ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVITALIZAÇÃO DO JORNAL “O GALO”
Aos dois dias do mês de março de 2010, tendo como local o Memorial Desembargador Vicente
Lemos, situado na Rua Padre João Manoel , S/N, Cidade Alta, Natal-Rn, foi realizada a reunião
da Comissão de Revitalização do Jornal “O Galo”, às 16,30, com a maioria dos membros da
Comissão. Na pauta, outros assuntos do maior interesse da UBE-RN foram tratados, visto que
todos os membros da Comissão são da mesma forma membros da Diretoria da entidade,
momento em que o 2º Secretário Francisco Alves da Costa Sobrinho foi designado como
representante da UBE-RN junto às Conferencias Nacionais de Cultura, do Ministério da Cultura.
Em seguida deliberou-se sobre o Projeto de revitalização do Jornal “O Galo”, quando o
presidente da entidade informou haver mandado correspondência dirigida ao Presidente da
Fundação José Augusto solicitando a cessão do nome “O Galo”, atualmente de propriedade
daquela entidade. Em seguida o associado Francisco Alves informou que o projeto de
revitalização do jornal já está delineado nas suas partes essenciais e que existe grande
probabilidade para sua concretização visto que há diversos instrumentos de incentivo à
cultura, capazes de possibilitar o financiamento do jornal referido. No que se refere ao selo
editorial, insistiu na necessidade urgente da sua implantação que possibilitará em curto prazo
a editoração de livros de escritores com a aposição desse selo de qualidade. O Secretário Geral
Manoel Marques da Silva Filho comunicou sobre a situação de saúde delicada do associado
escritor Bartolomeu Correia de Melo, atualmente um dos maiores contistas regionais e que se
encontra com um livro já editado e com dificuldades para o seu lançamento em função do seu
estado de saúde, quando ficou definido na reunião que a UBE-RN colaboraria no que fosse
possível para que o lançamento ocorresse, mesmo que sem a presença do escritor, em uma
festividade que se conformaria as suas reais possibilidades, momento em que o escritor
Manoel Marques foi designado para uma conversa com a associado Bartolomeu Melo sobre o
assunto. O Secretário Geral Manoel Marques sugeriu ainda, que pela condição adquirida pelo
escritor Bartolomeu Correia de Melo, de contista ficcionista que atingiu a um nível de inegável
notoriedade, que a UBE sugerisse à TV UNIVERSITÁRIA, através do seu apresentador e
também associado desta entidade Tarcisio Gurgel a sua inclusão no programa MEMÓRIA VIVA,
o que foi aprovado por todos, ficando designado o Presidente da UBE Eduardo Gosson, para
que fizesse os contatos necessários sobre o assunto, ficando acertado, em data a ser definida,
uma visita ao escritor, que se encontra enfermo, pelos membros da comissão. O Presidente
Eduardo Gosson falou sobre o projeto de cidadania, com a participação dos escritores, nas
escolas públicas e privadas, assunto que ficou a ser aprofundado posteriormente. O Diretor
Jurídico Carlos Roberto de Miranda Gomes, reiterou a necessidade de convidar as associações
de cultura para a realização do III Encontro de Escritores, o que de pronto ficou acordado entre
os presentes. Nada mais sendo tratado, ficou estabelecido um novo encontro da Comissão
para o dia 18 do corrente, no mesmo local, sendo encerada a reunião, cuja ata é assinada por
mim Manoel Marques da Silva Filho, Secretário Geral e pelo Presidente Eduardo Gosson.
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