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Prezadas Acadêmicas, 
Prezados Acadêmicos, 
Prezadas e prezados sócios correspondentes, 
Amigas e amigos da ALTM, 

No dia 19 de janeiro, fomos surpreendidos com o 
falecimento da querida Carmem Leal Salvador, 
esposa de nosso prezado confrade, Mário Salvador. A 
ALTM solidariza-se com o estimado acadêmico e com 
seus familiares, pedindo a Deus os console em 
momento tão difícil. 

Envio-lhes, com prazer, uma retrospectiva dos 
principais acontecimentos que marcaram nossa ALTM 
em 2009: 

Parte da primeira coluna (em 12 de abril de 2009) 
www.altm.sacrahome.net 
ESPAÇO CULTURAL 

Dr. José Mendonça, Monsenhor Juvenal Arduini, Dr.Edson Prata 

http://www.altm.sacrahome.net


COLUNA 
A Academia de Letras do Triângulo Mineiro ganhou, da amiga Lídia Prata, 
(sugestão da Dirce Miziara e pedido do Dr. Mário Salvador) um espaço 
semanal, aos domingos, no Jornal da Manhã. A estreita ligação da Lídia 
com a Academia passa pela figura de seu saudoso pai, Dr. Edson Prata, um 
dos fundadores da nossa agremiação. A ela, a gratidão imensa dos 
acadêmicos. 

ESPAÇO CULTURAL 
O nome é sugestão dos acadêmicos Maria Antonieta e Jorge Alberto. Este 
espaço será ocupado, a cada domingo, por um acadêmico - entre aqueles 
que o desejarem - para informar e comentar sobre a Academia e sobre 
assuntos culturais. 

DIRETORIA DA ACADEMIA DE LETRAS 
A diretoria - biênio fev. 2009/ fev.2011 -, está assim composta: Presidente: 
Terezinha Hueb de Menezes; Vice-Presidente: José Humberto Silva 
Henriques; 1° Secretário: João Eurípedes Sabino; 2° Secretário: Gessy 
Carísio de Paula; 1° Tesoureiro: Pedro Lima; 2° Tesoureiro: Dimas da Cruz 
Oliveira. Contamos sempre com as orientações e a experiência do Dr. 
Mário Salvador e o apoio de todos os acadêmicos. 

POSSE FESTIVA 
Fomos surpreendidos com o telefonema do acadêmico Jorge Nabut, 
dizendo que havia organizado a posse festiva. Realmente, com o maior 
desprendimento, competência e agilidade, Jorge providenciou tudo, 
conseguindo, inclusive, o apoio da Fundação Cultural, através de seu 
Presidente, Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira. Tudo foi agilizado, desde os 
convites ao coquetel. 
A festividade, no dia 14 de março, foi muito concorrida, com a Sala Cecília 
Palmério lotada, com presença de autoridades e de um grande número de 
acadêmicos. 
Mestre de cerimônias, Jorge conduziu, com brilho, objetividade e 
competência, a reunião: no início, houve a apresentação de um magnífico 
quarteto musical, formado por Fausto Reis, Reynaldo de Vito, Álvaro 
Augusto Walter e Moacir Neto. 
Compuseram a mesa o Presidente da Fundação Cultural, Dr. Luiz Gonzaga 
de Oliveira, o Dr. Mário Salvador, a presidente eleita e o representante do 
Legislativo, vereador Luiz Dutra. A organização do evento nos evidencia 



sobre como o culto Jorge Nabut - como tantos outros da nossa comunidade 
cultural - deveria ser melhor aproveitado pelo Poder Público em Uberaba. 

MEDALHA DR. JOSÉ MENDONÇA 
No dia 18 de março, no Plenário Vereador Professor Murilo Pacheco de 

Menezes, foram homenageados, com a Medalha Dr. José Mendonça, o 
acadêmico Dr. Mário Salvador e o escritor Hugo Prata, pela relevante 
contribuição cultural que ambos prestam à nossa cidade. 

SEDE DA ACADEMIA 
A sede da Academia, anexa à Biblioteca Municipal, abriga os pertences da 
instituição, mas não comporta os acadêmicos. Por esse motivo, até que se 
encontre melhor solução - o que não será fácil (quem sabe alguma alma 
generosa possa ceder um casarão para os acadêmicos?) - as reuniões serão 
realizadas no Colégio Nossa Senhora das Graças. 

