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O Autor na Academia com 
Antônio Carlos Secchin

Dando início a sua programação cultural, a AML recebe, em seu

projeto O Autor na Academia, o poeta e ensaísta Antônio Carlos

Secchin.  Consagrado  crítico  literário  e  membro  Academia

Brasileira de Letras, Secchin apresentará, no dia 25 de fevereiro,

às 19h, um recital com a obra de Carlos Drummond de Andrade.

A apresentação  decorrerá  a  partir  de  seis  eixos  temáticos:  a

infância do escritor mineiro, a poesia, a família, a solidão, o amor,

a morte e a sociedade. O repertório abrange desde os textos de

grande  repercussão  do  poeta  até  as  raridades,  menos

conhecidas pelo público. A entrada é gratuita.
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Os destaques dos 
acadêmicos

Para  relembrar,  reler  e  reviver  o

trabalho  dos  acadêmicos  que

ocupam ou ocuparam cada uma das

40  cadeiras   da  AML,  estamos

publicando trechos da obra de cada

um  toda  segunda-feira,  em  nossa

página no Facebook.

Acesse e curta: 

www.facebook.com/Academia

MineiradeLetras

Aniversariantes 

No  mês  de  fevereiro,  a  AML

comemora  o  aniversário  dos

seguintes acadêmicos:

 

03/02 Antenor Pimenta

04/02 Ricardo Analdo Fiúza

09/02 Oiliam José

10/02 Elizabeth Rennó

AMLNOTÍCIAS
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Patrus Ananias 
assume ministério

A  Academia  Mineira  de  Letras

também  celebra  a  posse  de

Patrus Ananias como ministro do

Desenvolvimento  Agrário.  É  a

segunda vez que nosso confrade

integra  o  ministério,  já  que  foi

ministro  do  Desenvolvimento

Social e Combate à Fome, entre

2004 e 2010.

A  Casa  acredita  e  espera  que

Ananias  continue  seu  trabalho

em  prol  das  políticas  de

desenvolvimento  do  campo,  da

agricultura  familiar  e  da

igualdade  de  direitos  para  os

mais necessitados.

Olavo Romano no Palavra Cruzada

O presidente da AML, Olavo Romano, participou no dia 21 de

janeiro  do  programa  Palavra  Cruzada,  da  Rede  Minas  de

Televisão. Ele conversou sobre sua trajetória literária e os rumos

da literatura no estado de Minas Gerais.

 

A entrevista,  coordenada  pelo  jornalista  Luciano  Correia,  teve

participação de Leida Reis, editora executiva do jornal Hoje em

Dia; Eugênio Ferraz, diretor-geral da Imprensa Oficial de Minas

Gerais; e Raphael Vidigal, produtor do Hora do Coroa, da rádio

Itatiaia. O programa completo você pode ver no canal do Palavra

Cruzada no YouTube, no www.youtube.com/PalavraCruzada.

Ângelo Oswaldo Santos no 
governo de MG

A AML também parabeniza o acadêmico Angelo Oswaldo

de Araújo Santos, ocupante da Cadeira 3, que assumiu o

cargo de secretário de Estado de Cultura no Governo de

Minas Gerais, que já ocupara no governo Itamar Franco.

 

A Academia se orgulha do grande papel de Araújo Santos

para a cultura do país, não só à frente do Instituto Brasileiro

de  Museus  como  em  sua  luta  por  melhores  políticas

públicas para o patrimônio histórico e artístico.
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