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DESTAQUES DO MÊS

Jantar de confraternização natalina do PEN Clube

O jantar de confraternização de 2012, realizado no dia 10, na sede do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), superou todas as expectativas.
Mais de 120 pessoas compareceram às modernas dependências do Terraço
Panorâmico do IHGB, tocadas pelo salutar clima de convivência, amizade e descontração.
A recepção aos sócios, amigos e convidados especiais esteve a cargo do casal Cláudio
Aguiar e Célia.
O momento mais esperado do jantar
foi a proclamação dos nomes dos
vencedores do Prêmio Literário Nacional
PEN Clube do Brasil 2012, apresentada
pelo dramaturgo e ator Sérgio Fonta,
membro titular do PEN Clube.
As três categorias de premiações
(Poesia, Ensaio e Narrativa) foram
vencidas, respectivamente, por Ferreira
Gullar, Mary del Priore e Luiz Vilela.
Gullar recebeu o prêmio das mãos Maria Amélia e Ferreira Gullar
da editora Maria Amélia, pelo livro Em
alguma parte alguma, publicado pela José Olympio Editora; Mary del Priore por
intermédio do historiador Arno Wehling, presidente do IHGB, pelo livro Histórias
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Íntimas: Sexualidade e Erotismo na História do Brasil, publicado pela Editora Planeta; e,
Luiz Vilela, pelo romance Perdição, no ato
representado pela editora-responsável do
Grupo Record, Guiomar de Grammont.
As premiações consistiram na
entrega de troféu “PEN”, originalmente
concebido pelo escultor pernambucano
Cavani Rosas, valor em dinheiro e
certificado de participação.
Criado em 1938, o prestigioso
Prêmio do PEN Clube, considerado um dos
Arno Wehling e Mary del Priore
mais antigos certames literários, ao longo
das décadas já foi conquistado pelos mais
importantes escritores brasileiros.
Restaurado e reestruturado no ano
passado, as inscrições são abertas
anualmente durante o período de maio a
outubro por meio de edital amplamente
divulgado. Poderão inscrever-se escritores
brasileiros, inclusive por intermédio de suas
respectivas editoras, com obas publicadas
nos últimos dois anos, sempre excluído o da Guiomar de Grammont e Sergio Fonta
realização do certame.

Empossada nova Diretoria da Academia Brasileira de Letras
A Diretoria da ABL, reeleita para o exercício de 2013, tomou posse solene em
cerimônia realizada no Petit Trianon no dia 13. A chapa, eleita por unanimidade, no dia 6
de dezembro, está assim constituída: Presidente: Ana Maria Machado; Secretário-Geral:
Geraldo Holanda Cavalcanti; Primeiro-Secretário: Domício Proença Filho, SegundoSecretário: Marco Luchesi; e Tesoureiro: Evanildo Cavalcante Bechara.
NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Tania Zagury publicou o artigo "Bons modos ainda estão na moda?". Coluna semanal do
jornal "A Tribuna". Dia 1.
Cláudio Aguiar assinou contrato editorial de tradução e edição de seu romance Caldeirão
(Prêmio Literário Nacional de Literatura MEC/INL de 1982) com a Editorial Verbum, de
Madrid. Dia 1.
Tania Zagury publicou o artigo "O dever e o prazer" no site do SINEPE-RS (Sindicato do
Ensino Privado do Rio Grande do Sul). Concedeu entrevista para matéria de capa da revista
Super-Interessante (número de dezembro de 2012), sobre o tema "Mentiras que os pais
contam para os filhos".
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Nélida Piñon e Mário Vargas Llosa

