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Jantar de Confraternização Natalina do PEN Clube do Brasil
Foi realizado, em 19 do corrente,
segunda-feira, com absoluto sucesso, o 75º
Jantar de Confraternização do PEN Clube do
Brasil no Terraço Panorâmico do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
Entre os
membros titulares e amigos
convidados do PEN Clube – mais de uma
centena – destacaram-se membros da
Academia Brasileira de Letras (ABL), do
IHGB, da Academia Carioca de Letras e de
várias outras entidades culturais.
Na ocasião foram entregues aos vencedores os
Prêmios Literários de Poesia, Ensaio e
Narrativa do PEN Clube, edição 2011.
Mereceu destaque especial a concessão do
título de Grande Benfeitor ao Acadêmico
Marcos Vinicios Vilaça, máximo galardão
concedido a quem tenha prestado serviços
relevantes ao PEN Clube do Brasil. A
distinção foi outorgada, por unanimidade, pela
Presidentes Marcos Vilaça e Cláudio Aguiar
Diretoria do PEN no dia 30 de novembro p.
passado, quando o Acadêmico ainda exercia a Presidência da Academia Brasileira de
Letras.

PEN Clube faz entrega dos Prêmios Literários de Poesia,
Ensaio e Narrativa de 2011
Ao completar 75 anos de fundação, o PEN Clube do Brasil restabeleceu o
tradicional Prêmio Literário, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros,
criado em 1938. Os inscritos concorreram à premiação nas categorias de Poesia, de
Ensaio e de Narrativa. A premiação consistiu no recebimento de troféu denominado
"PEN", especialmente concebido e executado pelo escultor Cavani Rosas, além de valor
em dinheiro (3 mil reais) e certificado. Ao longo das décadas, o Prêmio Literário do
PEN Clube do Brasil já foi conquistado pelos mais importantes escritores brasileiros.
Os prêmios foram entregues no dia 19, por ocasião do tradicional jantar de
confraternização natalina promovido pela entidade literária.
Ganhou o prêmio de Poesia o escritor mineiro Iacyr Anderson Freitas, autor do
livro Viavária, publicado pela Nankin Editorial (São Paulo) em co-edição com
Fundação Cultural Alfredo Ferreira (FUNALFA), em 2010.
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Ao receber o prêmio das mãos da poetisa Stella Leonardos, o poeta declarou:
“Tendo em vista a importância histórica e cultural do PEN Clube, principalmente no
que se refere à defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos, não poderia ser
outro o meu sentimento em relação à premiação alcançada pelo meu livro: felicidade.
Obter o Prêmio Literário Nacional do PEN Clube do Brasil, com uma obra que me
exigiu enorme esforço e dedicação, é algo realmente maravilhoso.”
Iacyr Anderson Freitas nasceu em Patrocínio do
Muriaé, Minas Gerais, em 1963. Formado em
Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de
Fora, obteve, também, pela mesma instituição, o título
de Mestre em Teoria Literária. Publicou cerca de
dezoito livros de poesia, além de ensaios e ficção.
Recebeu dezesseis prêmios literários. Boa parte de sua
obra poética encontra-se traduzida para nove países.
Na categoria de Ensaio venceu o livro O clube
Iacyr e Stella Leonardos
do livro: ser leitor – que diferença faz?, de Luzia de
Maria, publicado pela Editora Globo, de São Paulo, em 2009.
A ensaísta é doutora em letras pela Universidade de São Paulo (USP), professora
da Universidade Federal Fluminense (UFF) e autora de quinze livros, entre os quais
Minha caixa de sonhar – histórias de viagens para jovens de qualquer idade (2 vols.).
Criou e dirigiu o jornal-revista PRAvaLER e, assessorando Darcy Ribeiro, a revista
Informação Pedagógica, ambos para falar de livros e formação de leitores, tema a que se
dedica há mais de trinta anos e sobre o qual já fez centenas de palestras.
