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PEN CLUBE DO BRASIL 
Há 82 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão 

 

                  Boletim Informativo 
           Rio de Janeiro – Ano VIII – Dezembro de 2018 – Edição Online 
 

 

DESTAQUES DO MÊS 

 

Jantar de Confraternização Natalina do PEN CLUBE 
 

O PEN Clube do Brasil, como vem acontecendo, sem interriupção, há 82 anos, realizou no sa-

lão do Windsor Flórida Hotel, Flamengo, Rio de Janeiro, o tradicional jantar de confraterniza-

ção natalina. Ao evento compareceram sócios, dirigentes de entidades culturais e literárias, 

além de amigos do Centro brasileiro. O principal sentido desses jantares, além do Natal, tem 

sido a possibilidade de os associados e amigos desfrutarem da salutar oportunidade de conivên-

cia, meio adequado e eficaz para criar e manter amizades. Dia 12.   
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Posse de novos sócios do PEN Clube 

Foram empossados na condição de membros 

titulares do PEN Clube do Brasil os escritores 

Karla Julia, Mércio Pereira Gomes e An-

dréa Cristina Lopes Garcia (da esquerda 

para a direita). Regularmente indicados por 

sócios do Clube Literário, os novos membros 

prestaram juramento perante o presidente da 

entidade, escritor Cláudio Aguiar, que lhes 

deu as boas-vindas e falou sobre a missão que 

cumpre essa associação mundial de escritores 

fundada em Londres em 1921, dedicada a 

promover a literatura e a defender a liberdade 

de expressão. Dia 13. 

Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil 2018 

–  Categoria Ensaio – 

Continuam abertas as ins  i            i i         i   i     i     ional PEN 

Clube do Brasil, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros, criado 

em 1938. Este ano a premiação será destinada à categoria Ensaio. Além de escri-

            i              o      i          i                         i    i    

                  i       i                           i                 i-

              i                             C    i                    i i     

de participação. 

Prazo de Inscrição: 31/10/ 2018 a 31/03/ 2019 

                           PEN Clube do Brasil – Praia do Flamengo, 172/1101 

                       Rio de Janeiro / RJ CEP-22210-030 

                      Tel. (21) 2556-0461-E-mail: pen@penclubedobrasil.org.br 

                      Visite nosso portal: http://www.penclubedobrasil.org.br 

 

 

Outorga de Título Honoris Causa a Domício Proença Filho na França 

 
Domício Proença Filho, conselheiro do PEN 

Clube do Brasil, na condição de professor, es-

critor, poeta e membro da Academia Brasileira 

de Letras,  recebeu na segunda-feira, dia 10 de 

dezembro, o honroso título de Doutor Honoris 

Causa da Universidade Clermont Auvergne, na 

França. Considerada a mais importante honra-

ria concedida por instituições de ensino supe-

rior daquele país, objetiva a reconhecer o tra-

balho e a obra de personalidades destacadas no 

^mbito das artes, das ciências, da filosofia e das letras, mas, também, de modo especial em ati-

vidades vinculadas a causas humanitárias. Domício Proença Filho trabalhou na Universidade 

http://www.penclubedobrasil.org.br/
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Federal Fluminense (UFF) e em outras instituições de ensino superior no Brasil e no Exterior. 

Também é membro da Academia Brasileira de Filologia e da Academia das Ciências de Lis-

boa. Domício Proença Filho foi apresentado pelo professor Saulo Neiva, Diretor do Centro de 

Pesquisas em Literaturas e Sociopoética daquela Universidade.  

A Rádio França Internacional, por intermédio da jornalista Daniella Franco, enviada especial, 

cobriu o evento, do qual, agora, oferecemos registro por este link: 

http://br.rfi.fr/brasil/20181211-professor-brasileiro-domicio-proenca-filho-recebe-honoris-

causa-na-franca 

 

NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS 

 

Dia 1º 

Dirce de Assis Cavalcanti lançou o livro Fragilidades. Livraria da Travessa. Ipanema / RJ. 

Diego Mendes Sousa publicou o ensaio "Andar às Vozes em Luiz Otávio Oliani" no Jornal n. 

91 da Associação Nacional de Escritores (ANE), presidida por Fabio de Sousa Coutinho.  

Ana Luiza Almeida Ferro teve o seu poema "A criação" traduzido para o italiano, sob o título 

"La creazione", publicado pela Revista Il Convivio da Accademia Internazionale Il Convivio, 

dedicada à divulgação de poesia, arte e cultura, voltada, sobretudo, às literaturas italiana, fran-

cesa, espanhola, portuguesa e romena. A poesia foi traduzida pelo Sr. Angelo Manitta, presi-

dente da referida Academia. 

Sergio Fonta       i              A                                      B   i    H     F ó i    

Catete / RJ. 

