Ata da 22º Reunião da Diretoria União Brasileira de Escritores- UBE, realizada
em Natal-RN, no dia 17.11.2009.
Aos dezessete dias do mês de novembro de 2009, tendo como local a Sala de reuniões
do Memorial Des. Vicente Lemos, sito. na rua Padre João Maria, S/N- Cidade AltaNatal. RN, com qualquer número de presentes foi realizada a Reunião da Diretoria da
UBE-RN. Iniciada a reunião foram aprovados por unanimidade novos sócios da UBE, a
seguir relacionados, sendo todos destacados conforme o número de participação nesta
entidade: Sócio de número 88 Pedro Lins Neto, Sócia de nº 89 Diulinda Garcia de
Medeiros Silva, Sócia de número 90 Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro,
Sócio de número 91 Carlos Adel Teixeira de Souza, Sócio de número 92 Ormuz
Barbalho Simonetti, Clotilde Santa Cruz Tavares nº 93.. Em seguida foi feita uma
avaliação de Encontro de Escritores, quando observou-se a alta qualidade dos temas do
encontro e ao mesmo tempo o diminuto comparecimento e desinteresse dos próprios
associados. Com isso conclui-se que a UBE, a partir deste seu momento histórico, deve
sempre desenvolver comprometimento dos seus associados, através da Constituição de
Comissões que se encarreguem de suas várias ações, em quaisquer atividades que lhes
sejam inerentes. Ressaltou-se na análise procedida que a UBE é constituída de todos os
seus associados e que todos devem ser convocados e responsabilizados por seus
diversos empreendimentos. Entendeu-se que para outros eventos, além de serem
constituídas as Comissões necessárias, deve-se também conceber novas formas de
divulgação, a critério das novas Comissões a serem constituídas. Finalmente, como
último tema, deliberou-se inicialmente sobre a necessidade de criação de um veículo de
comunicação escrita, quando decidiu-se sobre um Jornal, por ser o veículo de menor
custo e maior celeridade na sua efetividade. Concluiram também, os presentes, sobre o
resgate do nome – O Galo- pela força que seria dada desde o seu início em virtude de
um nome já consolidado, veículo este que não se confunde com o Galo da Fundação
José Augusto, e pelo fato de na UBE ele ser provido de uma concepção na sua
formulação, caracterizando-se em um Jornal de total autonomia e que expressará ainda
mais a riqueza cultural e que também se posicionará em defesa dos escritores e da
liberdade de pensamento dentro dos padrões da ética. Além disso deliberou-se ainda
pela imediata criação de um Blog e de um programa de televisão na TV Universitária,
de divulgação da cultura e dos escritores, ressaltando-se que todas essas atividades serão
desenvolvidas por grupos constituídos de associados da UBE, que serão escolhidos na
próxima reunião da Entidade. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja ata é
assinada por mim, Manoel Marques da Silva Filho- Secretário Geral e pelo Presidente
Eduardo Gosson.
Ressalva-se no endereço do local de realização da reunião, onde se lê Rua Padre João
Maria, leia-se Rua Padre João Manoel.

