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DESTAQUES DO MÊS

PEN Clube do Brasil comemora 80 Anos

Criado no dia 2 de abril de 1936, o PEN Clube do Brasil comemorou, festivamente,
seus 80 anos de fun
no dia 25 de abril, a partir das 17h30. Com a expressiva
presença de sócios, amigos e autoridades convidadas, a solenidade realizou-se no Sa-
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N r
I st tut H st r
G r
Brasileiro (IHGB), com especial saudação proferida pelo Professor Arno Wehling, Presidente do IHGB.
Na
s
s
correu o
t
livro PEN Clube do Brasil 80 Anos (1936 –
2016) – Lite
,
abordando a história do Clube Literário, com
textos de Cláudio Aguiar, Acadêmico Cláudio de Souza (fundador), Celso Kelly, Juscelino Kubitschek, Eduardo Portella, Marcos
Almir Madeira, Rodrigo Octavio Filho, Maurício Vicente Ferreira Júnior e Sergio Fonta.
No livro consta, ainda, Nominata, por ordem
alfabética, de todos os fundadores, exmembros titulares, sócios estrangeiros e atuais
ocupantes do quadro social.
Na ocasião foram outorgadas medalhas de
honra
r t s s u t s pessoas: Acadêmico Domício Proença Filho, Presidente da Academia Brasileira de Letras; Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça; Maria
Beltrão e Rogério Faria Tavares. Recebeu diploma a atriz Nathalia Timberg, na condição de veterana do antigo corpo dramático do PEN Clube do Brasil.

Café Literário no PEN Clube
No próximo dia 9 do corrente, segunda-feira, a partir das 17h30, na Sede Social do PEN, será iniciada a primeira sessão mensal do Café Literário. Os participantes
discutirão uma obra literária previmente selecionada pelos coordenadores do ciclo:
Profa. Dra. Luiza Lobo e Prof. Dr. Alcmeno Bastos, ambos da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Não será palestra. O C
r
r t
u “ ír u
vr ” com a
troca de opiniões sobre a leitura prévia da obra selecionada: o romance JANGADA
DE PEDRA, de José Saramago.
Dia: 9 de maio, segunda-feira, às 17h30
Local: Sede Social do PEN Clube do Brasil
(Praia do Flamengo, 172 - 9º Andar - Flamengo – Rio de Janeiro / RJ)
Tel. (21) 2556-0461 - E-mail: pen@penclubedobrasil.org.br
Portal: www.penclubedobrasil.org.br
Obs. Como há limite de número de participantes (25 pessoas), agradecemos o favor
de confirmar sua presença por telefone ou e-mail. Entrada franca.
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NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Dia 1º
Jorge Sá Earp proferiu palestra sobre sua obra literária no Palácio Maldura, sede do Departamento
de Estudos Linguísticos da Universidade de Pádua.
Dia 3
Tania Zagury publicou o artigo "Internet engorda!" em sua coluna semanal de Educação no jornal
A Tribuna / ES.
Dia 4
Tania Zagury publicou o vídeo "Como educar meu filho?" Campanha Obesidade Infantil, Diga
Não. Patrocínio AMIL Saúde.
Edmílson Caminha deu entrevista ao "Programa do Jô", quando falou sobre seu trabalho como escritor e jornalista.
Dia 5
Acadêmico Candido Mendes de Almeida coordenou o ciclo de conferências de abril sobre o tema
“I t
qu st ”. A pr
r
rê
“A dialética da identidade”
pr rida pelo professor Emmanuel Carneiro Leão. ABL.
Dia7
Acadêmico Marco Lucchesi iniciou a coordenação da s r “Mús
Câ r
ABL”
2016
com concerto do Quarteto Radamés Gnattali composto por Carla Rincón, violino; Andréia Carizzi,
violino; Estevan Reis, viola; e Hugo Pilger, violoncelo. ABL.
Tania Zagury proferiu palestra para pais de alunos e convidados do Colégio Pequeno Príncipe
Studium, na cidade de Goiânia, GO, sobre o tema "Educando filhos no séc. XXI"
Dia10
Tania Zagury publicou o artigo "Como tornar seu filho obeso" em sua coluna semanal de Educação no jornal A Tribuna / ES.
Dia 11
Godofredo de Oliveira Neto lançou o livro Grito. Livraria da Travessa de Botafogo / RJ.
Edmílson Caminha tomou posse solene como Membro Titular do PEN Clube do Brasil. Sede Social do PEN Clube do Brasil.
Marcus Vinicius Quiroga lançou o livro De um trem para Brodowski (Tributo a Portinari). Livraria Prefácio. Rio de Janeiro – RJ.
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Dia 12
Acadêmico Marco Lucchesi recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Timisoara, da Romênia.
Acadêmico Candido Mendes de Almeida coordenou o ciclo de conferências de abril sobre o tema
“I t
qu st ”. A s u
rê
“I t
h st r ”
pr r p
professor
Carlos Guilherme Mota. ABL.
Cláudio Murilo Leal proferiu a palestra “D
roviária de Letras.
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p s :

R

ts
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F r-

Dia 13
Ricardo Cravo Albin coordenou o início da s r “MPB
nobreza do samba – 100 anos de conquistas”. N
s
sh w “M u r , t u
r
u
z ”. ABL.

