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DESTAQUES DO MÊS

PEN Clube comemora 79 anos de fundação

No dia 6 de abril o PEN Clube do Brasil realilzou mais uma festiva reunião para comemorar os 79
anos de fundação (1936-2015). Criado pelo dramaturgo Cláudio de Souza, o PEN Clube vem inscrevendo na história das entidades culturais brasileiras uma das mais fecundas e memoráveis páginas. Suas atividades aparecem integradas aos demais centros PEN do mundo, e vinculam-se à defesa da liberdade de expressão, à tradução e aos direitos linguísticos, apoio às mulheres e à luta pela
paz. A essas ações soma-se, ainda, o permanente estímulo à convivência dos escritores, quer no
Brasil, quer no âmbito dos demais países.
O Acadêmico Alberto da Costa e Silva proferiu  a  conferência  “Fontes  da  história  de  África”  para  numeroso  e  atento  público.  Compareceram os Acadêmicos Geraldo Holanda Cavalcanti,
presidente da ABL, Domício Proença Filho, Secretário-Geral da ABL, Nélida Piñon, Antonio
Carlos Secchin e Alberto Venâncio Filho. Merecem, ainda, destaques as presenças de Arno
Wehling, presidente do IHGB e de Ricardo Cravo Albin, presidente da Academia Carioca de Letras e os Vice-Presidentes do PEN Clube, os sócios Alcmeno Bastos e Ana Arruda Callado, além
de sócios e amigos do Clube.
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NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Dia 1º.
Dirce de Assis Cavalcanti lançou o livro de contos De Morte e Outras
Histórias. Livraria Travessa do Shopping do Leblon / RJ.
Dia 7
Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira coordenou o ciclo “Novos  olhares”, no qual o médico, professor e pesquisador Roberto Lent proferiu a
conferência  “Os cérebros de Einstein e de Mozart: o que eles tinham que
eu não tenho?”.  ABL.  
Dia 8
Sylvie Debs, sócia correspondente do PEN Clube do Brasil na França,
proferiu a conferência de abertura do seminário internacional “Sertões, memórias e  oralidades” em homenagem a professora Jerusa Pires Ferreira na Universidade Estadual de Feira de Santana / BA.
Tania Zagury proferiu palestra no Centro de Convenções da Cidade de Ilhéus, BA, para pais e professores do Colégio São Jorge de Ilhéus, sobre o tema “Educando   filhos   no   século   XXI” e para
convidados da escola. A palestra foi seguida de debate e de autógrafos.
Ricardo Cravo Albin coordenou a série  “MPB  na  ABL”  de  abril  de  2015  apresentando o espetáculo  “Claudette  e  a  bossa  do  Rio  – canto  para  os  450  anos”,  com  a presença da cantora Claudette Soares.
Dia 9
Sylvie Debs lançou o livro Cinema e cordel: um jogo de espelhos na Universidade Estadual de Bahia, em Alagoinhas. No dia seguinte, lançou o mesmo livro na Universidade Estadual de Feira de
Santana / BA.
Sergio Fonta, na condição de membro titular, tomou posse na Academia Carioca de Letras da
Cadeira nº 14, patronímica de D. Pedro II, sucedendo ao astronomo Ronaldo Mourão. Foi recebido
pelo Acadêmico Antonio Carlos Secchin.
Acadêmico Marco Lucchesi coordenou a apresentação do concerto em homenagem ao compositor
Ronaldo Miranda. Os intérpretes foram as pianistas Patricia Bretas e Josiane Kevorkian (piano a
quatro mãos), que apresentaram obras do homenageado, Mozart, Villa-Lobos, Aylton Escobar e Calimério Soares. ABL.
Dia 11
Miriam Halfim estreou a peça  “Eugenia José de Menezes, a amante brasileira de D. João VI”. Teatro Maria Clara Machado – Planetário da Gávea / RJ.
Dia 12
Tania Zagury concedeu entrevista ao jornal O Globo sobre a relação Limites x Educação x Cidadania.