LANÇAMENTO DE LIVRO 
No dia 26 de março, foi lançado, no saguão do Sesi, o livro "Uberaba -
História, Tradição, Desenvolvimento e Cultura", de autoria do fotógrafo 
Cláudio Arouca e textos da acadêmica Maria Antonieta Borges Lopes. 
Muito elogiado o livro, repleto de bonitas fotos e consistentes textos de 
Maria Antonieta. 

REUNIÃO ALTM 
Reunião da Academia, no dia 25 de abril, às 15 horas, no Colégio Nossa 
Senhora das Graças. Programação: 
1. Breve fala da artista plástica Ivani Bessa e exposição de esculturas. 
2. Breve palestra da acadêmica Maria Antonieta Borges Lopes, sobre o 
recém-lançado livro "Uberaba - História, Desenvolvimento, Tradição e 
Cultura". 
4. Momento musical, com o tenor Ricardo Gomes. 
Presença de acadêmicos e convidados. 

OUTRAS NOTÍCIAS - 2009 

História de Uberaba 
*Dia 26 de maio, às 19h30, houve o lançamento do livro História de 

Uberaba, de Dr. José Mendonça, 2a edição, organização do acadêmico 



Guido Bilharinho. O evento foi realizado no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, contando, ainda, com o apoio da própria Câmara, da OAB -
Uberaba e do Rotary Club de Uberaba. O coquetel foi cortesia dos 
vereadores Carlos Godoy e Lourival dos Santos. Foi bem grande a 
afluência ao evento que teve, como mestre de cerimônia, o acadêmico 
Jorge Alberto Nabut. Fizeram uso da palavra os acadêmicos Mário 
Salvador (que conseguiu a verba para a publicação do livro), Guido 
Bilharinho, Terezinha Hueb de Menezes, Dr. João Antônio Prata, 
representando o Rotary, Dr. Evaldo Marco Antônio, representando a OAB, 
o vereador Carlos Godoy, representando a Câmara e a filha do autor, 
Tertuliana Mendonça ( em fala emocionada). Números musicais ficaram a 
cargo de José Gilberto Silva (Gibinha), esposo de Liana, ao bandolim. 
Vários acadêmicos presentes: Mons. Juvenal Arduini (acompanhado da 
Irmã Olinda), Padre Prata, Mário Salvador, Jorge Nabut, Terezinha Hueb 
de Menezes, Pedro Lima, João Eurípedes Sabino, Guido Bilharinho, além 
de muitos convidados. Foi, realmente, um evento muito concorrido, 
emocionante e significativo para a cultura de Uberaba. 

ALTM na FAZU 
*Dia 6 de junho, às 15 horas, em parceria com o Curso de Letras da 

FAZU, coordenado pela Profa. Kátia Fabri, dentro do Projeto Porteira 
Adentro, foi realizada mais uma reunião da Academia. Presentes a diretora 
da FAZU, Dionir Andrade, a diretora do Curso de Letras da Fazu, 
professora Kátia Fabri, Sônia Paolinele e Viviane Catalde, os seguintes 
acadêmicos: Dom Benedito, Padre Prata, João Eurípedes Sabino, Pedro 
Lima, Consuelo Rezende, Maria Antonieta Lopes, Terezinha Hueb de 
Menezes; sócios-correspondentes: Dirce Miziara, Ani e Iná e Tiago de 
Melo; convidados: alunos do Curso de Letras, professoras Ivani e Irani 
Barbosa, Liana Mendonça, Mônica Cussi, entre outros. 
Dois palestrantes de suma importância: escritora e professora Vânia Maria 
Resende (Livro Feito com Arte) e escritor Tiago de Melo ( Processo da 
Criação Literária). Ambos, como era de se esperar, agradaram a todos os 
presentes, não apenas pela competência na exposição dos assuntos 
abordados, mas também pelo interesse despertado em toda a platéia. 
Os números artísticos ficaram a cargo das gêmeas Ani e Iná que, de forma 
brilhante, apresentaram o texto Ambulantes Cantantes, do acadêmico Jorge 
Alberto Nabut; alunos do curso de letras cantaram Vinicius de Moraes, e o 
tenor Ricardo Gomes apresentou vários números de canto, encantando a 
todos. Após as apresentações, um chá, acompanhado de quitandas mineiras, 
reuniu o grupo, com alegria. 