Dia 3 

 

Diego Mendes Sousa foi eleito, por unanimidade, membro da Academia Piauiense de Poesia, 

com sede em Teresina, Piauí. 

 

Dia 4 

 

Acadêmico Domício Proença Filho coordenou o encerramento deste ano do S  i   i    Bra-

sil, bra i      i        tema  Educação: a grande prioridade             i i         professor 

Antonio Celso Pereira.  

 

Dia 6 

 

Acadêmico Marco Lucchesi foi rreleito para dirigir a Academia Brasileira de Letras durante o 

exercício de 2019. Assumiram, ainda, os demais cargos da Diretoria os seguintes Acadêmicos: 

Merval Pereira, Secretário-Geral; Ana Maria Machado, Primeira-Secretária; Edmar Bacha, 

Segundo-Secretário; e José Murilo de Carvalho, Tesoureiro. Em seu discurso de posse, Luc-

chesi   i    :  Q      s a construção da paz e da hospitalidade, não a bandeira da barbárie, 

porque Roma não cairá, nem poderá celebrar a cultura do ódio, contradição no adjetivo, pois 

ódio e cultura não sabem e não podem caminhar juntos. Não me falta uma certeza, das poucas 

que guardei, ante o naufrágio das ilusões. Se a beleza salvará o mundo, nas palavras de um per-

sonagem de Dostoiévski, não hesito em dizer que a pluralidade salvará o Brasil. Ninguém se 

i    :                      i                       i     

 

http://br.rfi.fr/brasil/20181211-professor-brasileiro-domicio-proenca-filho-recebe-honoris-causa-na-franca
http://br.rfi.fr/brasil/20181211-professor-brasileiro-domicio-proenca-filho-recebe-honoris-causa-na-franca
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Acadêmico Marco Lucchesi, Presidente da Academia Brasileira de Letras, proferiu palestra e 

coordenou a doação de livros aos alunos da Escola Municipal Amadeu Rocha, que oferece en-

sino infantil e fundamental e atende a comunidade da Freguesia (e arredores) da Ilha do Gover-

nador / RJ. 

 

Ronaldo Werneck rememora publicação realizadas em jornais literários SLD e Totem, nos 

idos de 1960/70, com a participação dos então jovens poetas e escritores da cidade, de vários 

estados brasileiros e também do exterior. Conferir no link trechos da longa entrevista: 

https://ronaldowerneck.blogspot.com/2018/12/fora-da-poesia-nao-ha-salvacao.html 

Academia Brasileira de Letras realizou o ciclo de conferências  Memória reverenciada I  , do 

qual participaram os Acadêmicos Antônio Torres, Cícero Sandroni e Domício Proença Filho, 

que, respectivamente, homenagearam os Acadêmicos Afonso Arinos (1905/1990), Alcindo 

Guanabara (1865/1918) e Inglês de Sousa (1835/1918).   

Dia 7 

Ana Luiza Almeida Ferro lançou os livros Justiça em Kelsen e Direito em Luh-

mann (Curitiba: Juruá) e O Tribunal de Nuremberg: precedentes, características e legado, no 

Palácio Cristo Rei, São Luís – MA.  

Julio Bandeira lançou o livro O Brasil na rota da China com prefácio de Mary Del Priore. 

Livraria da Travessa. Ipanema / RJ. 

Dia 8 

Pedro Vasquez e mestre Júlio Santos, com mediação de Rosely Nakagawa participaram  do 

 Foto Festival SOLAR 2018. MUSEU DA CULTURA CEARENSE ; Visita guiada à exposi-

ção  O retrato  pelo seguinte link: 

https://www.solarfotofestival.com/pt/programacao/dia-8-sabado 

 

Dia 9 

Luiza Lobo recebeu o título de Cidadã Guimarense (da cidade de Guimarães) em reconheci-

mento a sua pesquisa sobre Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora brasileira que ali viveu 

como professora primária, ainda no século XIX, e sobre Joaquim de Sousândrade, que nasceu 

no interior do Maranhão.  

Dia 10 

Ana Luiza Almeida Ferro participou do lançamento da revista Revista Arte & Estilo (2018) 

na galeria Pop Up Art Gallery, em Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, edição bilíngue (inglês e por-

tuguês) contendo matéria de capa sobre a obra da poeta e historiadora maranhense. 

  

Arno Wehling, Ricardo Stavola Cavaliere participaram como expositores de mesas      n-

       C            h     gem aos 150 Anos do Liceu Literário Português – Associação Luís 

de Camões – e também em homenagem aos ilustres mestres nonagenários: Rosalvo do Valle (in 

memorian), Maximiniano de Carvalho e Silva e Evanildo Bechara, em reconhecimento aos 

valiosos serviços prestados à cultura do mindo lusófono. Sede do Liceu Lietrário Português - 

Salão Nobre. Centro / RJ. 

https://ronaldowerneck.blogspot.com/2018/12/fora-da-poesia-nao-ha-salvacao.html
https://www.solarfotofestival.com/pt/programacao/dia-8-sabado
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Dia 11 

Edir Meirelles participou do Sarau Poeta Saia da Gaveta com noite do autógrafos do livro No 

Vale do Gengibrau – das terras da lendária Dona Beija ao sertão de Goiás. Casa do Bacalhau. 

