Ata da 4ª Reunião da União Brasileira de Escritores – UBE-RN (Natal, 14.04.2006)
Aos 19 dias do mês abril de 2006, na sede da Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras- ANL, em Natal, às 16h, foi realizada a quarta reunião, sob a presidência
provisória do poeta Lívio Oliveira. Aberto os trabalhos, o presidente informou que
durante a semana continuou a receber e-mails e que concederá entrevista na TV-União,
dia 21; que no dia 04.05.2006, na Galeria de Artes Demetrius, na rua Seridó, às 18h,
acontecerá o lançamento do livro “Temas roubados” da poetisa Achella Monte.
Solicitou que fosse enviados ofícios ao presidente do Conselho Estadual de Cultura,
acadêmico Nilson Patriota ( agradecer e solicitar o esforço para as reuniões da União
Brasileira de Escritores- UBE-RN) e ao ministro Francisco Fausto pela sua pessoa na
Academia Norte-Rio-Grandense de Letras no próximo dia 27.04.2006; o tesoureiro
Pedro Vicente informou que a 2ª Vice-Presidente, acadêmica Anna Maria Cascudo
Barreto não pôde vir em virtude da conclusão de um livro – “ As cartas de Cascudo para
Mario de Andrade”; o desembargador Manoel Onofre não compareceu por causa
ferimento no pé; o poeta Eduardo Gosson informou que está criando uma editora Maktub Edições,e está programando para o 3º trimestre do ano o lançamento do livro
“Poemas das Impossibilidades”. Como o quadro estava reduzido, o presidente propôs
uma pauta mínima e voltou-se a discutir os critérios do que é ser escritor e admissão aos
quadros da UBE/RN. Registrou- se as seguintes posições:
a. Pedro Vicente: -“Vicente Serejo se não tivesse publicado dois livros de crônicas
não seria considerado escritor. No entanto, o que ele produz diariamente da para
fazer vários volumes, inclusive pela qualidade literária.”
b. Eduardo Gosson: - “Woden Madruga não tem nenhum livro publicado, mas
indiscutivelmente é um escritor.Vai além de mero jornalista.”
c. Lívio Oliveira: - “A proposta de sócio deve vir assinada por um sócio
proponente, analisado por uma comissão e aprovada pela diretoria”. Sugesta que
contou com a aprovação dos demais membros presentes. Por fim, Lívia Oliveira
informou que recebeu uma novela, com sete capítulos, de 206 páginas, de
Manoel Neto, intitulada “Zebedeu”. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a
reunião, cuja ata vai assinada por mim, 1º Secretário e pelo Presidente Lívio
Alves Araújo de Oliveira.

