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No dia 16 de dezembro, na Unidade 4 do Colégio Parthenon, na Vila Augusta, a Academia

Guarulhense de Letras comemorou 44 anos de fundação, completados em 8 de dezembro, e deu

posse a cinco novos membros. O evento contou com a presença do vice-prefeito e secretário da

Cultura, Jesus Roque Freitas; dos vereadores Rômulo Ornelas e Janete Pietá; e dos ex-vereadores

Sebastião Alemão, Eduardo Kamei Yukisaki e Samuel Vasconcelos. O professor Jesus e o vereador

Rômulo �zeram uso da palavra, enaltecendo o quanto é válida a existência de organizações da

sociedade civil trabalhando paralelamente ao setor público em benefício da cultura e da educação.

Foram empossados: a jornalista e escritora Fátima Gilioli, tendo como patrona de sua cadeira Cecília

Meireles; a psicopedagoga Heidy Lirio da Cruz, tendo como patrono José Manuel Mateos Martinez; o

jornalista, escritor  e apresentador Roberto Samuel da Silva, tendo como patrono Cornélio Pires; o

músico, militar da Aeronáutica, escritor e editor Manoel Monteiro do Espírito Santo Júnior, tendo

como patrono Cassiano Ricardo; e o escritor Darlan Zurc (Cruz), que terá como patrono Ary Baddini

Tavares. Também escolhida para fazer parte da AGL, a escritora Luciene Vignoli Müller, que terá

como patrono Edinaldo Couto, não pôde comparecer devido a compromisso pro�ssional

anteriormente assumido em Recife (PE). Ao tomar posse, cada um dos novos membros falou sobre

o patrono de sua cadeira, bem como sobre sua percepção a respeito da importância da defesa da

literatura no âmbito da cidade, principalmente perante as populações mais jovens.

A solenidade foi abrilhantada por números musicais apresentados por Gilberto de Sucesso, da banda

Capitão Albatroz; e por Hélio Doyle Pereira e Enzo França, ambos do Conservatório Musical de

Guarulhos, sob direção do maestro Armando Attilio Colacioppo Sobrinho e de Wilma Colacioppo.

Pela entidade, manifestaram-se o orador o�cial, José Augusto Rodrigues Pinheiro; e os acadêmicos

José Roberto Jerônimo e Fernando Canto Berzaghi. O presidente Valdir Carleto, cujo mandato se

encerra em 31 de dezembro, transmitiu informalmente o cargo ao secretário-geral, Mauro dos Santos

Oliveira, que assume a presidência a partir de 1 de janeiro. Citou que, apesar de que gostaria de ter

podido realizar mais durante sua gestão, prejudicada pelos efeitos da pandemia, entende que a

Academia cumpriu dentro do possível sua missão de levar às escolas uma mensagem de incentivo

ao hábito da leitura e da escrita, com destacada participação na Bienal do Livro. Agradeceu o apoio

dos membros da Academia e aos colegas dos veículos de comunicação que contribuíram para

tornar a entidade mais conhecida pelos guarulhenses.

Mauro cumprimentou os novos componentes, disse sentir-se honrado pela escolha para dirigir a AGL

por dois anos e que conta com a ajuda de todos para uma boa gestão, “porque ninguém faz nada

sozinho”.

Concluindo a solenidade, ocorreu o lançamento da edição nº 24 da Revista da Academia

Guarulhense de Letras, contendo poemas, artigos e crônicas de diversos autores, que autografaram

exemplares para o público que prestigiou o evento.

Convidados e membros da Academia em momento de descontração

Acadêmico Jacques Miranda dá
posse a Heidy Lírio

Acadêmico Gil Campos dá posse a
Fátima Gilioli

Acadêmica Jandilisa Grassano dá
posse a Roberto Samuel

Acadêmica Teresinha Maltez dá
posse a Manoel Monteiro Jr.

