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DESTAQUE DO MÊS
Jantar de Confraternização e entrga dos Prêmios Literários
PEN Clube do Brasil 2013
No dia 16 do corrente, a partir das 19 horas, foi realizado o tradicional jantar de
confraternização natalina do PEN Clube no Terraço Panorâmico do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB), Glória, Rio de Janeiro. A numerosa frequência de sócios
e amigos do PEN Clube foi saudada pelo Presidente Cláudio Aguiar e contou com a
participação especial do dramaturgo e ator Sergio Fonta na qualidade de mestre de cerimônia.
Premiação – Na ocasião foi declarao o resultado do Prêmio Literário Nacional
PEN Clube do Brasil, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros. Criado
em 1938, e agora, em sua nova fase, o Prêmio é oferecido anualmente a escritores que
tenham publicado livro nas categorias Poesia, Ensaio ou Narrativa. Além de qualquer
escritor, as editoras também podem inscrever livros de seus autores. Os premiados recebem troféu denominado “PEN”, especialmente concebido e executado pelo escultor Cavani Rosas, além de valor em dinheiro e certificado de participação. Eis os vencedores:
Poesia – Fernando Fortes pelo livro De olho na morte e antes, publicado por Ateliê Editorial. Sua obra consta de 16 livros, dos
quais s o de poesia e os demais nos g neros romance, ensaio e tradu o
Ensaio – Embaixador Vasco Mariz pelo livro

