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ELEIÇÃO 2.006 

Cédula de Votação 

Academia de Letras do Triângulo Mineiro 

Eleição - 29 de abril de 2.006 

Academia de Letras do Triângulo 
Mineiro 

Eleição - 29 de abril de 2006 

| Alaor Ribeiro 

| Dirce Miziara 

João Gilberto 

Confreiras e Confrades 

Três candidatos foram aprovados pela comissão de acadêmicos (cinco membros), 

encarregada de analisar os papéis e documentação apresentados pelos 

concorrentes à vaga de Lineu José Miziara - cadeira n° 38. 

A cédula de votação é a apresentada nesta edição. Para participar, o acadêmico e a 

acadêmica devem observar o seguinte: 

1° - Recortar a cédula (ou, se preferir, enviar em xerox), assinalar o seu voto e 

enviá-la em envelope indicando o voto para o endereço do presidente: Mário 

Salvador - Avenida Quinze de Novembro, 279. Uberaba - MG - CEP 38.015-300. 

Orientação, claro, válida, para os que residirem fora de Uberaba. 

2°- O acadêmico ou a acadêmica pode passar procuracão para que outro sócio 

efetivo vote na eleição. Procuração simples, como, por exemplo: "Autorizo fulano a 

me representar na eleição de 29/04/2006." 

3°- Os sócios e as sócias que participarem pessoalmente da reunião do dia 29 

receberão cédulas no local da votação. 



4° COMISSÃO ESPECIAL 

Foram nomeados os acadêmicos Paulo Fernando Silveira, Guido Bilharinho e Pedro 

Lima para auxiliarem a presidência na condução do processo eleitoral, no dia 29, 

procurando dirimir dúvidas que possam surgir. 

5° - Sócios e sócias que já constituíram procuradores ou enviaram correspondência 

com voto podem confirmá-los ou, se o desejarem, modificá-los. 

LOCAL DA REUNIÃO: 
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. 

O Colégio fica nas proximidades da Rodoviária (Rua Edmundo Borges de Araújo, 

50). A mudança foi necessária, em razão de reforma no prédio da Biblioteca 

Municipal. 

E estaremos sendo bem acolhidos pela acadêmica Terezinha Hueb de Menezes, que 

gentilmente irá nos ceder o precioso espaço do seu Colégio para esta e outras 

reuniões acadêmicas. 

Alguma dúvida, liguem: (0xx34) 33l2-9959, residência do presidente. 

ARAGUARI - O presidente apresentou cumprimentos da ALTM à presidente da 

Academia de Letras e Artes de Araguari pela posse dos acadêmicos e lançamento 

de mais uma edição do Concurso de Contos e Poesias. 

OPA 

Ao mostrar fotos da solenidade, a acadêmica Gessy ressaltou que as opas usadas 

pelos acadêmicos identificaram bem os membros daquela Academia. O acadêmico 

Paulo Fernando já havia sugerido uso semelhante pelos acadêmicos e pelas 

acadêmicas da ALTM. 

Para que a sugestão se torne realidade, o Presidente solicita ao laborioso 

acadêmico Paulo Fernando que avance em seus estudos sobre a matéria, 

solicitando, se achar necessário, colaboração de outros acadêmicos, inclusive, se 

possível, apresentando "protótipo" da peça a ser adotada. Será uma grande 

colaboração do acadêmico para as causas acadêmicas. 

NOME DO JORNAL 

Sugeriu o acadêmico Paulo uma consulta aos acadêmicos e acadêmicas para 

possível troca do nome do nosso informativo, para evitar o que chamamos de 

CACOFONIA. Opinem. 



SEDE SOCIAL 

Faz-se necessária uma reunião com Prefeito de Uberaba para que acadêmicos e 

acadêmicas sejam bem informados sobre a nossa sede. A nova Diretora da 

Biblioteca tem um bom plano de ação e deseja prestigiar a ALTM. Inclusive, acolheu 

favoravelmente solicitação do Presidente para ceder um funcionário para organizar 

a biblioteca da ACADEMIA e mantê-la aberta em um período do dia. 

Tal medida possibilitará a realização de encontros de acadêmicos na sede da 

Academia durante a semana. 

Por tudo isto a visita ao Senhor Prefeito tem grande importância. 

FEIRA DE LIVROS 

A acadêmica Eunice Puhler levantou, uma vez mais, a bandeira da realização de 

uma Feira de Livros. A sugestão é importante e deve ser levada avante. Sugiro à 

batalhadora acadêmica que faça uma consulta à sua editora sobre a ajuda que 

possa ser dada para a realização do evento e orientações gerais sobre o assunto. 

Como tal matéria é de interesse de todos os acadêmicos, deixo a sugestão à 

acadêmica Eunice para que busque forças com mais acadêmicos e todos juntos 

conseguiremos a vitoriosa realização da feira de livros, aspiração dos escritores 

uberabenses e triangulinos. 

