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HOMENAGEM AOS 90 ANOS DE JURANDYR

 
PELO ACADÊMICO ESCRITOR LÍVIO OLIVEIRA

NA TRIBUNA DO NORTE E NO FACEBOOK - 26-03-2019

 

 

“ Jurandyr Navarro, homem-instituição, chega aos 90!

(Lívio Oliveira – advogado público e escritor)

NO PRÓXIMO DIA 29 DE MARÇO teremos em Natal e no nosso Estado uma grata efeméride: a 

comemoração dos 90 anos de vida plena, lúcida e altamente frutífera do nosso querido Jurandyr Navarro, 

intelectual de escol, grande articulador e pedra fundamental em nossas instituições principais. As 

comemorações já começarão com homenagens na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras (27/03) e no 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (28/03), duas das principais entidades que o 

nosso homenageado tem honrado com a sua presença nos quadros e pela participação sempre 

imprescindível na construção diária desses sodalícios que engrandecem o nosso RN e que almejam 

proteção e trabalhos constantes e árduos para a sua perenidade. Certamente, não tenho dúvida, outras 

instituições e muitas personalidades se juntarão a essas homenagens vindouras.

JURANDYR É MÚLTIPLO e vem atuando com denodo destacado em todas as instituições que integra ou 

integrou. Tem diversas publicações (vale lembrar que é o biógrafo do eterno Padre Luiz Monte), é 

professor universitário e procurador do Estado aposentado, foi Secretário de Estado várias vezes, presidiu

o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e é hoje o seu Presidente Honorário. Compôs o

Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte, ajudou a fundar e presidiu a Academia de Letras 

Jurídicas do Rio Grande do Norte e é o seu Presidente honorário e vitalício, foi o primeiro sucessor e é o 

segundo ocupante da Cadeira de número 28 da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, tendo tomado 

posse em 25 de março de 1981 (portanto, há exatos 38 anos), ocasião em que foi saudado por seu velho 

amigo e companheiro de lutas culturais, Enélio Petrovich.

APESAR DE TODA ESSA rica história em prol das essenciais instituições jurídicas, religiosas, educativas 

e culturais do nosso Estado, Jurandyr Navarro não passa a imagem jactante que vejo em um certo número

de intelectuais (muito menos produtivos, em boa parte) que nós temos por estas plagas. A sua simplicidade

é uma marca notável. Não se percebe nele o mínimo traço de vaidade besta e burra, aquela que é 

arrogante e improdutiva, que somente irrita e desconstrói. 



JURANDYR NAVARRO (ou Jurinha, como alguns carinhosamente o tratam) é um gentleman e um ser 

edificante e de paz. Orgulho-me, por isso e por muitas outras razões, de ter merecido o seu voto para a 

ANRL, em novembro de 2016, além de ter recebido, cinco anos antes, o meu diploma de Sócio Efetivo do 

IHGRN, através de suas mãos, com a sua subscrição. Confesso-me um admirador e tenho por ele um bem-

querer inquebrantável. Mais ainda me orgulho por estar dando continuidade, sucedendo-o nesta missão, 

ao papel de guardião da nossa Biblioteca Padre Luiz Monte, tarefa não tão fácil numa época de ataques e 

ameaças aos bens culturais físicos ou imateriais – daqueles que terminam se associando, como inimigos 

dos livros, às traças e à poeira dos tempos. 

A SABEDORIA DE JURANDYR se revela na sua maneira sempre pacífica e consensual  de agir e na sua 

produtividade em prol das instituições e da coletividade, em atuação dialógica. Uma de suas respostas ao 

ilustre pesquisador Thiago Gonzaga nos deixa entrever a sua estratégia ética, serena e altaneira: “Os 

cultores da nossa Literatura funcionam como em arquipélagos. O isolamento interrompe as conversações. 

As unidades federadas de há muito que vivem distanciadas, no âmbito da Cultura. Uma política 

renovadora deve romper esse isolamento prejudicial. O intercâmbio das manifestações intelectuais deve 

ser a palavra de ordem.” Esse é o nosso Jurandyr Navarro, ou um pouco dele! A nossa gratidão e a nossa 

homenagem permanentes, caro mestre e confrade, homem-instituição! Todos comemoremos os seus 

edificadores 90 anos de vida e de obra!”

