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DESTAQUES DO MÊS

Encontro de Centros PEN das Américas em Buenos Aires

Escritoras Jennifer Clement, Presidente do PEN Internacional (esq.) e LuisaValenzuela,
Presidente do Centro PEN Argentina (dir.)

O PEN Internacional, sob a presidência da escritora Jennifer Clement, com o
objetivo de aproximar mais a rede mundial de Centros afiliados em função de
objetivos comuns, além de promover anualmente congresso em algum país
previamente selecionado, vem estimulando e coordenando a realização de
encontros continentais. Em 2015, quase todos os Centros americanos reuniram-se
na cidade do México. Agora, durante os dias 23 a 29 de julho, os PEN americanos,
por meio de seus delegados,compareceram a Buenos Aires para discutirem no
Centro PEN Argentina, presidido pela escritora Luisa Valenzuela, temas da
atualidade sobre a mulher, a paz, a tradução e os direitos linguísticos e a liberdade
de expressão.
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O PEN Clube do Brasil esteve presente ao Encontro, representado por seu
presidente, escritor Cláudio Aguiar, acompanhado dos membros titulares Fabio
de Sousa Coutinho e Getúlio Neves e da professora e escritora Sylvie Debs, sócia
correspondente do Centro brasileiro na França.
Na ocasião, Aguiar apresentou dois informes: o primeiro sobre a situação do
PEN Clube do Brasil no que diz respeito à organização funcional e às atividades
culturais e literárias; o segundo sobre o mapa das violações cometidas no Brasil
contra a liberdade de expressão de escritores, de jornalistas e de comunicadores
(rádios AM, FM e televisiva), além dos que atuam por meio de blogs, sites e redes
sociais da Internet no decorrer de 2017.

Eleição de novos sócios para o quadro social do PEN Clube
Foram eleitos pela Assembleia
Geral de membros titulares do PEN Clube
do Brasil os seguintes escritores: Daniel
Blume Pereira de Almeida, Joaquim
Rubens Fontes, Marco Miranda Castro
Araujo Wladowsky e Paulo Roberto
Silveira. Todos os escritores eleitos foram
indicados por membros titulares do PEN
Clube, conforme disposição estatutária.
Da esquerda para a direita: Paulo Roberto Silveira,
Marco Miranda Castro Araujo Wladowsky, Joaquim
Rubens Fontes e Cláudio Aguiar.

Ricardo Cravo Albin, música popular brasileira e Lula

O jornal Washington Post, em edição mundial de domingo (29 de julho),
destacou o show carioca realizado na Lapa em apoio ao ex-presidente Lula. O Instituto Cravo Albin, através de seu presidente, Ricardo Cravo Albin, também vicepresidente do PEN Clube do Brasil, foi a única personalidade brasileira entrevistada pela agência Associated Press. Chamado pelo jornal “um dos maiores musicólogos brasileiros”, Cravo Albin afirmou que era uma tradição no Brasil (desde o
final dos anos 1950, ainda no governo JK, com os universitários chegando para a
Bossa Nova e o Cinema Novo) “os jovens compositores se aliarem a movimentos
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de esquerda. Por este motivo, a adesão de grandes estrelas da MPB ao show em
homenagem ao ex-presidente preso”.
Ricardo Cravo Albin, também responsável pelo Dicionário Cravo Albin da
MPB, o maior banco de dados que existe no mundo sobre música popular, declarou, ainda, ao Washington Post que “Chico Buarque desempenha um importante
papel no apoio a Lula dentro da comunidade artística, já que, ao longo de sua extensa carreira de sucessos permanentes, Chico sempre representou uma voz eloquente e muito fiel aos movimentos em apoio aos políticos da chamada esquerda”.
A matéria da Associated Press, assinada pela jornalista Beatrice Christofaro, foi
publicada em mais de 600 jornais, posts e blogs, espalhados pelo mundo inteiro em
mais de 10 línguas.

