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DESTAQUES DO MÊS
Café Literário do PEN Clube estuda romance de F. Scott Fitzgerald
Em virtude do sucesso das últimas edições do Café Literário do PEN Clube do Brasil, no dia 19 foi
iniciada a programação das atividades literárias de
2018 do Clube com mais um Café dedicado ao
romance O grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.
Como ocorreu nas edições anteriores, no Café não
existe palestra. Recorre-se ao formato de Círculo
do Livro, no qual os presentes expõem suas opiniões sobre a prévia leitura da obra literária em estudo. Assim, o PEN Clube do Brasil cumpre um
de seus objetivos fundamentais: a promoção da
literatura.
Os encontros, coordenados pelos professores Luiza Lobo e Alcmeno Bastos, ocorrem na sede social do Clube, na Praia do Flamengo 172, 9º. Andar, Flamengo, Rio de Janeiro, sempre a partir das 17h30 nas datas divulgadas em nosso Portal. Entrada franca.
O livro a ser estudado e debatido no próximo Café de 16 de abril, segunda-feira, será
Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe.

Martinho da Vila faz 80 anos em clima carnavalesco
Ao completar 80 anos de idade o
cantor, compositor e escritor Marinho
da Vila foi a principal figura do desfile
da Escola de Samba de Vila Isabel no
último Carnaval.
Martinho da Vila é, também, autor de
obra literária, razão pela qual pertence
ao quadro social do PEN Clube do Brasil. Assim, no momento em que fazemos este
merecido destaque, nos associamos a todas as homenagens prestadas ao grande artista
brasileiro, que desfruta, inclusive, de destacado reconhecimento internacional.
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Dizendo-se cada vez mais forte e dedicado à vida artística, Martinho da Vila
não apenas canta e escreve com decidido ânimo na altura dos seus 80 anos de idade,
mas, ainda, de modo exemplar, conseguiu tempo para frequentar com regularidade o
curso universitário de relações internacionais. Segundo suas próprias palavras, o
interesse por tão sugestivo curso relaciona-se a seu trabalho desenvolvido junto à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, às quais o nomearam Embaixador de
Boa-Vontade.
NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS
Dias 5 a 7
Arno Wehling fez conferência no Congresso dos Institutos Históricos promovido pelo Instituto Antropológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife/PE.
Dia 6
Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “Vedação maculada”. Jornal O Estado de S. Paulo.
Acadêmico Carlos Nejar coordenou o ciclo de conferências da ABL, intitulado “Guimarães Rosa,
escritor e diplomata”, com palestra do jornalista, escritor e poeta José Nêumanne Pinto, que falou
sobre “Machado de Assis e Guimarães Rosa. Ligações singulares”.
Dia 8
Miriam Halfim e Lisia Filgueiras são as coordenadoras dos „Encontros com Shakespeare‟ na Casa
da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional de 8 de março até 28 de junho, toda quinta-feira, de 15
às 17 horas.
Dia 9
Eliana Calixto tomou posse na Academia Brasileira de Médicos (ABRAMES), sendo recebida pela Acadêmica Juçara Valverde. Auditório da Academia Carioca de Letras. Lapa / Centro, Rio de
Janeiro/ RJ.
Dia 13
Acadêmico Carlos Nejar coordenou o ciclo de conferências da ABL, intitulado “Guimarães Rosa,
escritor e diplomata”, com palestra do jornalista, escritor e professor Deonísio da Silva, que falou
sobre “O julgamento de Zé Bebelo e a Lava Jato”.
Dia 14
Tania Zagury concedeu entrevista ao Portal Extraclasse sobre a reforma do ensino médio. Link:
http://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2018/03/conhecimento-ocupa-espaco/
Nesta mesma data a escritora entregou à Editora Record seu mais recente livro Pensando educação,
com os pés no chão.
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Dia 20
Acadêmico Carlos Nejar coordenou o ciclo de conferências da ABL, intitulado “Guimarães Rosa,
escritor e diplomata”, com palestra do Acadêmico João Almino, que falou sobre “Guimarães Rosa,
do sertão às fronteiras”.
Dia 21
Denise Emmer lançou o livro Discurso Para Desertos na Casa da Leitura (Rua Pereira da Silva 87,
Laranjeiras). Na ocasião houve leitura de poemas por Sergio Fonta com a participação musical da
própria autora ao violoncelo.
Luiza Lobo proferiu a palestra “Maria Firmina dos Reis, nossa primeira romancista mulher” na
abertura da ”Festa UBE RJ – 60 anos”, onde também fez o relançamento do livro Terras proibidas.
Na ocasião as escritoras Juçara Valverde e Eliana Calixto também lançaram, respectivamente, os
livros Onde está tu, mamífero noturno da floresta? e O que eu aprendi com os gatos. Instituto Cultural da Sociedade Nacional de Agricultura. Centro/ Rio de Janeiro.
Dia 23
Paulo Roberto Pereira proferiu conferência no Centro de Filosofia da Universidade de Salamanca,
Espanha, abordando o tema “Manuel de Nóbrega y otros Estudiantes de la Universidad de Salamanca en Brasil”.
