
     

REUNIÃO SINDESCRITORES               Nº___03____ 

 

DATA: 08/02/2019              PAUTA: Proposta de eventos com organização do Sindescritores (1º 

semestre de 2019) 

Estavam presentes:    

O presidente do Sindescritores, Marcos Linhares, o secretário-geral, Rodrigo Duhau, e o diretor de 

Audiovisual, Raul Balesta  

Principais demandas apontadas  

Apontamento de eventos para 2019, principalmente com foco nos 40 anos do Sindescritores. 

Durante a reunião, foram sugeridos possíveis eventos para o primeiro semestre.  

 

Sugestões de Eventos* 

 

O quê Como  Quem Quando ok 

1.  Comemoração dos 40 
anos do Sindescritores 
 

Convidar ex-presidentes do 
Sindicato para uma mesa-
redonda sobre a história da 
literatura do DF. O evento 
marcará um ano de 
celebrações do 40º 
aniversário da entidade 

Rodrigo Duhau 
ficará responsável 
por convidar os ex-
presidentes 

9/3, às 10h, na 
sede do 
Sindescritores 

 

2.  Minicurso: “A reescrita 
para aprimorar seu texto”  
 

Curso em dois módulos 
(teoria e prática). Cada 
módulo tem duração de 
quatro horas 

Cácia Leal 16 e 23 de 
março, na 
sede do 
Sindescritores 
(consultar a 
proponente, 
pois o primeiro 
dia do curso 
dar-se-á no 
sábado de 
carnaval 

 

3. Encontro Literário do 

Sindicato dos Escritores do 
DF e a Embaixada 
de El Salvador 
 

Duração de 3h.   Meire Fernandes(Resp.) 
Coral Alegria 
-Anderson Braga Horta 
-Santiago Naud 
- Nestor Kirjner (In 
Memorian – filho dele) 
- Lilia Diniz 
-  João Doederlein 
Membros Comunidade 
Salvadorenha Brasília 
lerão poemas de 
-Claudia Lars 

20 de março de 
2019, na Sede 
da Embaixada 
de El Salvador.   
 

 
  



 

* Os cursos terão certificados digitais, com a assinatura do presidente e do secretário-geral do 

Sindescritores.  

Obs.1: Haverá, ainda, uma palestra sobre meio ambiente e poesia com o escritor Nicolas Behr. A 

data será definida.  

Obs.2: Haverá, também, um evento literário em comemoração ao Dia do Índio (19 de abril).  

Obs.3: Vale destacar que os nomes colocados nesta ata são sugestões, visto que os mesmos 

precisam ser confirmados.    

-Salarrue 
-Alfredo Espino 
-Roque Dalton 
-Alberto Masferrer 
 

3. Palestra: “A poesia 
de/em Brasília” 

Duração de 1h.  Palestra 
aberta ao público 

Augusto Niemar 29 de março, na 
UnB (em 
confirmação o 
lugar) 

 
  

4. Minicurso: “A poesia 
de/em Brasília”  

Duração de quatro horas, das 
14h às 18h 

Augusto Niemar 6 de abril, no 
Instituto 
Federal de 
Brasília (IFB) 

 

5. Evento literário em 
comemoração ao 
aniversário de Brasília 

Mesa-redonda sobre a 
literatura do Distrito Federal, 
a princípio com os seguintes 
convidados: Wílon Wander 
Lopes, Napoleão Valadares, 
Adirson Vasconcelos, entre 
outros.  

Marcos Linhares  13 de abril, 
evento a ser 
realizado no 
IHGB 

 
 

6. Eventos em 
comemoração ao Dia 
Nacional do Livro Infantil 
e Dia de Monteiro Lobato 

Apresentações relacionadas 
à literatura infantil  

Organização das 
diretorias de 
Formação e 
Capacitação e de 
Literatura Infantil 

20 de abril  

7. Evento: “Literatura do 
Século XXI”, em 
comemoração ao Dia da 
Literatura Brasileira 
 

Mesa-redonda, a princípio 
com Tagore, Maurício 
Gomyde, entre outros 

Organização das 
diretorias de 
Formação e 
Capacitação e de 
Eventos 

6 de maio, na 
Câmara 
Legislativa do 
Distrito Federal  

 

8. Evento sobre literatura 
infantil 
 

Live com as escritoras Gacy 
Simas e Verônica Vincenza 

Organização das 
diretorias de 
Formação e 
Capacitação e de 
Literatura Infantil 

25 de maio  

9. Feira do Livro de 
Brasília  

Evento a se realizar em 
junho, com estande do 
Sindescritores 

Todos 7 a 16 de junho  

10. Próxima reunião de 
diretoria 

Reunião para apresentação 
de propostas de eventos para 
o segundo semestre 

Todos 28 de fevereiro   