Ao receber o troféu das mãos de nossa sócia, a
escritora Maria Alzira Perestrello, Luzia de Maria
declarou: “Ter o nosso trabalho reconhecido é sempre
uma grande alegria. Ter o meu nome inscrito ao lado de
tão admiráveis e ilustres escritores – que em décadas de
existência do PEN Clube do Brasil receberam tal
honraria – é, além de prazeroso, uma importante
responsabilidade. E ter conquistado esse prêmio com
essa obra é ainda mais gratificante. Porque, nesse Luzia de Maria e Maria Alzira Perestrello
momento em que tanto se discute a permanência do
livro impresso e o futuro da literatura, este livro é um gesto de reverência à leitura e
especialmente à leitura do texto literário; é um canto de sedução na conquista de mais
leitores para as extraordinárias obras literárias que são nosso incalculável legado.
Legado este que só se consubstancia no encontro autor-leitor”.
O prêmio de Narrativa coube a Edgard Telles Ribeiro, autor de O punho e a renda,
editado pela Record, Rio de Janeiro, em 2010.
Telles Ribeiro é escritor, diplomata, também jornalista,
cineasta e professor de cinema. Seu romance de estreia, O
criado-mudo, foi publicado nos Estados Unidos, Alemanha,
Holanda e Espanha. Seu livro de contos Histórias mirabolantes
de amores clandestinos obteve o segundo lugar do Prêmio Jabuti,
em 2004. O romance Olho de rei recebeu o Prêmio da Academia
Brasileira de Letras para melhor obra de ficção, em 2006
(categoria romance, teatro e contos).
Ao tomar conhecimento da premiação declarou: “Um
Edgard Telles Ribeiro
prêmio como esse, outorgado por uma entidade que congrega
escritores, traz em seu bojo uma clara responsabilidade. Meu
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romance foi julgado por meus pares (ou por delegação deles), o que nem sempre ocorre
em premiações literárias do gênero. A honra se torna, assim, maior. Como maior é a
alegria”.
O diplomata romancista, por se achar a serviço do Itamaraty, em Nova York, foi
representado pela jornalista e escritora Cecília Costa.
O escritor Cláudio Aguiar, Presidente do PEN Clube do Brasil, a propósito da
restauração desse prêmio literário, afirmou que, para uma associação mundial de
escritores como o Centro brasileiro, a volta do certame literário significou a retomada
de uma ação positiva para as letras brasileiras, não só pela importância dos nomes que
integram a galeria dos escritores já premiados, mas, sobretudo, porque a iniciativa
reforça e justifica os objetivos buscados pelo PEN Clube, em todo o mundo, os quais
podem ser resumidos em seu lema: a promoção da literatura e a defesa da liberdade de
expressão.”
PEN Clube do Brasil indica escritores brasileiros
para o Prêmio Nobel de Literatura 2012
Atendendo à solicitação formulada pela Academia
Sueca, o Presidente Cláudio Aguiar consultou os
membros titulares da entidade para indicarem dois
nomes de escritores brasileiros como candidatos
Ferreira Gullar
João Ubaldo
ao Prêmio Nobel de Literatura 2012. No final da
consulta, os nomes dos escritores Ferreira Gullar e João Ubaldo
Ribeiro foram os mais votados, motivo pelo qual o PEN Clube fez a indicação àquela
Academia. João Ubaldo Ribeiro pertence ao quadro social deste Clube Literário.
NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Martinho da Vila autografou seu mais recente livro Fantasias,
crenças e crendices. (Editora Ciência Moderna, 2011), por ocasião
do encontro dos “Amigos do PEN Clube”. O autor e compositor foi
saudado pelo ensaísta e crítico musical Ricardo Cravo Albin. Dia
1.
Tanussi Cardoso participou do Projeto “Performance”, organizado
por Patrícia Carvalho Oliveira. Armazém da Memória. Barra Point /
Rio de Janeiro. Dia 2.
