AÇÕES INTEGRADAS EM PROL DE UMA HUMANIDADE REALMENTE MELHOR.
ACADEMIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Para melhor servir, diuturnamente...
ESTAMOS TRABALHANDO INCANSAVELMENTE.
Em defesa do bem que garante a continuidade de positivas relações
institucionais. Pelo resgate de valores essenciais ao aprimoramento
intelectual, moral, psíquico, emocional, filosófico, espiritual, religioso, cultural,
familiar, social, profissional, artístico, esportivo, técnico e também político do
ser humano, enquanto agente ativo, mantenedor e/ou construtor de uma vida
melhor para todos. Por isso, contamos com o seu apoio e preferência.
**************************************************************
Seja + um forte ELO nessa necessária corrente de construtores do bem
universal!
Pois sabemos que o Progresso e a Paz Mundial dependem de excelentes ações,
até mesmo isoladas, por parte daqueles (as) que visam um futuro melhor,
solidária e coletivamente falando.

AÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA
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AÇÕES INTEGRADAS EM PROL DE UMA HUMANIDADE REALMENTE MELHOR.
ACADEMIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
No site oficial da Academia de Letras do Brasil/ALB-Sede Nacional
AÇÃO
LITERÁRIA
BRASILEIRA
e
ACADEMIA
INFANTO
JUVENIL - Presidentes da ALB Internacional, Regionais, Estaduais e
Municipais, Membros Imortais, Cientistas, Professores, Profissionais Liberais,
Políticos e profissionais de todos os segmentos que compõem a Grande
Sociedade Brasileira, para o início de um Novo Tempo na vida sociopolítica
brasileira, necessita-se de ações objetivas, voltadas a formação e
fortalecimento do Ser Ético e Moral, em especial, na criança e adolescente.
Por esta razão, nosso Confrade, Imortal, Dr. Ildeu Ferreira, nos últimos anos,
tem dedicado significativa parte de seu tempo, a organização de uma ação
que pudesse contar com o aval, não apenas da Academia de Letras do
Brasil, como também, de todas as organizações culturais do Brasil. Assim,
sob esta máxima, na pessoa de nosso escritor e jornalista, Imortal, Dr. Ildeu
Ferreira - Ph.I., a Academia de Letras do Brasil disponibiliza à Nação e
juventude brasileira, a possibilidade de um veículo sistêmico, capaz de auxiliar
eficazmente, neste momento de construção de uma Identidade para o Brasil.
Clique sobre um dos links e participe ativamente da AÇÃO LITERÁRIA
BRASILEIRA. Ainda, a partir das orientações e materiais disponibilizados,
crie uma Academia Infanto Juvenil em sua Escola, Organização Cultural ou
Município. Vamos, juntos, dar uma nova Identidade para o Brasil (Mário
Carabajal - Presidente Fundador/ALB) < 02/10/2016 >

Dieu avec nous!
Seja vigilante, não adormeça, pois, a LEI MAIOR não socorre aqueles (as)
que dormem...
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