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DESTAQUES DO MÊS
Confraternização natalina do PEN Clube do Brasil

O jantar de confraternização natalina de sócios e amigos do PEN Clube do
Brasil foi realizado na noite de 12 de dezembro no Terraço Panorâmico do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), na Glória, Rio de Janeiro.
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Na ocasião o presidente Cláudio Aguiar saudou os presentes, exaltou a longevidade do centro literário brasileiro que este ano chegou aos 80 anos de existência e
destacou o clima de sadia convivência reinante entre os escritores brasileiros integrados à rede mundial de Centros PEN espalhados por mais de 150 países.
____________________________________________________________________
Empossada nova Diretoria da ABL
Acadêmico Domício Proença Filho (Foto Priscilla Antunes)

O Acadêmico Domício Proença Filho foi reeleito presidente da Academia
Brasileira de Letras (ABL), para o exercício de 2017, tomando posse em cerimônia
no Salão Nobre Petit Trianon no dia 15 de
dezembro, às 17 horas. Na ocasião o ilustre
presidente e sócio deste Clube em seu discurso de posse declarou: “O ano de 2017
prenuncia a continuidade superlativa destes
tempos de asperezas e de inusitadas e apaixonadas radicalizações. É, a propósito, sempre oportuno lembrar a advertência da sabedoria grega: as paixões são causa de desgraça. E permito-me acrescentar: problemas se resolvem, polarizações apaixonadas em nada contribuem para as soluções
exigidas pelo impasse e costumam ser nutrientes do autoritarismo. Esta Casa, para
felicidade e tranquilidade geral, singulariza-se pelo cultivo do bom convívio entre a
convergência e a divergência. E continuará fiel, é minha crença, a esse norte de equilíbrio democrático”.
Foram reconduzidos a seus cargos, além do Acadêmico Domício Proença Filho, como presidente, os seguintes Acadêmicos: Nélida Piñon, Secretária-Geral; Ana
Maria Machado, Primeira-Secretária; Merval Pereira, Segundo-Secretário; e Marco Lucchesi, Tesoureiro.
____________________________________________________________________
Centenário de Nascimento de Cleonice Berardinelli
A ilustre associada do PEN Clube e Acadêmica
Cleonice Berardinelli foi homenageada pelo Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro por ocasião da passagem de seu centenário de nascimento. A homenagem consistiu na edição do livro Genuina Fazendeira - Os frutíferos 100 anos de Cleonice Berardinelli, que contou com a
presença da homenageada e de representantes de entidades
culturais, literárias, consulados e numeroso público. O livro, integrado por textos de mais de cem escritores amigos
da homenageada, foi publicado pelo Gabinete Português de
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Leitura em parceria com a Editora Bazar do Tempo. O lançamento ocorreu no Palácio São Clemente, em Botafogo, Rio de Janeiro.
____________________________________________________________________