ALTM na FAZU 

ALTM no Festival de Jaguara 
*Dia 20 de junho: tivemos uma ótima reunião no Club Náutico de 

Jaguará, a convite do acadêmico Carlos Alberto Cerchi. A organização da 
viagem, a cargo do acadêmico João Eurípedes Sabino, reuniu acadêmicos e 
convidados em agradável e cultural encontro. Presentes: acadêmicos e 
sócios: Pe. Prata, Carlos Cerchi, Dimas da Cruz Oliveira, Antônio Couto, 
João Eurípedes Sabino, Pedro Lima, Terezinha Hueb de Menezes, Ani e 
Iná, Alessandro Abdala, Vicente Rodrigues, além dos convidados: Vicente 
e Ivani Bessa, Marta Zednic, Sônia Paollineli, Viviane Cataldi, vereador de 
Sacramento, Bruno , escritor Amir Salomão, entre outros. Vários números 
de arte foram apresentados, tanto pelos uberabenses quanto pelos 
sacramentanos. A ALTM só tem a agradecer ao Cerchi e ao Clube Náutico 
Jaguara, não só pelos fartos café e almoço, mas, principalmente, pela 
acolhida amigável. 



ALTM no Festival de Jaguara 

Eleição na ALTM 
*Dia 25 de julho: reunião para eleger novo membro da ALTM. 

Candidato único por Araguari, foi eleito para a cadeira n° 16 o escritor 
Edmar César Alves. A reunião, muito concorrida - presentes os 
acadêmicos e correspondentes: Dom Benedito, Pe. Prata, Mário Salvador, 
Guido Bilharinho, Sebastião Teotônio, João Gilberto, José Humberto 
Henriques, Terezinha Hueb de Menezes, Consuelo Rezende, Gessy Carísio 
de Paula, Luiz Cláudio de Pádua Neto, Carlos Alberto Cerchi, Antônio 
Couto de Andrade, João Eurípedes Sabino, Dimas da Cruz Oliveira, Pedro 
Lima, gêmeas Ani e Iná Bittencourt, Alessandro Abdala, Samir Cecílio e 
Vicente Rodrigues da Silva Filho, além de muitos convidados. O momento 
cultural ficou a cargo de Dom Benedito, Pe. Prata e gêmeas Ani e Iná, com 
apresentação de textos literários, encantando os presentes, e, ainda, do 
grupo musical, Cantoria, formado por Fabiano Hueb, Fernando Hueb, 
Cristiano Hueb, Aguinaldo Jr, Kennedy Carvalho e Reinaldo Oliveira 
(Tito). 
Após as apresentações, houve confraternização entre os presentes. 



Edmar César Alves 

PARCERIA 
Nova parceria à vista: ALTM e ACIU, para a edição da Revista 
Convergência, com trabalhos das duas instituições. Com certeza, forças que 
se unem em torno de um mesmo objetivo. 

FESTIVAL DE CONTADORES DE HISTÓRIA 

No dia 26 de agosto, a partir das 14 horas, foi realizado o 1° Festival de 
Contadores de História, promoção da Secretaria de Educação e Cultura. 
Local: Anfiteatro Mário Pimenta Camargo. A ALTM apoiou o evento. 

MAIS UM LIVRO 

Consuelo Rezende, acadêmica, lançou, no dia 18, às 18 horas, o livro 
Narco-Íris na Biblioteca do Senado Federal: com certeza, evento se 
revestirá de sucesso. Parabéns, Consuelo! 

Foi lançado, com sucesso, no dia 6 de agosto, o 
livro Uberaba - Dois Séculos de História -
volume 2°, do acadêmico Guido Bilharinho, 
pelo Arquivo Público. O evento foi muito 
concorrido. A obra, leitura obrigatória a todos 
que se interessam por nossa cidade. 

ANTOLOGIA PORTUGUESIA 



Foi lançada, em Uberaba, no dia 28 de agosto, com o apoio do Curso de 
Letras da UFTM, a antologia Portuguesia, após ter sido lançada em 
Portugal. Esteve presente ao evento o idealizador da antologia, poeta 
Vilmar Silva. 
Entre os poetas de vários países em que se fala a língua portuguesa, 
constam, além do jovem escritor uberabense, Nícollas Raniere, os 
acadêmicos Guido Bilharinho e Jorge Alberto Nabut. 
Um dos pontos altos da solenidade foi a leitura/declamação de textos pelos 
participantes da antologia, presentes no evento. 
Poeta Vilmar silva chamou a atenção para a necessidade de que os próprios 
poetas trabalhem para a valorização da poesia, uma vez que sua difusão é 
escassa, menos ainda a publicação de livros do gênero. 
Presenças significativas prestigiaram o evento. 

