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UBIRATAN LUSTOSA, O COMUNICADOR:  

HOMENAGEM DO CLP AO ILUSTRE ASSOCIADO 
Em evento on-line, marcado para as 18 horas de terça-feira, 7 de junho, o Centro de Letras 

do Paraná homenageará o comunicador, radialista, compositor, poeta, escritor e 

historiador Ubiratan Lustosa, seu associado e que se destaca pelos relevantes serviços 

prestados à cultura paranaense. Além de lembranças da sua atuação, sobretudo no rádio, 

desde a apresentação de programas de auditório à direção de importantes emissoras, serão 

recordadas músicas de sua autoria. Ubiratan fará rápido pronunciamento. A escritora e 

historiadora Zélia Sell terá participação especial nesse evento on-line, aberto a todos que 

desejarem participar diretamente da homenagem. Acesso ao evento: 

https://us02web.zoom.us/j/9961886580 

ID: 996 188 6580    Senha: 5phXuY 

 

 

SÍLVIO MARCOS ANTUNES 

COLOCA POESIA NA CERVEJA 
 

Era só o que faltava! O poeta e músico Sílvio Marcos Antunes – 

membro da Comissão de Serviços ao Associado, da Diretoria do CLP 

– encontrou novo modo de apresentar suas obras: impressas nos rótulos 

de garrafas de cerveja. Ideia bem recebida. Sucesso! 

 

 

ENOIZI LANÇA NOVO LIVRO 

DE FICÇÃO CIENTÍFICA 
A escritora Enoizi E. Soviersovski – que faz parte da Comissão de Eventos Especiais, da 

Diretoria do CLP – lançou, em 19 de maio, em Curitiba, seu segundo livro, intitulado 

“Anuhar, o Guardião do Ar”, uma história de ficção científica com romance. Com 

batalhas interplanetárias, extraterrestres e erotismo espacial, a trama mostra que o planeta 

passa a utilizar nova substância na confecção dos equipamentos de tecnologia, mas 

enfrenta dificuldades com os meios de transporte aéreos. Anuhar, líder dos Guardiões do 

https://us02web.zoom.us/j/9961886580


 

Ar, busca incansavelmente uma solução. Para resolver o problema, ele ousa e ultrapassa 

todos os limites. Em seu estilo, Enoizi nos proporciona uma obra repleta de aventuras. 
Para adquirir o livro físico, entrar em contato com a autora via Inbox ou Direct: 

Facebook: https://www.facebook.com/eesoviersovski/ 

Instagram: https://www.instagram.com/eesoviersovski/ 

O e-book está disponível na Amazon e é gratuito pelo Kindle Unlimited:   

https://tinyurl.com/bp7k2d2   

Para conhecer os demais trabalhos da autora, acessar o site: www.eesoviersovski.com 

 

 

CYROBA E SUAS POESIAS INOVADORAS 
A poetisa Cyroba Cecy Braga de Oliveira Ritzmann – integrante da Comissão de 

Promoção da Literatura Paranaense, da Diretoria do CLP – lançou em maio o livro  

“Quinta: Luz d’Alma”. Inovando sempre, ela é autora de: Ping Pong I (2008), Ping Pong 

II (2012), Ping Pong III (2015), Ping Pong de Trovas (em conjunto com Gislaine Canales, 

de Porto Alegre), Aldravias da Madrugada – Gotas de Sereno (água) (2017), Aldravias 

da Madrugada – Fagulhas de Luz (fogo) (2018), Aldravias da Madrugada – Ecos do 

Silêncio (ar) (2019), Aldravias da Madrugada – Flores do Deserto (terra) (2020), Quinta: 

Novo Alvorecer (2021) e Quinta: Luz d’Alma (2022).  

 

LIVROS DE AUTORES GOIANOS 
Di Magalhães (Divino Ferreira de Magalhães) encaminhou à Biblioteca do CLP 

exemplares de livros de autores goianos: 1) “Versoletrando”, organizado por José 

Domingos; 2) “Goiaz: de arraial a patrimônio mundial”, de Elder de Camargo dos Passos; 

3) “Família Azeredo Bastos – Suas Raízes, Suas Descendências”, de Domingos Azeredo 

Bastos e Ailê Maria Castro de Azeredo Bastos. Atual Diretor de Relações Comunitárias 

do CLP, Di Magalhães é goiano e reside em Curitiba. 
 
 

A FREGUESIA NOVA DA PALMEIRA 
A Biblioteca do CLP recebeu, do autor Marcus Vinicius Molinari Machado, exemplar do 
livro “A Freguesia Nova da Palmeira”. De grande importância para a região e todo o 
Paraná, a obra contextualiza as origens de Palmeira, geográfica e historicamente. 
Natural de Palmeira, o autor é graduado em Odontologia e História e ex-Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira. 
 
 

Importância da anuidade 
A Diretoria enfatiza a importância da anuidade para manutenção do CLP neste 

difícil período de pandemia e solicita a colaboração dos associados para que a 

entidade possa continuar a saldar regularmente seus compromissos financeiros. 
 