Acadêmico Bosco Maciel dá posse a
Darlan Zurc

Mauro dos Santos Oliveira, Fábio
Cardoso dos Santos, Jandilisa
Grassano, Heidy Lírio, Yannick
Bassuma e Wellington Alves

TAGS Academia Guarulhense de Letras escritores de Guarulhos

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

Informe seu melhor email... ENVIAR 

Compartilhe

Artigo anterior

Florianópolis comemora a virada do ano
de mais de 60 lugares do mundo

Próximo artigo

Coleta de lixo residencial segue normal
neste sábado, véspera de Ano Novo

VEJA TAMBÉM

O Elvis Presley guarulhense Adam
Roman fará show no Adamastor no dia
29

40 jovens da Fundação Casa prestam
vestibular da Fatec

Recarga de Bilhete Único Escolar em
Guarulhos é mantida em janeiro

CIDADE CIDADE CIDADE



siga/curta

28,870
Fãs

3,337
Seguidores

1,664
Seguidores

358
Inscritos

Maior roda-gigante da América
Latina em São Paulo é a nova
opção de passeio
LAZER  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

O Elvis Presley guarulhense
Adam Roman fará show no
Adamastor no dia 29
CIDADE  Valdir Carleto -

7 de janeiro de 2023

Museu Casa de Portinari tem
programação especial para as
férias de janeiro
ARTE  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

40 jovens da Fundação Casa
prestam vestibular da Fatec
CIDADE  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

Recarga de Bilhete Único
Escolar em Guarulhos é
mantida em janeiro
CIDADE  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

      

      

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© 2015-2023 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/destaque/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://api.whatsapp.com/send?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros%20%0A%0A%20https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros&url=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F&via=clickguarulhos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&media=https://www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/novos-academicos-galeria.jpeg&description=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&title=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://telegram.me/share/url?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
mailto:?subject=Academia%20Guarulhense%20de%20Letras%20deu%20posse%20a%20cinco%20novos%20membros&body=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://i0.wp.com/www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/novos-academicos-galeria.jpeg?fit=1280%2C720&ssl=1
https://www.clickguarulhos.com.br/tag/academia-guarulhense-de-letras/
https://www.clickguarulhos.com.br/tag/escritores-de-guarulhos/
https://api.whatsapp.com/send?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros%20%0A%0A%20https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros&url=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F&via=clickguarulhos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&media=https://www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/novos-academicos-galeria.jpeg&description=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&title=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://telegram.me/share/url?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
mailto:?subject=Academia%20Guarulhense%20de%20Letras%20deu%20posse%20a%20cinco%20novos%20membros&body=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/florianopolis-comemora-a-virada-do-ano-de-mais-de-60-lugares-do-mundo/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/coleta-de-lixo-residencial-segue-normal-neste-sabado-vespera-de-ano-novo/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/maior-roda-gigante-da-america-latina-em-sao-paulo-e-a-nova-opcao-de-passeio/
https://www.clickguarulhos.com.br/lazer/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/maior-roda-gigante-da-america-latina-em-sao-paulo-e-a-nova-opcao-de-passeio/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/valdir/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/museu-casa-de-portinari-tem-programacao-especial-para-as-ferias-de-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/arte/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/museu-casa-de-portinari-tem-programacao-especial-para-as-ferias-de-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
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://www.colegiocarbonell.com.br/
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/guarulhos-vai-adotar-uma-nova-marca-turistica
https://www.facebook.com/manutencaonovaera
https://goo.gl/aAQe6P
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/


Início  CIDADE  Academia Guarulhense de Letras deu posse a cinco novos membros

CIDADE CANAIS CULTURA DESTAQUE

Academia Guarulhense de Letras
deu posse a cinco novos
membros
Por Redação Click Guarulhos 31 de dezembro de 2022

 

No dia 16 de dezembro, na Unidade 4 do Colégio Parthenon, na Vila Augusta, a Academia

Guarulhense de Letras comemorou 44 anos de fundação, completados em 8 de dezembro, e deu

posse a cinco novos membros. O evento contou com a presença do vice-prefeito e secretário da

Cultura, Jesus Roque Freitas; dos vereadores Rômulo Ornelas e Janete Pietá; e dos ex-vereadores

Sebastião Alemão, Eduardo Kamei Yukisaki e Samuel Vasconcelos. O professor Jesus e o vereador

Rômulo �zeram uso da palavra, enaltecendo o quanto é válida a existência de organizações da

sociedade civil trabalhando paralelamente ao setor público em benefício da cultura e da educação.

