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Noélio Duarte,
hoje a estrela é você!
oélio Duarte é conquistense de coração e está
radicado na cidade do Rio de janeiro há 35 anos.
Casado com a Pediatra Josélia Duarte e tem
duas filhas, Juliana e Ana Carolina Duarte.
Escritor, Poeta, Educador, Palestrante, Conferencista
Internacional, Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta, Teólogo,
Neurolinguista em voz humana, Comunicação Interpessoal, Fonoterapia e Oratória motivacional.
Escreveu 21 livros . É membro titular da Academia
Evangélica de Letras do Brasil AELB, desde setembro de
2003.
Nos últimos dez anos tem se dedicado a ajudar pessoas
levantando-as a "descobrir" talentos escondidos e têm
mostrado a vantagem de se apresentar aquele lado escondido e positivo "apagado" peças situações negativas da
vida e entende que por isto, milhões de pessoas não conseguem a tão sonhada realização pessoal e profissional.

N

Lançamento do livro.
"VOCE PODE FALAR MELHOR"
(Noélio Duarte, Editora United Press - SP)

N

o dia 23 de janeiro de 2008, o autor Noélio Duarte, esteve em Vitória da
Conquista para o lançamento da nova edição de seu livro "Você Pode
Falar Melhor", em sua 4ª edição e 8ª reimpressão. Considerando que
cada edição e impressão envolvem 5.000 volumes, estamos diante de
um livro vitorioso, com um total de 40.000 cópias comercializadas. Em um pais
onde a leitura não é um hábito estimulado (e nem facilitada), o autor pode ser considerado um best-seller em seu segmento literário. O autor detém 19 outros títulos
literários, alguns com edição esgotadas e outros já agendados para a publicação
nos próximos meses.
Os textos de seu livro são objetivos (e por isto mesmo muito acessíveis), veiculando a idéia de que a palavra é a principal ferramenta da comunicação. Esclarece, também, que ao apresentar um projeto, efetuar uma venda, expor um argumento, falar para auditórios diversos com o objetivo de convencer, é preciso
manejar esta ferramenta com eficiência para que a comunicação se estabeleça e
os objetivos sejam alcançados.
Numa visão geral, o autor esclarece que não se trata apenas dos aspectos
morfológicos, teóricos, técnicos e mecânicos do ato de falar, mas vai além, informando, orientando, aconselhando e advertindo quanto à saúde da voz e a sua
correta utilização. O texto convida o leitor a viajar pela garganta e pelos órgãos
envolvidos no processo formador da voz e criadores da capacidade humana de,
mais que emitir sons, falar!
Em janeiro de 2008, o autor nos brindou com o livro O INCRIVEL PODER DA
MOTIVAÇÃO, ora em 2ª edição, sendo considerado o mais vendido em seu segmento. O texto apresenta uma forma inusitada em nossa literatura: fábulas como
agentes da transformação pessoal. Desta forma, o autor pretende trabalhar a
questão do planejamento pessoal, estimulando pessoas a tornarem a vida mais
produtiva, investindo em projetos pessoais em áreas distintas como: profissão,
educação, família, finanças, relacionamentos e espiritualidade.
Os textos de Noélio Duarte são estímulos contínuos ao crescimento pessoal,
motivacional, emocional e intelectual.

Noélio Duarte, um escritor de sucesso, cujo corpo vive
na cidade do Rio de Janeiro, mas o coração continua
preso a vitória da conquista.

Entrevista com Noélio Duarte, Escritor e Comunicador
Norma Eliete- Como foi a sua trajetória acadêmica?
Noélio Duarte - Em 1971, fui morar e
estudar na cidade do Rio de Janeiro, visando conquistar alguns sonhos, entre eles o
de ser um escritor. Em 1973 fui aprovado
em concurso de vestibular unificado e
comecei a cursar Fonoaudiologia na PUCPetrópolis, e quatro anos depois, conclui.
Em seguida vieram o cursos de Fisioterapia e Teologia e as especializações em
Voz humana e Comunicação Empresarial
(Fonoaudiologia) e Eletroterapia e Dor
Crônica (Fisioterapia). A seguir, vieram as
aprovações em concursos públicos para a
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro, onde continuo atuando.
NE - E a trajetória Literária, quando
teve início?
ND - Desde a minha infância e adolescência, vividas em Vitória da Conquista,
tive acesso a muitos livros, herança maravilhosa do meu pai, Pastor Belmiro Duarte. E a contínua leitura, ajudou-me na
produção de meus primeiros textos, as
poesias. Na Escola Normal, onde estudei
(1º e 2º graus), havia muito incentivo a
cultura e os primeiros textos poéticos,
pude apresentá-los ali, alguns até recebendo prêmios. Claro, a 1ª Igreja Batista
de V. Conquista teve papel decisivo, para
o aprimoramento da vida literária, estimulando a produção literária. Já no Rio
de Janeiro, participei de muitos eventos
culturais e concursos, recebendo muitos
prêmios. Assim, vieram as primeiras
publicações, nos anos 90 (textos poéticos) e depois os livros técnicos e motivacionais. Atualmente sou contratado de
duas grandes editoras nacionais: A Thomas Nelson Editora e United Press que
publicam meus livros.
NE - O que lhe deixa mais realizado
como escritor?
ND - Todo escritor sonha ver os seus
textos divulgados em todos os segmentos sociais. Mas foi trabalhando na área
motivacional que constatei o quanto
pude ser útil e ajudar pessoas a mudarem seus discursos: de sofredores se tornaram vencedores, aprendendo a lidar
com situações adversas, uma luta trava-

