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DESTAQUES

Troféu Rio 2019 a Nélida Piñon
O Troféu Rio 2019, uma das mais
prestigiosas homenagens prestadas a
escritores brasileiros, este ano foi concedido
a Nélida Piñon. Promovido pela União
Brasileira de Escritores, Secção Rio de
Janeiro (UBE-RJ), o ato de entrega do
galardão foi presidido pela escritora Marcia
Barroca, presidente da UBE-RJ, sendo a
homenageada saudada pela professora
Dalma Nascimento, que discorreu sobre a
ampla obra de Nélida Piñon. Dia 21/8.
Auditório da Sociedade Nacional de
Agricultura. Rio de Janeiro, RJ.

Colóquio sobre obra
de Nélida Piñon
Nélida Piñon foi, ainda, homenageada pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Literatura, da Faculdade de Letras da UFRJ, que dedicou um Colóquio
sobre a obra da escritora, iniciado com a conferência proferida pelo professor
Marco Lucchesi, atual Presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL). O
evento contou também com palestra do acadêmico Domício Proença Filho e
prosseguiu com o desdobramento de duas mesas redondas com trabalhos apresentados por participantes de diferentes instituições literárias e culturais. O Colóquio
dedicado a Nélida Piñon contou com o apoio do Centro de Estudos Afrânio Coutinho daquela Faculdade (CEAC/UFRJ), entidade fundada há 50 anos pelo professor Afrânio Coutinho e destinada a funcionar como laboratório de criação literária daquela Faculdade de Letras. Campus Fundão UFRJ. Dia 27/8.
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Antonio Callado no Café Literário
do PEN Clube
Quarup, de Antonio Callado, foi o romance
estudado pelo Café Literário do PEN Clube
do Brasil. Considerado pela crítica especializada como um dos mais importantes romances brasileiros aparecidos logo após a instauração do regime militar de 1964, Quarup,
por meio de seu protagonista Nando, mostra
o Brasil como um país em conflito social. O
público presente ao Café no dia 19 de agosto
discutiu a obra com vivo interesse, o que
confirma o sucesso desse evento destinado a
promover a literatura, uma das missões fundamentais desse Clube literário.
O próximo Café Literário a realizar-se no dia 23 de setembro será dedicado ao romance
O Complexo de Portnoy, de Philip Roth.
it r rio o
u
o r si – Local: Sede Social do PEN – Praia do Flamengo,
172 / 901– Flamengo – Rio de Janeiro / RJ
Coordenação: Professores Luiza Lobo e Alcmeno Bastos.

NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Dia 1º
Ana Luiza Almeida Ferro ministrou a palestra "Direito e literatura: contemporaneidade e o
absurdo em Kafka e Camus". Auditório da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a convite de sua Escola Superior. São Luís - MA.
Nísia Trindade Lima, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadora titular da Casa de
Oswaldo Cruz, abriu o Ciclo de Conferências nomin o “O que falta ao Brasil?”, sob a coordenação da Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira.
William Soares dos Santos publicou o rtigo “R
tecnologias”. Jornal de Letras. Rio de Janeiro / RJ.

xõ s so r

rt

scrit - A escrita e as

Dia 5
Raquel Naveira pu icou o rtigo “ u o om im, ríncip
poeta falecido recentemente. Confira pelo link:

os o t s” m hom n g m o

https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/artigos/paulo-bomfim-o-principe-dos-poetas.html

Dia 6
Márcio Catunda lançou o livro de poemas Eternidade Humana. Livraria da Travessa. Ipanema. Rio de Janeiro / RJ.
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Dia 7
Acadêmico Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, nos dias 7 a 9, em
Buenos Aires, participou de reunião com a Academia Argentina de Letras, representada por sua
Presidente Dra. Alicia María Zorrilla em Buenos Aires, ocasião em que foi assinado o Protocolo de Colaboração Científica e Cultural. A Academia Argentina de Letras se dedica às questões da cultura nacional ligadas à literatura, às artes, à geografia, à botânica e à linguagem, e
tem como propósitos a permanência, a renovação e a dinâmica.
Dia 8
Edmílson Caminha proferiu na Associação Nacional de Escritores (ANE) palestra sobre os 50
anos da morte de Gilberto Amado. Em Brasília (DF).
Dia 9
Tania Zagury participou da Banca de Admissão de Novos Membros no PEN Clube do Brasil.
Ana Luiza Almeida Ferro participou de sarau poético e musical promovido pela Academia
Maranhense de Letras (AML). Declamou os poemas "Se se morre de amor" e "Canção do Tamoio", por ocasião das comemorações do aniversário de fundação da referida Academia e do
nascimento de seu patrono, poeta Gonçalves Dias. São Luís / MA.
Dia 10
Tania Zagury pro riu p str “ imit s s m Tr um , onstruin o i ãos” su r ção
com uso e abuso de drogas. 9º Congresso do Amor Exigente. Riocentro. Rio de Janeiro / RJ.
Diego Mendes Sousa publicou o livro de poemas "Velas náufragas" (Editora Penalux, 2019),
um épico sobre o seu torrão natal: Parnaíba, no litoral do Piauí. A obra conta com apreciações
de Astrid Cabral, Ricardo Cravo Albin, Raquel Naveira e do Acadêmico Carlos Nejar.
Dia 11
Ricardo Cravo Albin pu icou o rtigo “ i r
O Dia. Conferir pelo seguinte link:

