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PEN CLUBE DO BRASIL 
Há 83 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão 

 

                  Boletim Informativo 
           Rio de Janeiro – Ano IX – Maio de 2019 – Edição Online 
 

 

DESTAQUES 

 

Olhares cruzados sobre as constituições brasileira e francesa 

 

Bernardo Cabral, ex-ministro e ex-senador da República e, ainda, na condição de constituinte 

da Carta Magna de 1988, proferiu a conferência do colóquio destinado a estudar as cartas mag-

nas da França e do Brasil. O evento, patrocinado pelo Consulado Geral da França, no Rio de 

Janeiro, contou com a participação dos seguintes professores franceses especialistas de Direito 

Constitucional: Dominique Rousseau (Parais I Pantheón-Sorbonne), Jean-Pierre Camby (Ver-

sailles Saint-Quentin-en-Yvelines) e Pascal Jan (Reitor da região de Matinicca).  O evento foi 

mediado pelo cônsul-geral, Dr. Jean-Paul Guilhaumé. Dia 3. 

 

O Leopardo no Café Literário 

do PEN Clube 
 

Continua alcançando grande sucesso a rea-

lização do Ca     t r r o  o  E  C u    o 

Brasil do dia 20. No deste mês  foi estuda-

do e debatido O Leopardo, do Conde de 

Lampedusa, um dos mais importantes ro-

mances da literatura italiana. Ao Café, sob 

a coordenação dos professores Luiza Lo-

bo e Alcmeno Bastos, compareceram as-

sociados e amigos, os quais participaram  

ativamente dos debates, cumprindo-se, as-

sim, um dos objetivos fundamentais deste Clube Literário: a promoção da literatura. 
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No próximo Café Literário, a ser realizado no dia 17 de 

junho próximo, segunda-feira, a partir das 17h30, será 

estudado o romance Menino de Engenho, de José Lins do 

Rego. → 

 

NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS  

 

Dia 1º. 

Acadêmica Ana Maria Machado participou, como con-

vidada de honra, da 33ª edição do Salão do Livro, com a 

participação de aproximadamente 350 expositores, reali-

zado no Centro de Convenções  Palexpo, em Genebra, 
Suiça.  

Dia 2 

Daniel Blume recebeu o Prêmio Helvético de literatura na categoria Poesia/ por ocasião do  

Salão Internacional do Livro de Genebra, na Suíça. A premiação refere-se às traduções do livro 

de poemas Resposta ao Terno, ao italiano e ao francês.  

Dia 3  

  

Carmem Teresa Elias participou, como artista convidada, da Exposição Arte que Fala, In-

terTv de Petrópolis, onde expôs poesias de seu livro Âmago. O projeto de cunho inclusivo ex-

põe pelo terceiro ano consecutivo trabalhos de artistas especiais e autistas integrados a renoma-

dos artistas de diversas manifestações como, por exemplo, a pintura, a poesia, a música, o tea-

tro. Dias 3 a 15. 

 

Raquel Naveira participou de antologia Cinco amigos, cinco cronistas de Campo Grande por 

ocasião dos dez anos da Editora Life. SESC Cultura. MS. 

 

William Soares dos Santos, entre os dias 3 e 5 de maio, participou do XI Congresso Internaci-

onal da Associação Nacional de Linguística (ABRALIN) com o trabaho intitulado: “S r  qu  

po   s r um p    o    “socorro?”: D   cu  a  s  m s     ar com o aluno em uma narrativa de 

experiência no curso de licenciaturas. Maceió /AL. 

 

Dia 5 

 

Tania Zagury conc   u  ntr v sta à R   o G o o, programa “R v sta” ocasião em que falou 

sobre o seguinte tema: “O   vro  mpr sso va  aca ar?” 

Dia 7 

Acadêmico Marco Lucchesi proferiu a abertura do espetáculo “Mús ca    Câmara na AB ”, 

ocasião em que se apresentaram a pianista Linda Bustani e o Quarteto de Cordas da UFF, inte-

grado por Tomaz Soares, 1º violino; Ubiratã Rodrigues, 2° violino; David Chew, violoncelo; e 

Jessé Pereira, violista convidado. ABL.  

 

A peça Meus Duzentos Filhos, de Miriam Halfim, foi encenada no Sesc Jacarepaguá. Após a 

apresentação ocorreu debate.  
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Dia 8 

Tania Zagury concedeu entrevista à empresa de pesquisa Studio de Ideias, sobre Confinamen-

to Infantil. 

Dia 9 

Ana Luiza Almeida Ferro proferiu a palestra "O conjunto arquitetônico tombado. O seu lugar 

na cidade" no VII Encontro Nacional do Ministério Púbico na Defesa do Patrimônio Cultural.  

