JORNAL ECO
INFORMATIVO DA ACADEMIA DE LETRAS DO TRIÂNGULO MINEIRO
De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Muitas foram as atividades acompanhadas e promovidas pela ALTM, no período acima: as reuniões, os
lançamentos de livros, as parcerias culturais, as posses de novos eleitos e muito mais proporcionaram
momentos marcantes na história de nossa instituição, como é possível acompanhar nesta edição do Eco.
Reunião literomusical
Alternativa

Homenagem
Em julho de 2010, foi realizado o 1° Salão Nacional de Artes
Plásticas do Saber
Cultural, no Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, Rio de Janeiro.
Das mãos do diretor e presidente do site Saber Cultural, Mário Capelluto, a uberabense Ida Aranha, (tradutora do site), que também compôs a mesa diretora do evento,
foi homenageada com medalha e diploma, pelos relevantes serviços prestados em
favor da cultura.
Quem tem o privilégio de acompanhar os elaborados trabalhos culturais desenvolvidos pela competente Ida Aranha, fica conhecendo o amor, o empenho e o profundo
conhecimento que alicerçam a caminhada dessa pessoa de valor em favor da divulgação dos bens e expoentes culturais, tanto nacionais, quanto internacionais, independentemente de época.
A ALTM cumprimenta a valorosa Ida Aranha por tudo que ela tem feito em favor
da cultura: para Uberaba, é um privilégio contar com sua presença em nosso meio.
Parabéns!

Público presente

na

No dia 24 de agosto, na Livraria Alternativa, tivemos reunião literomusical,
compondo as solenidades comemorativas
de inauguração da livraria. Um grande
público esteve presente, entre ele muitos
acadêmicos.
Recebidos com grande atenção pela Taís
e sua equipe, o evento revestiu-se de momentos culturais e artísticos, contando
com homenagem à acadêmica Eva Reis,
por Iná Bittencourt; cantos por Arahilda
Gomes, acompanhada por Reinaldo de
Vitto; apresentação de Dom Benedito,
sobre Antônio Vieira; Dr. Guido Bilharinho esclareceu o público sobre a história
da ALTM; Pe. Prata falou sobre o livro
Uai; Jorge Nabut, entre outras informações, comentou sobre a livraria; Fabiano
Hueb de Menezes apresentou número de
violão e canto; Iraídes Madeira leu significativo texto;João Sabino declamou
poema de sua autoria, Mamãe; Gabriela,
acompanhada por Flávio Hueb, fez bela
apresentação de canto. Finalmente, falas
agradecidas da presidente da ALTM e da
proprietária da Alternativa, Taís. Foi um
evento inesquecível.

Dom Benedito de Ulhoa Vieira

Lançamento
No dia 06 de agosto, com o apoio do Jornal da Manhã, Uniube, Fundação Cultural, Academia de Letras, Arquivo Público,Fórum
Permanente dos Articulistas e Editora Escuta, foi lançado, com sucesso, o livro Gêmeos, subjetividade e narcisismo, da escritora
Ilcéia Sonia Maria de Andrade Borba Marquez. Com certeza, o livro será referência para pesquisas sobre o assunto.
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Bienal do Livro de São Paulo
(informações da acadêmica Vilma Cunha)

