Ata da 6ª Reunião da União Brasileira de Escritores- UBE/RN (Natal, 19.07.06)
Aos dezenove dias do mês de julho de 2006, na sede da Academia Norte-Rio-Grandense
de Letras- ANL, em Natal, às 16h, foi realizada a 6ª Reunião da UBE/RN, sob a
presidência do poeta Lívio Oliveira. Aberto os trabalhos, o presidente fez a entrega da
minuta do Estatuto da entidade, ressaltando alguns pontos; procedeu a entrega do
marcador de páginas, patrocínio da OFFSET Gráfica e explicou que foram impressas a
quantia de 03 mil, que serão distribuídos nas livrarias e universidades, informou, ainda,
que a livraria Siciliano se dispôs a confeccionar marcadores de página para reforçar a
campanha. Em seguida, toda a diretoria da UBE/RN se congratulou com a homenagem
recebida pela segunda Vice-Presidente, acadêmica Anna Maria Cascudo Barreto, que
tomou posse na Academia Paulista de Letras, em 14.06.06, Largo do Arouche. A
mesma agradeceu e aproveitou para entregar a programação da semana “Câmara
Cascudo: 20 Anos de Encantamento”, que transcorrerá de 23 à 30.07.2006, com a
colaboração de vários membros da UBE/RN. O Secretário Geral -, poeta Eduardo
Gosson, informou da realização de mais um sarau do projeto Poéticas e Prosas
Potiguares com Sanderson Negreiros no dia 26.07.06, às 19h, na livraria Siciliano. O
presidente poeta Lívio Oliveira, por sua vez, informou que 3ª semana do mês corrente,
concederá entrevista à revista “Foco” para divulgar a UBE/RN e que foi convidado para
participar da Feira do Livro, em Currais Novos, durante a Festa de Santana. Colocou,
ainda, a necessidade de se criar uma lei do Livro Potiguar e que fará contatos com
alguns parlamentares para vender a idéia. O Tesoureiro da UBE/RN, escritor Pedro
Vicente, ressaltou a idéia de que se criar uma Câmara Potiguar do Livro. Nesse sentido,
irá preparar uma minuta para ser apresentada nas próximas reuniões. A acadêmica Anna
Maria Cascudo Barreto disse que no encontro com o bibliográfico Midillin em São
Paulo o mesmo afirmou “não se pode esquecer o centro”. Por último, a Diretoria
aprovou a idéia de convidar o jornalista Paulo Macedo para fazer parte do Conselho
Consultivo da UBE/RN e convidou o escritor Francisco Fernandes Marinho para ocupar
o cargo de 2º Secretário da UBE/RN. Mudou-se a reunião para o dia 23.08.2006, digo a
próxima reunião. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja Ata vai assinada
por mim, 1º Secretário Eduardo Antonio Gosson e pelo Presidente , Lívio de Oliveira.