Um contador de histórias no PEN Clube
“Era uma vez...” A arte de
contar histórias parece ser a mais remota
das artes orais que tem vivido o homem
ao longo dos tempos. Foi precisamente
esse caminho que o acreano Francisco
Gregório Filho abraçou como atividade
profissional que o converteu também em
autor de livros para leitores de todas as
idades. O encontro com o contador de
histórias Francisco Gregório no PEN
Clube foi, sem dúvida, um evento
marcado por absoluto sucesso e confirmou, ainda, o cumprimento de uma das atividades básicas
do Clube: a promoção da literatura. Dia 2.

NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Dia 5
Acadêmica Ana Maria Machado, Primeira-Secretária da ABL, coordenou o ciclo de conferências “Poesia e filosofia”, com palestra do poeta, professor e ensaísta Alberto Pucheu.
Dia 9
Acadêmico Marco Lucchesi nos dias 9 e 10 participou de reunião na Biblioteca Nacional e
Academia Nacional de Letras do Uruguai, a fim de tratar de agenda proposta e desenvolvida pela
ABL, sendo na ocasião recebido pelo Presidente, Dr. Wilfredo Penco e pelos acadêmicos Adolfo
Elizaincine e Marisa Malcuori.
Dia10
Ana Luiza Almeida Ferro tornou-se pós-doutora pela Universidad de Salamanca, Espanha, a
quarta mais antiga do mundo, após apresentar, com sucesso, a pesquisa intitulada "O mito da
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Máfia: Espanha e Brasil", considerada requisito para a conclusão do Programa Postdoctoral "Derechos Humanos en perspectiva comparada: Brasil y España".
Ricardo Cravo Albin publicou o artigo “Neymar: atuação e provocação”. Opinião - Jornal O
Dia.
Dia 11
Daniel Blume lançou o livro “Resposta ao Terno” no “Café Martinho da Arcada”, Lisboa, Portugal.
Dia 12
Dalma Nascimento e Marcia Barroca participaram da reunião mensal da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil (AJEB) proferindo, respectivamente, a palestra “Os Celtas, a Idade
Média, Mitos e Símbolos”. A seguir, realizaram sessão de autógrafos dos seus respectivos livros:
Idade Média: contexto, celtas, mulher, Carmina Burana e ressurgências atuais e Desembrulhando o tempo: na chama rubra do erotismo celta. Na ocasião, a ensaísta Dalma Nascimento
foi homenageada com o título de Membro Honorário. Sede da FALARJ / RJ.
Acadêmica Ana Maria Machado coordenou o ciclo de conferências “Poesia e filosofia”, com
palestra do Acadêmico, poeta, ensaísta, filósofo e compositor Antonio Cicero.
Dia 13
Ana Luiza Almeida Ferro proferiu a palestra "El mito de La Mafia: España y Brasil no XXI”
perante o Congreso Internacional de Historia de los Derechos Humanos da Universidade de Salamanca. Espanha.
Dia 14
Raquel Naveira declamou poemas de seu livro Sangue Português em comemoração aos 89 anos
da Associação Luso-Brasileira de Campo Grande. Clube Estoril. Campo Grande/MS.
Dia 16
Foi realizado o Café iter rio do PEN Clube do Brasil coordenado pelos professores Alcmeno
Bastos e Luiza Lobo, ocasião em que os presemtes debateram o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
Ana Luiza Almeida Ferro proferiu a palestra "Crime de colarinho branco: perspectiva criminológica" no IV Congresso Internacional Dimensões dos Direitos Humanos, promovido pelo Departamento de Direito da Universidade Portucalense (UPT) e pelo Instituto Jurídico Portucalense
(IJP), no âmbito do Grupo de Investigação Dimensions of Human Rights, na Universidade Portucalense Infante D. Henrique, na cidade do Porto, Portugal.
Dia 17
Acadêmico Marco Lucchesi e a União Federal, por intermédio da Marinha do Brasil, representada pelo Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Paulo Cezar de Quadros
Küster, assinaram protocolo de intenções objetivando o transporte de livros fornecidos pela ABL
para os países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O protocolo
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de intenções foi assinado na Fortaleza de São José, Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. O acordo