Números da Bienal: o terceiro maior evento literário do mundo!
Plantada em 60 mil m2 (o equivalente à área de quase dez campos de
futebol), a Bienal do Livro de São Paulo reunirá 350 expositores da cadeia produtiva do livro, representando mais de 900 selos editoriais. Os estandes, somados, ocupam mais de 20 mil m2. A essa grandiosidade somase - o que é mais importante - a presença de grandes nomes da literatura
mundial, eventos culturais importantes e palestras técnicas inéditas. Sem
contar com os restaurantes e com uma área de lazer e serviços que oferece
conforto e segurança aos visitantes. Promovida pela Câmara Brasileira do
Livro (CBL), a 21a Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece
no Pavilhão de Exposições do Anhembi, de 13 a 22 de agosto (para o
público), sempre das 10 às 22h. Os organizadores estimam que 700 mil
pessoas passarão por suas roletas nesses dez dias.
Participações na Bienal do Livro de São Paulo
*Renato Muniz Carvalho
O livro Os bichos são gente boa, de Renato Muniz Barretto de Carvalho, com ilustrações de Mara Maciel, foi lançado pela Giz Editoral na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no Anhembi, no dia 14 de agosto de 2010,
às 16 horas.
*Vilma Cunha Duarte
O livro Mineirice, da acadêmica Vilma Cunha Duarte, estará na Bienal de São Paulo, Pavilhão de Exposições do
Ahembi, rua L 33, Editora Baraúna. De 13 a 22 de agosto, das 10 às 22h.
*Tiago de Melo Andrade
Dia 17 de agosto, às 10h30, será lançado o livro O ovo do elefante, de Tiago de Melo Andrade (ALTM), no estande
da Editora Melhoramentos.
*Edmar César Alves
Acadêmico Edmar César Alves também presente em atividades literárias na Bienal do Livro.
Reunião da ALTM em programa do Conphau
No dia 25 de setembro, às 15 horas, a Academia de Letras do Triângulo Mineiro realizou sessão literomusical, integrando jornada do Conphau (Conselho do
Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba), a convite da coordenadora Juliana
Melo. Com a presença de muitas autoridades e de um bom público, incluindose os acadêmicos, a tarde transcorreu de forma bastante agradável. Falaram os
representantes do Conphau, Marcos Bilharinho e Juliana Melo. Foram apresentados números culturais e artísticos: o acadêmico Guido Bilharinho falou
sobre as instituições culturais de Uberaba; houve canto e apresentação de texto
por Arahilda Gomes e números de canto por Murilo de Lima; fizeram uso da
palavra, ainda, os acadêmicos Pedro Lima e Edmar César, o jornalista Walter
Farnezi, além da Presidente da entidade. Encerrada a reunião, houve descerramento de placa de identificação de bem tombado na Igreja Santa Rita e, logo
após, confraternização entre os presentes. Foi um belo evento.
Apresentação do Dr. Guido

Presenças na Biblioteca

Placa na Igreja Sta. Rita
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
2° Festival de contadores de história

Lançamento

No último dia 29 de setembro, promoção da Secretaria
Municipal de Educação e Fundação Cultural, com apoio
da ALTM, sob a coordenação de Catarina Gerolin e
presença de autoridades e um grande público, aconteceu
o 2° Festival de Contadores de História, em três níveis:
infantil, infanto-juvenil e adulto (profissionais do ensino
municipal). Os melhores trabalhos de cada categoria - por
sinal muito bons - foram escolhidos por um corpo de jurados. A ALTM, apoiadora do evento r presença no corpo
de jurados , parabeniza seus idealizadores.

No dia 20 de novembro, às 20h, no anfiteatro da Aciu, foi
realizado o lançamento das revistas Convergência (ALTM)
e Saberes Acadêmicos (FCETM).
As revistas se fazem de forma conjunta, numa parceria da
ALTM com a Aciu, por meio do dinâmico diretor Karim
Mauad. Na revista Convergência, foram publicados textos de acadêmicos e de outros escritores, e, na Saberes
Acadêmicos, textos científicos e outros literários, de professores e alunos da FCETM, sob a coordenação da competente professora Mariângela Castejon.
A noite de lançamento contou com a presença de numeroso
público, com a distribuição das revistas e apresentação de
números de arte, exposição de pintura, além de farto coquetel.
A equipe da Aciu, dirigida pelo dinâmico Karim, tendo a
seu lado a competente Maria Altina e equipe, com certeza manterá essa parceria tão saudável com nossa ALTM.
Vejam fotos de Carmen Amâncio:

Concurso de Contos
Concurso de contos, promoção da Fundação Cultural com
apoio do Arquivo Público, contou com os seguintes jurados: jornalista Rose Dutra, educadora Darci Bosco, escritora Iná Bittencourt (ALTM), com supervisão de Iara
Fernandes e Viviane Cataldi. Foram inscritos, aproximadamente, 500 trabalhos.

Troféu Guido Bilharinho
O centro de Cultura José Maria Barra promoveu, na última semana de outubro, a 1a Mostra SESI de Cinema juntamente com
o Prêmio SESI de Curta Metragem, concedendo o Troféu Guido
Bilharinho aos premiados em direção, roteiro, edição, som e fotografia entre os quarenta e quatro concorrentes, oriundos de diversas cidades do país. A ALTM se sente lisonjeada com a concessão
do nome de nosso acadêmico ao troféu.