Dia 26
Adriano Espínola, Maurcus Vinicius Quiroga e Reynaldo Valinho Alvarez proferiram palestras
no evento “A poesia é necessária”. ACL.
Dia 27
Acadêmico Carlos Nejar coordenou o ciclo de conferências da ABL, intitulado “Guimarães Rosa,
escritor e diplomata”, com palestra do romancista e jornalista Benito Barreto, que falou sobre “Rios
e Riobaldos”.
Dia 28
Isabel Lustosa e Victorino Chermont de Miranda proferiram, respectivamente, as palestras “Hipólito da Costa - o jornalista que imaginou o Brasil – Uma biografia (1774-1823)” e “Um capítulo
de genealogia paraense”. CEPHAS – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Outros eventos
Mesmo que este Boletim Informativo divulgue eventos ocorridos durante o mês de março p.
passado, a seguir, apresentaremos alguns eventos realizados por sócios nos meses de janeiro e fevereiro do ano corrente, quando este Clube encontrava-se fechado para atividades literárias e culturais.
JANEIRO
Dia 8
Tania Zagury participou do programa “Palavra Livre”, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizontre, MG,
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apresentado pelo poeta Fabricio Carpinejar, falando sobre “Sogra - Mito ou Realidade?”.
Dia 25
Tania Zagury concedeu entrevista ao jornal O Tempo, de Belo Horizonte, MG, falando sobre a
questão dos limites e uso da palmada e de castigo na educação.
Dia 30
Cyro de Mattos publicou o livro As Criações de Adonias Filho. (edição da Academia Brasileira de
Letras na Coleção Austregésilo de Athayde), com prefácio do professor Marcus Mota.
Luiz Sergio Caldiere foi eleito 2º Vice-Presidente da Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.
Tania Zagury concedeu entrevista à Revista Nova Escola (janeiro de 2018). falando sobre a Relação Família versus Escola.
FEVEREIRO
Dia 2
Tania Zagury proferiu palestra de abertura do ano letivo na Creche-Escola Alecrim, em São Gonçalo, RJ, sobre o tema “Relação Pais e Filhos na Sociedade Moderna”.
Carmem Teresa Elias foi selecionada para participar da antologia Voci Italobrasiliane II. A seleção dos textos, realizada mediante concurso promovido pelo Comitato Degli Italiani all' Estero,
contou com apoio do Consulado Geral da Itália. O ato de lançamento oficial ocorreu em São Paulo
no dia 2 de fevereiro e foi presidido pelo Cônsul Michele Pala. Ao evento compareceram o diretor
do Instituto Italiano de Cultura, Michele Gialdroni; o presidente do Comitê, Renato Sartori; a organizadora do concurso, Rosalie Gallo e o subsecretário de Cultura do Estado de São Paulo, Efren Colombani, além de outras autoridades, escritores premiados e convidados.
Dia 15
Tania Zagury proferiu palestra para a rede municipal de ensino da cidade de Não-me-Toque, RS, a
convite da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, quando abordou o tema “Uma escola
para as novas gerações”. No mesmo dia proferiu palestra para pais e educadores da mesma cidade e
municípios vizinhos a convite da Prefeitura, tendo discorrido sobre o tema “Influência das novas
mídias na formação de crianças e jovens”.
Dia 16
Tania Zagury concedeu entrevista à Rádio Seres, da cidade de Não-me-Toque, RS, no programa
Bom Dia 90,0, falando sobre os problemas da relação de pais e filhos, hoje.
Dia 20
Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “Alguns são mais iguais do que os outros?”. Jor
nal Folha de S. Paulo.
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Dia 22
Tania Zagury concedeu entrevista sobre a “Palmada na Educação”, publicada no Portal IG, Sessão
Delas.
Dia 26
Dirce de Assis Cavalcanti lançou o livro A China – Ecos de uma viagem. Livraria da Travessa Shopping Leblon. Rio de Janeiro / RJ.
Dia 30
Cyro de Mattos publicou o livro Il Bambino Camelô (Editora Aracne, de Roma) com ilustrações
de Zeflavio Teixeira e tradução de Antonella Rita Roscilli. O livro integra a Coleção Ragnatele.
AGENDA DE ABRIL
Dia 12, quinta-feira, às 17h30 – Evento da Academia Brasileira de Arte. Mesa sobre o poeta Manuel Bandeira integrada por Cláudio Aguiar e José Almino.
ia 16, segunda-feira, s 1 h30 – Café Literário do PEN Clube do rasil – Local Sede Social do
PEN – Praia do Flamengo, 1 2 01– Flamengo – Rio de Janeiro RJ – Coordenação Professores
Luiza Lobo e Alcmeno Bastos. Em debate o livro Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe.
Dia 26, quinta-feira, às 17h30 – Lançamento do livro Conto de Passagem, de Leda Miranda
Huhne.
Dia 30, segunda-feira, s 1 h30 – Festa dos 82 anos de fundação do PEN. Na ocasião será entregue
o prêmio literário de 2017 do PEN Clube do Brasil. Sede Social do PEN Clube.
OS QUE SE FORAM
Dia 5 de janeiro – Carlos Heitor Cony.
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
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http://www.penclubedobrasil.org.br

ENTIDADES APOIADORAS
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