Impr ns ”.

rno Opinião o jorn

https://odia.ig.com.br/opiniao/2019/08/5668612-ricardo-cravo-albin--a-liberdade-de-imprensa.html

Dia 12
Sergio Fonta prestou depoimento sobre Stella Leonardos em solenidade da Academia Nacional de Letras e Artes (ANLA). No mesmo dia, Fonta proferiu pronunciamento na sessão de
saudade dedicada a Stella Leonardos realizada na Academia Carioca de Letras, da qual a saudosa poeta foi membro e presidente.
Raquel Naveira publicou a crônica "A Enfermeira". Site da Academia Cristã de Letras.
https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/cronicas/a-enfermeira.html
Acadêmico Eduardo Coutinho proferiu palestra "Stella Leonardos e o resgate da tradição
cultural brasileira" em sessão de saudade prestada àquela poeta. Durante o evento a acadêmica
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Teresa Cristina Meireles de Oliveira descerrou a placa da “Biblioteca Stella Leonardos”
existente no salão da sede social da Academia. Os acadêmicos Ricardo Cravo Albin, Sergio
Fonta e Paulo Roberto Pereira proferiram saudações à homenageada. ACL.
Dia 13
Igor Fagundes autografou o seu livro Pensamento Dança. S r u “ o t s i
do Bacalhau. Meier – Rio de Janeiro / RJ.

g v t ”. asa

Dia 14
Denise Emmer lançou o livro O cavalo cantor e outros contos. Casa da Leitura. Laranjeiras Rio de Janeiro /RJ.
Tania Zagury pro riu p str “ imit s
i
ni ” p r p is pro ssor s no r sí i
lace Hotel por ocasião do lançamento da sucursal da Escola Eleva em Brasília.

a-

Dia 15
Diego Mendes Sousa, por unanimidade, foi eleito para a Academia de Letras do Brasil com
sede em Brasília-DF, na sucessão do escritor pernambucano Cyl Gallindo. A Cadeira XXXIII,
ocupada pelo novel Acadêmico tem como patrona a romancista Dinah Silveira de Queiroz.
Sergio Fonta atuou na condição de ator em caráter especial na novela "Órfãos da terra" veiculada pela Rede Globo de Televisão.
Dia 16
Tania Zagury participou do programa Sem Censura na TV Brasil apresentando seu mais recente lançamento O Bolinho que Andava pela Editora Bambolê e discutindo temas de Educação
no Brasil nos dias de hoje.
Dia 17
Ana Luiza Almeida Ferro declamou algumas estrofes do poema "Os calhambolas", de Celso
Tertuliano da Cunha Magalhães, destemido promotor público e poeta abolicionista, célebre pela destacada atuação no chamado Processo da Baronesa, além do poemeto "A minha casaca",
de Michel-Jean Sedaine, traduzido do francês para o português pelo mesmo escritor, em evento
da Academia Ludovicense de Letras (ALL) em homenagem aos 170 anos de nascimento do
patrono da Cadeira nº 11 da ALL, como parte das comemorações pelo aniversário dessa Academia, fundada em 10 de agosto de 2013, na AMEI - Livraria e Espaço Cultural. São Luís
Shopping, São Luís - MA.
Dia 19
Carmen Moreno foi homenageada no evento "Ocupação Poética", ocasião em que poetas
Christovam de Chevalier, Igor Fagundes, Mano Melo, Paulo Sabino, Thereza Christina
Rcque da Motta e Tanussi Cardoso interpretaram poemas e textos em prosa da homenageada.
Teatro Cândido Mendes. Ipanema / RJ.
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Acadêmico Arnaldo Niskier lançou o livro Desafios da educação no Brasil com o apoio do
Ministério da Cidadania e o Centro de História e Cultura Judaica (CHCJ). Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras.
Dia 20
Tania Zagury concedeu entrevista para a Rádio Chapecó sobre o tema de seu livro Os Novos
Perigos que Rondam Nossos Filhos. o m smo i pro riu p str “ uc r s m u p ,
Gên s
Étic ” p r p is
uc or s convit o o gio xpon nci , por oc sião
s u
30º aniversário. Chapecó. Santa Catarina.
Diego Mendes Sousa e Fabio de Sousa Coutinho concluíram a edição do livro Hálito das pedras (Editora Penalux, 2019) do Acadêmico Antonio Carlos Secchin. A obra estará disponível
aos leitores a partir de setembro de 2019.
Dia 21
Tania Zagury concedeu entrevista à Rádio Band-News FM sobre os perigos e as vantagens
das novas mídias.
Dia 22
Luiza Lobo recebeu o título de cidadã maranhense na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Este título foi concedido por seus estudos sobre os escritores maranhenses Joaquim
de Sousa Andrade (Sousândrade) e Maria Firmina dos Reis.
Tania Zagury pro riu p str so r o t m “In uênci
s nov s mí i s n orm ção
crinç s jov ns” no 9º Congresso Internacional de Educação do SINEPE-ES, falando para diretores, gestores, administradores e coordenadores escolares. No mesmo dia concedeu entrevist so r “ ro ssor s têm qu r pr n r pr n r.”
rno uc ção. Jorn A Tri un .
Espírito Santo.
Dia 23
Tania Zagury concedeu entrevista “ u ying
des. Jornal A Tribuna. Espírito Santo.

