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Os jornalistas Eurico Cruz e Wellington Alves, diretores do portal de notícias GRU Diário e

responsáveis pelo videocast “GRU em pauta“, entrevistaram o também jornalista Valdir Carleto, atual

presidente da Academia Guarulhense de Letras, entidade que completou 44 anos de fundação no

dia 8 de dezembro.

Respondendo a perguntas dos entrevistadores, Carleto discorreu sobre a história da Academia, sua

gestão, a participação na Bienal do Livro, atividades que têm sido desenvolvidas, di�culdades

superadas e a superar e também sobre os critérios para escolha de novos membros.

Por oportuno, citou os nomes de seis novos membros que tomarão posse na sexta-feira, dia 16/12:

Fátima Gilioli, Heidy Lirio da Cruz, Roberto Samuel, Manoel Monteiro do Espírito Santo Júnior e Darlan

Cruz (Zurc). Devido a compromisso pro�ssional assumido anteriormente, a escritora Luciene Müller

não poderá comparecer à cerimônia e tomará posse quando da primeira reunião ordinária, em 2023.

Valdir Carleto também informou que a próxima gestão, a iniciar-se em 1o. de janeiro, terá como

presidente o acadêmico Mauro dos Santos Oliveira, advogado e atual secretário-geral.
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presidente o acadêmico Mauro dos Santos Oliveira, advogado e atual secretário-geral.

Newsletter Semanal
Receba gratuitamente nossa newsletter com as principais notícias da semana!

Informe seu melhor email... ENVIAR 

Compartilhe

Artigo anterior

Na Vila Rosália buraco aparece dias
depois de nova pavimentação

Próximo artigo

Novos membros tomarão posse na
Academia Guarulhense de Letras na

sexta-feira

VEJA TAMBÉM

Motoqueiros infernizam a vida de
moradores da Vila Moreira

Passagem de ônibus sobe para R$ 5,10
no dia 1o.; sem subsídio iria para R$ 7,85

Proteção Animal de Guarulhos tem 21
�lhotes de cachorro para adoção

CIDADE CIDADE ANIMAIS



siga/curta

28,870
Fãs

3,337
Seguidores

1,654
Seguidores

358
Inscritos

Motoqueiros infernizam a vida
de moradores da Vila Moreira
CIDADE  Valdir Carleto -

28 de dezembro de 2022

Passagem de ônibus sobe para
R$ 5,10 no dia 1o.; sem
subsídio iria para...
CIDADE  Valdir Carleto -

28 de dezembro de 2022

Proteção Animal de Guarulhos
tem 21 �lhotes de cachorro
para adoção
ANIMAIS  Redação Click Guarulhos -

28 de dezembro de 2022

GCM apreende veículo
adulterado, arma e
motocicletas irregulares em
operação
GCM  Redação Click Guarulhos -

28 de dezembro de 2022

Thumelê Festival de Artes está
com inscrições abertas
ARTE  Redação Click Guarulhos -

28 de dezembro de 2022

      

      

SAIBA MAIS

O Click Guarulhos é o seu veículo de notícias e entretenimento da cidade. Fale conosco: contato@clickguarulhos.com.br / (11) 98849-7425 (whatsapp)
ou ligue (11) 2461-9310.

Contato: contato@clickguarulhos.com.br

        

QUEM SOMOS  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  ANUNCIE CONOSCO  CONTATO© 2015-2022 Click Guarulhos / Carleto Editorial. Desenvolvido por Lemonblue Mkt.