Prêmio Literário do PEN Clube 2016
Inscrições Prorrogadas
A Diretoria do PEN Clube do Brasil prorrogou o prazo de inscrições ao seu tradicional Prêmio Literário, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros, criado em 1938. Agora, os escritores interessados poderão inscrever-se até o dia 31 de março de 2017. O Prêmio,
em sua nova fase, vem sendo oferecido anualmente a escritores que tenham publicado obra inédita nas categorias Poesia, Ensaio ou Narrativa.
Será permitida a inscrição de livros publicados no Brasil entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015. As editoras também poderão
inscrever livros de seus autores. Os escritores inscritos concorrerão apenas à primeira colocação em cada categoria e receberão troféu denominado “PEN”, especialmente concebido e executado pelo escultor Cavani
Rosas, valor em dinheiro e certificado de participação.
PRAZO DE INSCRIÇÕES: ATÉ 31 DE MARÇO DE 2017.
Leia mais: www.penclubedobrasil.org.br
NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Dia 1º
Getúlio Neves lançou o livro 160 anos de História: Biblioteca Pública do Espírito Santo, com capítulo de sua autoria intitulado "O Direito na Coleção Província: dados, obras, autores". Biblioteca
Pública Estadual do Espírito Santo.
Ives Gandra Martins publicou o artigo “Supremo desrespeita vontade popular e conflita com
tratado”. Jornal Folha de S. Paulo.
Dia 3
Angela Dutra de Menezes e Ângela Maria Dias, entre outros autores, participaram do livro Cletrando, organizado por Cecilia Castro e lançado no Lagoon. Lagoa / RJ.
Dia 5
Edmílson Caminha tornou-se sócio efetivo do Observatório da Língua Portuguesa (OLP), sediado
em Lisboa, Portugal.
Aristóteles Drummond organizou o livro O homem mais realista do Brasil – as melhores frases de
Delfim Netto. A mencionada antologia de frases foi lançada junto com o livro Uma breve teoria do
poder, de Ives Gandra Martins. Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
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Dia 6
Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira coordenou o encerramento do ciclo de conferências do mês
de dezembro na ABL, intitulado “O corpo: liberdades e riscos”, ocasião em que a palestra “A liberdade de ser: morte, vida e escolhas existenciais”, foi pronunciada pelo jurista e Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. ABL.
Acadêmico Carlos Nejar lançou pela Editora Bem-te-vi seu mais novo livro, intitulado Quarenta e
nove casidas e um amor desabitado.
Dia 7
Getúlio Neves proferiu a palestra "O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo no contexto
dos Institutos Históricos brasileiros". Sede social do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito
Santo.
Dia 8
Raquel Naveira estreou como apresentadora e produtora do programa lítero-cultural "Café, Flores
e Livros". Nos programas semanais serão indicados livros e realizadas entrevistas com professores,
acadêmicos e artistas em geral. TV Conceito, canal 24 da NET regional de Mato Grosso do Sul. Para ver o programa clicar no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=QfhdMnFw0a8&t=10s
Dia 9
Edmílson Caminha lançou o livro O professor, Beethoven e o ladrão com artigos e crônicas. Brasília.
Ives Gandra Martins juntamente com Antonio Claudio Mariz de Oliveira, Hamilton Dias de Souza e Renato de Mello J. Silveira publicaram artigos no jornal O Estado de S.Paulo, sob o título “A
verdade sobre as 10 medidas”, os quais poderão ser lidos no seguinte link:
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-verdade-sobre-as-10-medidas,10000093462
Dia 12
Edmílson Caminha participou do sarau literário "De Pessoa a
Drummond: uma ponte poética entre Brasil e Portugal". Brasília.
Dia 13
Acadêmica Nélida Piñon lançou o livro Filhos da América. Livraria
da Travessa - Shopping Leblon. Rio de Janeiro/RJ).
Acadêmico Alberto Venancio Filho coordenou o ciclo de palestras
“Memória reverenciada” do qual participou o Acadêmico Carlos
Heitor Cony proferindo a palestra “Humberto de Campos: o escritor
e o conselheiro”. ABL.
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Dia 18
Ives Gandra Martin publicou o artigo “Livro discute vias para o parlamentarismo”. Jornal Folha
de S. Paulo.
Dia 19
Mary del Priore e Bela Gil debateram o tema “A história de nosso país passa pela cozinha: o que
plantamos, o que, onde e como comemos?”. Teatro Clara Nunes. Gávea/RJ.

Dia 21
Ronaldo Werneck participou do projeto “Feliz é quem Toca”, com o qual fechou suas atividades
deste ano em Cataguases. Ponto de Integração das Artes (PINA), antigo Centro das Tradições Mineiras (CTM), localizado no bairro Guanabara. Conferir cenas no seguinte link:
http://ronaldowerneck.blogspot.com.br/2016/12/feliz-tumati-e-quem-toca.html
Dia 23
Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “Balanço de um ano complicado”. Jornal Folha de
S. Paulo.
Dia 28
Raquel Naveira publicou o artigo "União das armas e das letras: literatura africana". Revista
IDentidades, ano 2016, editada pela Casa Agostinho da Silva, de Portugal, organizada pela professora Lúcia Helena Alves de Sá (Brasília), em comemoração aos 20 anos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP). Conferir o link:
http://pt.calameo.com/read/0008359494dbc14c01e43
Dia 30
Ives Gandra da Silva Martins e Dircêo Torrecillas Ramos publicaram o artigo “Crimes comuns e
de responsabilidade”. Jornal O Estado de São Paulo.
Luiz de Miranda informa que pela quinta vez se acha inscrito como candidato ao Prêmio Nobel de
Literatura de 2017. O poeta gaúcho publicou o livro 50 Anos de Vida Literária a ser lançado no Salão do Livro de Paris em março próximo, além do livro Salve Paris, Pátria das Almas e a entrega
do Prêmio "Luiz de Miranda" a comunidades da França, da África e da América Latina.
OS QUE SE FORAM
Dia 4 - Ferreira Gullar
Dia 14 - Dom Paulo Evaristo Arns
Dia 25 – Lucila Nogueira
Os nomes de membros titulares do PEN Clube do Brasil aparecem em negrito.
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