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ELEIÇÃO - No dia l0 de fevereiro, às 15horas, em terceira convocação, teremos
a Assembléia para a eleição da Diretoria, que ficará comandando a Academia até
fevereiro de 2009. Há uma chapa concorrente:

Presidente - Mário Salvador;
Vice-Terezinha Hueb de Menezes;
Primeiro Secretário: Sebastião Teotônio Resende;
Segundo Secretário: Carlos Alberto Cerchi;
Primeiro Tesoureiro: Pedro Lima;
Segundo Tesoureiro: Padre Thomaz de Aquino Prata.
Após a reunião do dia l0 os acadêmicos irão se confraternizar em algum local
aprazível.

Fiquem todos preparados, inclusive com o dinheiro no bolso para pagar

o consumo próprio.
HOMENAGEM: Na concorrida reunião do dia 27 de janeiro a Academia prestou
uma

homenagem

ao

associado

correspondente

Alaor

Ribeiro,

recentemente

falecido. O Presidente se fez presente no velório e no sepultamento e na Missa de
Sétimo Dia, apresentando aos familiares votos de pesar em nome de todos os
acadêmicos.
ESTATUTO - Está sendo registrada a Ata da Assembléia de dois de dezembro, que
introduziu

pequenas

exigências legais.

modificações

no estatuto, apenas para

atendimento das

O acadêmico Guido Bilharinho deseja a formação de uma

comissão de acadêmicos para estudos mais aprofundados para uma reforma no
Estatuto.
SEDE:- O Prefeito empenha-se para dotar a Academia de uma sede própria. Há
uma possibilidade de ocuparmos o cômodo (pequeno) que está sendo construído
na

Biblioteca,

TEMPORÁRIAMENTE,

definitiva.Teremos um

até

que

se

defina

onde

será

a

sede

ponto de referência para a Academia.

SACRAMENTO: Ficou deliberado que no segundo semestre deste 2007 a Academia
deverá realizar uma reunião na querida Sacramento. Tudo devido ao empenho do
associado Tenente Vicente

Rodrigues da Silva Filho , bem apoiado pelo Carlos

Alberto Cerchi e pelo associado Alessandro Abdala Santana.

SITE: Visite o site da Academia, mantido pelo Alessandro, e envie para lá os seus
artigos, poemas, etc : www.altm.sacrahome.net
EDITORA:

Cerchi, valoroso acadêmico, está

com

sua

editora,

BERTOLUCCI,

lançando obras. Primeiramente foi um romance do acadêmico Dimas:Nicomedes, e
agora prepara um livro de Carolina Maria de Jesus: Diário de Bitita. E fica com
Cerchi a incumbência de editar a próxima Convergência.
AVE DA PAZ: A CTBC

imprimiu em cartões para orelhão

a AVE da PAZ e o

associado João Eurípedes Sabino enviou exemplar do cartão para a Academia.
GESSY: Prepara o lançamento de um livro da acadêmica Maria de Lourdes Reis e,
logo após, a edição de mais um livro do acadêmico Luiz Cláudio de Pádua Neto. E a
Academia de

Letras de Araguari presidida pela acadêmica Gessy, prepara o

lançamento do TRIGÉSIMO OITAVO Concurso de Contos e Poesias, desta vez com
homenagem a Castro Alves, pelos l60 anos do nascimento do poeta.
CINQUENTA ANOS: No cinqüentenário de existência do Colégio Nossa Senhora
das Graças a acadêmica Terezinha

Hueb de Menezes vai editar um livro com

artigos, crônicas, conferências, palestras e discursos de MURILO PACHECO DE
MENEZES. Ficaremos todos enriquecidos com a publicação.
REVISTA DESTAQUE

IN - Carlos Alberto Cerchi distribuiu aos presentes à

reunião do dia 27 o exemplar n° 71 da revista, que tem como matéria de capa o
inventor

Santos

Dumont.

Como

sempre,

excelente

publicação.

BUSTO DE DOM ALEXANDRE: Dom Benedito comunicou que a Fundação Cultural
de Uberaba fez um consulta sobre a data da inauguração do busto de Dom
Alexandre,a

ser colocado

na

Praça

Dom

Eduardo,

que

poderá

ser

13

de

fevereiro.Dom Benedito está, neste ano, com a responsabilidade de duas cadeiras:
Eclesiologia

e

Antropologia

Teológica.

Isto

com

84

anos

de

idade...

LUIZ CLÁUDIO - Prepara a impressão do seu livro BEATRIZ SEDA PURA, que tem
por cenário a cidade de São Paulo. O acadêmico araguarino está mantendo uma
média ótima de lançamentos.
DOAÇÃO DE LIVROS - Os acadêmicos presentes à reunião aprovaram a doação
dos livros de Francisco Cândido Xavier para integrarem o memorial a ser erguido
para homenagear o médium, acatando sugestão do acadêmico Guido Bilharinho.

Os livros foram repassados para a Academia justamente quando Guido Bilharinho
era o Presidente da Entidade.
LIVRO JOSÉ MENDONÇA - Já está feita a revisão do livro de José Mendonça, que
está sendo editado pela Bolsa de Publicações. A editora está providenciando as
provas do livro de Borges Sampaio, que também ganha nova edição. Para 2007
será possível editar mais obras, já que consta verba para tal fim, no orçamento
municipal.
E vamos aguardar boa presença de acadêmicos na Assembléia de 10 de fevereiro.
Acadêmicas Saudações
Mário Salvador- Presidente