Foram empossados: a jornalista e escritora Fátima Gilioli, tendo como patrona de sua cadeira Cecília

Meireles; a psicopedagoga Heidy Lirio da Cruz, tendo como patrono José Manuel Mateos Martinez; o

jornalista, escritor  e apresentador Roberto Samuel da Silva, tendo como patrono Cornélio Pires; o

músico, militar da Aeronáutica, escritor e editor Manoel Monteiro do Espírito Santo Júnior, tendo

como patrono Cassiano Ricardo; e o escritor Darlan Zurc (Cruz), que terá como patrono Ary Baddini

Tavares. Também escolhida para fazer parte da AGL, a escritora Luciene Vignoli Müller, que terá

como patrono Edinaldo Couto, não pôde comparecer devido a compromisso pro�ssional

anteriormente assumido em Recife (PE). Ao tomar posse, cada um dos novos membros falou sobre

o patrono de sua cadeira, bem como sobre sua percepção a respeito da importância da defesa da

literatura no âmbito da cidade, principalmente perante as populações mais jovens.

A solenidade foi abrilhantada por números musicais apresentados por Gilberto de Sucesso, da banda

Capitão Albatroz; e por Hélio Doyle Pereira e Enzo França, ambos do Conservatório Musical de

Guarulhos, sob direção do maestro Armando Attilio Colacioppo Sobrinho e de Wilma Colacioppo.

Pela entidade, manifestaram-se o orador o�cial, José Augusto Rodrigues Pinheiro; e os acadêmicos

José Roberto Jerônimo e Fernando Canto Berzaghi. O presidente Valdir Carleto, cujo mandato se

encerra em 31 de dezembro, transmitiu informalmente o cargo ao secretário-geral, Mauro dos Santos

Oliveira, que assume a presidência a partir de 1 de janeiro. Citou que, apesar de que gostaria de ter

podido realizar mais durante sua gestão, prejudicada pelos efeitos da pandemia, entende que a

Academia cumpriu dentro do possível sua missão de levar às escolas uma mensagem de incentivo

ao hábito da leitura e da escrita, com destacada participação na Bienal do Livro. Agradeceu o apoio

dos membros da Academia e aos colegas dos veículos de comunicação que contribuíram para

tornar a entidade mais conhecida pelos guarulhenses.

Mauro cumprimentou os novos componentes, disse sentir-se honrado pela escolha para dirigir a AGL

por dois anos e que conta com a ajuda de todos para uma boa gestão, “porque ninguém faz nada

sozinho”.

Concluindo a solenidade, ocorreu o lançamento da edição nº 24 da Revista da Academia

Guarulhense de Letras, contendo poemas, artigos e crônicas de diversos autores, que autografaram

exemplares para o público que prestigiou o evento.

Convidados e membros da Academia em momento de descontração

Acadêmico Jacques Miranda dá
posse a Heidy Lírio

Acadêmico Gil Campos dá posse a
Fátima Gilioli

Acadêmica Jandilisa Grassano dá
posse a Roberto Samuel

Acadêmica Teresinha Maltez dá
posse a Manoel Monteiro Jr.

