JORNAL ECO - CIRCULAR 2/2007

Caríssimos(as) Acadêmicos(as)
DIRETORIA - No dia 10 de fevereiro foi eleita a Diretoria da ALTM para um
mandato de dois anos, até fevereiro de 2009.
SEDE - A sede é a primeira preocupação da Diretoria e os entendimentos

com

o Prefeito prosseguem, com vários setores envolvidos no assunto.
REFORÇO - Na

reunião do dia 10 de fevereiro, o acadêmico João Eurípedes

Sabino prontificou-se a conversar com o Prefeito sobre a sede, sendo devidamente
autorizado a fazer os entendimentos, uma vez que tem um bom relacionamento
com a autoridade maior do Município.
PRÊMIO NOBEL- O acadêmico Guido Bilharinho vai ser indicado ao Prêmio Nobel
de

Paciência,

pelo auto-controle

na

condução do arquivamento da

ata

que

modificou o estatuto. E vamos iniciar outra jornada, com o pedido de registro da
ata que elegeu a Diretoria. Até o fim da gestão da Diretoria eleita é provável que
consigamos registrar as duas atas...
PROCURAÇÕES - Estamos aguardando novas procurações(com data de novembro)
do acadêmico Raimundo Rodrigues. Os termos foram passados ao acadêmico.
ENDEREÇOS número

do

Os(as)acadêmicos(as)

telefone,

providenciarmos as

por

favor

que

façam

mudarem de endereço ou mesmo o
uma

comunicação

para

nós,

para

correções devidas na agenda.Também mudança nos e-mails

devem ser comunicadas.A informação facilita a comunicação com o acadêmico.

ENDEREÇO ELETRÔNICO - Alguns acadêmicos não nos informaram os seus
e-mails, facilitando a troca de mensagens.
STELLA - A acadêmica Stella Alexandra Rodopoulos enviou para a Academia
exemplares de seus livros: Pétalas de Amor, Cobra versus Lagarto e A boa ação do
Velho Guí. Conteúdos e continentes excelentes.
IRMÃ DOMITILA:

Promoveu

a segunda edição do seu

livro UMA GRANDE

PEQUENINA, sobre a vida de Madre Anastasie. A primeira edição foi publicada em
17

de

novembro

de

1950.

Cumprimentos

de

toda

a

Academia.

VISITA A ARAXÁ - Em janeiro tivemos o convite da boa turma de Sacramento
para realizarmos naquela cidade uma

reunião da Academia.Será no segundo

semestre deste ano. E, agora, na reunião do dia 10 de fevereiro, tivemos o prazer
de receber da acadêmica Vilma Cunha, o convite para uma reunião conjunta das
Academias de Uberaba e de Araxá. Convite aceito, a acertar a data.
PRETA ANA - Pedro Lima informou que esteve no Tiro de Guerra e o sargento
comandante da Corporação, cientificado da história da Preta Ana, quer que
monumento em homenagem a ela seja erguido nas dependências

o

do Tiro de

Guerra. E ele se empenhará para que o Exército Brasileiro conceda à heroína uma
promoção "post mortem".
LIVROS EM 2007 - Pela Bolsa de Publicações deverão ser publicados três livros de
acadêmicos: Guido Bilharinho, Lincoln Borges de Carvalho e Jorge Alberto Nabut.
O experiente Guido Bilharinho coordenará os trabalhos.
LIVROS EM 2006 - Com o processo de publicação iniciado em fevereiro de 2006,
deverão ser lançados este ano os livros de José Mendonça e Borges Sampaio.

A

revisão mostrou "milhões" de erros de di gitação. Há páginas em que cada linha
apresenta pelo menos um erro. E Guido se encarrega de

revisar a revisão, antes

de entregar os trabalhos na gráfica, esperando que a "emenda não saia pior do que
o soneto."
VISITA :

Com prazer, informo que uma turma de rotarianos "descobriu" que a

Academia

está na Internet.

Enviaram cumprimentos ao Presidente (Que , com

prazer, repasso ao Alessandro Abdala Santana, "dono"da casa) elogiando o site.
Parece que "uma sede" digital é bem mais fácil de ser arrumada do que uma sede
de concreto.
AS MULHERES DOMINAM NO MÊS DE FEVEREIRO - Aniversariantes

em

fevereiro: 4 - Martha Pannunzio; 25 - Ani e Iná; 27 - Terezinha Hueb de Menezes.
Vida longa às aniversariantes.
E OS HOMENS BRILHAM EM MARÇO: São aniversariantes : 9- Valdemes Ribeiro
de

Menezes;

27

-

Guido

Bilharinho.

Também

desejamos

vida

longa

aos

aniversariantes.

ABRIL - Para fechar a circular , vamos registrar os aniversariantes do mês de
abril: 10 - Lincoln Borges de Carvalho; 12 - Antonio Couto de Andrade; l7 -Elza
Teixeira de Freitas; 22 - Oliveira Melo e 27 -Luiz Cláudio de Pádua Neto.

E que tenhamos um ano cheio de grandes conquistas para a nossa Academia.
VISITEM

A

NOSSA

"CASA"

www.altm.sacrahome.net
Saudações acadêmicas.
Mário Salvador - Presidente

E

INDIQUEM

O

"CAMINHO"

AOS

AMIGOS:

