
Fundação SuriBraz Academic Network
promove seminário sobre indígenas e

quilombolas surinameses e brasileiros na
ADEKUS (Suriname)

A "Fundação SuriBraz Academic Network", no dia 7 de
setembro, atraiu numeroso público de estudantes
graças ao seminário "Diversidade cultural com foco em
povos indígenas e quilombolas no Suriname e no
Brasil", que aconteceu na Universidade Anton de Kom
do Suriname (ADEKUS).

Participaram do seminário o prof. Jack Menke, reitor
da ADEKUS, a dra. Renata de Bies, também da
ADEKUS, o professor surinamês Rudi Henri van Els,
da UnB, e os estudantes brasileiros Hélio Rodrigues,
Mara Lúcia Martins e Eliane Boroponepa Monzilar,
intercambistas da UnB no Suriname. Os três
estudantes realizaram apresentações sobre as
comunidades quilombolas, estabeleceram diferenças
entre o estudo na cidade e em zonas rurais e
descreveram elementos culturais do povo indígena
Umutina. Ao fim, responderam perguntas da plateia.
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Poetas brasileiros lançam livro no Chile

O público do Centro Cultural Brasil-Chile (CCBRACH) acompanhou, no dia 22 de setembro, o

lançamento do livro "Pablo Neruda e convidados", coletânea escrita por poetas brasileiros

contemporâneos pertencentes ao grupo "Literarte: Associação Internacional de Escritores e

Artistas".

Foi organizado sarau poético para o lançamento, que ficou a cargo dos próprios autores

presentes ao evento. Ao término da atividade, os autores doaram ao CCBRACH cópias do

livro, além de outras obras l iterárias de sua autoria.

A LITERARTE é uma entidade cultural sem fins lucrativos fundada por Izabelle Valladares

com o objetivo de divulgar a produção de escritores e artistas plásticos brasileiros no exterior.
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Encontro de escritores brasileiros no vale do
Bekaa no Líbano

Onze escritores brasileiros reuniram-se no Líbano para a V
Conferência de Escritores Brasileiros no Exterior e o IV
Seminário sobre as Expressões Literárias da Diáspora
Brasileira, entre os dias 1 3 e 1 5 de setembro.

O grupo foi coordenado pela prof. Elsie Vieira, da Queen Mary
Univeristy of London, e integrado pelos escritores brasileiros,
residentes no Brasil ou no exterior, Natan Barreto (Reino
Unido), Terezinha Fonseca, Lorena Ell is e Beti Rozen
(Estados Unidos), Sonia Miquelin (I tál ia), Roseni Kurany
(Alemanha), Assad Zaidan e Roberto Khatlab (Líbano) e
Vilmara Bello e Charlene Miotti (Brasil).

Nos dias 1 3 e 1 4 de setembro, em palestras e mesas de
discussão, promovidas pelo Núcleo de Estudo Latino-
Americanos da Universidade do Espirito Santo de Kaslik
(USEK), os escritores abordaram particularidades de suas
obras e trajetórias para alunos e professores dessa
instituição.

No dia 1 5, os escritores estiveram no Vale do Bekaa, na
cidade de Lucy, onde o Centro Cultural Brasil-Líbano (CCBL)
ministra aulas de português desde fevereiro de 201 7.



Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br

www.facebook.com/RedeBrasilCultural
Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@gmail.com

Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP

Consulado Geral do Brasil em Munique
apoia criação de curso de português e

ublicação de livros
O Consulado Geral do Brasil em Munique organizou

pequeno coquetel para comemorar a criação de curso

de português como língua de herança (POLH) na es-

cola Michael-Ende, local izada em Unterschleissheim,

na região de Munique. O curso de POLH começou as

atividades no dia 6 de outubro. O consulado brasileiro

apoiou a iniciativa negociando a uti l ização de sala de

aula com a prefeitura de Unterschleissheim e com a

escola. As atividades serão custeadas pela Casa do

Brasil e pelas próprias famíl ias interessadas.

Durante o coquetel, foram ainda lançados na Alemanhã

os livros "Palavras Herdadas", da professora Sonia Al-

meida, membro da Academia Maranhense de Letras e

idealizadora do curso de POLH em Unterschleissheim,

e "A Língua e a Árvore", parceria da prof. Almeida com

Andréa Menescal Heath. Ambos os livros tratam da

questão do português como língua de herança.

"Café com letras" em São Tomé e Príncipe

Os estudantes da Universidade de São Tomé e Príncipe lotaram a sala do

Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe (CCBSTP), no dia 27 de se-

tembro, para mais uma sessão do evento l iterário "Café com Letras".

Nessa edição, o jovem santomense Leandro Lavres, Mestre em Sociolo-

gia, Presidente da Associação Jovem 3.0, apresentou a obra "Feliz Ano

Velho", do escritor e jornal ista Marcelo Rubens Paiva. Na sequência, foram

distribuídos panfletos com biografia do escritor e servido um "café-buffet"

para que o público trocasse impressões sobre o evento.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

HUNGRIAALEMANHA

Augusto de Campos recebe prêmio de
poesia na Hungria

Poeta, tradutor, ensaísta, crítico de literatura e música, o

brasileiro Augusto de Campos foi o vencedor do "Grande Prêmio

de Poesia Janus Pannonius", no dia 23 de setembro. O evento,

real izado na cidade de Pécs, foi coordenado pelo poeta e político

Géza Szocs, presidente do "Pen Club" da Hungria.

O prêmio homenageia o grande poeta húngaro do

renascentismo, Janus Pannonius (1 434-1 472) e é patrocinado

pelo governo húngaro. Grandes poetas, como Adonis (Síria),

Yves Bonnefoy (França) e Charles Bernstein (EUA), foram

premiados em edições anteriores.

Ao prêmio, se seguiu, no dia 24, já em Budapeste, capital da

Hungria, o lançamento de livro com poemas de Augusto de

Campos traduzidos para o húngaro, no Cinema Nacional Uránia.

A historiadora de artes Nancy Perloff, introduziu ao público a obra

do poeta brasileiro. Em seguida, acompanhado de seu fi lho Cid

Campos, o escritor interpretou alguns de seus poemas.

No dia 25, Augusto de Campos proferiu ainda palestra na

Universidade Eötvös Loránd (ELTE) a convite do Departamento

de Língua Portuguesa daquela instituição.




