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Uberaba, dezembro de 2007.

Acadêmicos e Acadêmicas,
Como presidente, estou me desculpando pela falta de notícias. Umas férias em
Portugal e um acidente de percurso me imobilizaram neste Ano da Graça de 2007.
E estive fora de órbita.
As boas notícias da Academia chegaram até vocês graças ao dinamismo da vicepresidente Terezinha Hueb de Menezes, que tem feito um curso intensivo para a
presidência, mesmo não querendo a cadeira.
REUNIÕES: As reuniões acadêmicas estão sendo coordenadas pela vice-presidente
e acontecem
acadêmicos

no Colégio
e

Nossa

convidados.

apresentações de

música,

E,
canto,

Senhora
em

das Graças, com

cada

reunião,

declamação e artes

boa

acontecem
plásticas,

presença

de

apreciadas
com artistas

uberabenses expondo suas telas. E, claro, sempre boas palestras.
ATAS DE ASSEMBLÉIAS: Graças à eficiente colaboração do acadêmico Dr.Guido
Bilharinho, estamos concluindo o registro da Ata da Assembléia que reformou o
Estatuto, em atendimento ao que dispõe a Lei que regula a matéria. Após esse
registro, será levada ao Cartório a Ata da Eleição da Diretoria, validando o
mandato.
SEDE: Em fevereiro, segundo o Prefeito de Uberaba, estaremos com a sede nova
pronta. Ficaremos no prédio da Biblioteca, já concluído. Mas o mobiliário jogou a
inauguração para fevereiro de 2008. Perdemos um pouco de espaço, é verdade,
mas algum ganho teremos, ao final. Melhor aguardar os entendimentos finais para
falarmos sobre o assunto.
REUNIÕES: Com a sede pronta e a possibilidade de usarmos as salas especiais do
novo prédio, optamos por continuar com as reuniões acadêmicas no Colégio Nossa
Senhora das Graças, contando com a boa vontade da acadêmica Terezinha Hueb de
Menezes. E, claro, com a compreensão de todos os acadêmicos.

HOMENAGEM:

O SESC de

Uberaba

prestou

uma

homenagem aos escritores

uberabenses e, dentre eles, inúmeros acadêmicos. Solenidade muito concorrida e
prestigiada pela sociedade uberabense.
LIVRO: No dia seguinte àquela homenagem, o acadêmico Padre Prata lançou o seu
mais novo livro, A Casa Velha, com crônicas primorosas, de agrado geral. A data
coincidiu com a do velório do ex-prefeito Wagner do Nascimento, o que não
prejudicou em nada o lançamento de um novo livro. Expliquei ao acadêmico a
minha impossibilidade de comparecer ao lançamento e ele compreendeu as minhas
razões: aniversário de casamento é uma boa justificativa.
OUTRO LIVRO: Guido Bilharinho lançou o livro Uberaba - Dois Séculos de História
(dos antecedentes a l929). Edição do Arquivo Público de Uberaba. Impressão
maravilhosa, o livro passa a ser consulta obrigatória para quem se interesse por
conhecer a história de Uberaba. Meticuloso, o autor se esmerou nas referências:
cita as fontes bibliográficas, com indicação do autor, obra e página. E oferece ao
leitor

bibliografia

onomásticos:

l

dos
-

ensaios,

Pessoas;

artigos,
2

-

jornais,

periódicos

Instituições,

e

Empresas,

livros.

Índices

Organizações

e

Empreendimentos; 3 - Livros e publicações diversas; 4 - Topônimos e prédios e 5 Generalidades

e

Vários

estiveram

acadêmicos

representado

a

Academia.

mais

O

o

presentes,

índice
tendo

presidente

das

Terezinha

arranjou

uma

ilustrações.