UNIPAC E ALTM

Lançamento
No dia 18 outubro, às 19h30, na Aciu, a UNIPAC (iniciativa
cultural inédita e louvável!) lançou edição facsimilar do livro
História de Uberaba e a Civilização no Brasil Central, de Hildebrando Pontes. Convidaram para o evento a UNIPAC, a ALTM
e a ACIU (entrada franca). A apresentação foi feita pelo VicePresidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Dr.
Antônio Carlos Doorgal de Andrada. Na oportunidade, foram
ofertados trezentos exemplares para a ALTM e 300 para a Fundação Cultural. Os presentes ao evento - abrilhantado pelo Chorocultura - receberam gratuitamente o livro.
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Eleição de novos acadêmicos
No dia 27 de novembro, em assembleia na sede da ALTM, foi realizada a votação para preenchimento de duas vagas
na Academia de Letras do Triângulo Mineiro, com o falecimento dos saudosos acadêmicos Eva Reis e Raimundo
Rodrigues de Albuquerque. O trabalho foi orientado pelos acadêmicos Guido Bilharinho e Mário Salvador.
Para a cadeira n° 7, antes ocupada por Eva Reis, foi eleita ajornalista e advogada Lídia Prata Ciabotti, e para a cadeira n° 11, antes pertencente a Raimundo Rodrigues, foi eleito o jornalista e escritor Narcio Rodrigues.
Ambos têm demonstrado, ao longo de suas vidas, competência no trato com as palavras e as ideias e, ainda, compromisso com o crescimento cultural de nossa cidade.
A nova acadêmica Lídia, diretora do Jornal da Manhã e filha do saudoso Dr. Edson Prata, idealizador e um dos fundadores da ALTM, tem sido grande incentivadora de todas as iniciativas de nossa entidade, disponibilizando, inclusive, por
sugestão de Dirce Miziara e a pedido do Dr. Mário Salvador, um ótimo espaço
semanal em seu jornal, no qual os acadêmicos publicam seus trabalhos e em que
se veiculam notícias sobre a entidade. A nova acadêmica acumula, entre outras
inúmeras atividades (principalmente a de conviver ininterruptamente com as letras), a função de membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito
Processual.
O Dep. Narcio, em seu envolvimento com as causas culturais, tem sido o grande batalhador para que
a ALTM disponha de uma sede digna do potencial
acadêmico nos quase cinquenta anos de existência
Lídia Prata Ciabotti
de nossa entidade.
Acredito que o potencial de escritor de Narcio tenha sido ofuscado por sua projeção
política: com a sua eleição, com certeza, a veia de escritor se colocará novamente em
evidência.
Sejam bem-vindos, caros acadêmicos. Temos certeza de que tanto a Lídia quanto o
Narcio serão, como têm sido, salutares parceiros de nossas letras e de nossa ALTM.
Federação Mineira das Academias de Letras

Nárcio Rodrigues da Silveira

O acadêmico César Vanucci, que reside em Belo Horizonte, representou a ALTM
na criação da Federação das Academias de Letras de Minas Gerais. Sua atuação
foi tão brilhante que acabou sendo eleito para vice-presidente da entidade, o que Diploma Nicholas Winton
muito valoriza nossa Academia. No blog da FALEMG - federacaodasacademias- O Grupo dos Sete - G7, dideletrasmg.blogspot.com, lê-se a notícia cuja complementação poderá ser feita, rigido pelo Cel. Hely Araújo,
acessando-se o blog.
homenageou, no
dia 2 de
dezembro, em parceria com
"Em almoço e reunião realizados no último dia 17/12/2010, no Auditório Vivaldi
a Infraero,
personalidades
Moreira da Academia Mineira de Letras, dirigentes de importantes Academias de
que se destacam pelo espírito
cultura e letras do Estado de Minas Gerais decidiram dar seguimento ao projeto
humanitário: Zuleica Acedo
do saudoso ex-presidente da AML, Murilo Badaró, de criação da Federação das
(Vencer), Agostinho Cardoso,
Academias de Cultura e Letras do Estado. O Estatuto foi retificado e votado pelos
José Wilson Rodrigues, Jupresentes, que elegeram por aclamação a primeira diretoria da FALEMG, constirandir
Ferreira,
acadêmico
tuída dos seguintes intelectuais:
João Eurípedes Sabino, Maria
Laura
Araújo Perez, Carlos
PRESIDENTE: ALOISIO GARCIA
Finholdt, Leda Teixeira Vale
1° VICE -PRESIDENTE: LUIZ CARLOS ABRITTA
2° VICE -PRESIDENTE: CESAR VANUCCI
e Luiz Gonzaga de Oliveira. A
SECRETÁRIO GERAL: OLAVO ROMANO
ALTM cumprimenta, com en1° SECRETÁRIO: DILERMANDO ROCHA GALVÃO
tusiasmo, os homenageados,
2° SECRETÁRIO: CORACI NEIVA BATISTA
tão merecedores da honraria, e
TESOUREIRO: MARIA ELISA MACHADO
o G7 pela iniciativa.
1° TESOUREIRO: JOSÉ BENEDITO DONADON LEAL
DIRETOR DE INTERCÂMBIO: ANDREIA DON ADON LEAL
DIRETOR DE INTERCÂMBIO: APARECIDA SIMÕES"

