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EDITORIAL
Apresentamos mais um informativo da ALTM, ECO, com as principais
atividades do primeiro semestre de 2010. No segundo semestre,
continuaremos com nossas atividades habituais, preparando-nos para o
lançamento de mais uma revista Convergência/Saberes Acadêmicos, em
parceria com a ACIU. A participação dos acadêmicos e sócios
correspondentes, bem como dos amigos da ALTM, é sempre muito
importante para o engrandecimento de nossa instituição.
Terezinha Hueb de Menezes
CIRANDA CULTURAL
No dia 20 de fevereiro, foi realizada, no Colégio
Nossa Senhora das Graças, pela ALTM, a
Ciranda
Cultural.
Houve
declamações,
apresentação de projetos e muita música, a
cargo da cantora Cláudia Falconi (com a
participação da filha Taís) e seu grupo: Pedro
Henrique Silva (teclado), Eneias Capucci
(violino), Raimundo (cantor) e Reginaldo Costa
(saxofone). Foi um show - trazido por Arailda
Gomes, encantando a todos. Presenças
importantes e participativas: Dom Benedito, Pe.
Prata, Alice e Alcineia Cabral, Arailda Gomes,
Karen e Graciete Lopes, Cátia Lemos
(presidente da Academia de Letras de Araxá),
Vilma Cunha, gêmeas Ani e Iná, Mônica
Beatriz, Fabiana Hueb, Eliana Miranzi, Mirna
Miranda, Maria Antonieta Borges, Felipe
Guimarães, Jéssica Salvador, Maria Conceição

Nunes, Marlene Tomain, Pedro Lima, Elza
Teixeira, Karim Mauad, Cel. Hely Araújo e
João Eurípedes Sabino. Foram momentos de
enlevamento e emoção.

Grupo musical de Cláudia Falconi
LANÇAMENTO

O acadêmico João Eurípedes Sabino lançou, no
dia 16 de março, às 14 horas, no Teatro Vera
Cruz, seu mais novo livro, PALAVRAS E
ALGO MAIS... O evento contou, ainda, com
palestra para adolescentes, proferida pelo
próprio escritor: "Como crescer e amadurecer
sem nunca deixar de ser criança". Na
oportunidade, foram sorteados volumes de seu
livro PERFIS ESPECIAIS. Foi muito
concorrido o evento.

PALESTRA
Foi muito concorrida a palestra
proferida pelo acadêmico César Vanucci, na
Biblioteca Municipal, no último dia 30, apoiada,
além da ALTM, pela Biblioteca Municipal
(Viviane Catalde), Karim Mauad (Aciu),
Vereador Godoy (CMU) e Eliane Melo
(Secretaria da Educação). O acadêmico Dr.
Guido traçou o perfil do palestrante, mostrando
sua trajetória de cidadão participante e de
homem comprometido com a cultura. Em
seguida, outro acadêmico, Jorge Nabut,
declamou um texto, de sua autoria, tendo, como
tema central, a manga sabina. Lindo o texto; e o
Jorge, quando declama, consegue dar

individualidade e peso a cada palavra, o que
torna o texto ainda mais atraente. O acadêmico
César, de memória privilegiada, narrou vários
fatos sobre a história de Uberaba, muitos até
então desconhecidos pela maioria dos presentes.
No início da tarde, no programa do Paulo
Sarkis, comprovou, antecipadamente, seus
conhecimentos sobre a "Uberaba de nosso
encantamento."

Eliane Melo, Arailda Gomes, Terezinha Hueb,
Viviane Catalde e Karim Mauad

Jorge Nabut

César Vanucci

REUNIÃO
No dia 24 de abril, foi realizada mais uma
reunião da ALTM, às 15 horas, no Colégio
Nossa Senhora das Graças.
Foi a seguinte a programação do encontro:
1. Apresentação do livro Uai, do
acadêmico Pe. Prata e de Hugo Prata, aos
presentes. Em nome dos dois autores, Pe.
Prata teceu comentários sobre o novo livro.
2. Apresentação aos presentes do livro
Palavras e algo mais..., por seu autor,
acadêmico João Eurípedes Sabino.
3. Texto poético, nas vozes das gêmeas
Ani e Iná.
4. Números musicais: Fabiano Hueb de
Menezes e seu grupo.
5. Notícias sobre a ALTM.
6. Confraternização
LANÇAMENTO DO LIVRO UAI, DE PE.
PRATA E HUGO PRATA
Foi lançado em Uberaba, com o apoio
da ALTM e da Biblioteca Municipal (Viviane
Catalde), o livro UAI, de autoria do Pe. Prata e
de seu irmão, Hugo. Evento foi realizado na
Biblioteca Municipa,. No dia 30 de abril.

Os autores com Viviane Catalde.

O salão, bem decorado, foi pequeno para a
quantidade de amigos que foram prestigiar os
autores.
A ALTM, com a presença de vários
acadêmicos, prestigiou a solenidade, na alegria
de ver mais um livro de alta qualidade
publicado.
A abertura da sessão foi feita pela acadêmica
Terezinha Hueb de Menezes, seguida pelo
acadêmico João Gilberto Rodrigues da Cunha,
que fez a apresentação dos autores. O renomado
artista Hélio Siqueira apresentou belos números
de canto, acompanhado ao violão pela Adriana
Beatriz da Silva Fonseca. As gêmeas Ani e Iná
interpretaram, com ênfase, a crônica Céu, de
Hugo Prata, enquanto Viviane Catalde
declamou dois lindos poemas do Pe. Prata, Júlia
e Os lírios nascem onde Deus os planta. Muito
apreciadas as falas dos irmãos autores,
mostrando as peculiaridades do falar mineiro. A
cerimônia finalizou com sessão de autógrafos e
coquetel. Com certeza, o livro se constituirá em
rico material de pesquisa, principalmente para
alunos dos cursos de letras. Fiquem atentos
professores de Linguística e de Língua
Portuguesa.
Parabéns aos estimados e competentes Pe. Prata
e Hugo Prata. Que venham novas publicações,
para alegria de todos nós.

