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CONVERSA COM O AUTOR 
 
O programa Conversa com Autor tem parceria com a 
Rádio MEC/EBC há um ano. A gravação acontece com 
dois escritores e um mediador toda segunda-feira às 
15h e vai ao ar sempre aos sábados, ao meio-dia, na 
Rádio MEC AM (800 khz). 
 
Dia 01 -  Heliete Vaitsman e Marcus Veras de Faria 

Dia 08 - Hellenice Ferreira e Letícia Sardenberg 

Dia 15 - Marcio Vassalo e Sonia Rosa 

Dia 22 - Alberto Mussa e Godofredo de Oliveira Neto 

Dia 29 - Carolina Estrella e Graciela Mayrink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERÇAS CULTURAIS 
 
 

O projeto Terças Culturais é um evento semanal que acontece 
sempre às 19h com palestras, bate-papo, debates, roda de 
leitura, exibição de filmes, apresentações musicais e outras 
atividades. São convidados escritores, especialistas, 
professores, artistas, ilustradores, estudantes, críticos literários, 
grupos de poesia, contadores de história e gente de destaque 
em produções relacionadas à literatura, ao livro e à leitura. Cada 
evento tem duração média de 1h30 e conta com uma plateia de 
público variado.  
 
DIA 02 – Livros e Autores: 

“FUTEBOL É UMA CAIXINHA DE ARQUÉTIPOS- OU PORQUE 22 

HOMENS CORREM ATRÁS DE UMA BOLA” é um livro dos 

escritores Sérgio Seixas e Lygia Franklin de Oliveira, onde com 

bom humor, poesia e tradições esotéricas eles traçam um perfil 

original sobre o esporte brasileiro favorito das multidões. 

DIA 09 – Leituras Dramatizadas 

Apresentando o monólogo MANUAL DE ANTI-AJUDA, um texto 

inédito do escritor Francisco Nieto, premiado no Concurso de 

Dramaturgia Contemporânea 2014, abordando com ironia e 

lirismo, a auto análise de uma psicóloga. 

DIA 16 – Leituras Musicais: 

Com o DUO VELASCO, integrado pelos jovens e premiados 

violonistas Maria Lúisa Tonácio e Felipe Rodrigues, 

apresentando um rico repertório de obras para solo e duo de 

Chopin, Debussy, Scarlatti, além de autores brasileiros da 

atualidade. 

DIA 23 – Leituras Coreográficas: 

DANÇANDO PALAVRAS – A NARRATIVA COREOGRAFICA 

exibição de vídeos demonstrativos da relação literária com o 

universo da dança, das comédias de Molière a Proust e Lorca 

no século XX, com apresentação do jornalista e crítico de artes 

cênicas, Wagner Correa de Araújo. 

DIA 30 – Criação Literária: 

AS VARIAS FACES DA LITERATURA, com a escritora 

Cláudia Nina que vai falar sobre o processo de criação 

literária através dos livros de sua autoria e do universo 

literário de Clarice Lispector. 

SARAU DA BOCA PRA FORA 
 

Dia 24 - O Sarau homenageará Ivan Junqueira 
A Casa da Leitura recebe, em evento gratuito, saraus 
sempre na última quarta-feira de cada mês, a partir das 
18h30. Desde julho de 2013, em parceria com a 5W, o 
Sarau homenageia um poeta consagrado.  Coordenado 
pelo poeta David Cohen, o Sarau tem sempre quatro 
outros poetas participantes além de contar com a 
contribuição do público presente.  

Casa da Leitura 
Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras, RJ 

(21) 2557-7437 | 2557-7458 
proler.comunicacao@bn.br 

facebook.com/proler.casadaleitura 
 

 

 

 

 

 

 

 