A ALTM agradece ao confrade César Vanucci tê-la representado com tanta competência na criação da FALEMG,
valorizando, ainda mais, com sua eleição para vice-presidente, nossa instituição.
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Homenagem
A Academia de Letras do Triângulo Mineiro, com alegria, cumprimenta e homenageia Nárcio Rodrigues pela nomeação como Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, cargo a que faz jus pelo trabalho desenvolvido no estado, notadamente em nossa região que, com certeza, se sentirá mais valorizada pelas comprovadas
e vindouras iniciativas de nosso homenageado. Parabéns!
Nova sede da ALTM
No dia 22 de dezembro, o grupo abaixo
- acadêmicos e amigos da Academia foi surpreendido com uma reunião, marcada pelo Secretário Nárcio Rodrigues,
no Colégio Nossa Senhora das Graças,
para que fosse conhecido o novo projeto
da ALTM: há muito o deputado, agora
Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, tem tentado ajudar nossa instituição, dotando-a
de uma sede compatível com os ideais
daqueles que a criaram - Dr. Edson Prata, Dr. José Mendonça e Mons. Juvenal
Arduini, e de tantos outros idealistas culturais que por ela passaram e que ainda
passam.
Infelizmente, muitos entraves foram encontrados ao longo dos 48 anos de existência da ALTM, inclusive em relação
a publicação de livros, protegida por lei,
mas quase sempre desrespeitada.
Agora, nossos anseios e sonhos começam
a tornar-se realidade, pelo empenho de
Nárcio Rodrigues. Como as imagens
falam mais que as palavras, passo aos
leitores faces do maravilhoso projeto de
nossa ALTM, em 2.500 metros de construção, concebido pelos jovens arquitetos e urbanistas Grazielle Ferreira de
Mello, Carlos Fernando de Lima Brinck
e João de Deus Braga Júnior. Fica, aqui,
a imensa gratidão dos acadêmicos ao Secretário Nárcio pelo arrojo e pelo apoio
à nossa valorosa e idealista instituição.
Aleluia!