ABL” 2016 – dedicada ao tema “A
pr s t u-se a cantora Alcione com o

Cláudio Murilo Leal proferiu conferência sobre Rubén Darío e Jorge Luis Borges. Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel (UERJ).
Dia 15
Acadêmica Nélida Piñon, Secretária-Geral da Academia Brasileira de Letras, fez a palestra de
abertura da primeira edição da Festa Literária da Serra Imperial (Flisi), Museu Imperial, em Petrópolis, Rio de Janeiro. A palestrante falou sobre “L t r tur
M
r : O L vr
s H r s”, abordando, também, aspectos informais sobre suas lembranças, nos quais, de improiso, a Acadêmica
recordou os tempos de menina, da família e de sua primeira viagem à Galícia, terra de seus país, de
onde emigraram para o Brasil.
Dia 17
Tania Zagury publicou o artigo "Os odiados verdinhos" em sua coluna semanal de Educação no
jornal A Tribuna / ES.
Ives Gandra Martins escreveu o rt

“C rrup

u

u

v r

”. Folha de São Paulo.

Dia 19
Acadêmico Candido Mendes de Almeida coordenou o ciclo de conferências de abril sobre o tema
“I t
qu st ”. A t r r
rê
“Identidade
u tur u v rs ”
pr erida pelo professor Vamireh Chacon. ABL.
Tania Zagury proferiu palestra para pais e convidados do Colégio Santo Inácio, em Botafogo, RJ,
sobre o tema "Orientando para o uso saudável das novas mídias".
Cláudio Murilo Leal proferiu a palestra “D
Academia Ferroviária de Letras.
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Dia 20
Maria Helena Kühner proferiu a palestra "Presença e voz femininas hoje". Na mesma ocasião foi
lançado o livro Sobre Escritos, Rastros de leituras de Astrid Cabral. UBE / RJ. Instituto Cultural
da Sociedade Nacional de Agricultura. Rio de Janeiro / RJ.
Regina Lyra lançou o livro Entre as linhas do deserto. Sede Social do PEN Clube. Rio de Janeiro /
RJ.
Dia 24
Tania Zagury publicou o artigo "Gostoso e saudável!" em sua coluna semanal de Educação no jornal A Tribuna / ES. No mesmo dia concedeu entrevista ao mesmo jornal sobre o tema "Como ensinar valor s s h s”.
Dia 25
Tania Zagury concedeu entrevista à rádio Record AM, no programa Elas por Elas, sobre o tema
"Conflito de Gerações".
Cláudio Murilo Leal proferiu conferência sobre Miguel de Cervantes. Faculdade de Letras
(UFRJ).
Dia 26
Acadêmico Candido Mendes de Almeida coordenou o ciclo de conferências de abril sobre o tema
“I t
qu st ”. A qu rt
rê
“V s
sv s
t
t r r ”
pr r
pelo professor Eduardo Portella. ABL.
Tania Zagury proferiu palestra para pais e convidados do Colégio Santo Inácio, em Botafogo, RJ,
sobre o tema "Orientando para o uso saudável das novas mídias".
Cláudio Murilo Leal proferiu a palestra “Diálogos com a poesia: o M
roviária de Letras.
Dia 27

r s

”. Academia Fer-

Tania Zagury proferiu palestra para pais e convidados do Colégio Santo Inácio, em Botafogo, RJ,
sobre o tema "Influências das novas tecnologias na formação de crianças e jovens". No mesmo dia
concedeu entrevista à Super Rádio Brasil, programa Comando da Esperança sobre "A delicada relação entre os pais e as babás dos filhos".
Aniello Angelo Avella participou da mesa-r
“D
u
u
ss
p p
p r tr z T r s Cr st ”. F u

ss
L tr s

u
v :A
UFRJ.

ti-

Cláudio Murilo Leal proferiu conferência sobre Walt Whitman e T.S. Eliot. Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel (UERJ).
Helena Parente Cunha coordenou o envento “C v rs s r v s
p rt h ”,
qu p rticiparam alguns autores de seu Grupo de Pesquisa. Em seguida, ocorreu o lançamento do livro
Caminhos da violência: Em busca da visão compartilhada. Sede Social do PEN Clube. Rio de Janeiro / RJ.
Raquel Naveira foi a curadora geral do evento de lançamento da 32ª Feira do Livro de Brasília,
que se realizará de 1 a 10 de julho na Ala B do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.
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Brasília / DF. Auditório da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação.
Dia 28
Acadêmico Domício Proença Filho, Presidente da ABL, coordenou o início da série do seminário
“Br s , r s s”
2016, s o tema “Rio 2065: Como será?” Participaram como palestrantes o
Acadêmico Arnaldo Niskier e seus convidados, o arquiteto Augusto Ivan Freitas Pinheiro e o professor Paulo Roberto Pereira. ABL.
Dia 30
Ana Luiza Almeida Ferro foi entrevistada pela apresentadora Iêda Falcão, no programa Arte &
Cor, da TV São Luís, Rede TV!, Canal 8, exibido à tarde, em São Luís, MA, sobre sua trajetória
literária, especialmente seus últimos livros e premiações nacionais e internacionais.
AGENDA DE MAIO
Dia 5, quinta-feira, às 17h30 – Reunião da Academia Brasileira de Arte com a palestra do
acadêmico Lauro Cavalcanti sobre “Casa R rt M r h
C s
V h ”. Coordenação:
Victorino Chermont (Secretário).
D
, s u - r , s 1 h30 – A rtur
v u t r
PEN C u
C
Lt r r –
Local : Sede Social do PEN – Praia do Flamengo, 172 / 901– Flamengo – Rio de Janeiro / RJ – Coordenação: Profa Dra. Luiza Lobo e do Prof. Dr. Alcmeno Bastos. Em debate o livro Jangada de
Pedra, de
.
D 23, s u - r , s 1 h30 – Tr u
D r t s L uíst
ção" pelo escritor e professor Ricardo Stavola Cavaliere.

s. C

rê

"A ética da tradu-

D 2 , qu rt - r , s 1 h00 – Lançamento do livro Quatro cantos do Rio, de Laura Esteves,
Marcus Vinicius Quiroga, Silvio Ribeiro de Castro e Marcio Catunda.
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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