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CARÍSSIMOS ACADÊMICOS E CARÍSSIMAS ACADÊMICAS 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Desde agora fiquem os acadêmicos e as acadêmicas convocados para uma reunião 

especial (Assembléia) a se realizar em dois de dezembro, às 15 horas, no Colégio 

Nossa Senhora das Graças, a fim de tratarmos de assunto importante: Reforma do 

Estatuto, para que fique adequado ao Código Civil Brasileiro. 

MUDANÇAS: Pouquíssimas as mudanças no estatuto, elaboradas pelo competente 

acadêmico Dr.Guido Bilharinho, sempre prestimoso com a ALTM. Sobre a saída de 

sócios, como pede o Código, Dr. Guido explicitou: Art. 31 - "A exclusão de 

acadêmico ou de sócio correspondente só se dará a seu pedido ou por falecimento." 

SEDE PRÓPRIA: Na reunião de 21 de outubro, foi levantada a questão da sede da 

Academia - atualmente desalojada da Biblioteca Municipal e ocupando espaço no 

Colégio Nossa Senhora das Graças para as suas reuniões mensais graças à boa 

vontade da acadêmica Terezinha Hueb de Menezes. Ficou patente que os 

acadêmicos estão confiantes em que o Prefeito Anderson Adauto cumprirá 

compromisso assumido de colocar a Academia em lugar condigno. Aguardemos. 

CONTRIBUIÇÃO PARA OS COFRES: Dom Benedito de Ulhôa Vieira entregou ao 

Presidente um cheque de R$200,00 (duzentos reais) como contribuição sua para 

saldar parte dos compromissos da ALTM. Valor depositado na conta 02-052309-7, 

agência 0067 BANCANTIL. 

MUDANÇA: Pedro Lima informou aos presentes que pagou, do seu bolso, o valor 

cobrado por transportadora para levar os pertences da Academia para uma sala do 

CENEG, onde estão depositados. O acadêmico já foi ressarcido pelo Presidente, que 

lhe repassou cheque de R$400,00. Não seria justo que ele arcasse com tal despesa. 

ALUGUEL: Pedro Lima sugeriu que acadêmicos se cotizassem para arcar com o 

aluguel de um imóvel, para onde seriam transportados os pertences da Academia. 

Assunto em aberto. 



REPRESENTATIVIDADE - Foi levantada a questão de representatividade da 

Academia, assunto muito interessante e que merece uma atenção muito especial 

dos acadêmicos. É certo que sempre há cuidados a serem observados no 

relacionamento com setores públicos, sem que tal conduta indique falta de 

representatividade. Ou medo. A ACADEMIA conta com a força de QUARENTA 

cabeças pensantes e não deve temer coisa alguma. 

CAMPANHA - O acadêmico João Gilberto Rodrigues da Cunha sugeriu que a 

Academia se proponha a realizar uma campanha sobre o assunto drogas. É uma 

sugestão a ser apreciada com cuidado, válida, mas que pode fugir dos princípios 

estatutários. É possível, por exemplo, pensarmos na realização de um concurso 

literário abordando o tema de forma específica, levantando questionamentos junto 

à sociedade, etc. É bom trabalhar a idéia. Quarenta boas cabeças pensam bem... E 

ainda contamos com os correspondentes, sempre ligados aos temas comunitários. 

CHÁCARA - Eva Reis teceu comentários sobre o surgimento das Academias, 

lembrando que os primeiros acadêmicos se reuniam em espaços abertos, sob 

árvores. E ofereceu a sua bela chácara para encontros acadêmicos. Vale pensar... 

A MUDANÇA - A acadêmica Teresinha Hueb de Menezes fez um relato dos tempos 

da mudança da Academia (tempos terríveis), quando foi oferecida à Academia a 

garagem do imóvel onde está hoje a Biblioteca Municipal. Espaço pequeno, aberto, 

e onde poderia ser colocado "um biombo" para melhorar a aparência - e não a 

segurança. A oferta foi recusada e outros locais foram procurados e chegou-se a 

um imóvel na av. Santos Dumont, ideal para a Academia, mas inviabilizado por 

falta de acordo no aluguel entre o proprietário e a Prefeitura. Depois apareceu a 

oferta das salas no CENEG, por parte do Secretário de Educação e Cultura, para 

onde, finalmente, foram transportados os nossos arquivos. O acadêmico João 

Gilberto se propõe a verificar na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba a 

possibilidade de ali guardarmos os pertences da Academia. Aguardemos. 

