Confira alguns depoimentos dos autores homenageados na Noite dos Escritores
“Agradeço em nome de todos os escritores a homenagem inesquecível e emocionante
que recebemos com a presença de Adélia Maria, representando a Academia
Paranaense de Letras e a apresentação da peça teatral com o tema “Inspiração”
especialmente criada para o evento. Obrigado a Prefeitura de Pinhais e todos os seus
colaboradores que estão dando um exemplo de cidadania e valorização cultural. Este
dia ficará registrado em nosso livro da vida. Esse conjunto de visionários representa a
ideologia, que podemos ser a mudança que queremos ver no mundo.”
Ruisdael Marques, autor do livro “Além da nossa vã filosofia”
“Foi realmente excelente, compartilhar de um momento importante da vida de cada
um de nós escritores. Um exemplo de política pública cultural executada com carinho,
respeito e responsabilidade para com os profissionais das letras. Ótimo mesmo!
Parabéns pela promoção e produção.”
Márcia Mocelin, autora do livro “O Adolescente em conflito com a lei e a socieducação”
“Este evento é uma realidade, fazendo com que sonhos de muitos se tornem possíveis
e conhecidos.”
Atilio Andrade, autor da obra “Passarela: um novo olhar”.
“O Centro Cultural de Pinhais promoveu uma noite inenarrável a seus convidados,
com a apresentação de genuínos talentos da Literatura paranaense! Gente do nosso
Município e de regiões vizinhas. A noite não poderia ter sido melhor, com inúmeros
poetas, escritores, professores, advogados, autoridades e demais apreciadores da boa
cultura dos livros.”
Ligia Christina de Menezes, autora da obra “Girando versos de girassóis”
“Quero cumprimentar os organizadores do evento ‘Noite dos Escritores’, pela iniciativa
de reunir e prestigiar os escritores que moram ou atuam profissionalmente no
Município de Pinhais. Minha avaliação é a melhor possível. Foi um privilégio conhecer
autores tão competentes e com um currículo digno do respeito de todos. Os órgãos
municipais responsáveis pela organização merecem nosso voto louvor. Espero que
eventos como este voltem a se repetir no próximo ano.”
Paulo Roberto de Araujo, autor do livro “A Bíblia e a Gestão de Pessoas”.
“Um dia importante para todos os escritores trocarem entre si conhecimento,
informações e valorização de cada obra. Essa troca também significa levar às escolas,
aos alunos e aos professores o saber, o compreender e, principalmente, a importância
de termos o hábito da leitura. Estimulo a continuidade deste maravilhoso evento!
Parabéns!”

Velocino Fernandes, autor da obra “João Sesmário, a mula e as aulas do avô”
Cresci em Pinhais, rabisquei os meus primeiros traços tortos quando criança, escrevi
uma ou outra historinha em algum caderno velho na adolescência. Era surreal
imaginar minha obra sendo apresentada para o público num palco como foi feito no
ultimo dia 29 de Outubro. A Noite dos Escritores foi um evento no qual a Biblioteca
Pública de Pinhais e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer demonstraram zelo e
carinho pelos escritores. Artistas no geral atravessam um caminho árduo e muitos não
são vistos durante sua trajetória, mas lá, no palco da Noite dos Escritores eu me senti
valorizado e respeitado. Agradeço a todos os idealizadores desse evento.
Idovino Cassol Jr, autor da obra "Armas Vivas e Extragenes"