Três Poetas Espanhóis, organizado e traduzido por Álvaro Alves de
Faria, editado por RG, foi lançado na Livraria do Lugar
Pontemporâneo / SP. Na ocasião ocorreram leituras de poemas por
Patrícia Cicarelli, Lélia Romero, Raquel Naveira, Paulo Roberto
Ortiz e Álvaro Alves de Faria. Dia 3.
Sob a coordenação de Cláudio Aguiar foi realizada reunião em
homenagem aos 70 anos de edição do livro Brasil, país do futuro, de
Stefan Zweig. Na ocasião, a escritora Cecília Costa apresentou o
cineasta Sylvio Back, diretor do filme “Lost Zweig – os últimos dias
de Stefan Zweig no Brasil” (Ed. Imago). Após a exibição, Back
prestou longo depoimento sobre seu trabalho de pesquisa e de direção do longametragem. Sede social do PEN Clube. Dia 5.

3

Acadêmica Miriam Halfim proferiu a palestra “O teatro carioca de Martins Pena.”
Academia Carioca de Letras. Dia 5.
Tanussi Cardoso foi o poeta convidado do evento "Quinta Poética” da Casa das Rosas,
de São Paulo. Evento organizado pela Prefeitura do Estado sob a coordenação do poeta
José Geraldo Neres. Dia 8.
Acadêmico Eduardo Portella pronunciou a conferência “Humano como obra de arte”,
no Oi Futuro, Flamengo, por ocasião do jubileu do Professor Manuel Antônio de Castro, da UFRJ. Dia 8.
Acadêmico Marcus Vinicius Quiroga proferiu a palestra “A cidade na poesia: O Rio
de Vinicius a Gullar”. Academia Carioca de Letras. Dia 12.
O livro Impresso no Brasil – Dois Séculos de Livros Brasileiros, organizado por Aníbal Bragança (UFF) e Márcia Abreu Unicamp) foi
contemplado com o Prêmio Jabuti 2011 de Comunicação. Colaboraram como co-autores: Ana Sofia Mariz, Fábio Sá Earp, George Komis, Giselle Martins Venâncio, Guilherme Cunha Lima, Lúcia Bastos, Tânia Bessone e Teodoro Koracakis. Edição da Unesp e Fundação Biblioteca Nacional. Lançamentos: Livraria da Travessa, dia 9;
Editora da UFF, dia 12.
Acadêmico Arnaldo Niskier coordenou as palestras proferidas por Carlos Eduardo
Ernanny e Silvio Meira sob o tema “O futuro do livro: papel ou chip?” Academia
Brasileira de Letras. Dia 14.
Acadêmica Ana Maria Machado tomou posse na Presidência da
Academia Brasileira de Letras. A escritora é a segunda mulher a
assumir o cargo nos 114 anos de fundação da ABL. A primeira foi a
Acadêmica Nélida Piñon, eleita em 1997, ano do centenário da Casa.
A nova Presidente substituirá o Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça,
que ocupou o cargo nos biênios 2006-2007 e 2010-2011. Ela foi eleita,
Acadêmica Ana
por unanimidade, no dia 8 de dezembro, em votação realizada no Petit
Maria Machado
Trianon. Juntamente com a nova Presidente, tomou posse sua
Diretoria, assim composta: Secretário-Geral: Geraldo Holanda
Cavalcanti; Primeiro-Secretário: Domício Proença Filho; Segundo-Secretário: Marco
Lucchesi; Tesoureiro: Evanildo Cavalcante Bechara. Dia 15.
Scarlet Moon de Chevalier, em sua coluna Abalo, de O Globo, em
15 do corrente, registrou: “A artista quando jovem - Um busto de
Clarice Lispector aos 17 anos decora a sede do PEN Clube do
Brasil, na Praia do Flamengo. Para chegar ao resultado, criado com
argila e bronze, a escultora Dirce de Assis pesquisou, durante um
ano, fotos de nossa grande escritora.” Vale lembrar que a artista
plástica Dirce de Assis Cavalcanti, por ser também escritora, é
membro titular do PEN Clube do Brasil.