Procuraremos, de nossa parte, manter entendimentos com livreiros uberabenses, 

que poderão dar uma grande força para que o evento possa ser realizado. 

Será, sem dúvida, uma realização pessoal da acadêmica Eunice. 

É ótimo quando o sócio aparece numa reunião, é participante ativo, dá idéias e se 

dispõe a executá-las. 

PRAÇA DA MEMÓRIA 

A propósito da inauguração da estátua do andarilho São Bento, à qual 

compareceram Erwin, Eunice e Pedro Lima, tendo este representado a ALTM, a 

acadêmica Terezinha Hueb deMenezes sugeriu que se fizesse um movimento para 

que todas as estátuas existentes em Uberaba fossem reunidas em uma só praça, 

que se transformaria na Praça da Memória. E seria uma forma de preservar 

melhor os nossos monumentos. 

CENTENÁRIO DE DOM ALEXANDRE 

O acadêmico Dom Benedito abordou a questão da comemoração do Centenário de 

Dom Alexandre. O presidente Mário informou que, por parte da ALTM, está 

programada uma solenidade para 24 de junho, encerramento do Concurso de 

Contos Cidade de Uberaba, denominado DOM ALEXANDRE GONÇALVES AMARAL, 



com a entrega dos prêmios e com oradores ressaltando a figura de Dom 

Alexandre. Dom Benedito sugeriu uma reunião conjunta com a Câmara Municipal, 

para que haja um maior número de pessoas presentes. Questão a ser verificada na 

Câmara. Da parte da Arquidiocese é provável que seja celebrada uma missa solene. 

É preciso definir bem o assunto. Mário lembrou que a Fundação Cultural mandou 

fazer uma estátua de Dom Alexandre, que deverá ser colocada na Praça Dom 

Eduardo. A conferir. A propósito, a acadêmica Eunice sugeriu que a Globo fizesse 

uma mini-série sobre Dom Alexandre, "que foi um homem sério e prudente". O 

assunto continuará na pauta das reuniões da ALTM. 

PRETA ANA 

O acadêmico Paulo Fernando falou sobre o MEMORIAL DA PRETA ANA, verdadeira 

heroína uberabense, a propósito da notícia de Erwin Puhler de que a Fundação vai 

homenagear Zumbi dos Palmares com uma estátua. Nada contra Zumbi. Mário 

informou ao acadêmico Paulo que a diretora do Arquivo Público está de posse do 

esboço feito pelo artista Hélio Siqueira para a construção do Memorial da Preta Ana 

e que gostaria de discutir o assunto com o acadêmico. Será bom tê-la como 

madrinha. 

TRIBUNAL ARBITRAL 

O acadêmico Paulo entregou um exemplar de livro sobre o Tribunal Arbitral, edição 

da Juruá, de Curitiba. 

Só fará lançamento em Uberaba se houver interesse da OAB em patrocinar o 

evento. O livro foi elogiado por todos os presentes, principalmente pela acadêmica 

Eunice, que tem Paulo como grande escritor. 

MEMBRO CORRESPONDENTE 

Foi apresentada aos presentes a proposta de Antônio Seixas, de Magé-RJ, que 

deseja ser sócio correspondente da ALTM. Debatida a questão, com amplo uso da 

palavra pelos acadêmicos presentes, levantou-se o problema de ser o pretendente 

de cidade fora da área do Triângulo Mineiro. Em outras oportunidades foram aceitas 

candidaturas como a presente. Sugeriu-se um estudo melhor do assunto, 

principalmente privilegiando escritores do Triângulo, como ocorre com os sócios 

titulares, já que os direitos dos sócios correspondentes e sócios titulares são 

equivalentes. Posteriormente será enviada carta ao escritor Antônio Seixas com a 

solução encontrada. 



LIVROS- Recebidos: 

A segunda Guerra no Cinema (Guido Bilharinho); Programa de Domingo (Lincoln 

Borges); Memórias de Uma vida (Jarbas Oliveira). À disposição dos interessados. 

Ambos de ótima leitura. 

LANÇAMENTOS 

Aconteceram os lançamentos dos livros O Estado do Triângulo existe. Somos nós. 

(Gleibe Terra) e O andarilho (João Eurípedes Sabino), este com prefácio e 

apresentação do imortal Guido Bilharinho. A Academia fez-se presente. 

OLIVEIRA MELO 

O estimado acadêmico de Patos de Minas enviou para a Academia só os seguintes 

fabulosos livros, todos de sua autoria, sempre frutos de excelentes e aprimoradas 

pesquisas: Paracatu do tempo e em tempo; A Igreja de Paracatu (685 páginas); As 

Minas reveladas - Paracatu no tempo (510 páginas); Vazante, meu bem querer; 

obra de cunho didático, de uso nas escolas; Vestígios da fé - Tempos de saudade. 

