ATA DA REUNIÃO DADIRETORIA DA UNIÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012.
Aos 13 dias do mês de setembrode 2012, tendo como local a Academia
Norte Riograndense de Letras, situada na Rua Mipibu, 443, Cidade Alta –
Natal-RN, 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 Gossoninformou sobre programação cultural alusiva
ao dia do professor, com o lançamento do livro Patronos Escolares.
Informou também sobre o lançamento do livro do escritor Ormuz
Simonetti no dia 25 de outubro. Sobre o livro de Manoel Marques Filho o
seu o lançamento foi adiado e será editado pala Editora bagaço do Recife,
em data a ser definida.O presidente falou em seguida sobre os
preparativos da V EPE, , quando a prefeitura de Parnamirim doará os
folders e as Secretaria de Educação do Estado doará as pastas e o
aparelho de som para o evento. Comunicou que será criado um grupo de
trabalho entre UBE E SEEC, para fazer a minuta de um projeto voltado
para o ofício de escrever por parte de estudantes da rede pública de
ensino. Em seguida informou ainda sobre o envio por E MAIL de material
de divulgação da V EPE e que no evento será concedido aos CLWNS OF
SHAKESPEARE uma placa pelos relevantes serviços prestados a cultura,
assim como títulos de sócios beneméritos a Nati Cortez, Otto guerra e
Bartolomeu Correia de Melo (in memorian) e a Felix Contreras (concedido
ad referendum). Continuando, informou sobre a realização de um ciclo de
palestras sobre Bartolomeu Correia de Melo, no dia 03 de dezembro de
2012. Encerrando a reunião a Diretoria da UBE designou o escritor Ormuz
Siminetti para coordenar o projeto de implantação do selo editorial da
entidade. 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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