
  
 

 

COLEÇÃO MARCADORES LITERÁRIOS 

RESULTADO 

 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura e da Biblioteca 

Pública Municipal Prof. Bruno Enei, torna público os textos selecionados para a primeira 

edição da Coleção Marcadores Literários. A avaliação foi realizada pelos bibliotecários 

Bruna Cristina Bonini e Carlos Roberto Hernandez. Os textos serão impressos em 

marcadores de páginas a serem distribuídos gratuitamente na Biblioteca Pública como 

forma de incentivo à leitura e valorização dos escritores de Ponta Grossa. 

 

Nome completo Título Poema/haicai 

Dionezine de Fátima Navarro Traduzindo o Infinito 

Quando se aprende 

A interpretar silêncios 

Fala-se todos os idiomas 

Giovana Montes Celinski Cachoeira do rio São Jorge II 

a gente é água que corre: 

constrói caminhos 

entre as pedras da vida 

Guilherme Alves Pedlowski Astronauta 

Amo os teus cabelos de sol nascendo 
Amo tua alma, resplandecente, com brilho de lua cheia 
Amo teus olhos de estrela 
Amo tuas curvas de sol se pondo 
Amo cada átomo apaixonado,  
que se abraça ao outro e te dá forma 
Sou astronauta, que se perde, na volta... 
Do que não há, do que não foi, do que talvez nunca 
será. 

João Francisco R. de Abreu Junior Sem título 

Cada livro é uma história em nossas mãos, 

Toda leitura é fonte de transformação! 

A cada página, mais conhecimento, 

Inspiração para o mundo em movimento! 
 

Juliana B. de Mello da Silva Movimento é equilíbrio 
A vida é o como passeio de bicicleta. É um movimento 
contínuo, por diferentes paisagens. Não dá pra parar 
de pedalar. Quem para perde o equilíbrio. 

Luísa Cristina dos Santos Fontes Sem título 

menininho frágil 

pelos livros 

salvo do naufrágio 



  
 

Luiz Fernando Cheres Sem título 
sob o vento suave deste outono 
a folha cai 
último milagre da vida 

Rosicler Antoniácomi Alves Gomes Sem título 

Pensamentos movem 

Mentes que transformam mundos 

E constroem sonhos 

Rosilene Tramontin Novo Tempo 

O planeta dança 

Ares de transformação 

Nessa Nova Era. 

Rossana Maria Barbisan Zinser Sem título 
Coração ressentido 
Alado e perdido 
Transmutação da alma 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 15 de junho de 2020. 