Nesses livros encontramos sólida pesquisa e aprofundados estudos sobre a história 

de cada localidade e de cada assunto tratado. Podemos afirmar que Oliveira Melo 

não busca apenas registrar os acontecimentos das localidades por ele enfocadas em 

seus livros e cravar as suas histórias em livros: Ele é parte, já, de todas as histórias 

que conta. E deixa um pouco de si em cada obra. 

Além dos livros de próprio punho, Oliveira nos enviou, também, o livro Queixa ao 

Bispo, de Oswaldo Amorim. Agradecimentos ao autor e, sobretudo, ao acadêmico 

pelas boas notícias. Quem tanto escreve, realmente, não tem tempo, sempre, para 

enviar notícias suas para a Academia. Em compensação, como notamos agora, 

quando sobre tempo ele tira o atraso. Com juros. 

Obra: De Wandy E.Benencase recebemos, para a biblioteca acadêmica, o livro de 

sua autoria: A expressão literária. 

JORNAL ACADÊMICO 

O acadêmico, sócio fundador da ALTM, Pe. Prata, informou ao presidente que teve 

em mãos um ótimo jornal acadêmico, com colaboração de membros da academia 

editora, achando a idéia excelente. Vai mostrar o exemplar ao presidente, para 

que a nossa Academia possa adotar modelo semelhante. A sugestão é ótima e 

oportuna. E como colaboração eficaz, o Presidente solicita ao acadêmico Pe. Prata 

que ajude na elaboração do novo jornal, colhendo as colaborações de acadêmicos 

para serem veiculadas. Idéias boas devem ser bem aproveitadas. 



PUBLICIDADE 

O acadêmico Erwin Puhler, excelente historiador, ficou encantado com o folheto da 

Academia de Letras e Artes de Araguari, pela razão principal de ter sido feito com a 

colaboração de várias empresas, sem custo para aquela Academia. Pelo entusiasmo 

demonstrado, vamos solicitar ao acadêmico Erwin que forme uma comissão (se 

julgar necessária a medida) de acadêmicos para que colham, junto aos empresários 

ou instituições, verbas que possam sustentar publicações acadêmicas. Uma das 

quais poderá ser o futuro Jornal Acadêmico, que conterá colaborações de membros 

da ALTM. 

PONTO DE ENCONTRO 

Já abordamos o tema neste noticiário, mas não será demais repetir o assunto. O 

acadêmico Paulo Fernando acha que seria extremamente valioso contarmos (Nós, 

acadêmicos) com o espaço da Academia (em sua sede) para encontros acadêmicos, 

durante a semana, não ficando os nossos encontros apenas nas reuniões mensais 

ou em conversas por telefone ou encontros casuais. Mesmo sem a oportunidade de 

encontros na sede, uma vez que está ficando difícil achar a sede, com as reformas 

do prédio onde estamos, é um caso a pensar - E MUITO! - na possibilidade de 

tertúlias literárias, que tanto bem fazem a quem delas gosta. Pensemos no 

assunto. 

Aliás, por oportuno, logo em suas primeiras reuniões na ALTM o acadêmico Paulo 

nos informou do andamento de negociações que ele e Nabut estavam encetando, 

visando conseguir para a Academia uma bela sede. Seria aquela residência, na 

Praça Comendador Quintino, (Grupo Brasil) onde funcionava a sede da empresa de 

Abigail Bracarense. Por muito pouco, um quase nada, a Academia deixou de ganhar 

uma bela sede. Mas a luta continua. Ainda achegaremos lá. 

PEDRO LIMA 

Sempre se dizendo feliz nas reuniões acadêmicas, concorda que o nome do jornal 

da Academia deva ser mudado e já deixou a sua sugestão: ECO DO SERTÃO. Com 

a palavra os demais acadêmicos, que a Academia a todos pertence e deve receber 

os cuidados de todos. Pedro informou que esteve em programa de televisão para 

falar de assuntos diversos, inclusive da Academia. Sucesso na apresentação, com 

convite para voltar. 



DOM ALEXANDRE 

Registramos, de passagem, a opinião do acadêmico Paulo sobre a homenagem a 

Dom Alexandre. A sessão solene deve ser realizada na sala da Academia. 

Concordamos. 

VOTO EM ELEIÇÃO 

Registramos comentário feito durante a reunião: Em São Paulo e Santos acontece 

um movimento para que o eleitorado vote em branco ou anule o voto nas próximas 

eleições presidenciais. Registre-se, publique-se e cumpra. E que não aconteça CPI 

para saber quem falou. Apenas... ouvimos dizer. 