Primeiro concurso de redação da SSPMU
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, em parceria com a ALTM, por meio de contato da
jornalista Giselda Campos e com o apoio de seu Presidente, Luís Carlos e demais diretores, promoveu o Primeiro
Concurso de Redação do SSPMU, revestido de grande sucesso. A Comissão Julgadora, formada pelos acadêmicos
Mário Salvador, João Eurípedes Sabino e Terezinha Hueb de Menezes, selecionaram os seguintes textos, com premiação para os autores: 1° lugar: Patrícia Adriana da Silva, que foi premiada com um computador; 2° lugar: Vera
Lúcia Dias, premiada com uma TV LCD; 3° lugar: Pablo dos Santos Oliveira, , que recebeu um netbook, e 4° lugar:
Maria José Nunes Ferreira, que recebeu uma máquina fotográfica digital.Os prêmios foram entregues em sessão
solene, no dia 27 de janeiro. A ALTM parabeniza o SSPMU pela feliz iniciativa.
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Reunião ALTM
No dia 29 de janeiro, tivemos reunião da ALTM, no salão
multimeios do Colégio Nossa Senhora das Graças. Presenças:
Dom Benedito, Pe. Prata, Mário Salvador, João Sabino, Maria
Antonieta Lopes, gêmeas Ani e Iná, Guido Bilharinho, Pedro
Lima, Edmar César (e esposa) e Gessy Carísio (de Araguari),
José Humberto Henriques, Sebastião Teotónio, Vera Lúcia
Dias e Terezinha Hueb de Menezes. (Guido Bilharinho e José
Humberto Henriques, por terem saído um pouco mais cedo,
não estão na foto).
Muitas e ricas sugestões foram feitas pelos presentes.
Novo Site
A ALTM tem agora novo site www.academiadeletrastm.com.br, programado pela competente profissional, Fernanda Bilharinho Mendonça, que conseguiu, num trabalho
como esse, imprimir emoção. A ALTM só tem a agradecer, profundamente, a dedicação
e o empenho da Fernanda, não medindo esforços para enriquecer nosso site.
O site anterior era desenvolvido pelo sócio correspondente, Alessandro Abdala, que viu
seu tempo limitado pelo acúmulo de trabalho. Mas foi de extrema importância o site por
ele programado, servindo, inclusive, de suporte para o trabalho da Fernanda que assim
se expressou: Quanto ao Alessandro,(...) o site dele foi fundamental para que pudéssemos montar o novo site em tempo recorde. Aliás, o conteúdo foi todo retirado do site
dele, tão rico em informações. Foi como já comentamos, só fizemos outro, porque ele
estava sem tempo para atualizá-lo. Mas o seu trabalho foi maravilhoso e deverá ser
lembrado sempre como o pioneiro na inserção da Academia de Letras do Triângulo
Mineiro no mundo virtual.
Ao Alessandro, a profunda gratidão da ALTM.

César Vanucci
Mais uma conquista de
nosso acadêmico, participativo César Vanucci: foi empossado como
Chefe de Gabinete do
Dep. Adelmo Carneiro
Leão, cargo que, com
certeza,
desempenhará
com a competência de
sempre. Parabéns!

Posse festiva e lançamento de livros

A noite do dia 18 de fevereiro de 2011, no Anfiteatro da ACIU, revestiu-se de dupla comemoração. Em primeiro lugar,
a posse festiva dos acadêmicos recém-eleitos para a ALTM, Lídia Prata Ciabotti e Nárcio Rodrigues da Silveira. Lídia
assumiu a cadeira n° 07, antes ocupada pela acadêmica Eva Reis, e Nárcio ficou com a cadeira n° 11, antes pertencente
a Raimundo Rodrigues Albuquerque.
LANÇAMENTO
O momento foi, por isso, propício para o lançamento de seis livros, dos seguintes autores: Guido Bilharinho, Jorge
Alberto Nabut, José Humberto Henriques, vários autores (Arquivo Público - org. Lélia Bruno) e Amir Salomão Jacob, editados pela Fetpiu, tendo à frente o Prof. Jair Lemes (assessorado pela competente Profa. Tânia Garcia), o qual
fez ótimo pronunciamento a respeito do projeto propiciado pelo secretário Nárcio. O acadêmico Guido Bilharinho
mostrou a importância dos livros lançados, tecendo brilhante comentário sobre eles e seus autores.
NOVOS ELEITOS
Os novos eleitos, Lídia e Nárcio, foram saudados pelo acadêmico Mário Salvador que, em fala emocionada, relatou
fatos vivenciados no Jornal da Manhã, desde o tempo do Dr. Edson Prata. Lídia e Nárcio receberam os diplomas das
mãos da presidente, Terezinha Hueb de Menezes, sendo muito aplaudidos pela numerosa plateia. Tanto o discurso da
Lídia quanto o do Nárcio empolgaram os presentes, pela demonstração do envolvimento de ambos com as letras e
pela alegria demonstrada por se tornarem imortais, lembrando, aqui, que o Dr. Edson Prata foi um dos fundadores da
ALTM. ( Na coluna, fotos dos competentes fotógrafos Jairo Chagas e Rita Lacerda).
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Lídia recebe diploma da ALTM