Apresentação de João Gilberto.

REVISTA "RAÍZES REGIONAIS DE
CURITIBA"
O acadêmico Paulo Fernando Silveira
participa da última edição da revista Raízes
Regionais de Curitiba, com substanciosa
entrevista, em que manifesta sua equilibrada
opinião sobre vários aspectos do nosso mercado
editorial, nele situando, com vivacidade e
nitidez, a questão do regionalismo na literatura.
Parabéns ao acadêmico. Nossa ALTM também
se sente engrandecida.
LANÇAMENTO
DAS
REVISTAS
CONVERGÊNCIA (ALTM) E SABERES
ACADÊMICOS (FCETM)
A Academia de Letras do Triângulo
Mineiro (ALTM) e a Associação Comercial e
Industrial de Uberaba (ACIU) promoveram, no
último dia 29,
o lançamento das revistas
CONVERGÊNCIA (ALTM) e SABERES

Mariângela, Terezinha, Flávia e
Karim com a filha

ACADÊMICOS (FCETM), com distribuição
aos presentes
Um numeroso público se fez presente no
auditório da ACIU, não apenas para receber a
revista, mas também para assistir às
apresentações artísticas.
A apresentação de componentes da Banda
Outubro
despertou,
nos
presentes,
a
sensibilidade para o que viria depois: o show O
amor em tons e versos, por Maria Domitilla
(canto) e JB Xavier (declamação). Foi um
espetáculo que comoveu o público, pela
abordagem romântica, complementada pela
exposição artística Monólogos da Luz, de JB
Xavier.
A parceria ALTM e ACIU, na pessoa de seu
arrojado presidente Karim Mauad, continua
rendendo bons frutos para ambas as entidades:
os acadêmicos só têm a agradecer. Vejam as
fotos de Carmem Amâncio:

Componentes da Banda Outubro

Maria Domitilla e Xavier, com o grupo
Chorocultura
FESTIVAL DO CLUBE NÁUTICO DE
JAGUARA
No dia 5 do corrente mês, a convite do
acadêmico Carlos Cerchi, presidente da Câmara
Municipal de Sacramento, integrantes da
Academia de Letras do Triângulo Mineiro e
convidados estiveram presentes no 2° Festival
do Clube Náutico de Jaguara. O grupo,
composto por João Sabino, Pedro Lima, Jorge
Nabut, Guido Bilharinho e Leda, acompanhados
da filha, Adriano, Bertolucci e Daniela,
Samantha, Taciana, Vera Dias, Arahilda Gomes,
Lovany e Terezinha Hueb, foi recebido com
ótimo café da manhã e muita alegria.
SESSÃO LÍTERO-MUSICAL
A sessão lítero-musical envolveu
anfitriões - Ivan Sebastião e familiares,
acadêmicos e convidados. Ivan mostrou-se um
grande empreendedor, cujo ideal é transformar o
espaço de Jaguara em espaço de cultura e arte.

Momento de confraternização

Houve, ainda, além de vários pronunciamentos,
momentos de declamação e canto, encantando a
todos. Durante a sessão, foram distribuídas as
revistas
recém-publicadas
Convergência
(ALTM) e Saberes Acadêmicos (FCETM).
PALESTRA SOBRE CINEMA
A ALTM teve participação também na
noite de sexta-feira, por intermédio do
acadêmico Guido Bilharinho, com palestra
sobre cinema, assunto que o palestrante domina
como ninguém.
ALMOÇO MINEIRO
Delicioso almoço mineiro brindou os
presentes, nesse momento também com a
companhia do vereador Bruno Scalon e do sócio
correspondente Vicente Rodrigues. Foram,
realmente, momentos inesquecíveis. Em cada
um de nós, a gratidão ao Ivan e familiares e ao
Cerchi, pela gentileza em nos receber. Fotos
cedidas pelo acadêmico João Sabino:

MENINOS DA ROÇA - A CAVALO
No dia 18 de junho, às 19h30, foi lançado o livro Meninos da Roça - A Cavalo, de Afrânio
Barbosa de Souza. O evento, no Centro Cultural Cecília Palmério, contou com o apoio da ALTM e com
interessante programação artística. A abertura foi feita pelo acadêmico João Gilberto Rodrigues da
Cunha. Novos livros, com certeza, virão.
UM EXÍLIO E UM REINO
No dia 07 de junho, foi lançado o livro UM EXÍLIO E UM REINO, romance de Adhemir
Martins. O evento teve o apoio da ALTM, da Biblioteca Municipal e do Colégio Nossa Senhora das
Graças. Foi muito concorrido o lançamento e bem interessante a programação.
ENCONTRO COM ESCRITORES- Noite Festiva na Livraria Alternativa, dia 24 de
agosto, das 20 às 21 horas: encontro com os escritores e apresentações lítero-musicais. Todos são
convidados.
COLUNA ESPAÇO CULTURAL
Enriquecedora a coluna Espaço Cultural, da ALTM, a cada domingo escrita por um acadêmico no espaço
do JM, gentilmente cedido pela grande parceira com nossa instituição, jornalista Lídia Prata Ciabotti
REVISTA CONVERGÊNCIA
Estamos recebendo já textos para a próxima revista Convergência. Cada texto não deverá ultrapassar duas
laudas (Times New Roman - fonte 14). Contamos com o apoio de todos.

"O homem é um ser que se criou a si próprio ao criar uma
linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si
próprio
Octavio Paz