SAMIR CECÍLIO 

é de opinião que a Academia deve fazer o melhor - da parte dela - para 

homenagear Dom Alexandre. Sobre sócio correspondente ele acha que, 

independentemente do local onde o escritor resida, se ele preencher os requisitos 

estatutários deve ser aceito pela Academia. E sobre o nome do jornal acadêmico 

ele sugere que seja VOZ E ECO DA ACADEMIA. Opinião de quem freqüenta as 

reuniões acadêmicas e gosta da Academia. 

ERWIN 

O acadêmico, entusiasmado com a estátua do Zumbi, que será colocada na Av. 

Getúlio Vargas (Ali existia a Igreja Nossa Senhora do Rosário.), solicitou ao atual 

presidente da Fundação Cultural que envolva a Academia na parte cultural. Boa 

pedida e desde já solicitamos ao acadêmico que cobre a inclusão e que ele seja o 

representante da ALTM nas possíveis reivindicações a serem apresentadas, no 

oportuno momento, à Fundação, ouvidos os colegas sobre sugestões. Todos devem 

colaborar, abastecendo o colega Erwin de subsídios. Creio que o acadêmico Guido 

Bilharinho está no Conselho da FCU e pode nos ajudar bastante. A verificar. Se 

Guido está lá no Conselho, e não se ele vai nos ajudar, que ele nunca negou ajuda 

às causas acadêmicas. Entenda-se. 

Por oportuno, Erwin falou de sua viagem à Argentina, onde ficou entusiasmado com 

o número de monumentos que lá existe. O que reforça a boa idéia de Terezinha 

Hueb, de sugerirmos a criação da PRAÇA DA MEMÓRIA, onde serão reunidos 

monumentos da cidade. 

PAULO FERNANDO 

lembrou que monumentos e memorial são pontos de cultura. Estiveram em 

Uberaba amigos seus e ele os levou aos lugares interessantes, que podem 



transmitir cultura e que têm valor histórico. Se já tivesse sido erguido (e por certo 

o será) o memorial da Preta Ana, por certo ele teria levado os amigos seus a visitá-

lo. E uma parte da história de Uberaba estaria sendo revelada a eles. 

DIRCE MIZIARA 

agradeceu a acolhida que está tendo por parte dos acadêmicos. 

Wandy Benencase, que ofereceu livro seu para a ALTM, sugeriu uma série de 

medidas para que a ALTM fique conhecida do povo uberabense. Ele acha que ela 

está escondidinha e precisa aparecer mais. Diz que vendeu livros de 

Mário Palmério em Portugal, para amigos seus, e que por lá eles não valorizam o 

que está por cá, pelo menos na literatura. 

Gostaria, até, de que os nossos sócios correspondentes em Portugal, Dr. José 

Correia Tavares e Padre Dr. Joaquim Antonio de Aguiar (ambos residentes em 

Lisboa) nos informassem dessa ojeriza do povo português pelo povo brasileiro. 

Existe mesmo? Estamos encerrando o ciclo (ou não?) do ECO. Evidentemente fica 

entendido que o acadêmico que sugerir o novo nome do jornal a ser editado 

mensalmente para mensagens aos acadêmicos deverá ser o seu editor, dentro da 

lógica do caboclo, como diria Dom Alexandre: "Quem pariu Mateus, que o embale." 

E é ótimo que mais acadêmicos assumam responsabilidades na Academia, que é de 

todos. Trabalhando todos no lema dos Mosqueteiros, teremos muitas conquistas 

para a Academia. Lembram-se do lema? UM (a Academia) por todos (os 

acadêmicos) e todos(os acadêmicos) por um(pela Academia). 

Podemos pensar em mil assuntos a serem colocados em prática. E para cada 

assunto teremos o seu apresentador como líder e uma comissão de acadêmicos 

para fazer o assunto sair do abstrato e tornar-se algo concreto. 

ACESSEM O SITE DA ACADEMIA 

www.altm.sacrahome.net 

Para envio de mensagens: impacto@sacranet.com.br 

ELEIÇÃO: Somente para fixar o local da próxima reunião (Assembléia) 

Colégio Nossa Senhora das Graças - Bairro São Benedito 

Rua Edmundo Borges de Araújo, 50 (Proximidades da Rodoviária). 

A anfitriâ será a acadêmica Terezinha Hueb de Menezes. 

ÚLTIMA OBSERVAÇÃO 

Deixamos de tecer comentários sobre os candidatos (Alaor, Dirce e João Gilberto) 

pois eles, em correspondência a cada acadêmico, se encarregaram de suas 

http://www.altm.sacrahome.net
mailto:impacto@sacranet.com.br


apresentações. Podemos afirmar, sem engano, que são ótimos candidatos e 

saberão honrar as tradições da Academia. 

O Presidente agradece a todos pelo apoio e se despede: Até breve. 


