Jornal Eco - Maio de 2008
Assembléia Geral
Eleição de Membro Efetivo

Ficam convocados os membros efetivos da Academia de Letras do Triângulo Mineiro
para a Assembléia Geral a ser realizada em 26 de julho de 2008, em primeira
convocação, às l4h30, com a

presença

mínima de cinqüenta

por cento dos

acadêmicos e, com qualquer número, na segunda convocação, às l5h (art. 4l do
Estatuto) na sede social, na Rua Alaor Prata, 317, Uberaba-MG, para elegerem
membro efetivo que ocupará a cadeira número 32, vaga com o falecimento da
acadêmica

Eunice de

Souza

Lima

Pühler,

e que tem como

patrono

Pandiá

Calógeras. Os interessados em ocupar a vaga devem apresentar requerimento
acompanhado de: a) prova de publicações de suas autorias; b) títulos literários que
possuam; c) documentos que tiverem, fornecidos por instituições, entidades ou
autoridades e julgados idôneos pelos acadêmicos; d) exemplar de cada livro
editado (art. 7° do Estatuto).
Além

dos

inscritos

espontaneamente,

poderão

concorrer

à

vaga

candidatos

indicados por cinco acadêmicos, observadas as condições do artigo 7° do estatuto,
sendo indispensável o consentimento por escrito do candidato.
As inscrições devem ser entregues ao Presidente da Academia pelos interessados
até l5 de junho de 2008. Uma comissão de três acadêmicos, nomeada pelo
Presidente, dará parecer, no prazo de quinze dias, sobre as inscrições.
Verificada a inscrição de um ou mais candidatos, a eleição se processará por
escrutínio secreto. Eleito, o novo membro efetivo será empossado em sessão
magna ou em sessão ordinária ou extraordinária, conforme sua escolha, sendo
saudado por acadêmico que analisará sua obra. O novo membro efetivo, a seguir,
tratará da obra literária ou científica de seu antecessor ou de outro ocupante da
cadeira.

Uberaba, 22 de março de 2008.
Mário Salvador
Presidente

Caríssimos(as) Acadêmicos(as),
Abrimos o ECO com o Edital de convocação para a Assembléia a ser realizada em
26 de julho, quando elegeremos o(a) substituto(a) de Eunice Pühler para a cadeira
número 32. Até 15 de junho estaremos recebendo inscrições de candidatos(as).
SEDE: Em 14 de março próximo passado, com a presença do Prefeito Anderson
Adauto, foi inaugurada a sede da Academia, anexa à Biblioteca Municipal. À
solenidade

compareceu

grande

número

de

acadêmicos

de

Uberaba,

Araxá,

Sacramento e Uberlândia.
REUNIÕES - Estamos com sede nova e aguardamos a chegada de móveis (mesas,
cadeiras,

prateleiras...),

para

realizarmos

reuniões

no

local.

O

projetista

da

Prefeitura fez os desenhos, adequando os novos móveis ao espaço. (Os móveis
devem estar sendo fabricados.) Por enquanto as reuniões ficarão suspensas até que
tudo seja resolvido. Já caminhamos muito e um pouco de paciência fará bem a
todos os acadêmicos.
ELEIÇÕES: Temos inscritos, até o momento, três candidatos. Pela ordem de
inscrição: JOÃO EURÍPEDES SABINO, ARAHILDA GOMES ALVES E JOSÉ HUMBERTO
HENRIQUES. As inscrições estão abertas até 15 de junho de 2008. Os escritores
que já se inscreveram estão se apresentando aos acadêmicos, com o envio de
correspondência, expondo a sua vida literária e indicando obras publicadas e,
também, inéditas.
REGISTRO ESPECIAL: A vice-presidente Terezinha Hueb de Menezes prepara o
lançamento de livro sobre o saudoso Murilo Pacheco de Menezes, dentro das
comemorações do cinqüentenário do Colégio Nossa Senhora das Graças. Outras
atividades marcarão o evento.
VERBAS: Têm sido constantes e permanentes os entendimentos da Diretoria da
Academia com os órgãos da Prefeitura Municipal para a liberação de verbas
orçamentárias destinadas à Entidade. São três parcelas de R$ 18.000,00 e uma de
R$

5.500,00, esta destinada

à

publicação da

Revista

Convergência

(projeto

especial).
PRESIDÊNCIA:- A dinâmica vice-presidente Terezinha Hueb de Menezes aceitou o
convite do atual Presidente para se candidatar ao cargo de Presidente na próxima
Diretoria, em eleição que será realizada em fevereiro de 2009. Esta é uma ótima
notícia para a nossa Academia.

Esperamos a presença dos confrades e das confreiras na Assembléia de 26 de julho
de 2008, na sede nova, com endereço indicado no edital. Esclarecemos que a nova
sede fica no mesmo endereço da antiga, mas do outro lado do prédio. O acesso à
sede pode ser feito pelo elevador ou pela entrada especial, bem defronte da Igreja
Santa Rita.
AGRADECIMENTOS:

Registramos agradecimentos aos acadêmicos e acadêmicas

que compareceram na inauguração da sede. Agradecemos especialmente à senhora
Mariana Pontes Menezes e ao seu esposo Fernando, nora e filho da acadêmica
Terezinha Hueb de Menezes, que decoraram a sede para a bela noite festiva,
utilizando elogiadas peças da DECORE.

Saudações Acadêmicas do Presidente
Mário Salvador.
Maio/2008

