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P E N   C L U B E   D O   B R A S I L 
    Há 81 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão 

                    Boletim Informativo  
        Rio de Janeiro – Ano VII – Dezembro de 2017 – Edição Online 
              

      

DESTAQUES DO MÊS 
 

Convivência na tradição natalina 

 

   
 

O                                                                         

do PEN Clube do Brasil, tradição mantida há exatos 81 anos, ocorreu no Terraço 

Panorâmico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Glória – Rio 

de Janeiro / RJ. Entre as ilustres presenças, destacamos os representantes de al-

gumas entidads literárias e culturais, a exemplo do Acadêmico Ricardo Cravo 

Albin, presidene da Academia Carioca de Letras; do escritor Antonio Maura, 

Diretor do  Instituto Cervantes do Rio de Janeiro; da escritora Maria Amélia Pa-

ladino, secretaria geral da Academia Luso-Brasileira de Letras, além de acadê-

micos e escritores. Dia 11.  
  

Marco Lucchesi preside  

Academia Brasileira de Letras  

A nova Diretoria da Academia Brasileira de Le-

tras, eleita no dia 7 de dezembro passado, para o 
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exercício de 2018, tomou posse, quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 17 horas, 

em solenidade no Petit Trianon. O Acadêmico Marco Lucchesi, o mais jovem 

dos últimos 70 anos, é o presidente. Os demais integrantes do corpo diretivo são 

os Acadêmicos Alberto da Costa e Silva, Secretário-Geral; Ana Maria Ma-

chado e Meral Pereira, Secretários; e Edmar Bacha, Tesoureiro. Em seu dis-

curso de posse, o presidente Lucchesi       u: “P       B           u   ivro 

em construção, e desde um ponto zero, talvez, em cujas páginas segue o desejo 

de inclusão de muitas vozes, num concerto polifônico, estridente, a princípio, e 

fora do compasso, fruto de uma espera infinita pelo fim da desigualdade. Conti-

nuemos juntos. A tolerância é um bem que se constrói em rede, em torno de es-

   u             p    ”.  

Literatura em debate no Café do PEN Clube 

 
Com o objetivo de promover a literatura e ampliar as possibilidades de debate e 

discussão, o Ca                P     u      B      do mês de dezembro, deu 

prosseguimento aos encontros destinados ao estudo de obras fundamentais da 

literatura. Desta vez foi debatido o importante romance Os noivos, de Alessan-

dro Manzoni.  A coordenação do Café esteve a cargo dos professores Luiza Lo-

bo e Alcmeno Bastos. Dia 4. 
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PEN Clube empossa novos membros em seu quadro social 

 

Com a presença dos escritores Eliana Calixto, Elzio Luz Leal, Julio Bandeira e Maria 

Araújo à sede social do PEN Clube, na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, o presidente 

Cláudio Aguiar os declarou formalmente empossados como membros titulares do quadro 

social deste Centro Literário brasileiro. Na mesma ocasião também foram declarados empos-

sados administrativamente por meio de procedimento postal os seguintes escritores residentes 

fora do Rio de Janeiro: Guilherme Gomes da Silveira d´Avila Lins e Rui Carlos Gomes 

Vieira, da Paraíba; Diego Mendes Sousa, do Piauí; e, Kori Bolívia, de  Brasília.     

 
  

Prêmio Literário PEN Clube do Brasil 2017 

  

 Continuam                                      P                 a-

cional PEN Clube do Brasil, um dos mais antigos e pres                  

                           .             p                         p       

          P     .  P                 :  
o
. DE JU                 

                 -                  : P     u      B      – Praia do 

Flamengo, 172/1101 - Rio de Janeiro /CEP-22210-030  RJ – (21) 2556-0461 

pen@penclubedobrasil.org.br  www.penclubedobrasil.org.br 

 
NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS 

 

Dia 1º 

Tania Zagury concedeu a            “  u    – T      p              ”  à revista mensal 

Canguru-Online nas versões impressa e online. No mesmo dia concedeu a entrevista intitulada 

mailto:pen@penclubedobrasil.org.br
http://www.penclubedobrasil.org.br/


 4 

“Educação é o      h  p             Bu  y   ” publicada na revista mensal Encontro, ver-

sões online e impressa. 