Tania Zagury realizou as seguintes atividades culturais: publicou, a convite, o artigo
"O Dever e o Prazer" em "Matéria Prima", revista do Colégio Objetivo_Indaiatuba;
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concedeu as entrevistas: "O X e o Y da questão" à revista “Toda Extra”, do grupo O
Globo, sobre as novas gerações e a educação; e "Comprometimento e evolução em prol
da sociedade", na qual abordou a evolução da educação nos últimos 80 anos, publicada
na revista do Colégio Santo Agostinho/SP, por ocasião das comemorações dos 80 anos
deste estabelecimento de ensino; publicou, a convite, o artigo "Escola sem Conflito,
parceria com os pais" na Revista “Aprendizagem”, vol. 27, ano 5.; participou, a
convite, da pesquisa sobre os fatos marcantes da cidade do Rio de Janeiro nos últimos
20 anos, promovida pela Revista Veja / Rio, cujos resultados foram publicados na
edição comemorativa dos 20 anos do referido periódico; a convite, foi entrevistada no
programa "Em sua companhia", Rádio Bandeirantes AM-Rio, dia 13, quando falou
sobre "Educação para a Paz"; participou, dia 15, da primeira reunião do Conselho da
Cidade do Rio de Janeiro realizada no Palácio da Cidade, a convite do Prefeito; recebeu
o Prêmio Mérito Educacional Professora Gildecina Bezerra 2011, entregue em
cerimônia na cidade de Afonso Bezerra (RN), dia 16; outros agraciados foram o
Ministro da Educação Fernando Haddad, Senador Cristóvam Buarque e Malvine
Tuttman, presidente do INEP; realizou conferência para Gestores, Coordenadores de
Escola e Docentes da Rede Municipal no 2º Encontro Nacional de Educação de Afonso
Bezerra (RN), no Ginásio Poliesportivo desta cidade, dia 17, sobre o tema "Uma Escola
para a Geração Y".
Acadêmica Nélida Piñon embarcou para Londres onde permanecerá por três semanas.
Ali realizará atividades culturais e pesquisas para o próximo livro. Dia 20.
Acadêmico Evanildo Cavalcante Bechara foi eleito este mês como “Destaque de Filologia de 2011” pela comunidade especializada no Brasil e no Exterior, fazendo jus à
Medalha Serafim da Silva Neto.
A Universidade Autônoma de Nuevo León, México, publicou este mês "Una antología
de una antología personal", do Acadêmico Lêdo Ivo. A obra faz parte da "Coleção Oro
de los tigres", que procura divulgar a poesia internacional contemporânea.
POSSE DE MEMBROS TITULARES
Ronaldo Werneck. Dia 5.
AGENDA DO MÊS DE DEZEMBRO
Dia 1, quinta-feira, das 17 às 20h – “Amigos do PEN Clube do Brasil”.
Excepcionalmente será realizado neste dia com a presença do escritor e cantor
Martinho da Vila, que, na condição de convidado especial, autografará seu mais
recente livro: Fantasias, crenças e crendices. (Editora Ciência Moderna, 2011). Das 17
às 20h.
Dia 5, segunda-feira, das 17 às 20h - 70 anos da vinda para o Brasil em 1941 e morte
em 1942 de Stefan Zweig. Será exibido o filme “Lost Zweig – os últimos dias de Stefan
Zweig no Brasil”, com presença do diretor do filme Sylvio Back, além da participação
de Alberto Dines, Cecília Costa, Cláudio Aguiar e Rafael Cardoso.
Dia 19, segunda-feira, às 20h - Jantar de Confraternização Natalina. Na ocasião serão
entregues os Prêmios Literários do PEN Clube do Brasil 2011 e o título de Grande
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Benfeitor ao Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, Presidente da Academia Brasileira de
Letras. Terraço Panorâmico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
AGENDA CULTURAL DO ANO 2011
Divulgamos, a seguir, a Agenda Cultural do PEN Clube do Brasil para o ano
2011, relativa aos programas “Encontro com Escritor” e “Efemérides Literárias”.