O evento foi promovido pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de 

Meio Ambiente (ABRAMPA). São Luís / MA. 

Eliana Calixto lançou os livros Coração Aldrávico e Perfume no Ar na reunião mensal da 

AJEB. Falarj – Lapa /RJ. 

Dia 10 

 

Raquel Naveira, André Alvez, Lucilene Machado, Maria Adélia Menegazzo e Theresa Hilcar, 

lançaram o livro "Nossas Crônicas"  em celebração dos dez anos da Editora Life. Mato Grosso 

do Sul.  

 

Sergio Fonta deu entrevista para o programa Identidade Brasil do Acadêmico Arnaldo Niski-

er, com representação nos dias 13 e 15. Canal Futura e Futura Play. 
 

Dia 11 

 

Raquel Naveira publicou a crônica "A Chave". Academia Cristã de Letras. O texto poderá ser lido 

pelo seguinte link: 
https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/cronicas/a-chave.html 

 

Acadêmico Marco Lucchesi lançou o livro Domínios da insônia, reunião de poesia com mais 

de seiscentas páginas. Patuscada Livraria e Café – Pinheiros São Paulo. 

Dia 13 

Sergio Fonta coordenou a mesa "Negritude  & A abolição em questão" com os palestrantes 

Cláudio Murilo Leal, Haroldo Costa e Renata Dorneles. Academia Carioca de Letras. 

 

William Soares dos Santos teve sua entrevista publicada no site-proj to “Como  u  scr vo”. 

Link: 
https://comoeuescrevo.com/william-soares-dos-santos/?fbclid=IwAR0M--

Yunpuni2HQi1BswyZVXAOyW6QK5oSzdDFNySpdvZyyH56kN5_TZ1U 

 

Dia 14 

Tania Zagury pro  r u pa  stra so r  “E ucar s m Cu pa, a Gên s   a Ét ca” para 262 pa s    

alunos, professores, funcionários e convidados do IDAAM, seguida de debate e noite de autó-

grafos. Teatro Manauara. Manaus /AM.  

 

Eliana Calixto lançou os livros Coração Aldrávico e Perfume no Ar no Sarau Poeta Saia da 

Gaveta. Casa do Bacalhau. Meier /RJ. 

 

 

https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/cronicas/a-chave.html
https://comoeuescrevo.com/william-soares-dos-santos/?fbclid=IwAR0M--Yunpuni2HQi1BswyZVXAOyW6QK5oSzdDFNySpdvZyyH56kN5_TZ1U
https://comoeuescrevo.com/william-soares-dos-santos/?fbclid=IwAR0M--Yunpuni2HQi1BswyZVXAOyW6QK5oSzdDFNySpdvZyyH56kN5_TZ1U
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Dia 15 

 

Carmem Teresa Elias participou do lançamento da antologia do Círculo Literário do Clube 

Naval do Rio de Janeiro. 

Tania Zagury proferiu a palestra “Uma Esco a para as  ovas G raçõ s”   st na a a pais de 

alunos e convidados do Colégio IDAAM. Manaus / AM.  

Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “A Esco a    Coman o   Esta o-Maior do 

Ex rc to”. Jornal O Estado de S. Paulo. Link:   

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,a-escola-de-comando-e-estado-maior-do-

exercito,70002829135 

 
Dia 16 

Karla Julia lançou o livro Recantos - dos versos íntimos. Sede Social do PEN Clube do Brasil. 

 

Nélida Piñon lançou o livro Uma furtiva lágrima (Editora Record.) Livraria da Travessa. 

Shopping Leblon / RJ. 

Sergio Fonta terminou as gravações da série de TV "Cinema de Enredo", atuando como ator 

sob a direção de Luiz Antonio Pilar (Primebox Brasil). 

Dia 20 

 

William Soares dos Santos participou como poeta leitor convidado do sarau em homenagem 

ao poeta israelense Yehuda Amichai. Midrash Centro Cultural. RJ. 

 

Dia 21 

Tania Zagury gravou entrevista para o programa “E ucação  m D  at ” da Rede Boa Vonta-

de de Televisão, quando falou so r  “Função   Importânc a  as At v  a  s Extracurr cu ar s na 

Esco a Mo  rna”. 

Ronaldo Werneck  scr v u no s u B ogspot o art go “H  controv rs a”, o qual poderá ser lido 

pelo link:  

https://ronaldowerneck.blogspot.com/2019/05/paris-proibida-viva-imaginacao-no-poder.html 

 

Dia 22 

 

Raquel Naveira publicou a crônica "Conhece-te". Academia Cristã de Letras. Link: 

https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/cronicas/conhece-te.html 

Martinho da Vila lançou o livro 2018: Crônicas de um ano atípico. Livraria da Travessa. 

