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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 
 
 
 
Zuenir Ventura em maio na     
Academia  
…………………………………… 
 
No dia 13 de maio, o jornalista e        
escritor Zuenir Ventura esteve em Belo      
Horizonte para o projeto O Autor na       
Academia. Na ocasião, Zuenir    
compartilhou com o público da alegria      
e da responsabilidade de pertencer à      
Academia Brasileira de Letras, onde foi      
empossado em março passado. 
 
  

 
 
Rede Minas no projeto O Autor na Academia 

…………………………………………………………… 
 
A AML firmou parceria com a Rede Minas para que os           
convidados do projeto O Autor da Academia participem do         
programa “Opinião”. Em ação inédita, a televisão       
disponibilizará uma equipe de reportagens para gravações       
externas para o programa que, até então, só recebia os          
entrevistados no estúdio. Os programas serão exibidos às        
sextas-feiras, a partir do dia 9 de junho. 
 
 
Prêmio SESI de  Literatura 

…………………………………………………………… 
 
Aproximando-se da comunidade literária, a Academia      
Mineira de Letras foi responsável pela seleção e premiação         
do Prêmio SESI de Literatura. Essa foi a segunda         
participação da AML no evento que, no dia 12 de junho,           
promoverá uma oficina de produção de textos para os         
classificados no concurso. No dia seguinte, o presidente        
Olavo Celso Romano participará da entrega dos prêmios aos         
ganhadores.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Diligências quanto ao “Vivaldi    
Moreira” 
…………………………………… 
 
Providências estão sendo tomadas    
visando ao tombamento do edifício     
Vivaldi Moreira, o que assegurará à      
Academia isentar-se do pagamento de     
IPTU e utilizar os benefícios do      
programa municipal “Adote um bem     
cultural”, que incentiva construtoras a     
investir em reformas e projetos de bens       
tombados. Há uma proposta para     
montagem de um café no hall do       
prédio, o locatário fará o investimento      
e abaterá o valor no aluguel. 
 
 
Edição da Revista da Academia     
pela Imprensa Oficial  
…………………………………… 
 
Caminham de forma promissora os     
entendimentos com o Diretor Geral     
Eugênio Ferraz para que a Imprensa      
Oficial passe a editar a Revista da       
Academia.  
 
 
Circuito Praça da Liberdade 
…………………………………… 
 
Está previsto agendamento com a     
direção do circuito da Praça da      
Liberdade para reforçar e desenhar o      
formato da participação da AML no      
circuito.  
 
 
 

 
 
Marina Colasanti no O Autor na Academia de        
junho 

…………………………………………………………… 
 
Marina Colasanti é convidada para o projeto O Autor na          
Academia de junho. A premiada escritora ministrará a        
conferência “Palavras Ocultas”, e falará de sua trajetória        
como autora, dos mais de 50 livros e dos prêmios          
acumulados ao longo de sua carreira. Na ocasião, estará à          
venda seu livro Mais de 100 Histórias Maravilhosas, que         
reúne, pela primeira vez, todos os contos do tema escritos e           
ilustrados por ela. 
 
Para sua realização, o projeto O Autor na Academia recebe o           
valoroso apoio da Fiat. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Segundo Sarau na Academia    
acontece em junho 

……………………………………… 
 
Em parceria com o Festival Literário      
Internacional de Belo Horizonte –     
FLI-BH, a segunda edição do Sarau na       
Academia acontece no dia 23 de junho.       
Desta vez o o tema é O amor natural,         
livro erótico póstumo, publicado cinco     
anos após a morte de Carlos      
Drummond de Andrade. 
 
 
Importante Apoio 

……………………………………… 
 
Após contatos com o jornalista J.D.      
Vidal, a CBMM autorizou uma doação      
de 80 mil reais que será utilizado para        
amainar as dificuldades financeiras da     
Casa em sua manutenção anual.  
 
 
Lançamento do livro Libélulas    
Eróticas 

……………………………………… 
 
O Acadêmico Ângelo Machado    
anunciou que, possivelmente em    
agosto, lançará seu livro “Libélulas     
Eróticas”. O presidente da AML, Olavo      
Romano, fará prefácio do livro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adaptação da Divina Comédia  
…………………………………………………………… 
 
Está em negociação adiantada o patrocínio da FIEMG para a          
exposição de ilustrações de dois livros infanto-juvenis, um        
sobre A Divina Comedia adaptada para crianças, e o outro          
sobre Carlos Drummond de Andrade em Itabira.  
  
Lançado com exclusividade pela Livraria Cultura, esta versão        
d’A Divina Comédia tem texto de José Santos e ilustração de           
Guazelli, responsável pela transposição do Grande Sertões       
Veredas para os quadrinhos. Já o livro sobre Drummond é do           
escritor e ilustrador Nelson Santos.  
  
Paralelo a exposição, serão organizadas conversas e debates        
em torno da literatura infato-juvenil, um intenso programa        
educacional com oficina de formação voltada para       
professores da rede SESI, bem como visitas guiadas e jogos. 
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Homenagem a Carmem 
Schneider Guimarães  

……………………………………… 
 
Carmem Schneider Guimarães   
receberá, na Academia Mineira de     
Letras, homenagem por sua inciativa e      
dedicação como Presidente Emérita da     
AFEMIL.  
 
 
 

AML conta a história do jornalismo mineiro  
…………………………………………………………… 
 
Com uma série de quatro palestras em junho e julho, o           
Segundo Ciclo de Conferências sobre a História da Mídia         
em Minas Gerais é fruto de uma parceria entre a Academia           
Mineira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de          
Minas Gerais, por iniciativa do jornalista Rogério Tavares. 
  
Manoel Hygino dos Santos, J.D. Vital e Dídimo Paiva,         
jornalistas de notória trajetória na mídia do estado, falarão         
sobre suas experiências em três conferências que acontecem        
nos dias 15, 16 e 17 de junho, às 19:30 horas, no auditório             
da AML. No dia 11 de julho, na sede do Instituto Histórico e             
Geográfico de Minas Gerais, a professora Nair Prata encerra         
o Segundo Ciclo falando sobre “A História do Rádio em          
Minas”. 
 
 
Homenagem ao centenário de Acadêmicos 
…………………………………………………………… 
 
Na última reunião plenária da Academia, foi sugerida uma         
reunião em homenagem aos centenários do historiador João        
Camilo, titular da cadeira 39, e do sociólogo Wilson de Lima           
Bastos, ex-ocupante da cadeira 7, que acontecem nos dias 31          
de setembro e 7 de agosto, respectivamente. A proposta foi          
apoiada por unanimidade.  
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