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Dias 13
Cláudio Murilo Leal coordenou o Curso "Expressões do Rio de Janeiro", proferindo, no dia seguinte,  a  palestra  “A  crônica  carioca”.  IHGB.  
Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira coordenou o ciclo “Novos   olhares”, no qual a professora
Maria Cristina Franco Ferraz proferiu a conferência  “Desmundo digital: perspectiva genealógica ”.  
ABL.
Dia 14
Aniello Angelo Avella, sócio correspondente do PEN Clube do Brasil na Itália, foi o moderador no
lançamento do livro Turismo e Território no Brasil e na Itália. Novas Perspectivas, Novos Desafios, organizado por Glaucio José Marafon, Marcelo Antonio Sotratti e Marina Faccioli, publicado
pela EdUERJ. O livro é fruto de um trabalho de cooperação entre o Instituto de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Università di Roma Tor Vergata. Sala Italia (IIC) – Centro / RJ.
Dia 15
Fabio de Sousa Coutinho foi eleito Presidente da Associação Nacional de Escritores (ANE), sediada em Brasilia, para o biênio 2015 / 2016.
Tania Zagury participou da mesa-redonda seguida de debates e autógrafos na Casa do Saber, dentro do projeto “Debates Saúde O Globo”, com a participação do médico Cláudio Domenico e do
psiquiatra Fábio Barbirato sobre o tema “Educando   filhos   para   um   futuro  
saudável”. Neste mesmo dia concedeu entrevista ao mesmo jornal, publicada em 19/4, sobre os principais pontos abordados na mesa-redonda, destacando a relação educação x falta de limites x falta de educação. Lagoa /
RJ.
Dia 16
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin lançou o livro João Cabral de Melo Neto: Uma fala só lâmina. A obra, editada pela Cosac Naify, é a reunião
de seus ensaios escolhidos sobre o poeta pernambucano. Livraria da Travessa / Shopping Leblon / RJ.
Dia 21
Acadêmico Domício Proença Filho, Secretário-Geral da
Academia Brasileira de Letras, foi eleito para integrar o quadro social de membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa.
Dia 25
Tania Zagury proferiu a palestra “Filhos  Adultos  mimados, pais  negligenciados”, baseada em seu
novo livro, para docentes e Secretários Municipais de Educação de 5 municípios mineiros, entre os
quais, Betim, BH e João Monlevade.
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Dia 28
Acadêmico Rosiska Darcy de Oliveira coordenou o ciclo “Novos  olhares”, no qual o Acadêmico
Marco Lucchesi proferiu a  conferência  “Oriente/Ocidente: geografias do diálogo”.  ABL.  
Cláudio Murilo Leal proferiu a palestra “Um   sonho   sonhado”, baseada em samba-enredo
de Martinho da Vila. Poesia Simplesmente Teatro Gláucio Gil / RJ.
Dia 29
Raquel Naveira proferiu  a  palestra  “A Importância da Literatura Infantil para a formação do leitor
crítico”. Arena Cultural da Flipoços.
Cláudio Murilo Leal proferiu  a  palestra  “A poesia de Machado de Assis”.  Centro Cultural Dirce
Cortes Riedel.
Tania Zagury realizou palestra, seguida de debates, para livreiros das redes de livrarias brasileiras,
falando sobre seu novo livro e o conjunto da obra. Cinema Estação NET - Ipanema / RJ.
Os Acadêmicos Sergio Paulo Rouanet e Evanildo Bechara realizaram palestras no Colóquio sobre Machado de Assis, respectivamente, abordando os seguintes temas: “Machado  de  Assis  e  a  correspondência”,  e “Machado de Assis e seu ideário  da  Língua  Portuguesa”.  ABL.  