Acadêmica Nélida Piñon, a convite da Embaixada do Brasil em Lima (Peru), participou de
debate com o escritor peruano Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura 2010 e
membro correspondente do PEN Clube do Brasil. Centro Cultural Brasil-Peru. Lima. Dia 4.
Arno Wehling, presidente do IHGB, proferiu a conferência “Dom Pedro II: ser imperador
no Brasil”. Sessão Itinerante da Comissão de Pesquisas Históricas do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (CEPHAS/IHGB). Museu Imperial, de Petrópolis. Dia 5.
Tania Zagury publicou o artigo "Ajudando na recuperação do rendimento escolar dos
filhos". Coluna semanal do jornal "A Tribuna". No mesmo dia a associada proferiu palestra
seguida de debate e autógrafos no Auditório da Livraria da Travessa, Shopping da Barra, no
Rio de Janeiro, dentro do projeto "Grandes Autores", sobre o tema “Leituras entre mães e
filhos". Dia 8.
Edivaldo Boaventura lançou o livro de
memórias A Convivência Acadêmica.
Edição de Quarteto Editora e Academia
de Letras da Bahia (ALB). Salvador. Dia
10.
Acadêmico Antonio Carlos Secchin fez a
palestra “Dos cavalos da Inconfidência: a
voz antiépica de Cecília Meireles” por
ocasião do encerramento do Ciclo de
conferências “A epopeia revitalizada”. A Academia de Letras da Bahia
coordenação coube ao Acadêmico Carlos
Nejar. Teatro R. Magalhães Jr. ABL. Dia 11.
Acadêmica Ana Maria Machado, Presidente da Academia Brasileira de Letras, recebeu da
Marinha do Brasil a Medalha Mérito Tamandaré. A cerimônia fez parte das comemorações
do Dia do Marinheiro. Quartel da corporação, na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Dia 13.
Astrid Cabral lançou o livro de poesia Palavra na Berlinda.
Copacabana, Rio de Janeiro. Dia 13.

Livraria do Bardo.
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Tania Zagury publicou em sua coluna quinzenal de respostas às dúvidas de pais, na
condição de articulista convidada da Revista Crescer Virtual (Editora Globo), os temas
seguintes: "Filho dependente dos pais", "Educação de enteados" e “Gêmeos na mesma
sala?". Neste mesmo dia publicou o artigo ""Adolescentes em recuperação, que sufoco!".
Coluna semanal do jornal "A Tribuna". Dia 15.
Tania Zagury publicou o artigo "Consumismo, como enfrentar?". Coluna semanal de
Educação, do Jornal A Tribuna. Dia 22.
Tania Zagury publicou o artigo "Relação Família x Escola". Coluna semanal de Educação,
do Jornal A Tribuna. Dia 29.
AGENDA DE DEZEMBRO
Dia 10 – Segunda-feira. Tradicional jantar de confraternização natalina do PEN
Clube do Brasil a realizar-se no Terraço Panorâmico do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB). Av. Augusto Severo, 8 – 12º Andar, Glória, Rio de Janeiro.
Programação:
19:00 hs: - Recepção e Coquetel de boas-vindas servido no Terraço Panorâmico;
20:00 hs: - Entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso Literário Nacional PEN Clube
do Brasil 2012;
20:30 hs: - Palavras do Presidente; e,
20:40 hs: - Jantar servido em mesas na parte interna do Terraço.
OS QUE SE FORAM
Obituário | Lêdo Ivo
_________________________________
O escritor alagoano Lêdo Ivo,
membro da Academia Brasileira de
Letras (ABL) e do PEN Clube do Brasil,
morreu às 2 horas da madrugada do dia
23 aos 88 anos, vítima de um infarto.
O poeta estava a passeio em
Sevilha, em companhia do filho, pintor
Gonçalo Ivo. Sentiu-se mal durante o
jantar e, após ser socorrido no hospital
mais próximo, morreu nos braços do
filho.
Lêdo Ivo nasceu em Maceió (AL) no dia 18 de fevereiro de 1924. Casado com
Maria Lêda Sarmento de Medeiros Ivo (1923-2004), teve três filhos: Patrícia, Maria da
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Graça e Gonçalo. Estudou o primário e o secundário na capital alagoana. Em 1940, mudouse para o Recife. Em 1943, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito
na Faculdade Nacional da Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de
Janeiro) em 1949. Nunca atuou como advogado. Lêdo Ivo exerceu as funções de jornalista,
colaborador de diversos suplementos literários de jornais e revistas.
Sua estréia na literatura ocorreu com As Imaginações (poesia), em 1944. No ano
seguinte, publicou Ode e Elegia, que ganhou o Prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira
de Letras. A partir dessa época, sua produção literária ganhou ampla dimensão, pois passou
a publicar, além de poesia, livros em outros gêneros, tais como, romance, conto, crônica,
ensaio e tradução, com os quais ganhou prêmios literários e distinções dentro e fora do
Brasil.
Os nomes de membros titulares do PEN Clube do Brasil aparecem em negrito.
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