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Acadêmicos aniversariantes 
………………………………… 
 
MAIO 
1º | Milton Reis 
14 | Bonifácio Andrada 
16 | Hindemburgo Pereira Diniz 
21 | Carmen Schneider Guimarães 
22 | Ângelo Barbosa Monteiro Machado 
29 | Maria José de Queiroz 
 
JUNHO 
08 | Márcio Garcia Vilela (Tesoureiro) 
15 | Yeda Prates Bernis 
17 | Afonso Henriques Guimaraens Neto 
21 | Amilcar Vianna Martins Filho 
 
 
 
Elizabeth Rennó recebe 
homenagem da Academia 
Feminina Mineira de Letras 

……………………………………… 
 
No dia 8 de abril, a Academia 
Feminina Mineira de Letras 
prestou homenagem à Acadêmica 
Elizabeth Rennó, Presidente 
Emérita da entidade. Com a 
apresentação de depoimentos de 
escritores e membros de sua 
família, a homenageada 
compartilhou sua rica experiência. 
 
 
 
 
 

 
Fabrício Carpinejar discute a poética nas      
relações humanas na AML 

…………………………………………………………… 
 
O poeta gaúcho Fabrício Carpinejar foi o       
convidado do mês de abril para o projeto O Autor          
na Academia. Carpinejar ministrou uma     
conferência sobre as relações humanas, vistas por       
uma perspectiva poética. Vencedor de dois prêmios       
Jabuti de Literatura, Carpinejar é poeta, cronista,       
jornalista e professor, possui trinta obras na       
literatura, entre poesia, crônicas, infanto-juvenis e      
reportagem. 

  
O Autor na Academia acontece em edições mensais        
e traz grandes nomes da literatura nacional para        
discutir sobre assuntos relativos ao universo das       
letras e da arte. O projeto é uma realização da          
Academia Mineira de Letras e conta com o apoio da          
Fiat para sua realização. 
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Os 450 anos do Rio de Janeiro 
…………………………………… 
 
Marcelo Calero, Secretário 
Municipal de Cultura do Rio de 
Janeiro, compartilhou na 
conferência do dia 6 de maio sua 
experiência à frente do Comitê 
Rio450. Na ocasião, Calero foi 
saudado pelo Secretário de Estado 
de Cultura, Angelo Oswaldo. As 
comemorações dos 450 anos do 
Rio de Janeiro iniciaram-se no dia 
1º de março de 2015 e vão até 
março de 2016.  
 
Uso de recursos da Academia 
como bem tombado 
…………………………………… 
 
Devido à impossibilidade de se 
obter a adesão de todos os 
vizinhos ao projeto de construção 
do edifício Alphonsus de 
Guimaraens, projetado pelo 
arquiteto Gustavo Pena, a 
Academia decidiu preparar o 
processo necessário para a venda 
das Unidades de Transferência do 
Direito de Construir – UTDCs que 
lhe cabem como bem tombado. Os 
recursos serão aplicados na 
compra de imóveis, cuja locação 
resulte em renda para a entidade. 
 
 
 
 

 
 
Representantes da Unimed, patrocinadora da     
mostra Poesia Além do Verso, são recebidos por        
palestra de Márcio Sampaio 

…………………………………………………………… 
 
A AML recebeu, no dia 23 de abril, a visita de           
representantes da Unimed, patrocinadora da     
mostra Poesia Além do Verso que esteve em cartaz         
dos dias 20 de março a 22 de abril na galeria da            
AML. Durante a visita o poeta e acadêmico Márcio         
Sampaio ministrou-lhes uma palestra e autografou      
seu livro Declaração de Bens. 
 
Para encerrar a exposição no dia 22, a Academia         
recebeu o coletivo Família de Rua com uma edição         
especial do Café, Ritmo e Poesia. Com o título Jam          
Além do Verso, os MC’s Shabe, Digo, PDR, Monge,         
Dmoro e DW produziram com Márcio Sampaio um        
duelo de poesia. 
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Inscrições para o Prêmio    
Literário Helena Morley vão até     
dia 15 de junho 
...……………………………………… 
 
O prêmio que leva o nome da 
escritora mineira Helena Morley, 
avó do acadêmico Eduardo 
Almeida Reis, é promovido pela 
Academia Mineira de Letras e 
Academia Feminina Mineira de 
Letras com o objetivo de incentivar 
a produção literária nacional. 
 