REUNIÃO DA ALTM 
Foi realizada, ontem, dia 5 de setembro, no Colégio Nossa Senhora das 
Graças, às 15 horas, mais uma reunião da Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro. 
O programa provocou situações de grande emoção, com os números 
artísticos apresentados: 
1. O acadêmico Dom Benedito de Ulhoa Vieira declamou, com 
sensibilidade e encantamento, o texto poético Minueto, de Gonçalves 
Crespo. 
2. Houve, ainda, o momento musical, com as apresentações, na voz da 
eterna cantora - artista da voz -, Arailda Gomes, acompanhada ao violão, 
com maestria, por Tales Bastos, dos seguintes números: 

_ As rosas não falam, de Cartola 
_ Concerto para uma só voz, de Morrisson 
_ Ave Maria no morro, de Herivelto Martins 
Apresentou-se, ainda, a neta da Arailda, a jovem Talita, encantando 
os presentes com sua bela voz, cantando: 
_ Como nossos pais, de Belchior 
_ Tema do filme Titanic. 

Com a presença de acadêmicos, correspondentes e convidados, a reunião 
culminou com alegre confraternização entre os presentes. 



DOS MAIS FELIZES 
Acadêmico Mário Salvador deve estar dos mais felizes com nota 
reveladora de Gislene Martins: segundo a colunista, Marcelo Tas, do CQC, 
"revelou que sua inspiração para a TV surgiu em Uberaba, quando assistiu 
ao programa do Tio Mário (o imortal Mário Salvador) na extinta TV 
Uberaba. Não bastasse, disse ter muita saudade da época". 
Realmente, foi muito significativa a influência do Tio Mário, através de seu 
programa Roda Gigante, na vida de tantas crianças que se deliciavam com 
os variados quadros apresentados. Ponto para a ALTM! 

NOTÍCIA 
O Arquivo Público, por meio de sua diretora, Lélia Bruno, envia à coluna a 

seguinte notícia: 

"A família de Erwin Pühler e Eunice Pühler doou ao Arquivo Público de 

Uberaba parte do acervo composto de fotografias, livros, revistas, 

publicações em jornais e outros itens pertencentes ao professor e 

pesquisador. 

O Arquivo Público de Uberaba está selecionando os livros, revistas e as 

mais de 500 fotografias doados para, posteriormente, catalogar boa parte 

deles e integrá-los ao seu acervo. Os itens que não se integrarem ao acervo 

serão destinados a escolas, bibliotecas ou à Academia de Letras. Além 

desse material, foram repassadas, também, peças religiosas e em metal, que 

serão encaminhadas ao Museu de Arte Sacra. 

O Arquivo Público agradece à família Pühler e acredita que gestos como 

esse confirmam o reconhecimento do trabalho realizado por esta 

instituição." 

TRÍPLICE LANÇAMENTO 

Lançados na última quinta-feira, dia 3 de dezembro, o livro Nouvelle, do 
acadêmico José Humberto Henriques e, ainda, as revistas Convergência, da 
ALTM, e Saberes Acadêmicos, da FCETM. A ACIU foi a grande anfitriã, 



representada pelo seu presidente, Karim Mauad, e por sua diretora 
executiva, Ana Paula Oliveira, ambos movidos pelo contagiante dinamismo 
que colocou toda sua equipe de trabalho em ritmo rápido na execução de 
todo o evento. 

REVISTA CONVERGÊNCIA 
Com diagramação do sócio correspondente Alessandro Abdala Santana, 
tendo como editor o acadêmico Carlos Alberto Cerchi, a Convergência 
congrega artigos, crônicas e poemas de acadêmicos e de outros escritores, 
trazendo, como capa - idealização do Alessandro - foto da igreja Nossa 
Senhora do Desterro, do Desemboque, berço do Triângulo Mineiro. 

REVISTA SABERES ACADÊMICOS 
A revista Saberes Acadêmicos, coordenada pela Profa. Mariângela 
Castejon, traz vários trabalhos acadêmicos, por isso mesmo com 
abordagem científica, criteriosamente analisados e selecionados. 

