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                        FATOS ACADÊMICO

 

ACONTECEU

Acadêmico e Presidente Diogenes da Cunha Lima
No “12º Seminário Potiguar Prazer em Ler - Tem Biblioteca na Rede!”, no Auditório da Escola de Governo no Centro

Administrativo, o poeta e presidente da Academia Norte-rio-grandense de Letras Diogenes da Cunha Lima participou de

uma mesa de diálogo denominada “Um Pequeno Príncipe e Grandes Leitores”, com alunos de várias escolas, sobre o

clássico "O Pequeno Príncipe". O evento aconteceu no dia 16 de agosto e contou com a presença de 650 educadores do

Rio Grande do Norte. Na coordenação, professora Angélica Vitalino.
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Acesse o meu site:

www.ofalcaomaltes.blogspot.com
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Seminário Potiguar Prazer em Ler tem maior público de sua história

 Ao longo de 12 anos de história, o Seminário Potiguar Prazer em Ler, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE) em parceria com o 

Instituto C&A, tem se consolidado como importante momento de discussão de políticas públicas de acesso ao livro e às bibliotecas no Estado. Na edição deste 

ano, cujo tema foi "Tem biblioteca na rede", realizada nos dias 16 e 17 de agosto, o evento teve o maior público de sua história e reuniu mais de 700 pessoas, 

entre educadores, estudantes, escritores e gestores de cultura e educação.

A programação, composta por diálogos com escritores, clubes de leitura, leituras públicas, palestras e outras ações voltadas ao livro, foi sucesso de crítica entre 

os participantes.

"Todos os diálogos foram muito elogiados, com destaque para o com Ilan Brenman, autor de mais de 70 livros que fez uma discussão muito consistente sobre a 

importância da literatura infantil, especialmente os gêneros tradicionais como o conto de fadas, a fábula, o mito. Ele abordou, de maneira muito bem 

fundamentada, a onda do 'politicamente correto'", destacou Mirianzinha Dantas, educadora e coordenadora do IDE.

Para ser realizado, o 12º seminário Potiguar Prazer em Ler contou com as parcerias do Instituto C&A, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Parnamirim, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José de Mipibu, da Secretaria Municipal de Educação de Natal, da Secretaria de Estado da 

Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte, das Editoras Paulinas e Paulus e de instituições apoiadoras, a exemplo da Comunique Editora e da CJA Edições.

 

 

 

Blog de Eliana Lima

 *Revista Bzzz em Natal, Rio e Brasília*

Seminário Potiguar Prazer em Ler tem maior público de sua história

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2LglyUD&amp;data=02%7C01%7C%7C8bef4fb6a72a4d514

74508d607b954a0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636704889899649755&amp;sdata=MOflADzFLRZEUMzSfSpi

N0dVA5QOLmzzXhp1QzHb3%2Bs%3D&amp;reserved=0
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ACONTECEU
Acadêmico Manoel Onofre Júnior
 
 
 

 

                                  

 
 
 
 

 
Acadêmico Manoel Onofre Júnior,   organizou o  livro do seu avô, João Vicente

da Costa,  “Ensaios Escolhidos”, no Sebo Vermelho - Sábado dia 18 de agosto de 2018

 

 



   Momentos  

Ernani Bandeira,  Lívio Oliveira, Leide Câmata Manoel Onofre e Abimael Silva
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REVISTA DA ANRL



DEPOIMENTO

 
 

 

Jonalista Valério Andrade
 

PRIVILÉGIO

 “  Afastado da mídia impressa desde abril de 2016, renovo o meu  agradecimento ao diretor Manoel

Onofre Jr e ao editor Thiago Gonzaga para ingressar no ilustre elenco de colaboradores da revista da

Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Na edição Nº 55, correspondente a abril-junho de 2018, no

artigo “A Vingança do Escritor Contra a Imprensa Carioca”, relato o histórico incidente jornalístico

causado pelo romance “Recordações do Escrivão Isaias Caminha” e que teve como alvo central o Correio

da Manhã.  Retratado como “um êmulo de Tartufo, corrupto e devasso”, Paulo Bittencourt, apesar de ser

advogado, não processou Lima Barreto por “calúnia e difamação”, optou por sepulta-lo nas páginas do

Correio da Manhã. A proibição, iniciada em 1909, perdurou até 1954, depois da morte de Paulo, quando o

escritor Antônio Callado foi nomeado Redator-Chefe do Correio da Manhã”

 

 

 

 

 

DIRETORIA  DA  REVISTA DA ANRL

Acadêmico Diretor Manoel Onofre Jr.

Comunicado

 

“Avisamos aos Acadêmicos que o prazo para o recebimento de

matérias para publicação na Revista da ANRL nº 56 (trimestre -  julho,

agosto  e setembro) encerar-se-á no dia 31 de agosto do corrente ano”

 
 

 
 

Acadêmica  Leide Câmara

Secretária Geral

e-mail: academianrl@gmail.com

e-mail: leide.camara@live.com
 

 

 




