ATA DA REUNIÃO DADIRETORIA DA UNIÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2012.
Aos 12 dias do mês de Julho de 2012, tendo como local a Academia Norte
Riograndense de Letras, situada na Rua Mipibu, 443, Cidade Alta – NatalRN, às 16 Horas e com qualquer número de presentes, foi realizada
reunião da Diretoria da União Brasileira de Escritores. Iniciada, foi lida a
ata da reunião anterior e aprovada por unanimidade. Em seguida o
presidente Eduardo Gosson informou sobre uma programação específica
da UBE para o dia do escritor, com o lançamento do livro da escritora
Anna Maria Cascudo, intitulado Teotônio Freire – Fragmentos de um
Legado, e que juntamente com o lançamento do livro haverá uma
exposição enfocando a figura de Teotônio Freire. Em seguida foi aprovada
em unanimidade a consignação em ata de um voto de louvor pelo
aniversário da escritora Lúcia Helena. Também em unanimidade foi
aprovado registro de pesar em ata pelosfalecimentos do jurista Raimundo
Nonato Fernandes e do Cardeal Dom Eugênio Sales. Continuando,
procedeu-se uma avaliação das atividades da UBE para o primeiro
semestre e considerou-se que sendo a mesma uma entidade de parcos
recursos financeiros houve uma produtividade bastante satisfatória,
quando apesar das dificuldades observou-se um salto de qualidade,
principalmente no que diz respeito ao projeto editorial. Em seguida foi
discutida a minuta da V EPE, momento em que foram dadas algumas
sugestões e feitas pequenas modificações na programação do evento. Por
unanimidade foi aprovada a consignação em ata de um voto de louvor à
escritora Camila Barreto pela sua posse na presidência da FUNCARTE. Em
seguida o Presidente Eduardo Gosson teceu considerações sobre as
articulações feitas para a vinda a Natal do poeta cubano Félix Contreras,
cujo esforço está sendo dividido pela UBE, Academia Norte-Rio-Grandense
de Letras e pelo Conselho Estadual de Cultura, tendo-se para isso
programado a data de 23 de agosto do corrente. Nada mais sendo
tratado, foi encerrada a reunião, cuja ata é assinada por mim, Manoel
Marques da Silva Filho, Secretário Geral e pelo Presidente Eduardo
Gosson.
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