Hueb
boa

de

Menezes

desculpa,

bem

compreendida pelo escritor, para lá não estar.
MAIS LIVRO: E o querido idealizador/fundador da Academia, Monsenhor Juvenal,
teve uma concorrida noite de autógrafos para o lançamento de seu mais novo livro,
com direito a ver sua trajetória de vida contada em telão. A apresentação do livro
Ética Responsável e Criativa foi feita pela acadêmica Terezinha Hueb de Menezes.
Na última reunião do ano, Padre Juvenal esteve presente e os participantes foram
presenteados com a projeção do resumo de vida do acadêmico. E a Academia foi
contemplada com o CD, agora à disposição dos interessados em conhecer um
pouco mais do trabalho deste grande sacerdote/escritor/evangelizador/pensador.
Na reunião, Padre Juvenal falou sobre a motivação que teve para escrever o livro,
bem recebido, como sempre, pela crítica.
SEMPRE LIVRO: o acadêmico Luiz Cláudio Pádua Netto ofereceu um exemplar do
seu livro Beatriz Seda Pura para a biblioteca da Academia. Minas Editora assina a
publicação.

Diário de Bitita, de Carolina
comandada

pelo

acadêmico

Maria de Jesus, é obra da editora
Carlos

Cerchi,

com

exemplar

Bertolucci,

oferecido

para

a

Academia.
Folclore: Pesquisas e Músicas é o livro da escritora Maria Beatriz Machado Alamy
oferecido à ALTM. Acompanha um CD com 70 músicas folclóricas e partitura. A
escritora é filha do saudoso acadêmico João Alamy Filho, que escreveu O Caso dos
Irmãos Naves, obra que está sendo reeditada pela Minas Editora.
VERBAS MUNICIPAIS:

Em 2006, à ALTM, o orçamento municipal destinou a

importância de R$ l8 000,00 (Bolsa de Publicações), que foi aplicada na publicação
de dois livros sobre a história de Uberaba, livros que deverão ser entregues no
início de 2008. Em 2007, a Academia foi contemplada com R$ 36 000,00, que
também serão aplicados (se forem recebidos) na edição de livros, conforme projeto
apresentado aos setores competentes.
E para 2008 deve constar do orçamento a verba da Bolsa de Publicações e mais
alguma verba de emenda de vereadores, para os quais o presidente enviou
correspondência e fez pedidos pessoais. Aguardemos.
MÓVEIS - Conforme informações recebidas, a Prefeitura vai colocar móveis novos
na

sala

da

Academia.

Provavelmente

(conforme

projeto),

teremos

lá

um

computador e um funcionário da Prefeitura para trabalhar nele. Aguardemos.
EUNICE: E a Academia está com a cadeira 32 vaga, com o falecimento da
inesquecível Eunice de Souza Lima Pühler. Grande perda para a Academia. Poucos
dias após o casal Erwin/Eunice comemorar sessenta anos de matrimônio, aconteceu
o falecimento de Eunice. Ela foi uma das escritoras uberabenses homenageadas
pelo SESC.
CRÔNICAS - É muito boa a participação de acadêmicos na imprensa uberabense.
Seria ótimo que enviassem esses seus artigos também para o site da Academia:
www.altm.sacrahome.net. Assim o site seria enriquecido com ótimas matérias. E
façam uma visita à nossa casa, que tem sido tratada com muito carinho por
Alessandro Abdala Santana.
HOMENAGEM ESPECIAL: A Academia de Letras e Artes de Araguari, presidida pela
dinâmica

acadêmica

Gessy Carísio de

Paula,

editou

o

livro

O

Pescador de

Diamantes, com os trabalhos vencedores do 37° Concurso Nacional de Contos e
Poesias Abdala Mameri.

E em interessante apresentação da obra, a acadêmica Gessy tece a biografia de
Abdala Mameri, para finalizar com a indicação: o eterno Presidente Abdala Mameri,
doravante é cognominado O Pescador de Diamantes. A obra é editada pela Minas
Editora.
E acho que este é um bom recomeço de comunicação da Presidência. Ficam os
agradecimentos a todos os que carregaram a Academia na nossa ausência, o que
indica que o nosso afastamento temporário pode se multiplicar, pois mãos boas não
faltam para conduzir a Entidade.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
Saudações Acadêmicas.
Mário Salvador