Acadêmico Bosco Maciel dá posse a
Darlan Zurc

Mauro dos Santos Oliveira, Fábio
Cardoso dos Santos, Jandilisa
Grassano, Heidy Lírio, Yannick
Bassuma e Wellington Alves

TAGS Academia Guarulhense de Letras escritores de Guarulhos

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

Informe seu melhor email... ENVIAR 

Compartilhe

Artigo anterior

Florianópolis comemora a virada do ano
de mais de 60 lugares do mundo

Próximo artigo

Coleta de lixo residencial segue normal
neste sábado, véspera de Ano Novo

VEJA TAMBÉM

O Elvis Presley guarulhense Adam
Roman fará show no Adamastor no dia
29

40 jovens da Fundação Casa prestam
vestibular da Fatec

Recarga de Bilhete Único Escolar em
Guarulhos é mantida em janeiro

CIDADE CIDADE CIDADE



siga/curta

28,870
Fãs

3,337
Seguidores

1,664
Seguidores

358
Inscritos

Maior roda-gigante da América
Latina em São Paulo é a nova
opção de passeio
LAZER  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

O Elvis Presley guarulhense
Adam Roman fará show no
Adamastor no dia 29
CIDADE  Valdir Carleto -

7 de janeiro de 2023

Museu Casa de Portinari tem
programação especial para as
férias de janeiro
ARTE  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

40 jovens da Fundação Casa
prestam vestibular da Fatec
CIDADE  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

Recarga de Bilhete Único
Escolar em Guarulhos é
mantida em janeiro
CIDADE  Redação Click Guarulhos -

7 de janeiro de 2023

      

      

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© 2015-2023 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/destaque/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://api.whatsapp.com/send?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros%20%0A%0A%20https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros&url=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F&via=clickguarulhos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&media=https://www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/novos-academicos-galeria.jpeg&description=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&title=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://telegram.me/share/url?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
mailto:?subject=Academia%20Guarulhense%20de%20Letras%20deu%20posse%20a%20cinco%20novos%20membros&body=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://i0.wp.com/www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/novos-academicos-galeria.jpeg?fit=1280%2C720&ssl=1
https://www.clickguarulhos.com.br/tag/academia-guarulhense-de-letras/
https://www.clickguarulhos.com.br/tag/escritores-de-guarulhos/
https://api.whatsapp.com/send?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros%20%0A%0A%20https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros&url=https%3A%2F%2Fwww.clickguarulhos.com.br%2F2022%2F12%2F31%2Facademia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros%2F&via=clickguarulhos
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&media=https://www.clickguarulhos.com.br/wp-content/uploads/2022/12/novos-academicos-galeria.jpeg&description=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&title=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
https://telegram.me/share/url?url=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/&text=Academia+Guarulhense+de+Letras+deu+posse+a+cinco+novos+membros
mailto:?subject=Academia%20Guarulhense%20de%20Letras%20deu%20posse%20a%20cinco%20novos%20membros&body=https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/academia-guarulhense-de-letras-deu-posse-a-cinco-novos-membros/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/florianopolis-comemora-a-virada-do-ano-de-mais-de-60-lugares-do-mundo/
https://www.clickguarulhos.com.br/2022/12/31/coleta-de-lixo-residencial-segue-normal-neste-sabado-vespera-de-ano-novo/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/maior-roda-gigante-da-america-latina-em-sao-paulo-e-a-nova-opcao-de-passeio/
https://www.clickguarulhos.com.br/lazer/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/maior-roda-gigante-da-america-latina-em-sao-paulo-e-a-nova-opcao-de-passeio/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/o-elvis-presley-guarulhense-adam-roman-fara-show-no-adamastor-no-dia-29/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/valdir/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/museu-casa-de-portinari-tem-programacao-especial-para-as-ferias-de-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/arte/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/museu-casa-de-portinari-tem-programacao-especial-para-as-ferias-de-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/40-jovens-da-fundacao-casa-prestam-vestibular-da-fatec/
https://www.clickguarulhos.com.br/author/redacao/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
https://www.clickguarulhos.com.br/cidade/
https://www.clickguarulhos.com.br/2023/01/07/recarga-de-bilhete-unico-escolar-em-guarulhos-e-mantida-em-janeiro/
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://www.colegiocarbonell.com.br/
https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/guarulhos-vai-adotar-uma-nova-marca-turistica
https://www.facebook.com/manutencaonovaera
https://goo.gl/aAQe6P
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/



