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k Balé

A companhia The Royal Ballet of Flanders, da
Antuérpia, Bélgica, virá ao Brasil pela primeira
vez e se apresentará em Goiânia no dia 28 de
junho, às 20h30, no Teatro Rio Vermelho. No for-
mato atual, a companhia, com destaque interna-
cional, está em atuação desde 1969. O espetáculo
contará com 23 bailarinos, um diretor artístico e
um diretor de palco. Serão apresentadas quatro
coreografias de dois coreógrafos diferentes, Hans
Van Manen e SidiLarbiCherkaoui. Mais infor-
mações: www.festivaldancagoias.com.br.  

k Negócios 

O presidente da Associação dos Titulares de
Cartórios em Goiás (ATC-GO), Rodrigo Borba,
e o presidente do Colégio Registral do Estado
de Goiás, Igor França, ministram palestra no
1º Congresso Goiano de Direito Imobiliário e
Urbanístico, hoje (3) e amanhã (4), em Caldas
Novas. Na ocasião, será abordada a importância
dos cartórios de registro de imóveis para segu-
rança dos negócios imobiliários. Participarão
advogados, escritores jurídicos, empresários,
investidores, construtores, incorporadores e
loteadores – dentre outros profissionais.

k Música

O aclamado DJ ZehPretim é o nome con-
firmado para o primeiro Bailinho da Sedna
Lounge, nesta sexta-feira (3), a partir das
22h30. O DJ carioca, no auge dos seus 33 anos,
é uma figura conhecida nacionalmente, não
somente pela festa que leva seu codinome, o
Baile ZehPretim, como pela sua sensibilidade
musical e seu repertório, além de sua criativi-
dade e inovação no que faz. 

k EXPRESSAS 

k A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) realiza,
até domingo (5), a 22° edição do Universo Fashion, evento
do curso de Design de Moda.

k O empresário José Wilson Borges, sócio-proprietário
das redes de fastfood Tio Bákinas e Underdog, participa
hoje de bate-papo sobre empreendedorismo na UFG. 

k O presidente do CAU-GO, Arnaldo Mascarenhas Braga,
participa do 1º Congresso Goiano de Direito Imobiliário e
Urbanístico em Caldas Novas. 

k O primeiro smartphone modular do mundo, o LG G5
SpecialEdition, chega hoje ao Fujioka. 

O casal Silvia Umbelino e Reginaldo Abdala em coquetel que
celebrou o lançamento de mais uma coleção da Manga Rosa

A banqueteira
Elaine Moura, do
bufê Accontece,
também
prestigiou
Silvinha e
Reginaldo

Débora Guerra, Rosane Ângelo e Sandra Gontijo 
foram conferir as novidades da coleção 
outono-inverno da marca goiana
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Raduan Nassar vence Prêmio Camões e leva 100 mil euros

A Secretaria de Culturade Portugal diz que sua obra promove consciência política e social contra o autoritarismo

DA AGÊNCIA BRASIL

Secretaria de Estado de Cultura de
Portugal anunciou o escritor brasi-
leiro Raduan Nassar como vencedor

do Prêmio Camões 2016. O autor de Um
Copo de Cólera, Lavoura Arcaica e Menina a
Caminho foi o 12º escritor brasileiro a ga-
nhar o prêmio, um dos mais importantes da
literatura em língua portuguesa. 

Descendente de libaneses, Nassar nas-
ceu no município paulista de Pindorama
em 1935. Ele estudou Letras, Direito e Fi-
losofia na Universidade de São Paulo (USP).
A Secretaria de Cultura de Portugal des-
creve sua obra como “de intervenção, pro-
movendo uma consciência política e social
contra o autoritarismo”.

A estreia de Nassar na literatura foi em
1975, com o lançamento do romance La-
voura Arcaica, que, mais tarde, teve uma
versão cinematográfica. Em 1978, foi pu-
blicado Um Copo de Cólera, que também
foi adaptado para o cinema. Em 1997, o es-
critor publicou a coletânea de contos Me-
nina a Caminho.

Raduan Nassar tem sua obra publicada
no  Brasil pela Companhia das Letras. Com
uma tradução de Um Copo de Cólera pela
editora Penguin Books, no Reino Unido, o
autor integrou este ano a lista de classifica-
dos para concorrer ao Prêmio Internacio-
nal Man Booker.

Sobre o prêmio
Instituído por Portugal e pelo Brasil, o

Prêmio Camões está na 28ª edição. Conce-
dida anualmente a um escritor de língua por-
tuguesa cuja obra tenha contribuído para a
projeção e reconhecimento da língua em
todo o mundo, o prêmio é de 100 mil euros.

A lista de brasileiros premiados, que come-
çou com João Cabral de Melo Neto (1990), in-
clui ainda Rachel de Queiroz (1993), Jorge
Amado (1994), Antonio Cândido (1998), Autran
Dourado (2000), Rubem Fonseca (2003), Lygia
Fagundes Telles (2005), João Ubaldo Ribeiro
(2008), Ferreira Gullar (2010), Dalton Trevisan
(2012) e Alberto da Costa e Silva (2014). No ano
passado, prêmio foi entregue à romancista e
poetisa portuguesa Hélia Correia. 
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