Meier / RJ. 

Acadêmico Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras encerrou o ciclo de 

conferências do mês de dezembro de 2018, intitulado  Memória reverenciada II  com palestras 

da escritora Maria Helena Castro Azevedo e do Acadêmico Alberto Venancio Filho, também 

coordenador do ciclo. Os homenageados foram os Acadêmicos Olavo Bilac, Graça Aranha e 

Padre Ávila.  

Dias 11 e 12 

Pedro Vasquez proferiu palestra sobre "Clarice Lispector cronista". Instituto Moreira Salles. 

São Paulo /SP. 

Dia 12 

Ricardo Cravo Albin     i         ig        í i        i q i      Caderno Opinião do jornal 

O Dia. O texto poderá ser lido pelo link: 

https://odia.ig.com.br/opiniao/2018/12/5601166-exercicio-de-carioquice.html#foto=1 

Ana Luiza Almeida Ferro foi premiada, em terceiro lugar, na Categoria Conto do concurso 

literário da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – AJEB-RJ, sobre o tema "Mulher e 

seu Universo", com o texto "Janelas para o mundo", em homenagem à sua mãe, D. Eunice, em 

cerimônia promovida pela entidade. Rio de Janeiro - RJ. 

  

Meus Duzentos Filhos, de Miriam Halfim, encerrou temporada no Midrash dia 13/12. Fez ou-

tras duas concomitantes: no CCJF, de 18/8 a 23/9, sexta a domingo, e no teatro Maria Clara 

Machado, em novembro, sexta a domingo.  

Em homenagem ao nosso sócio Ives Gandra da Silva Martins, foi fundado e instalado, em 

São Paulo, o Instituto Ives Gandra. Favor conferir matéria veiculada no Bom Dia São Paulo, 

pelo seguinte link: 

https://globoplay.globo.com/v/7229962 

 

Dia 15  

  
Claire Leron lançou o livro infantil  Belinha a Formiguinha Maluquinha (CS Editora) 

na Livraria Littera – Teresópolis – RJ. 
Dia 17 

Ana Luiza Almeida Ferro foi agraciada com a medalha de Honra ao Mérito, entregue pelo 

Procurador-Geral de Justiça Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho, no auditório da antiga sede da 

Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís-MA, em reconhecimento aos mais de 20 anos de 

dedicação ao Ministério Público do Maranhão e ao cumprimento de suas atividades funcionais 

como Promotora de Justiça. 

Ives Gandra da Silva Martins publicou o artigo “O presidente Michel Temer” na revista 

América Economia – Edição Especial – dez/2018. 

https://globoplay.globo.com/v/7229962
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Sergio Fonta reapresentou a entrevista com o Acadêmico Arnaldo Niskier no Programa Iden-

tidade Brasil (Canal Futura).  

 

Dia 18 

A peça Meus Duzentos Filhos, de Miriam Halfim, foi indicada ao prêmio Cesgranrio 2018, 

categoria melhor texto inédito.  

Dia 19 

Acadêmico Celso Lafer lançou  seu mais novo livro Relações internacionais, política externa 

e diplomacia brasileira.  

Dia 20 

Ana Luiza Almeida Ferro foi distinguida, dentre outras personalidades, com a medalha da 

Ordem do Mérito em Direitos Humanos, em evento promovido pelo Centro de Estudos Consti-

tucionais e de Gestão Pública - CECGP e pela SVT Faculdade, em São Luís - MA. 

Pedro Vasquez proferiu a palestra  F  óg       i   i        i   ói:         XIX   XX     

seminário do Ponto de Cultura Memória e Fotografia Pública. Niterói. 

 

Getúlio M. P. Neves recebeu do governador do Estado do Espírito Santo a Comenda Rubem 

Braga, concedida a personalidades de destaque na cultura. Palácio Sônia Cabral (Casa da Músi-

ca). Vitória / ES. 

 

Marcos Vinicius Quiroga proferiu a palestra "O Brasil na visão do escritor Afonso Henrique 

 i   B       . AMPLA. 

 

Dia 26 

 

Pedro Vasquez  participou de evento sobre fortografia, o qual poderá ser conferido pelo se-

guinte link:  

http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/funarte-publica-dicionario-de-fotografia-de-pedro-

karp-vasquez/ 

 

 
 

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  

 

               
 

 

http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/funarte-publica-dicionario-de-fotografia-de-pedro-karp-vasquez/
http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/funarte-publica-dicionario-de-fotografia-de-pedro-karp-vasquez/
mailto:penclube@ig.com.br
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