um os p rigos

t cno ogi ”.

rno i a-

Guilherme Gomes da Silveira d´Avila Lins lançou o livro Uma contribuição para os primórdios da História dos Beneditinos na Paraíba. O Acadêmico Arno Wehling assinou o prefácio
da obra. CEJUS. João Pessoa / PB.
Dia 24
Miriam Halfim recebeu o prêmio Lugar de Memória concedido pela Sociedade Eça de Queiroz por relevantes serviços prestados à Cultura.
Dia 26
Acadêmico Antonio Carlos Secchin pro riu p str “F rr ir Gu r
it r tura do
xí io”. O palestrante foi apresentado pelo acadêmico Adriano Espínola. Sede social da
Academia Carioca de Letras.
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Dia 27
Ana Luiza Almeida Ferro declamou alguns versos do poema "Os calhambolas", de Celso Tertuliano da Cunha Magalhães, o poemeto "A minha casaca", de Michel-Jean Sedaine, traduzido
do francês para o português pelo mesmo escritor, e o soneto "O guardião da Justiça", de José
Chagas, em evento promovido pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP) em homenagem aos 170 anos de nascimento de Celso Magalhães, patrono da Cadeira nº 5 da Academia
Maranhense de Letras, na 6ª edição da ESMP Literária, no Auditório do Centro Cultural do
MP, em São Luís-MA.
Raquel Naveira pu icou crônic “ qu ”. Site da Academia Cristã de Letras. Confira pelo
link: https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/cronicas/leque.html
Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça foi homenageado em sessão solene da Assembleia Legislativa de Pernambuco por seus serviços prestados ao Tribunal de Contas da União (TCU) e pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Pernambuco.
Dia 28
Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, tomou posse na
Cadeira 10 da Acadêmia Carioca de Letras, patronímica de Joaquim Norberto, sucedendo a
Stella Leonardos. A presidência da sessão solene coube a Cláudio Murilo Leal. Integraram,
ainda, a mesa os acadêmicos Ricardo Cravo Albin, Nélida Piñon, Sergio Fonta e Bernardo
Cabral, ficando sob a responsabilidade deste último o discurso de recepção de Sua Eminência.
Sede social da Academia Carioca de Letras.
Dia 30
Eliana Calixto recebeu o Diploma e a Medalha Mérito Marechal Castelo Branco conferidos
pela ABRAMMIL por relevantes serviços prestados à sociedade. O evento ocorreu no Clube da
Aeronáutica.
Luiz de Miranda prestou depoimento sobre sua vida e sua obra no Espaço Delfos, coordenado
pelo Dr. Ricardo Barberena. Conferir pelo site: https://luizdemiranda.wordpress.com/
Dia 31
Diego Mendes Sousa foi entrevistado no programa Leituras da TV Senado, sob a direção do
jornalista e escritor Maurício Melo Júnior.

AGENDA DE SETEMBRO
Dia 18, quarta-feira, às 17h30 – William Soares dos Santos proferirá a palestra "Grazia Deledda e A ci
o v nto”. A p str
or , prim ir m nt , um pouco
vi
o r
Grazia Deledda, primeira e única mulher italiana a ganhar o prêmio Nobel de Literatura de
1926. Em seguida, o palestrante falará sobre a obra A cidade do vento, a ser publicada no Brasil
este ano pela primeira vez pela Editora Moinhos com tradução do palestrante. Após a palestra
haverá a apresentação do livro.
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Dia 23, segunda-feira, às 17h30 – Caf it r rio o
u
o r si – Local: Sede Social
do PEN – Praia do Flamengo, 172 / 9º andar – Flamengo – Rio de Janeiro/ RJ – Coordenação:
Professores Luiza Lobo e Alcmeno Bastos. Em debate o livro O complexo de Portnoy, de Philip Roth.
Dia 23, segunda-feira, às 19h - Lançamento da Revista Passages de Paris com palestra do Professor Nilton Resende sobre Lygia Fagundes Telles. Coordenação: Professora Eliana Bueno.
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
Secretaria Tel.: (21) 2556-0461
pen@penclubedobrasil.org.br / http://www.penclubedobrasil.org.br
ENTIDADES POIADORAS
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