Ana Luiza Almeida Ferro publicou os artigos "O conceito de autopoiese em Luhmann", na 

Revista da Academia Maranhense de Letras Jurídicas (ano 3, n. 3, 2017, p. 22-29), e "Edwin 

Sutherland: o crime de colarinho branco e o crime organizado", na Revista Juris (ano 3, n. 10, 

nov./dez. 2017, p. 231-251). 

 

Dia 4 

 

Luzia de Maria recebeu do Instituto Pró-Livro o Prêmio Retratos da Leitura 2017, conquis-

tado pelo "Projeto LER PRA VALER -  Formação e ampliação de público para o patrimônio 

literário e cultural da humanidade”. São Paulo. 

Dia 5 

Acadêmico Domício Proençca Filho lançou o livro Muitas línguas, uma língua (Editora José 

Olympio. Rio de Janeiro, 2017, 672 pp), escrito ao longo dos últimos 15 anos, o qual aborda a 

transformação da língua portuguesa e os mais variados momentos do idioma português. O li-

vro oferece amplo painel sobre o processo de mudança ou de evolução da língua desde a che-

gada dos portugueses até os dias atuais. Para tanto, o ensaísta recorreu a textos fundamentais, 

a exemplo da carta de Pero Vaz de Caminha. (Shoppin Leblon, Rio de Janeiro).  

 

Tania Zagury p      u               “ u             â      -5 anos: repercussões e conse-

quências éticas, afetivas e cognitivas no presente e no futuro da pessoa e do cidadão” no I 

Seminário Estadual sobre Infância dentro do projeto Mais Infância. Senai Cimatec, Piatã, Sal-

vador, BA. 

 

Dia 6 

 

Ana Luiza Almeida Ferro tomou posse solene no Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina - IHGSC como membro correspondente na sessão solene de encerramento do Ano 

Acadêmico e Social de 2017. Casa José Boiteux, sede do IHGSC e da Academia Catarinense 

de Letras. 

 

Eduardo de Faria Coutinho recebeu em sessão solene o título de Professor Emérito outor-

gado pelo Conselho Universitário. Auditório da Casa da Ciência – UFRJ. 

 

Dias 7 e 9 

 

Pedro Vasquez coordenou os eventos ligados ao 40º. aniversário de Clarice Lispector, a sa-

ber: palestra da acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira que falou sobre “           p          

40 anos de A hora da estrela”    a mesa-redonda que abordou “  p                        

Hamlet e Clarice e Emily Dickinson, com  participação de Pedro Vasquez e Dilia Gouveia.  

Livraria da Travessa - Shopping Leblon, Rio de Janeiro.  

 

Dia 12 

 

Marcílio Marques Moreira lançou o livro Quixote no Planalto – o resgaste da dignidade em 

tempos adversos. Livraria da Travessa - Shopping Leblon. Rio de Janeiro / RJ.  
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Dia 15 

Silviano Santiago conquistou o prêmio Jabuti 2017 (Categoria Livro do Ano)  com o livro 

Machado,  escrito em vários planos ou gêneros (ensaio, biografia e ficção).  O foco principal 

centra-se nos últimos dias vividos por Machado de Assis.  

Tania Zagury concluiu e entregou os originais de novo livro, o 34º. da carreira a ser publica-

do pela Editora Rocco no primeiro trimestre de 2018. No mesmo dia concedeu entrevista à 

Rádio Itatiaia, p        “F   í       p   j  ”                                              u-

ra da sogra, que irá ao ar no dia 17 ou 18 de dezembro. 

 
 

Os nomes de membros titulares atuais 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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