por objetivo o estudo da possibilidade de modificação do projeto 

inicial. O acadêmico João Gilberto chegou em seguida e encontrou-se com o 

Prefeito, que o convidou à reunião no Gabinete. E para lá fomos todos. Então o 

Prefeito, em rápida reunião, nos disse que o problema era político, e dispensou os 

serviços dos engenheiros. Agora, vamos aguardar a forma política como vai ser 

resolvida a questão. 

VALDEMES: Um cumprimento especial ao acadêmico Valdemes Ribeiro, que é 

cidadão goianense, DE TODO O ESTADO DE GOIÁS, título a ele atribuído pelo 

Governador. 



NICOMEDES: É esse o título do livro do acadêmico Dimas da Cruz Oliveira, editado 

recentemente, com um exemplar oferecido à biblioteca da Academia. "Representa 

um olhar momentâneo sobre a idealidade do mundo da Antiguidade Clássica, na 

época das conquistas romanas no Oriente..." "Nicomedes é herdeiro de uma antiga 

dinastia poderosa e ligada às suas tradições...", explica Dimas na orelha do livro. A 

capa, um primor, é de Alessandro Abdala, bem como a diagramação. Parabéns ao 

Dimas! O livro já está nas livrarias e o exemplar da Academia, à disposição dos 

acadêmicos. 

CERCHI: O acadêmico distribuiu novo número da excelente Destaque IN, com 

ótimos artigos, como sempre. 

DOMITILA: A querida Irmã comunica que o seu primeiro livro está sendo 

reeditado, com a grafia original. E ela quer um número da Convergência "editada" 

pelo Cerchi. O acadêmico foi informado da solicitação. Há um artigo de Irmã 

Domitila em poder do Cerchi para ser inserido na Revista quando for editada. 

SAUDAÇÕES ACADÊMICAS. E até a reunião de 21 de outubro. 

Mário Salvador 