    NOTÍCIAS QUEM SOMOS ANUNCIE CONOSCO CONTATO

 REVISTAS  CANAIS  CIDADE  VC REPÓRTER POLÍTICA UTILIDADE PÚBLICA GASTRONOMIA EU CURTO GUARULHOS! GUIA 

https://www.clickguarulhos.com.br/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/cultura-canais/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/literatura/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://api.whatsapp.com/send?text=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras%20%0A%0A%20https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F11%2Fgru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras&url=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F11%2Fgru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras%2F&via=clickguarulhos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/&media=https://www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/Valdir-no-GRU-em-pauta.png&description=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/&title=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras
https://telegram.me/share/url?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/&text=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras
mailto:?subject=GRU%20em%20pauta%20entrevista%20o%20presidente%20da%20Academia%20Guarulhense%20de%20Letras&body=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/
https://i0.wp.com/www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/Valdir-no-GRU-em-pauta.png?fit=1034%2C524&ssl=1
https://api.whatsapp.com/send?text=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras%20%0A%0A%20https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F11%2Fgru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras&url=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F11%2Fgru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras%2F&via=clickguarulhos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/&media=https://www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/Valdir-no-GRU-em-pauta.png&description=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/&title=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras
https://telegram.me/share/url?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/&text=GRU+em+pauta+entrevista+o+presidente+da+Academia+Guarulhense+de+Letras
mailto:?subject=GRU%20em%20pauta%20entrevista%20o%20presidente%20da%20Academia%20Guarulhense%20de%20Letras&body=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/gru-em-pauta-entrevista-o-presidente-da-academia-guarulhense-de-letras/
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/programacao-do-aniversario-de-guarulhos-esta-recheada-de-atracoes
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/11/na-vila-rosalia-buraco-aparece-dias-depois-de-nova-pavimentacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/12/novos-membros-tomarao-posse-na-academia-guarulhense-de-letras-na-sexta-feira/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/motoqueiros-infernizam-a-vida-de-moradores-da-vila-moreira/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/passagem-de-onibus-sobe-para-r-510-no-dia-1o-sem-subsidio-iria-para-r-785/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/protecao-animal-de-guarulhos-tem-21-filhotes-de-cachorro-para-adocao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/motoqueiros-infernizam-a-vida-de-moradores-da-vila-moreira/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/passagem-de-onibus-sobe-para-r-510-no-dia-1o-sem-subsidio-iria-para-r-785/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/protecao-animal-de-guarulhos-tem-21-filhotes-de-cachorro-para-adocao/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/animais/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/motoqueiros-infernizam-a-vida-de-moradores-da-vila-moreira/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/motoqueiros-infernizam-a-vida-de-moradores-da-vila-moreira/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/valdir/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/passagem-de-onibus-sobe-para-r-510-no-dia-1o-sem-subsidio-iria-para-r-785/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/passagem-de-onibus-sobe-para-r-510-no-dia-1o-sem-subsidio-iria-para-r-785/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/valdir/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/protecao-animal-de-guarulhos-tem-21-filhotes-de-cachorro-para-adocao/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/animais/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/protecao-animal-de-guarulhos-tem-21-filhotes-de-cachorro-para-adocao/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/gcm-apreende-veiculo-adulterado-arma-e-motocicletas-irregulares-em-operacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/policia-canais/gcm/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/gcm-apreende-veiculo-adulterado-arma-e-motocicletas-irregulares-em-operacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/thumele-festival-de-artes-esta-com-inscricoes-abertas/
https://www.clickguarulhos.com.br/arte/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/28/thumele-festival-de-artes-esta-com-inscricoes-abertas/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/
mailto:contato@clickguarulhos.com.br
https://www.facebook.com/clickguarulhos
https://www.instagram.com/clickguarulhos
https://www.clickguarulhos.com.br/feed/
https://www.twitter.com/clickguarulhos
https://www.youtube.com/channel/UCBNy5R5B9OZy498pD6rVokA
https://www.clickguarulhos.com.br/quem-somos/
https://www.clickguarulhos.com.br/politica-de-privacidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/anuncie-conosco/
https://www.clickguarulhos.com.br/contato/
https://www.lemonblue.com.br/?utm_source=ClickGuarulhos&utm_medium=site&utm_campaign=linkBot
https://www.facebook.com/clickguarulhos
https://www.instagram.com/clickguarulhos
https://www.twitter.com/clickguarulhos
https://www.youtube.com/channel/UCBNy5R5B9OZy498pD6rVokA
https://www.clickguarulhos.com.br/feed/
https://www.clickguarulhos.com.br/
https://colegioparthenon.com.br/
https://www.soneda.com.br/
https://www.instagram.com/colegioclip/
https://www.aceguarulhos.com.br/
http://wa.link/3hhjlj
https://www.clickguarulhos.com.br/noticias-de-guarulhos/
https://www.clickguarulhos.com.br/quem-somos/
https://www.clickguarulhos.com.br/anuncie-conosco/
https://www.clickguarulhos.com.br/contato/
https://www.clickguarulhos.com.br/
https://www.clickguarulhos.com.br/revistas/
https://www.clickguarulhos.com.br/canais/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/vc-reporter/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/politica/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/utilidade-publica/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/gastronomia/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/eu-curto-guarulhos/
https://www.clickguarulhos.com.br/guia/