 
PELO ACADÊMICO  E ESCRITOR BENEDITO VASCONCELOS 

  NO FACEBOOK 27-03-2019 

 

ANRL APRESENTA O PROJETO BIBLIOTECA VIVA DA ACADEMIA

 

                             “A Academia Norte-rio-grandense de Letras promoveu na tarde de hoje (27-3-2019), no 

Salão Nobre da sua sede social em Natal, da quarta edição do Projeto Biblioteca Viva  da Academia, que 

constou da exibição do curta-metragem “O Baobá e o seu Poeta“, de uma homenagem aos 90 anos do 

Acadêmico Jurandyr Navarro e de uma palestra musical do Acadêmico Roberto Lima. Este evento cultural

da ANRL contou com a presença de muitos Acadêmicos e de um número razoável de escritores, musicistas 

e historiadores convidados. O Presidente Diógenes da Cunha Lima, a Secretária Leide Câmara e o 

Diretor da Biblioteca, Lívio Oliveira ficaram muito satisfeitos com o sucesso desta tarde cultural. O 

Acadêmico da ANRL Benedito Vasconcelos Mendes, que veio de Mossoró para participar desta 

programação, ficou feliz pelo êxito desta iniciativa da sua Academia Norte-rio-grandense de Letras”.

 

 



 
 

 

 

 

PELO ACADÊMICO ELEITO JORNALISTA WODEN MADRUGA

COLUNA WM -  TRIBUNA DO NORTE - 26-03-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR IVAN LIRA DE CARVALHO – DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA

NO FACEBOOK - 27-03-2019



 

 

“Fim de tarde de enriquecimento cultural, na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras: exibição do 

curta-metragem “O Baobá do Poeta” (com aporte explicativo do Presidente Diógenes da Cunha Lima), 

palestra litero-musical do Acadêmico Roberto Lima de Souza e homenagens da ANL ao Acadêmico 

Jurandyr Navarro que completa 90 anos em pleno vigor físico e literário. Tudo na quarta edição do 

Projeto BIBLIOTECA VIVA, conduzido pelo Acadêmico Lívio Oliveira”. 

 
PRESENÇAS:
 

           
 

 
POR VALÉRIO ANDRADE – JORNALISTA – CRÍTICO DE CINEMA – RCRIADOR DO

FESTIVAL DE CINEMA DE NATAL

NO FACEBOOK -  28-03-2019

 



 

“PALMAS NA ACADEMIA – Quando se chega aos 90, mesmo quando ainda se anda sem ajuda da

bengala, não se deve abusar da sorte, submetendo o coração a fortes emoções. Foi por esse motivo que

JURANDIR NAVARRO não compareceu a homenagem que lhe foi prestada ontem (27) pela Academia

Norte-Rio-Grandense de Letras.

Saudado pelo presidente Diógenes da Cunha Lima, com a eloquência que lhe é peculiar, Jurandir

Navarro, sobre o qual não há divergências entre gregos e troianos, foi o protagonista desta edição do

louvável projeto Biblioteca Viva.

Aqui, neste espaço que me resta, endosso as palavras ditas por VALÉRIO MESQUITA, hoje pela manhã

(via celular), ao nosso venerável Jurandir Navarro: “É uma dádiva de Deus chegar a sua idade em plena

forma física e mental”. JURANDIR NAVARRO”

 
 

PRESENÇA ACADÊMICA :
 

Cadeira 2  Humberto Hermenegildo
Cadeira 5 Manoel Onofre Júnior

Cadeira 9 Roberto Lima
Cadeira 11  Paulo de Tarso
Cadeira 13  Eulália Barros
Cadeira 15  Lívio Oliveira

Cadeira 26  Diogenes da  Cunha Lima
Cadeira 31 Leide Câmara
Cadeira 33 Carlos Gomes

Cadeira 38 Benedito Vasconcelos
Cadeira 40 Geraldo Queiroz (eleito)

 
 
 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS ( MENSAGENS ):
 

Cadeira 3  Daladier  Cunha Lima
Cadeira 6 João Batista  Cabral



Cadeira 18  Padre João  Medeiros 
Cadeira 21 Valério Mesquita

 
 

                                                        Fotos: Leide Câmara ,  Lívio Oliveira , Benedito Vasconcelos e
Ivan Lira .
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