EVENTO MEMORÁVEL 
A noite de lançamento contou com as falas de Terezinha Hueb de Menezes, 
representando a ALTM, de Mariângela Castejon, representando a FCETM, 
do escritor José Humberto Henriques, do vereador Prof. Godoy - que 
conseguiu para a ALTM a parceria da ACIU - e do presidente da ACIU, 
Karim Mauad. 



APRESENTAÇÕES 

O momento artístico da noite do dia 3 foi enriquecida com o conjunto 
musical, formado por alunos do Conservatório, e pelo momento lítero-
musical, com o renomado violonista Sérgio Ramos, e com os textos do 
acadêmico Jorge Nabut, em apresentação carregada de sensibilidade e 
beleza poética. 

José Humberto Henriques 

POSSE DO ACADÊMICO EDMAR CÉSAR NA ALTM 
No dia 12 de dezembro, um grupo de acadêmicos da ALTM estivemos em 
Araguari, para dar posse ao novo membro da ALTM, Edmar César Alves. 
Fomos recepcionados pelos membros da Academia de Letras e Artes de 
Araguari, na pessoa de sua presidente, Gessy Carísio de Paula, também 
membro da ALTM, pelos outros acadêmicos de lá, por autoridades, pelo 
novo acadêmico eleito e seus familiares e demais amigos. 
Membros da ALTM presentes: Dimas da Cruz Oliveira, João Eurípedes 
Sabino, Samir Cecílio, Antônio Couto, Antônio Pereira, Luiz Cláudio, 
Gessy Carísio de Paula e Terezinha Hueb de Menezes, além do Edmar. 
A cerimônia, conduzida pelas presidentes das duas academias, foi muito 
emocionante, não apenas pelo que o Edmar César representa, como escritor 
e como pessoa, mas também pela ambientação, pelas presenças, pelas falas 
pertinentes, pelas apresentações artísticas. 
Após a posse propriamente dita, o novo acadêmico projetou significativo 
vídeo, mostrando sua trajetória de vida e de escritor, ainda reforçada por 
painéis que se estendiam em duas paredes do recinto. 
Vários acadêmicos da ALTM se manifestaram: além da fala da presidente, 
pronunciaram-se ainda Samir Cecílio, Antônio Couto, João Eurípedes 



Sabino e Dimas da Cruz, este último terminando sua fala com a 
apresentação do Magnificat, em latim. 
Após a cerimônia de posse, um farto coquetel reuniu acadêmicos de ambas 
as entidades, autoridades e amigos presentes. 

João Sabino, Antônio Couto, Edmar César (o novo acadêmico), Terezinha, 
Gessy, Antônio Pereira, Dimas e Samir Cecílio 

PARABÉNS AO NOVO MEMBRO DA ALTM 
A ALTM rejubila-se com a eleição e a posse de Edmar César. Com certeza, 
será mais um a enriquecer o quadro de sócios da Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro, contribuindo, com suas obras e seu trabalho literário 
participativo, para o enriquecimento de nossa instituição. Parabéns, Edmar! 
Parabéns, Araguari, na pessoa da acadêmica Gessy, pela valiosa indicação. 

ESPAÇO CULTURAL 
Em 2009, foram publicadas 33 colunas dominicais, ESPAÇO 
CULTURAL. Colaboraram os acadêmicos e sócio correspondente: João 
Eurípedes Sabino, Jorge Alberto Nabut, Mário Salvador, José Humberto 
Henriques, Guido Bilharinho, Pe. Tomaz de Aquino Prata, César Vanucci, 
João Gilberto Rodrigues da Cunha, Tiago de Melo Andrade, Carlos Alberto 
Cerchi, Vilma Cunha, Maria Antonieta Borges Lopes, 
Antônio Pereira da Silva, Edson Prata, Irmã Domitila Ribeiro Borges, 
Mons. Juvenal Arduini, Sebastião Teotônio Rezende, Dimas da Cruz 



Oliveira e Terezinha Hueb de Menezes. Acadêmicos e sócios 
correspondentes que tiverem interesse em participar da elaboração de nossa 
coluna, por favor, entrar em contato com a presidente. 
ARQUIVO PÚBLICO 
De parabéns o Arquivo Público, na pessoa da competente Lélia Bruno, pela 
série de artigos sobre a França em Uberaba. Observando bem, o conjunto 
de artigos compõe a visão total do que representou e representa a influência 
francesa em nossa terra. 