da internamente. A
minha literatura tem
ajudado pessoas a
verem a vida com o
olhar das possibilidades que todas pessoas tem.
NE - Neste ano,
quais as novas
publicações?
ND - Este é um
ano de muitas novidades para o mercado editorial. No início de Fevereiro,
será publicado pela
Thomas Nelson Edi- Josélia Duarte (esposa) e Noélio Duarte
tora, o livro "Receitas de Jesus Para
Uma Vida Melhor", uma releitura das programa Reencontro, que vai ao ar todos
Bem-aventuranças de Jesus; em abril, a os sábados, às 7:45 da manhã (horário do
Editora United Press publicará o livro Rio de Janeiro) e captado aqui em Con"Você Pode Estudar Melhor", um livro quista por parabólicas (canal 2). É um
sobre a metodologia do estudo para alu- programa focado nas necessidades humanos, pais e professores; em julho, será nas e que utiliza uma linguagem simples
publicado o livro "Auto-Ajuda, mas com e objetiva. Trabalhamos com especialisajuda do Alto" e em setembro um novo tas que em seus quadros apresentam orienlivro sobre "Oratória Motivacional". Por- tações contextualizadas.
tanto, um ano de muitas colheitas.
NE - Que mensagem você deixa para
os
conquistenses?
NE - Temos informações de que seus
ND
- Quando residi em Conquista, eu
cursos no Rio de Janeiro, são de gransonhador
pobre; mas pela Graça de Deus,
de sucesso. Quais são e como funcioo
sonho
foi
maior do que as crises e difinam?
culdades
e
hoje
tenho uma história para
ND - Os textos publicados na área da
contar.
Aquele
discurso
de que "pobre
Comunicação Humana, levaram-me a
não
tem
vez",
é
totalmente
mentiroso!
organizar cursos nas áreas da Oratória
Quando
uma
pessoa
tem
um
sonho
e como
Jurídica, Leitura Dinâmica, Liderança
aliado
a
pessoa
de
Jesus
Cristo,
tudo
se
Motivacional, Metodologia do Estudo e
Técnicas de Apresentações Pessoais. Os torna mais fácil. As lutas e barreiras nunca
cursos são ministrados em Universidades, vão deixar de existir, mas a Presença
Núcleos Empresariais, Organizações reli- Gloriosa do Mestre nos outorga uma coragiosas. Atualmente esses cursos se torna- gem extra, um poder sobrenatural que
ram móveis podendo ser ministrados em nada e ninguém pode nos impedir. Portodas as regiões do Brasil. Geralmente tanto é necessário um sonho e um Deus
tem carga horária reduzida, possibilitando para crer. Eu sonhei e ousei crer... Foi
assim ampla participação. Pretendo trazê- Jesus Cristo que disse: "Se creres, verás a
los para Vitória da Conquista, ainda neste glória de Deus".
primeiro semestre.
NE - E a televisão?
Contato com Dr. Noélio Duarte
ND - Sim, desde maio de 2000 atuo na Assessora Norma Eliete: celular:
TV Brasil (Ex-TVE) e à partir de 2004 (77)9989-6124
fui convidado para dirigir e apresentar o e-mail:normaeliete@yahoo.com.br

Mário, Norma, Noélio, Josélia
Duarte e Fidelsina (mãe)

Josélia, Noélio e Rubenailde

Conservatório
de Música
Frederic Chopin
Convênio Cultural com o
Centro Universitário - Conservatório Brasileiro
de Música -RJ

"Educando através da Música"

CURSOS:
Piano - Teclado - Acordeão
Violão - Cavaquinho - Viola Caipira
Guitarra - Contra - Baixo
Violino - Violoncelo - Viola de Arco
Flauta Doce - Flauta Transversal
Gaita - Bateria
Técnica Vocal - Regência
Música de Câmara
Musicalização
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Matriz - Avenida Crescêncio Silveira - 35 - Centro
Fone/Fax - (77) 3421-4537
Filial - Rua Siqueira Campos - 580 - Centro
Fone (77) 3425-1006
Vitória da Conquista - BA - Nós confiamos em Deus