n-

s
Brasil e de Portugal), publicado pela Editora ivili a o rasileira
obra do Embai ador asco ari consta de
livros sobre m sica
brasileira, literatura, hist ria do rasil e diplomacia
Narrativa – Romancista Luiza Lobo pelo romance
–
Sul, publicado pela Editora
occo
autora, além de ter publicado livros de contos, é ensa sta,
tradutora e professora de literatura da F e de v rias universidades
estrangeiras.
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NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Tania Zagury publicou o artigo "Evasão Escolar: outro ângulo" na Revista de Educação Gestão Educacional, do mês de dezembro de 2013. Dia 1.
Acadêmico Domício Proença Filho proferiu a confer ncia “Antonio Candido, o crítico
renovador, o amigo solid rio” dentro do Ciclo dedicado ao escritor paulista sob a coordenador do professor Alcmeno Bastos. Sede Social do PEN Clube. Dia 2.
Tania Zagury concedeu entrevista ao jornal Folha de SP, no Caderno Equilíbrio, sobre
"Educação à Francesa". Dia 3.
O Acadêmico Affonso Arinos de Mello Franco fez a segunda palestra “Vinicius, boêmio, poeta e diplomata” dentro do ciclo “Vinicius de Moraes: poesia de muitos plurais”, sob a coordenação do Acadêmico Ivan Junqueira. ABL. Dia 3.
Laura Sandroni, escritora, jornalista, mestre em Literatura Brasileira e membro do Conselho Diretor da
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ), na condição de organizadora, lançou o livro
Crônicas de Natal, (Editaora Paulinas), do Acadêmico Austregésilo de Athayde, ex-presidente da ABL,
falecido em 1993, no Rio de Janeiro. Salão Nobre da
ABL. Dia 5.
Acadêmica Nélida Piñon recebeu em Washington
(EUA) o Prêmio Cátedra Enrique Iglesias de Cultura e
Desenvolvimento, outorgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os organizadores do
Prêmio, considerado a mais alta distinção da organização no âmbito cultural, declararam que a distinção foi
concedida à escritora brasileira porque “a fus o étnica
ocorrida na América, independentemente de raças, fez
florescer os signos de uma cultura oriunda das fundações míticas dos ameríndios, das utopias expansionistas europeias, dos embates ocorridos entre as expressões autóctones e estrangeiras” Dia
Tania Zagury publicou o artigo "Falar para quê" em sua
coluna semanal de educação no jornal A Tribuna / ES. Dia
7.
Tania Zagury concedeu entrevista ao jornal A Tribuna sobre "Cirurgia plástica contra o Bullying?". Dia 8.
Acadêmico Domício Proença Filho lançou o livro de poemas O risco do jogo. Livraria
Argumento – Leblon/ RJ. Dia 9.
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Tania Zagury publicou o artigo "Novos perigos rondam nossos jovens" na coluna
"Lermo-nos" da Associação Brasileira de Educação (ABE). Dia 10.
O escritor, jornalista e crítico literário José Castello fez a palestra “Vinicius, o poeta da
imperfeição” dentro do ciclo “Vinicius de Moraes: poesia de muitos plurais”, sob a coordenação do Acadêmico e poeta Ivan Junqueira. ABL. Dia 10.
Acadêmico Domício Proença Filho coordenou o “Semin rio rasil, brasis” de de embro, ocasião em que os palestrantes psicanalista e artista Numa Ciro e o crítico e professor Paulo Sergio Duarte falaram sobre “Artes performáticas do século XXI”. ABL.
Dia 13.
Tania Zagury concedeu entrevista ao jornal A Tribuna, caderno Cidades, sobre o tema
"Uso da Internet deve ser negociado", abordando o lamentável caso do adolescente que
se suicidou após os pais terem proibido que ele tivesse acesso às redes sociais até que
melhorasse o rendimento escolar. Dia 13.
A Academia Brasileira de Letras sediou o lançamento do livro Seu conto é a nossa história, de Márcio Vassalo. A publicação faz parte do programa Sesi Cidadania, do Sistema Firjan, entidade com a qual a ABL mantém uma série de parcerias, entre as quais
se inclui a destinada a incentivar a leitura entre os jovens. Presentes ao lançamento a
Presidente da ABL, Acadêmica Ana Maria Machado, e Secretário Geral, Acadêmico
Geraldo Holanda Cavalcanti, além do Vice-Presidente do Sistema Firjan, Carlos
Gross, e da Superintendente do Sesi, Maria Lúcia Telles. Dia 13.
Tania Zagury publicou o artigo "Meus pais não me ouvem!" em sua coluna semanal de
educação no jornal A Tribuna / ES. Dia 14.
O poeta, ensaísta, memorialista, tradutor e
crítico literário pernambucano, Acadêmico
Geraldo Holanda Cavalcanti, tomou posse
na Presidência da Academia Brasileira de
Letras para o exercício de 2014, em cerimônia realizada no Salão Nobre do Petit Trianon. Juntamente com o novo Presidente tomaram posse sua Diretoria os Acadêmicos:
Domício Proença Filho, Secretário-Geral:;
Antonio Carlos Secchin, Primeiro-Secretário; Merval Pereira, Segundo-Secretário; e,
Rosiska Darcy de Oliveira, Tesoureira. O novo Presidente sucede a Acadêmica Ana
Maria Machado. Dia 19.
Tania Zagury participou como educadora
convidada do programa "Jornal das Dez", na
Rede Globo de TV, Canal Globonews, aboradando o tema "Qual o melhor presente a dar
aos filhos no Natal?". Dia 19.
Regina Lyra participou da Festa Literária de
Areia. Paraíba. Dias 19 a 22.
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Tania Zagury publicou o artigo "Suicídio na Adolescência" em sua coluna semanal de
educação no jornal A Tribuna / ES. Dia 21.
Na última reunião ordinária da Diretoria do PEN Clube, o Presidentre Cláudio Aguiar,
no uso de suas atribuições estatutárias, apresentou proposta de indicação dos escritores
Sylvie Debs, ensaísta e professora da Universidade de Strasbourg (França), Alfredo Perez Alencart, poeta, ensaísta e professor da Universidade de Salamanca (Espanha) e
Aniello Angelo Avella, historiador e professor da Universidade de Roma (Itália) para
Membros Correspondentes do PEN Clube do Brasil em seus respectivos países. A aprovação das indicações, além de levar em conta as contribuições que cada escritor vem
desempenhando há anos a entidades brasileiras, visa, também, a preencher lacuna atualmente existente em nosso quadro social, que conta apenas com dois escritores estrangeiros como Membros Correspondentes: Mario Vargas Llosa e Isabel Allende. Dia 28.
Tania Zagury concedeu entrevista como especialista convidada do programa Globo
Universidade, da Rede Globo de Televisão, canal 4, sobre o tema "Geração Canguru"
(tevê e site). No mesmo dia publicou o artigo "Projeto 2014: filhos do bem" em sua coluna semanal de educação no jornal A Tribuna / ES. Dia 28.

Os nomes de membros titulares do PEN Clube do Brasil aparecem em negrito.
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