Nárcio recebe diploma da ALTM

Apresentação artística
Espetáculo à parte foi a apresentação musical brilhante do PONTO
DE CULTURA CORDAS DO CERRADO, do Teatro Experimental de
Uberaba (Patrocínio do Ministério da Cultura e Fundação Cultural de
Uberaba), assim constituído:1° Violino e Viola Caipira: Eliézer Tiago;
2° Violino: Giordan Benfica; Viola Clássica: Marco Fuzzaro;
Violoncelo: Carlos Perez; Baixo-Acústico: Rosana Caetano;
Participação Especial: Marília Bartolomeu (canto).
Ponto de Cultura Cordas do Cerrado, mais
Marília Bartolomeu

Apresentação de Jorge
Nabut
Logo em seguida, tivemos a apresentação dos textos Amanhecência e
Das Maravilhas, Senhora, de Jorge
Alberto Nabut, pelo próprio autor, arrancando prolongados aplausos pela
bela interpretação.

Mais uma apresentação
José Maria Madureira fez apresentação/homenagem surpresa, irrompendo do meio da platéia para
declamar. Foi muito aplaudido.

Jorge Alberto apresenta textos de sua autoria

Acadêmicos presentes
Severino Muniz (Uberlândia); César Vanucci (BH); Dimas da Cruz Oliveira (Conquista); Vilma Cunha Duarte
(Araxá - acompanhada da Presidente da Academia de Letras de Araxá, Cátia Lemos). Acadêmicos de Uberaba:
nunca vi tantos: Dom Benedito, Pe. Prata, Guido Bilharinho, Mário Salvador, Jorge Nabut, Terezinha Hueb de
Menezes, João Eurípedes Sabino, João Gilberto Rodrigues da Cunha, Maria Antonieta Lopes, Pedro Lima, José
Humberto Henriques, Consuelo Rezende, gêmeas Ani, Iná e Dirce Miziara, além dos recém-eleitos, Lídia e Nárcio.
Familiares de Lídia e Nárcio, além de multidão de amigos, prestigiaram o evento, um dos mais significativos da
ALTM nos últimos tempos. Parabéns aos novos acadêmicos e aos autores dos livros lançados. A ALTM se sente
feliz e valorizada.

m

Lídia e Luiz Ciabotti, com as filhas Larissa
e Giovanna

Lídia e Nárcio com os outros acadêmicos e
componentes da mesa
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Eleição da nova Diretoria da Academia de Letras do Triângulo Mineiro
(Período: Fev. 2011 - Fev. 2013)
No dia 26 de fevereiro de 2011, conforme convocação no Jornal da Manhã, ocorreu, na sala da ALTM, na Biblioteca
Municipal, a partir das 15 horas, a eleição da nova Diretoria da entidade.
Feita a votação, orientada pelos acadêmicos Mário Salvador e Guido Bilharinho, e secretariada pelo acadêmico João
Eurípedes Sabino, foi eleita a seguinte chapa:
Presidente: José Humberto Henriques;
Vice-presidente: Jorge Alberto Nabut;
Secretário: Mário Salvador;
Segundo-secretário: António Pereira da Silva (Uberlândia);
Tesoureiro: Pedro Lima;
Segundo-tesoureiro: Dimas da Cruz Oliveira (Conquista).
Presentes à reunião os seguintes acadêmicos, votando na nova Diretoria: Dom Benedito, Pe. Prata, Guido Bilharinho, Mário Salvador, João Eurípedes Sabino, Jorge Alberto Nabut, José Humberto Henriques, Pedro Lima e
Terezinha Hueb de Menezes . Votos por procuração ou correspondência, também apoiando a nova Diretoria: Gessy
Carísio, Luiz Cláudio e Edmar César (Araguari); Vilma Cunha (Araxá); Lídia Prata, Ubirajara Franco e Lincoln
Carvalho, de Uberaba.
Ainda presentes e participando da reunião, com apoio e belas palavras, as gêmeas Ani e Iná, Samir Cecílio e Carlos
Alberto Oliveira.
Vários pronunciamentos foram feitos, tanto da antiga quanto da nova Diretoria.
Pelo Estatuto, os novos eleitos já foram empossados. Vamos aguardar, agora, a posse festiva, a cargo dos novos
membros que, com certeza, pela capacidade e interesse de cada um, farão uma gestão dinâmica e produtiva.
Parabéns à nova Diretoria da ALTM!