Dia 30
Acadêmico Arnaldo Niskier foi homenageado por ocasião da passagem
de seus 80 anos de nascimento com exposição e lançamento do livro
“Fotobiografia Arnaldo Niskier. A inauguração da exposição, intitulada
“Arnaldo  Niskier,  80  anos”,  aconteceu  na  Galeria  Manuel  Bandeira,  no  
Palácio Austregésilo de Athayde, Sede da ABL.
Sergio Fonta apresentou o espetáculo O mercador de Veneza, de William Shakespeare, interpretando o personagem "Shylock". Volta Redonda
/ RJ.
Mozart Carvalho, Sérgio Gerônimo e Jorge Ventura realizaram o
evento "Poesia, cadê o poema?" com a presença do poeta Pedro Lyra,
na condição de convidado especial. Livraria da Travessa do Barra Shopping. Barra da Tijuca / RJ.
Acadêmico Domício Proença Filho, coordenou  o  Seminário  “Brasil,  brasis”,  no  qual  foram  palestrantes o Acadêmico Ferreira Gullar, o jornalista e editor Leonel Kaz e o crítico, professor de história da arte e pesquisador Paulo Sergio Duarte. ABL.
Miriam Halfim teve seu texto Ventre Heroico, sobre a dinastia de Zumbi dos Palmares, selecionado para ser gravado em rádio com leitura dramatizada. Trata-se de concurso oriundo da Itália e que
corre o mundo, contemplando dramaturgas femininas.
Raquel Naveira escreve crônicas semanalmente, todas as quintas-feiras, na revista eletrônica Top
Vitrine, as quais podem ser lidas no link: http://www.topvitrine.com.br/autor/raquel-naveira
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AGENDA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
MARÇO
Dia 25, quarta-feira, às 17h30 – Lançamento da Revista Tempo Brasileiro nº 199, onde se comemora na "Cena Aberta" o percurso intelectual do Professor Vamireh Chacon;
Dia 27, sexta-feira, às 17h – Academia Brasileira de Arte. Cláudio Murilo Leal proferirá a conferência  “Mario  de  Andrade,  o  papa  do  modernismo,  70  anos  depois”,
Dia 31, terça-feira, às 17h30 – Lançamento Antologia Rio de Janeiro 450 Anos de Verso e Prosa.
Organização de Juçara Valverde e Lydia Simonato.
ABRIL
Dia 6, segunda-feira, às 17h30 – Comemoração dos 79 anos de fundação do PEN Clube do Brasil
(1936 – 2015). Programa: 17h30 - Palavras do Presidente Cláudio Aguiar; 18h00 - Conferência
do Acadêmico Alberto da Costa e Silva: "Fontes da história da África"
MAIO
Dia 18, segunda -feira, às 17h30 – Promoção da Literatura: Editoração e Direitos Autorais - Professor Ítalo Moriconi (UERJ).
JUNHO
Dia 3, quarta-feira, às 17h30 – Professora Maria Giuseppina Muzzarelli proferirá a conferência  “A  
Sedução  da  Comida:  Comida  para  Seduzir”,  sob  os  aspectos  históricos e sociológicos, usando a comida como elemento de sedução por parte das mulheres. (PEN Clube e Consulado Italiano / Instituto Italiano de Cultura).
Dia 15, segunda-feira, às 17h30 – Centenário de Guilherme Figueiredo – Embaixador Vasco Mariz.
JULHO
Dia 13, segunda-feira, às 17h30 – Rio Poesia – 450 anos – Coordenação Sérgio Gerônimo e Mozart Carvalho (1ª parte).
Dia 27, segunda-feira, às 17h30 – Rio Poesia – 450 anos – Coordenação Sérgio Gerônimo e Mozart Carvalho (2ª parte).

Os nomes de membros titulares do PEN Clube do Brasil aparecem em negrito.
EXPEDIENTE – Sede Social Própria : Praia do Flamengo, 172 / 1101 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP- 22210-030 – Presidência Tel: (21) 2147-7218 - Secretaria Tel.: (21) 2556-0461
pen@penclubedobrasil.org.br / http://www.penclubedobrasil.org.br
ENTIDADES APOIADORAS
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