Shopping Leblon / RJ. 

Cyro de Mattos publicou a crônica Louvor de Nossa Senhora na revista virtual Rubem, de 

Brasília.  

 

Dia 25 

 

Ives Gandra da Silva Martins e Julio Medaglia publicaram o artigo “Lei Rouanet, o que é 

bom pode melhorar”. Jornal O Globo.    

 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,a-escola-de-comando-e-estado-maior-do-exercito,70002829135
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,a-escola-de-comando-e-estado-maior-do-exercito,70002829135
https://ronaldowerneck.blogspot.com/2019/05/paris-proibida-viva-imaginacao-no-poder.html
https://academiacristadeletras.org.br/publicacoes/cronicas/conhece-te.html
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Dia 26 

Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “Competitividade no sistema financei-

ro”.  Jornal Folha de S. Paulo.  

Dia 27 

Sergio Fonta deu entrevista para o programa "Painel da Manhã". Rádio Roquette-Pinto / 

94FM. No mesmo dia proferiu a palestra "Dias Gomes, o criador e  criatura: duas décadas sem 

o dramaturgo do povo". Academia Carioca de Letras. 

Dia 28 

Acadêmico Domício Proença Filho coordenou o seminário “Bras  ,  ras s”, ocasião em que 

participou o ex-senador Cristovam Buarque. ABL. 

 

Dia 29 

Victorino Chermont de Miranda, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-

leiro (IHGB), assumiu a presidência deste órgão em virtude da renúncia do historiador e aca-

dêmico Arno Wehling.  

José Sarney, ex-Presidente da República, acaba de lançar a obra José Sarney: Bibliografia e 

Fortuna Crítica, que sintetiza sua extensa obra literária, bem como sua repercussão na crítica 

especializada nacional e estrangeira. Na ocasião, Daniel Blume, Procurador do Estado e Con-

selheiro Federal da OAB, entregou-lhe o seu último livro de poemas Resposta ao Terno, em 

versão traduzida para o italiano e o francês, lançado recentemente no Salão Internacional do 

Livro de Genebra, na Suíça. Instituto José Sarney. Brasília / DF.  

Sergio Fonta participou de encontro com alunos do Colégio Santo Agostinho, ocasião em que 

proferiu palestra sobre os 20 anos sem Dias Gomes (Unidade da Barra / Novo Leblon). 

Dia 30 

Ana Luiza Almeida Ferro participou do sarau poético promovido pela Academia Ludovicense 

de Letras, da qual é membro fundador, declamando o poema "Ainda uma vez adeus", de Gon-

çalves Dias, na solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Palácio Cristo 

Rei. São Luís / MA. 

Carmem Teresa Elias apr s ntou a pa  stra “S m an o  o s as ao Acaso” no S gun o Co ó-

quio de Tradução e Criação da Universidade Federal Fluminense. Campus Gragoatá Niterói – 

RJ. 

Raquel Naveira foi eleita sócia-correspondente brasileira da Academia das Ciências de Lisboa. 

 

Edir Meirelles autografou o seu romance No Vale do Gengibral na Edição Declama na ABI.  

 

Dia 31  

Ana Luiza Almeida Ferro tomou posse na Cadeira nº 16, patroneada por Cândido Mendes, da 
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Academia Brasileira de Direito (ABD), em concorrida solenidade no Hotel Sonata de Iracema. 

Fortaleza-CE.  

Sonia Sales foi agraciada com  duas comendas  conferidas pelo "Conselho Internacional dos 

Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes", órgão reconhecido pela ONU.  

Diego Mendes Sousa, Fabio de Sousa Coutinho e o Acadêmico Joaquim Falcão tomaram 

posse na Academia Brasileira de Direito (ABD), presidida pelo advogado Roberto Victor Perei-

ra Ribeiro. Hotel Sonata de Iracema. Fortaleza - Ceará. 

 

AGENDA DE JUNHO 

 

Dia 17, segun a-   ra, às       – Ca     t r r o  o  E  C u    o Bras   –  oca : S    Soc a  

 o  E  –  ra a  o F am ngo,   2      – F am ngo – R o    Jan  ro   RJ – Coor  nação: Pro - 

 

fessores Luiza Lobo e Alcmeno Bastos. Em debate o livro Menino de engenho, de José Lins do 

Rego. 

Dia 27, quinta-feira, às 17h –  a  stra “  nsando Educação com os Pés no Chão” a s r pro  ri-

da pela Professora Tania Zagury.  

 

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  

 

               
 

 

mailto:penclube@ig.com.br
http://www.penclubedobrasil.org.br/