FUNDAÇÃO DE UMA ACADEMIA - A sócia correspondente INÁ leu notícia 

veiculada no jornal O TRIÃNGULO, de autoria de Ataíde Martins, sobre a 

necessidade de se fundar, em Uberaba, uma Academia de Letras, em data bem 

anterior à fundação da ALTM. Informou a correspondente que obras importantes de 

seu pai foram entregues ao Arquivo Público. 

PREMIAÇÃO - O acadêmico Paulo Fernando Silveira mostrou aos presentes o 

diploma que lhe foi outorgado pela Academia Paulistana da História, referente ao 

29° Prêmio CLIO DE História 2006, pela obra A Batalha de Delta e, a seguir, fez 



comentários sobre livro que acabara de ler. Tal procedimento levou o acadêmico 

João Gilberto a solicitar aos presentes que imitassem o acadêmico Paulo, 

discorrendo sobre livros que tenham lido, em próximas reuniões. O acadêmico 

Paulo Fernando ressaltou que a Diretora do Arquivo Público, Lélia Sabino, esteve 

em São Paulo, na solenidade de entrega do prêmio, representando a sua entidade, 

a Fundação Cultural e o Prefeito de Uberaba. 

RETRATO TRÊS POR QUATRO - É o livro de poesias de autoria do poeta Ubirajara 

Franco, que entregou ao Presidente exemplares para serem distribuídos aos 

acadêmicos. E em homenagem ao acadêmico, Paulo Fernando leu versos dele 

mesmo: O Menino Pateta. Muito aplaudido. E autografou os livros entregues aos 

acadêmicos presentes. 

SAMIR CECILIO - Sócio correspondente, deseja colaborar em projeto de 

divulgação da Academia na comunidade uberabense, principalmente ressaltando a 

importância da Academia. 

TEREZINHA HUEB DE MENEZES - Lembrou que a Academia conta com vários 

articulistas e que eles devem colocar, no rodapé de seus artigos, que são membros 

da Academia. 

ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA - O Presidente levantou a questão da eleição de 

nova Diretoria, em fevereiro de 2007. Ventilado o assunto, o enfoque recaiu sobre 

a atual situação da Academia, sem sede. Talvez - houve a ponderação - seja 

aconselhável a permanência da atual Diretoria até que a situação fique bem 

definida. Foi, claro, uma sugestão de momento. Mas o assunto está aberto e há 

total liberdade para que acadêmicos ofereçam seus nomes para cargos diretivos, 

em benefício da Academia. 

ALUGUEL - O acadêmico Paulo Fernando Silveira fez uma sugestão ao Presidente, 

a ser estudada: A locação de uma sala no imóvel Generoso Lenza. Ele acredita que 

o aluguel seja compatível com as necessidades da Academia. E, como o local é 

central, ficam os pertences da Entidade mais resguardados. As nossas reservas são 

pequenas e dependendo do tempo do aluguel poderemos assumir compromissos. 

Vamos verificar o assunto com muito cuidado e sempre com a atenção voltada para 

duas situações: a sala na Sociedade de Medicina e a decisão do Prefeito. Vamos 

fazer os levantamentos dos custos no local indicado. 

LIVROS - Estamos aguardando a decisão no processo de licitação para a 

impressão de duas obras pela Bolsa de Publicações. E para 2007, já há verba no 



orçamento destinada à impressão de mais livros. E há um trabalho enfocando verba 

para a Academia. 

Em DOIS DE DEZEMBRO estaremos em Assembléia. E mais a reunião normal. 

SAUDAÇÕES ACADÊMICAS. ABRAÇOS DO PRESIDENTE MÁRIO SALVADOR. 