prevê, ainda, eventualmente, o envio de livros para algumas embaixadas do Brasil na Europa,
desde que não implique desvio de percursos planejados para os navios da Marinha. Os países da
CPLP beneficiados, além do Brasil, são: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
Dia 18
Ana Luiza Almeida Ferro proferiu a conferência "Organizações criminosas brasileiras" no Seminário Direitos Humanos, Segurança e suas múltiplas dimensões no IV Congresso Internacional Dimensões dos Direitos Humanos, promovido pelo Departamento de Direito da Universidade
Portucalense (UPT) e pelo Instituto Jurídico Portucalense (IJP), no âmbito do Grupo de Investigação Dimensions of Human Rights, na Universidade Portucalense Infante D. Henrique,
na Cidade do Porto, Portugal.
Dia 19
Miriam Halfim proferiu a palestra "Cristãos novos – 500 anos no Brasil”. Academia Mundial
pela Paz, Letras e Artes. Federação das Academias. Lapa / RJ.
Acadêmico Cícero Sandroni foi o orador oficial da solenidade de comemoração dos 121 anos
de fundação da Academia Brasileira de Letras. No mesmo ato o Presidente Marco Lucchesi
convidou o Acadêmico Domício Proença Filho para fazer a entrega da Medalha Machado de
Assis de 2018 ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, a qual foi afixada no estandarte da corporação, representada pelo Almirante de Esquadra Alexandre José Barreto de
Mattos. A seguir, o presidente convidou o Acadêmico Arnaldo Niskier para entregar a Medalha
João Ribeiro ao jurista e ex-ministro Bernardo Cabral. As comendas são as mais importantes
concedidas pela ABL.
Dia 21
Daniel Blume recebeu o Diploma do Mérito Cultural da Sociedade de Cultura Latina do Brasil.
Dia 22
Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “A insegurança jurídica e o Judici rio”. Jornal
Gazeta do Povo. No mesmo dia publicou o artigo “Em defesa do STF”. Jornal Folha de S. Paulo
em Tendências e Debates. O texto poderá ser lido pelo link:
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-inseguranca-juridica-e-o-judiciario645f4jro8fijjcehiwwc58w47
Dia 25
Acadêmico José Murilo de Carvalho apresentou e lançou o livro Clamar e Agitar Sempre: os
radicais da década de 1886. CEPHAS / IHGB.
Edir Meirelles foi admitido na Ordem do Mérito Literário Jorge de Albuquerque Coelho da
União Brasileira de Escritores / RJ. Jardins da Casa Rosada. Casa Forte. Recife / PE.
Dia 27
Edna Lima de Mendonça lançou o livro Palavras Mudas. Sede social do PEN Clube do Brasil.
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O livro Resposta ao Terno, de Daniel Blume ganhou versão em espanhol denominada Resposta
al Traje.
Dia 29
Ana Luiza Almeida Ferro foi entrevistada pelo advogado Geomilson Alves Lima sobre sua trajetória acadêmica e literária e seus livros publicados nas áreas da História, do Direito e da poesia.
Rede Record, TV Cidade, Canal 6, em São Luís-MA.
Dia 30
Tania Zagury publicou o artigo “Sem Internet, sem vida?”, abordando a relação dos jovens com
os novos veículos de comunicação. Jornal Urmes Express, junho de 2018, distribuído às escolas
de todo o país.
Dia 31
Acadêmico Domício Proença Filho coordenou o Seminário “Brasil, brasis” sobre o tema “As
artes plásticas hoje”, com a participação do Acadêmico Antonio Cicero e dos convidados Paulo
Venancio Filho e Paulo Sergio Duarte.

AGENDA DE AGOSTO
Dia , segunda-feira, s h 0 - Café iter rio do PEN Clube do Brasil – Local: Sede Social do
PEN – Praia do Flamengo, 172 / 901– Flamengo – Rio de Janeiro / RJ – Coordenação: Professores Luiza Lobo e Alcmeno Bastos. Em debate o livro Conversas na catedral, de Mario Vargas
Llosa.
Dia 23, quinta-feira, às 17h – Lançamento do livro 50 Poemas Escolhidos Pelo Autor, de Celi
Luz.
Dia 27, segunda-feira, às 17h30 – Encontro com a escritora Sul-Coreana Gong Ji-Young, que
autografará o livro de sua autoria Nossas Horas Felizes (Editora Record). A escritora será saudada por Fabio de Sousa Coutinho.
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 APOIADORAS
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