Escritores de todo país poderão 
concorrer com um trabalho nas 
categorias conto ou crônica. Os 
textos classificados serão 
publicados na Palavra, revista da 
AFEMIL. Os três primeiros lugares 
de cada categoria receberão 
medalhas, e para o quarto, quinto 
e sexto lugares serão entregues 
menções honrosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AML encerra abril com um sarau poético 
…………………………………………………………… 
 
No dia 30, encerrando o mês de abril, a AML          
recebeu a Liga Ecológica Santa Matilde para a        
primeira edição do Sarau na Academia. Conhecido       
como Grupo LESMA, o trio veio à capital mineira         
depois de passar por Santa Catarina e outras        
cidades de Minas Gerais realizando mais de 40        
atividades ligadas à poesia, música, cinema e       
literatura. 
 
O evento promoveu uma confraternização poética      
entre artistas, amantes de poesia, escritores e o        
público presente. 
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Carlos Drummond de Andrade é     
tema do próximo Sarau na     
Academia 
...……………………………………… 
 
Para o sarau poético previsto para      
junho, a Academia Mineira de     
Letras planeja um Especial    
Drummond que será desenvolvido    
a partir do livro de poemas      
eróticos publicado postumamente,   
O amor natural.  
 
A segunda edição do evento     
acontece dia 23 de junho, antes da       
abertura do primeiro Festival    
Literário Internacional de Belo    
Horizonte, o FLI-BH, uma parceria     
com a Fundação Municipal de     
Cultura. 
 
Jornalismo e literatura se    
encontram na face de Zuenir     
Ventura 
...……………………………………… 
 
Zuenir Carlos Ventura, mineiro    
de Além Paraíba, assumiu a     
Cadeira 32 da Academia    
Brasileira de Letras em março     
deste ano, e vem a Belo Horizonte       
ministrar a conferência   
“Impressões de um novo    
acadêmico”, abordando a alegria e     
responsabilidade da nova função.    
A conferência acontece no dia 13      
de maio, às 19h na Academia      
Minera de Letras. 

 
 
Guimarães Rosa é tema do Universidade Livre 
de maio 
…………………………………………………………… 
 
O Universidade Livre do mês de maio tem um dos          
mais importantes escritores brasileiros como tema,      
João Guimarães Rosa. 
 
No dia 14, Fábio Borges, doutorando em Literatura        
Brasileira pela UnB, ministra a palestra “Poesia e        
Prosa em Guimarães Rosa: visões sobre o       
modernismo brasileiro“, com a formação de uma       
mesa redonda na companhia da Acadêmica Carmen       
Schneider e da Professora Lílian Soier. 
 
Já no dia 28, Telma Silva, doutora em Letras pela          
UFMG, é convidada para a palestra “Guimarães       
Rosa: enciclopédia do grande sertão”, na qual       
apresentará os primeiros resultados do projeto de       
pesquisa que desenvolve como coordenadora do      
Grupo de Pesquisa Nonada. 
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Bom Exemplo | Escolha do júri 
 
Ângelo Barbosa Monteiro Machado, 
categoria Ciência, Indicação UFMG; 
 
Sula Kyriacos Mavrudis, categoria 
Cultura, Indicação Secretaria de Estado 
da Cultura;  
 
Clélio  Campolina, categoria Economia e 
Desenvolvimento de Minas, Indicação 
UFMG;  
 
PROJETO ELITS - Escola Estadual Elias 
Salomão, categoria Educação, Indicação 
Secretaria de Estado de Educação;  
 
Athos Martins, categoria Esporte, 
Indicação Secretaria de Estado de 
Esporte;  
 
Rubens Alves de Oliveira, categoria 
Inovação, Indicação Fapemig;  
 
Roberto Motta de Avelar Azeredo, 
categoria Meio Ambiente, Indicação 
Ibama;  
 
Cledorvino Belini, categoria 
Personalidade do Ano, Indicação do Júri 
do Prêmio Bom Exemplo.  
 