Presenças na reunião para a eleição da nova
Diretoria da ALTM

Membros da Diretoria eleita: Mário Salvador (Secretário), José Humberto Henriques
(Presidente), Jorge Alberto Nabut (Vicepresidente) e Pedro Lima (Tesoureiro)

Agradecimentos
A Diretoria do período de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2011 foi assim constituída: Presidente: Terezinha Hueb
de Menezes; Vice-presidente: José Humberto Henriques; Secretário: João Eurípedes Sabino; 2° Secretário: Gessy
Carísio de Paula (Araguari); Tesoureiro: Pedro Lima; 2° Tesoureiro: Dimas da Cruz Oliveira (Conquista). Todos só
temos a agradecer o apoio recebido durante tal período.
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De agosto de 2010 a fevereiro de 2011
Agradecimentos Especiais

JORNAL DA MANHÃ:
Atendendo a pedido do acadêmico Mário Salvador, por sugestão de Dirce Miziara, a acadêmica Lídia Prata cedeu
à ALTM, com a maior boa vontade e carinho, coluna semanal - aos domingos - com o nome sugerido por Maria
Antonieta e Jorge Nabut: Espaço Cultural. É o espaço utilizado pelos acadêmicos para a publicação de seus textos
e para relato e fotos de eventos e reuniões, além de notícias variadas. Nestes dois anos, computamos já 90 colunas.
Fica à Lídia nossa profunda gratidão.
ACIU:
A ALTM estava com problemas para a publicação de sua revista Convergência. Por interferência do vereador Godoy,
conversamos com o presidente Karim Mauad que, com sensibilidade e interesse, aceitou nossa proposta de organizar
uma revista dupla: parte seria a Convergência (ALTM) e a outra parte a Saberes Acadêmicos (ACIU - FCETM organizada pela competente professora Mariângela Castejon). Foram 3 revistas, muito bem feitas, e a intenção do
Karim, e de sua ótima equipe, comandada pela prestimosa Maria Altina, é a de que continuem. Nossa gratidão é
imensa.
ACADÊMICOS E SÓCIOS CORRESPONDENTES:
Nossos acadêmicos e sócios correspondentes foram grandes parceiros em todos os momentos, principalmente um
grupo de apoio, presenças constantes em cada empreendimento. Da mesma forma, os acadêmicos-diretores, sempre
que chamados, colocaram-se à disposição de nossa ALTM. Só temos a agradecer.
SECRETÁRIO ACADÊMICO NÁRCIO:
A ele, a gratidão da ALTM pelo empenho em conseguir para nós a sede com que tanto sonhamos, já que, hoje, a
instituição ocupa apenas uma sala da Biblioteca Municipal. Sua proposta foi o grande presente de Natal da ALTM.
SITE ALTM:
À competente profissional, Fernanda Bilharinho Mendonça, a gratidão da ALTM pela organização do novo site (sem
nenhum ônus) de nossa instituição, vistoso e carregado de informações. Agradecemos, ainda, ao Alessandro Abdala,
idealizador do primeiro site da ALTM.
OUTRAS PARCERIAS:
Com a proposta de reuniões itinerantes e de atividades comuns, foram muitas as entidades que nos convidaram para
momentos culturais conjuntos. Foram momentos de enriquecimento mútuo. A todos, nossos agradecimentos.

Diagramação: Fernanda Mendonça

IMPRENSA:
A cada um dos membros da imprensa de Uberaba, tributamos grande parte do êxito das atividades da ALTM, pelo
apoio e divulgação dos eventos e notícias. Em cada um deles, encontramos grandes amigos. Aceitem nossos agradecimentos sinceros.
CUMPRIMENTOS À NOVA DIRETORIA:
Aos companheiros acadêmicos, José Humberto Henriques,
Jorge Nabut, Mário Salvador, Antônio Pereira, Pedro Lima e Dimas da Cruz Oliveira, a Diretoria que ora termina seu
mandato deseja uma gestão plena de atividades profícuas - que temos certeza serão realizadas - para o crescimento
cada vez maior de nossa ALTM.

Uberaba, 12 de março de 2011
Terezinha Hueb de Menezes

Endereço eletrônico: www.academiadeletrastm.com.br - Email: altm@academiadeletrastm.com.br