REVISTA CONVERGÊNCIA 
O dinâmico Karim Mauad (ACIU) já nos garantiu a edição de novos 
números da revista Convergência (ALTM) em conjunção com a revista 
Saberes Acadêmicos (FCETM), numa parceria que já deu certo. 
A ALTM agradece ao Karim apoiá-la em suas publicações. 

SOBRE A SEDE DA ALTM 
Terezinha Hueb de Menezes 

O deputado Nárcio Rodrigues tem mostrado um grande empenho 
para que a ALTM consiga sua sede própria, ampla e confortável. 

Em dezembro, reunimo-nos na casa do acadêmico José Humberto 
Henriques, presente o deputado Nárcio, o Prof. Gilberto Caixeta, o 
arquiteto Demílton Dib, os acadêmicos Jorge Nabut, José Henriques, o 
presidente da Fundação Cultural, Rodrigo Mateus, entre outras pessoas. O 
interesse de todos eles em relação à nossa sede deixou evidentes algumas 
iniciativas a serem tomadas posteriormente. 

Demilton Dib comunicou-nos que faria a doação do casarão da Praça 
do Grupo Brasil, de sua propriedade - atitude inusitada nos dias atuais - a 
qual deveria, evidentemente, passar por completa restauração, abrigando, 
assim, a sede da ALTM, entre outras iniciativas culturais. Tudo isso foi 
confirmado em reunião posterior no escritório de Demílton, agora também 
com a presença dos acadêmicos Dom Benedito e Consuelo, ficando claro 
que o deputado Nárcio necessitaria do apoio da Prefeitura, para viabilizar o 
projeto, com o qual Rodrigo Mateus mostrou-se receptivo, pois já recebera 
do Prefeito Anderson Adauto permissão para avançar nas negociações. 

Enviei mensagem ao deputado Nárcio para inteirar-me da situação 
sobre a nossa sede, e dele recebi resposta alentadora, dizendo, entre outras 
coisas: 

"... estamos muito empenhados em viabilizar os recursos que 
permitirão aparelhar a nossa Academia de Letras do Triângulo Mineiro 
com a sua tão sonhada sede própria. 



Não depende só de mim. 
Por isso, estamos juntando todos os esforços para atingirmos o 

objetivo pretendido. 
Peço-lhe um pouco de paciência para tratarmos do projeto como 

um todo. 
Em primeiro lugar, trabalhei, até o final de 

dezembro, para viabillizar, no Orçamento Geral da União, recursos de 
emendas para assegurar a primeira etapa de obras. 

Agora, estamos esperando uma posição da Prefeitura sobre quem 
vai cuidar do projeto de arquitetura e do projeto como um todo. 

Assim que estiver com isso, vou procurá-la, assim como os demais 
acadêmicos, para que juntos possamos discutir a proposta. 

Em janeiro, não irei a Uberaba. Éperíodo de recesso. 
Portanto, assim que retomarmos as atividades, cuidarei de agendar 

uma conversa e uma visita. 
Saiba que estamos confiantes no resultado do trabalho que estamos 

desenvolvendo para a criação da Alameda Literária e, principalmente, 
para estruturar a sede da ALTM. Chegaremos ao objetivo, pode 
acreditar." 

A ALTM aguarda, agora, o desenrolar dos acontecimentos. 

CONTRIBUIÇÃO DOS ACADÊMICOS (À QUAL A ALTM 
AGRADECE) EM 2009: 

A TODOS: ACADÊMICAS. ACADÊMICOS, SÓCIOS 

CORRESPONDENTES. AMIGAS E AMIGOS DA ALTM. DESEJAMOS. DE 

CORAÇÃO. UM ANO NOVO REPLETO DE AIEGRIAS. SOB AS BÊNÇÃOS 

DE DEUS. 

Mário Salvador 
Vilma Cunha 
Gessy Carísio de Paula 
Antônio Pereira da Silva 
José Humberto Henriques ... 
Terezinha Hueb de Menezes 
(despesas diversas) 
João Eurípedes Sabino 
Paulo Fernando Silveira 

600,00 
1.720,00 

(da venda de seu livro) 

77,21 
120,00 
120,00 
100,00 
100,00 
500,00 

Terezinha Hueb de Menezes 