A Homenagem Especial é para José 
Israel Vargas, também com Indicação do 
Júri do Prêmio Bom Exemplo. 
 
Na categoria Cidadania, que recebeu     
quase 300 indicações da sociedade por      
meio da internet, foram escolhidos cinco      
finalistas: Cláudia Pessoa, Gabriela    
Rajão, Laura Medeiros, Oswaldo dos     
Santos e Sebastião Gonçalves. 

Conheça os finalistas da 6ª edição do Prêmio        
Bom Exemplo 
…………………………………………………………… 
 
(Matéria publicada no jornal O Tempo, em 13 de abril de 2015)  
 
BOM EXEMPLO 
 
Conheça os finalistas ao prêmio 
Homenageados foram indicados por 18 instituições      
parceiras do evento 
  
- Dayse Resende 
 
A final da sexta edição do Prêmio Bom Exemplo está          
marcada para 12 de maio, na sede da TV Globo Minas, em            
Belo Horizonte, mas os vencedores de oito a nove categorias          
já foram escolhidos pelo corpo de jurados do evento, que é           
formado por personalidades reconhecidas em suas áreas de        
atuação e instituições representativas da sociedade.  
Neste ano, além das homenagens nas categorias Ciência,        
Cultura, Economia e Desenvolvimento de Minas, Educação,       
Esportes, Inovação, Meio Ambiente e Personalidade do Ano,        
que receberam indicações de parceiros da premiação,       
haverá uma Homenagem Especial. 
 
Finalistas 2014 
 
No ano passado, foram agraciados Flávia de Freitas, criadora         
da campanha Quinta do Bem; José Olímpio, que cuida de          
um jardim público; Hélio Andrade, preparador de atletas        
com necessidades especiais; Otávio Santos, que ajuda na        
manutenção de um parque de jabuticabeiras. 
Júlia Macedo, de 10 anos, que promove uma campanha de          
doação de cadeiras de rodas, foi a mais votada pelo público.           
Por meio da campanha Lacre Solidário, a pequena arrecada         
anéis de latinhas de alumínio entre familiares, amigos e         
colegas da escola e depois troca pelos equipamentos. 
Até ser indicada como finalista da categoria Cidadania, Júlia         
havia conseguido doar três cadeiras de rodas. Coma        
repercussão do Prêmio Bom Exemplo de 2014, ela        
conseguiu alcançar a marca de mais 28 cadeiras.  
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MISSÃO 
 
Reconhecimento. Objetivo do Prêmio Bom Exemplo é       
reconhecer iniciativas e pessoas que, direta ou       
indiretamente, contribuem para a construção de uma       
sociedade mais solidária e cidadã. 
 
Sucesso. Durante a escolha dos bons exemplos deste ano         
em oito categorias, que aconteceu na sede da Fundação         
Dom Cabral, em Nova Lima, no fim de março, o diretor           
regional da TV Globo Minas, Marcelo Matte, comentou a         
relevância do prêmio, “Desde a primeira edição, em 2010, o          
prêmio cresceu e repercute muito bem. As instituições e os          
parceiros que concorreram neste ano foram muito       
interessantes. A dúvida foi escolher ações, iniciativas,       
propostas e pessoas tão interessantes, tão relevantes para        
Minas e o Brasil. São pessoas anônimas que fazem um          
trabalho espetacular e, por isso, merecem reconhecimento”. 
O diretor executivo da Rede Cidade, Fernando Alves, que         
participou do júri, destacou que a ação é uma possibilidade          
de despertar nas pessoas a consciência para vida e o          
trabalho coletivo. “Minas é um Estado de muita        
solidariedade. Aqui, há uma enormidade de bons exemplos,        
e, por isso, a nossa dificuldade em escolher apenas uma boa           
ação”, frisou.  
 
Parceria. O Prêmio Bom Exemplo é uma iniciativa da TV          
Globo Minas em parceria com a Fundação Dom Cabral         
(FDC), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais          
(Fiemg) e o jornal O Tempo. 
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