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PALAVRAS DO PRESIDENTE
Ressurgem o Prêmio Literário e a Revista

É

com satisfação que comunico aos nossos Associados
e Amigos que o PEN Clube do Brasil, por fim,
restaurou a edição de seu tradicional e prestigioso
Prêmio Literário Nacional, já conquistado, ao longo das
décadas, pelos mais importantes nomes das letras
brasileiras. Criado, pela primeira vez, em 1938, dois anos
após a fundação deste Centro, o Prêmio, nesta nova edição
2011, será oferecido em três categorias: Poesia, Ensaio e
Narrativa (inclusive Literatura Infanto-juvenil). O
vencedor de cada categoria receberá um belo troféu em
metal nobre concebido e executado pelo escultor Cavani
Rosas, além de expressivo valor em dinheiro e certificado
de participação.
As inscrições se acham abertas durante o prazo de
30 de junho a 30 de setembro. O Regulamento e a Ficha de
Inscrição poderão ser obtidos em nosso portal, solicitados
por e-mail ou diretamente na sede social (endereços
indicados no final deste Boletim).
A entrega dos prêmios aos vencedores será feita no
dia da tradicional festa de confraternização de fim de ano
realizada pelo PEN Clube do Brasil.
Da mesma forma, informo que se acha também
restaurada, em nova fase e sob formato on line,
Convivência, a revista oficial do PEN Clube do Brasil,
paralisada há mais de uma década, agora, sob a direção editorial da jornalista Cecília
Costa. Desde já os Associados do PEN Clube poderão enviar suas colaborações para
apreciação do Conselho Editorial.
ATOS DO PRESIDENTE
Cláudio Aguiar recebeu a visita de cortesia do Dr. Oleksandr Markov, Cônsul Geral
da Ucrânia no Rio de Janeiro. Dia 8.
Representou o PEN Clube do Brasil na sessão solene de posse de Francisco de Paula
Souza Brasil na Academia Luso-Brasileira de Letras. Dia 17.
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Ato Administrativo – Presidente nº 9 / 2011, de 29/06/2011 - O Presidente do PEN
Clube do Brasil, no uso de suas atribuições previstas no art. 23, alínea b, do Estatuto,
RESOLVE: Restabelecer o Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil, o qual se
regerá pelo Regulamento anexo, parte integrante deste Ato.
Ato Administrativo – Presidente nº 10 /2011, de 29/06/2011 - O Presidente do PEN
Clube do Brasil, no uso de suas atribuições previstas no art. 23, alínea d, do Estatuto,
RESOLVE: Designar o Membro Titular Alcmeno Bastos para exercer as funções de
Curador do Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil 2011 estabelecidas no
Regulamento do certame literário a que se refere o Ato Administrativo nº 9/2011.
Ato Administrativo – Presidente nº 11/2011, de 29/06/2011 - O Presidente do PEN
Clube do Brasil, no uso de suas atribuições conferidas pelo disposto no art. 23, do
Estatuto,
Considerando que o processo de eleição para o preenchimento de vagas de
Membros Titulares do Quadro Social acarreta uma série de rotinas e providências
administrativas, inclusive a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para
eleição dos candidatos;
Que mais de uma dezena de escritores eleitos, até a presente data, não tomou
posse;
Que a regra contida no § 3º, do art. 6º, do Estatuto, estabelece o prazo de seis (6)
meses para posse após a eleição, salvo motivo de força maior a juízo da Diretoria;
RESOLVE, após ouvir a Diretoria em reunião ordinária de 31 de maio p. passado,
determinar que a Secretaria Executiva notifique os escritores que ainda não tomaram
posse formal para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, comparecerem à sede social do
PEN Clube do Brasil a fim de tomarem posse das funções de Membros Titulares,
prestando o juramento de praxe e assinando o livro respectivo, sob pena de aplicação do
disposto no § 4º, do art. 6º, do Estatuto, o qual considera desistente à condição de
Membro Titular do PEN Clube do Brasil. Para os que residem fora do Estado do Rio de
Janeiro, a Secretaria deverá remeter o Certificado de Posse, considerando-se empossado
o sócio que assinar o Aviso de Recebimento (AR).
DESTAQUE DO MÊS
Durante o período de 9 a 16 de junho os alunos, ex-alunos e
professores da UFRJ prestaram a Antonio Carlos Secchin
sincera e comovente homenagem por ocasião de sua
voluntária aposentadoria daquele Centro Acadêmico.
O evento denominado “Secchin: uma vida em letras”,
constou de abertura solene no Salão João do Rio no dia 9 e
prosseguiu com recital, exposição e edição de um livro
com depoimentos, homenagens e estudos assinados por
professores, ex-alunos e alunos, sob o sugestivo título:
Antonio Carlos Secchin: Escritas e escutas. A propósito
declararam os organizadores Flávia Amparo e Gilberto
Araújo: “Antonio Carlos Secchin ora se aposenta do
magistério universitário. Ainda bem que essa é apenas uma
faceta do versátil homem de letras, que se desdobra em
bibliófilo, crítico, poeta, ficcionista e acadêmico. Este livro
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dedicado especialmente ao professor, contempla também os antonios que não
solicitaram aposentadoria.”.
NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Messody Benoliel foi agraciada com o troféu Cecília Meireles em Itabira, Minas
Gerais. Dia 4.
Miriam Halfim teve sua comédia Depois do Éden lida dramaticamente sob a direção de
Maria Helena Kühner. Casa da Gávea/SESC. Dia 6.
Suzana Vargas coordenou e comandou a festa de comemoração dos 15 anos de
fundação da Estação das Letras. Palácio do Catete. Dia 7.
Eduardo Coutinho e Vera Lúcia Teixeira Kauss lançaram Discursos de Afrânio
Coutinho. Petit Trianon . Sala dos Fundadores da ABL. Dia 7.
Alberto Venâncio Filho coordenou o 4º Ciclo de Conferências: "A Memória
Reverenciada" na Academia Brasileira de Letras. Na ocasião os acadêmicos Eduardo
Portella e Evanildo Bechara e o professor Eduardo Coutinho falaram sobre
"Afrânio Coutinho - 100 anos". Dia 7.
Márcia Agrau coordenou o evento “Te encontro na
APPERJ”. Restaurante Gambino, Largo do Machado. Dia 8.
Mário Moreira proferiu as seguintes palestras: “O
ressentimento e a culpa na literatura” na Academia
Brasileira de Médicos Escritores (ABRAMES), d.ia 2; “Em
cada mulher uma deusa” na Academia Brasileira de Trova.,
dia 7 e “A mitologia do amor - da Grécia a Drummond” na
UBE/RJ, dia 15.
Mirian de Carvalho, na condição de Curadora, apresentou
a exposição “Urdiduras (Desenhos) de César Romero”.
Lugar Pantemporâneo, São Paulo. Dias 10 a 16.
José Arthur Rios lançou Ensaios de Olhar & Ver, edição
Galo Branco. Sede social do PEN Clube. Dia 16.
◄ Dirce Cavalcanti, poetisa, ficcionista e escultora, expôs
seus mais recentes trabalhos em bronze na Casa & Atelier
Gourmet, Botafogo. A artista plástica Dirce assina suas peças
simplesmente como Daja. Dia 16.
Raquel Naveira proferiu a palestra "A temática da rosa na
Casa Guilherme de Almeida" na própria casa do poeta, São
Paulo. Dia 19.
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Ledo Ivo proferiu a palestra “Raimundo Correa – 150
anos”. Academia Brasileira de Letras. Dia 21.
Cláudio Aguiar proferiu a conferência “Sobre Torga”.
Academia Luso-Brasileira de Letras. Dia 21.
Carina Lessa lançou o livro A esquizofrenia do escritor –
Uma poética da obra de Godofredo de Oliveira Neto
(Editora Batel). Livraria Prefácio. Dia 22.
Domício Proença Filho proferiu a palestra “Rio de
Janeiro: a cidade na ficção de Machado de Assis”.
Academia Carioca de Letras. Dia 27.
Luiza Lobo lançou o romance Terras proibidas (Editora
Rocco) na Livraria da Travessa, Ipanema. Dia 28.
AGENDA DO MÊS DE JULHO
Dia 4 de julho – Efemérides literárias: Castro Alves. 140 anos da morte do poeta
romântico. Palestra do professor Alcmeno Bastos.
Dia 11 de julho – Encontro com o Escritor: Deonísio da Silva
Dia 27, quarta-feira, a partir das 17h - Reunião dos “Amigos do PEN Clube do
Brasil”. Chá de convivência, confraternização e sorteio de livros de membros do PEN
com os presentes. Será a terceira reunião dos Amigos do PEN como parte integrante de
programa destinado a abrir as atividades culturais e literárias para um público mais
amplo. A participação neste programa significará contribuir para maior difusão das
atividades, havendo, em contrapartida, a possibilidade de convívio com outras
pessoas que já frequentam os atos sociais e culturais da entidade.
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”. Todas
as reuniões iniciar-se-ão às 18h.
Encontro com Escritor
Dia 11 de abril – Autran Dourado
Dia 9 de maio – Per Johns
Dia 20 de junho – Mário Pontes
Dia 11 de julho – Deonísio da Silva
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Dia 8 de agosto – Maria Beltrão
Dia 12 de setembro – Denise Emmer com seus livros de poemas e o Quarteto Legatto
Dia 10 de outubro – Laura Sandroni e Luciana Sandroni
Dia 14 de novembro – Astrid Cabral
Efemérides Literárias
Dia 25 de abril - 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 - 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 - 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 - Castro Alves. 140 anos da morte do poeta romântico. Palestra do
professor Alcmeno Bastos.
Dia 1 de agosto - João do Rio. 90 anos da morte. Palestra com João Carlos Rodrigues,
autor de uma biografia de João do Rio e organizador da reedição de Religiões do Rio.
Dia 5 de setembro - Raimundo Correa. Centenário da morte do poeta parnasiano.
Palestra do poeta Augusto Sérgio Bastos
Dia 3 de outubro - 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.
Dia 7 de novembro - 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.
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