ATA DA 1ª REUNIÃO DO ANO DE 2012 DA UNIÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES DO RIO GRANDE DO NORTE - UBE.
Aos 09 dias do mês fevereiro de 2012, às 16 horas, na sede da Academia Norte-riograndense, de Letras-ANL (sede provisória da UBE) teve início a reunião, sob a
presidência de Eduardo Gosson e contando com a presença dos sócios e membros da
Diretoria - Lúcia Helena Pereira, que atuou como secretária da sessão e mais, Jurandyr
Navarro, Carlos Roberto de Miranda Gomes, Carlos Morais dos Santos (Conselho
Consulivo), George Veras (Comissão Eleitoral) e Gutenberg Costa e Severino Vicente
(Conselho Fiscal).
No início da reunião o confrade Carlos Gomes fez uso da palavra solicitando o registro
de homenagens aos dois nobres sócios fundadores recentemente falecidos - Enélio Lima
Petrovich e Deífilo Gurgel.
Em seguida foi apresentada e aprovada, com pequenas alterações, o Calendário de
Eventos para 2012, após detalhada exposição do Presidente Gosson, aqui reproduzida
,em resumo:
a) autógrafos de livros, projetos para o ano, convite do Presidente da UBE/PB - Ricardo
Bezerra - para o 2° Encontro Paraibano de Escritores, de 19 a 21 de abril de 2012;
b) anunciado o V Encontro Potiguar de Escritores (V EPE), para 29, 30 e 31 de outubro
do corrente, com nova denominação sugerida pelo confrade Carlos Morais;
c) informado que todas as reuniões da UBE terão lugar na Academia Norte-rioGrandense de Letras, sempre na primeira quinta-feira de cada mês, às 16 horas, salvo
em junho/2012 que transcorrerá no dia 06 (na mesma hora e local);
d) discussão e aprovação da minuta da Resolução 01/2012, redigida pelo Diretor
Jurídico - Carlos Gomes com uma única emenda relativa à periodicidade que passa a ser
anual para as publicações ali referidas, e que vai transcrita no final;
e) aprovada a indicação do nome escritor Francisco Martins como novo Sócio da
UBE/RN, o qual foi aprovado por unanimidade;
f) comunicação dos autógrafos para 2012: de Águida Zerôncio (Ressaca), Manoel
Onofre Júnior (Alguma Prata da Casa) , Ormuz Simonetti (A Praia de Pipa dos Meus
Avós), Eduardo Gosson (Entre o Azul e o Infinito), Carlos Roberto de Miranda Gomes
(O Velho Imigrante), Paulo Macedo Caldas Neto (No Ventre do Mundo), Horácio Paiva
(A Torre Azul), Manoel Marques Filho ( Nos Contornos do Rio Potengy), Nelson
Patriota (Uns Potiguares), Enélio Lima Petrovich (in memoriam) "História do Poder
Judiciário do RN, Maria Rizolete Fernandes (Balata), Eulício Faria de Lacerda (Obra
Completa).
O confrade George Veras comunicou a excelente notícia da obra elaborada por
Francisco França Jácome Barreto, através da intensa pesquisa de Manoel Jácome de
Lima (falecido na década de noventa), à qual ele está organizando. Trata-se de um livro
contando a história dos patronos escolares do RN, onde cerca de 41 nomes já foram
devidamente biografados e, desde já, aceito sua inclusão na Coleção Enélio Lima

Petrovich (História). Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às 18h, cuja Ata vai
assinada por mim LÚCIA HELENA PEREIRA, secretária “ad doc”, e o presidente
EDUARDO ANTONIO GOSSON.

LUCIA HELENA PEREIRA
Secretária “ad doc”

EDUARDO ANTONIO GOSSON
Presidente