Encontro com Escritor
Dia 11 de abril, segunda-feira, às 18h – Autran Dourado;
Dia 9 de maio, segunda-feira, às 18h – Per Johns;
Dia 20 de junho, segunda-feira, às 18h – Mário Pontes;
Dia 11 de julho, segunda-feira, 18h – Deonísio da Silva;
Dia 8 de agosto, segunda-feira, às 18h – Maria Beltrão;
Dia 26 de setembro, segunda-feira, às 18h – Denise Emmer com seus livros de poemas
e o Quarteto Legatto;
Dia 17 de outubro, segunda-feira, às 17h – Laura Sandroni e Luciana Sandroni;
Dia 28 de novembro, segunda-feira, 17h – Astrid Cabral.
Efemérides Literárias
Dia 25 de abril, segunda-feira, 18h - Comemoração dos 75 anos de fundação do PEN
Clube do Brasil. Conferencista: Jornalista e escritor Alberto Dines. Inauguração da
galeria de fotos dos ex-presidentes do PEN Clube do Brasil.
Dia 23 de maio, segunda-feira, 18h - 110 anos do nascimento do poeta Murilo Mendes e
80 anos de Cobra Norato, mítico poema de Raul Bopp. Eduardo Tornaghi e seu grupo
de poetas cuidam de Murilo Mendes. Cobra Norato fica a cargo de Salgado
Maranhão.
Dia 6 de junho, segunda-feira, 18h - Dia de Camões. A professora potiguar Luiza
Nóbrega, que morou anos na Europa, tem revelações sobre Os Lusíadas para contar.
Desde o Movimento 25 de abril, dia 10 de junho passou a ser o dia de Portugal, em
homenagem à data de morte do grande poeta lusitano.
Dia 4 de julho, segunda-feira, 18h - Castro Alves. 140 anos da morte do poeta
romântico. Palestra do professor Alcmeno Bastos.
Dia 1 de agosto, segunda-feira, 18h - João do Rio. 90 anos da morte. Palestra com a
professora Helena Parente Cunha.
Dia 5 de setembro, segunda-feira, 18h - Raimundo Correa. Centenário da morte do
poeta parnasiano. Palestra do poeta Augusto Sérgio Bastos.
Dia 3 de outubro, segunda-feira, 18h - Manuel de Oliveira Paiva. 150 anos do
nascimento, em 1861. Cláudio Aguiar e o poeta Roberto Pontes falarão sobre o
criador do romance Dona Guidinha do Poço, publicado postumamente. Após as
palestras, ocorrerá o lançamento do livro 50 Poemas escolhidos pelo autor, de autoria

6

do poeta cearense Roberto Pontes. Na mesma ocasião, haverá a participação especial do
Grupo Verso de Boca, que virá de Fortaleza para interpretar poemas do livro lançado.
Dia 7 de novembro, segunda-feira, 17h - Lima Barreto. 130 anos do nascimento e 100
anos de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Palestras de Benício Medeiros e professor
Luiz Ricardo Leitão, autor de Lima Barreto, o rebelde imprescindível, Editora
Expressão Popular.
Dia 5 de dezembro, segunda-feira, às 17 h - 70 anos da vinda para o Brasil em 1941 e
morte em 1942 de Stefan Zweig, será exibido o filme “Lost Zweig – os últimos dias de
Stefan Zweig no Brasil”, com presença do diretor do filme Sylvio Back, além da
participação de Alberto Dines, Cecília Costa, Cláudio Aguiar e Rafael Cardoso.
EXPEDIENTE - Praia do Flamengo, 172 – 11º Andar – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP 22210-030 – Tel. Fax – 55 21 2556-0461
pen@penclubedobrasil.org.br / http://www.penclubedobrasil.org.br
ENTIDADES APOIADORAS
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