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NESTA EDIÇÃO

COMO FAZER DINHEIRO
FALANDO DA VIDA ALHEIA
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JE NOTÍCIAS
Lamentamos não trazer nesta edição a Agenda Cultural, estreada na edição
anterior. Este escritor, por incrível que pareça, possui computador para
digitar seus trabalhos, uma tarefa diária na ordem de pelo menos quatro
horas diárias, mas não possui internet! Isso mesmo, seu computador não
está acessado à rede. O trabalho de divulgação na internet é realizado em
outro computador, cujo tempo é limitado. Como a divulgação da Agenda
Cultural regional depende de contatos pela internet, não tivemos tempo
suficiente para receber toda a programação e divulgá-la nesta edição.
Esperamos em agosto poder fazê-lo. A equipe do site conta com a
compreensão dos leitores, e acrescenta que este trabalho depende da
colaboração de todos, inclusive de patrocinadores. Leiam na seção sobre
patrocínios, como fazer e a importância de colaborar com este trabalho. O
compromisso do Escritor Piloto, como divulgamos na página inicial do site,
é com a realidade e a transformação socioambiental. Patrocinar os livros e
o site deste escritor é investir na cultura e no futuro da nova geração, pois o
objetivo é criar a consciência do respeito e da atitude. George não escreve
ilusões, mas a realidade, muitas vezes “dura”, mas necessária se quisermos
salvar este planeta das tragédias e crimes diários. Reflitam nos 100 artigos.
Reflitam nos livros. Tudo o que o Escritor Piloto escreve, é para ser
transformado em atitude.
Precisamos de patrocinadores para: possuir internet própria; publicação
de Marvin II e da história de Jéssica e Boy (ambos com 250 páginas);
ampliar o site e mantê-lo na rede; ampliar a pesquisa sobre hábito da leitura
e registrá-la. Existem outros projetos, que serão divulgados no momento
certo. O Escritor Piloto investe recursos próprios neste trabalho cultural de
intercâmbio desde a adolescência (época do Clube Volvo), mas chega um
momento que se não houver consciência e colaboração dos demais, o
trabalho não segue e os prejudicados seremos todos nós. Enquanto o
empresário e o microempresário não aprender a investir em cultura
comprometida com a transformação social, não adiantará ficar reclamando
de crise, impostos, assaltos, sequestros, falta de especialização da mão de
obra, etc. O caminho é fazer parceria com escritores e educadores que estão
em contato direto com o povo e possuem a coragem de criar e transformar
o meio.
Lembramos também que e-mails “suspeitos” são ignorados. Ao entrar em
contato pela primeira vez, deixe claro o assunto.
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A INCRÍVEL INDÚSTRIA DA BISBILHOTAGEM
A pesquisa sobre hábito da leitura encontrou pelo caminho muitas
pessoas (99% do sexo feminino) que alegaram gostar de ler “revistas de
fofocas”. Este mês estive no Bairro Nova Trieste em Jarinu, onde duas
pesquisadas também citaram tais revistas. Essa realidade coincidiu com o
escândalo dos tabloides na Inglaterra, um país que passa ao mundo a
imagem impecável da cultura e da disciplina. Pois é! Povo é povo em
qualquer país, de primeiro ao “quinto mundo”. Mas há um detalhe: a elite
está inserida no “povo”, pois nos bastidores também gosta e bebe da
mesma água.
O mundo ainda não aprendeu a captar recursos para movimentar a
economia sem apelar para a fraqueza humana: criar hábitos nocivos, formar
viciados. O ópio do povo não é somente a tal droga em si. Pode ser o
fanatismo religioso, o fanatismo por um determinado esporte que é mais
saudável aos cofres do que ao corpo do atleta, jogatinas (os famigerados
bingos e similares)...e fofoca! Agora ninguém mais segura a língua. Se
antes da internet as revistas e tabloides já enriqueciam os espertinhos, agora
com as redes sociais e internet ao alcance da maioria, a coisa fugiu do
controle. Não se assustem com o que virá por aí.
O planeta possui mais de seis bilhões de seres humanos. Uma massa que
evoluiu pouco diante da realidade espiritual. É até irônico, já que existem
milhares de religiões para bilhões que oram e meditam diariamente. Tantos
rituais que ainda são incapazes de afastar as pessoas dos ópios da
sociedade, que enriquecem uma minoria que nada faz pelo bem mundial.
Os vícios começam dessa forma: sutis. Coisas que vão dizer: “para que se
preocupar com isso, algo tão insignificante”? O câncer nasce minúsculo.
Em pouco tempo, possui um tamanho razoável e que já compromete para
sempre o corpo. Pode ser retirado inúmeras vezes, suas raízes estão
profundas e sempre dará origem a um novo câncer. Exatamente da mesma
forma ocorre com nossas pequenas manias e vícios. O cérebro é o
comandante. O sujeito pode não fumar, não beber, “não cheirar”. Mas pode
alimentar outra indústria que continua crescendo sutilmente: a indústria da
bisbilhotagem da vida alheia. Por que nos preocupamos com a vida dos
outros se mal conseguimos viver com qualidade de vida? Somos pobres
assalariados, muitas vezes possuímos dons e habilidades que
desconhecemos, podemos crescer e realizar um trabalho formidável à
humanidade...mas não descobrimos isso em nós mesmos porque perdemos
tempo concentrados na vida alheia. Assim, muitos morrem sem conhecer
plenamente a si mesmos. Passam pela vida sem exercer plenamente seus
dons e habilidades porque passaram a vida inteira fuchicando a vida de
celebridades, artistas, jogadores, parentes, vizinhos... Meus pêsames!
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ANIVERSARIANTES DE JULHO
ADRIANA MARIA – JUNDIAÍ
ALAN B. DA SILVA – JUNDIAÍ
ALEXANDRE MARTINS – JUNDIAÍ
ANTONIO CARLOS A. S. – JUNDIAÍ
ANTONIO JOSÉ – JUNDIAÍ
CELSO MARCONDES – JUNDIAÍ
CLÁUDIO MENDES – JUNDIAÍ
DÊNIS C. – JUNDIAÍ
MÁRCIO M. P. – RIO DE JANEIRO
NÍLSON C. – JUNDIAÍ
TONINHO M. – JUNDIAÍ
FABIANO R. – CAMPINAS
SILVIO DE ARAÚJO – SUMARÉ
LUÍZ A. LIMA – JUNDIAÍ
RAPHAEL O. F. – RIO DE JANEIRO
ACÁCIO P. – FRANCO DA ROCHA
ANTONIO AUGUSTO M. – JUNDIAÍ
SÉRGIO C. M. – JUNDIAÍ
SÉRGIO MAURÍCIO – BELO HORIZONTE
LUIZ GUEDES – HORTOLÂNDIA
JOSÉ LUZIA – VÁRZEA PAULISTA
CLEUDENIR – VÁRZEA PAULISTA
FELIPE A. S. – JUNDIAÍ
GUSTAVO L. C. – JUNDIAÍ
HEVERTON B. DA SILVA – JUNDIAÍ
LUÍS MARCELO – JUNDIAÍ

A PASSAGEM PELO MUNDO TEM UM OBJETIVO,
QUE É SERVIR AO MUNDO, VIVER E PERMITIR A
VIDA EM TODAS SUAS FORMAS. ENQUANTO
ESTAMOS AQUI, A MISSÃO CONTINUA. A
AMIZADE É APENAS UMA DAS FORMAS DE
ARTICULAÇÃO DESSA MISSÃO.
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