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AUTOBIOGRAFIA
Eu, José Vieira Cabral Nasci no dia 25 de agosto
de 1960, numa Fazenda por nome Copacabana
fundada pelos meus pais (Antônio Vieira Cabral e
Ana Pinto Cabral), situada no município de
Xambrê (Paraná, Brasil).
Os meus pais administraram aquela fazenda por
muitos anos e ali nasceram alguns dos oito filhos
e eu foi um deles, o sétimo. Ouve ali uma
demanda entre os meus pais e o Japonês, dono
da fazenda. E devido a esse acertos de conta os
meus pais tiveram como pagamento, dez
alqueires de terra e a sede da fazenda ficou
pertencendo ao sitio de meus pais. Mas o tempo
deles estava a terminar por ali - e quando isso se
consumou eu tinha apenas 4 anos (1964).
Depois disso: mudamos para uma xácara à um
quilometro da Cidade de Xambrê, propriedade de
meus pais e moramos ali por quatro anos. Aos
oito anos de idade o nosso destino se deslanchou
à Umuarama, Cidade paranaense, onde os meus
pais compraram um Restaurante.

Mas a durabilidade dali se desgastou em apena
um ano com a falência do estabelecimento e as
nossas vidas “viraram de pernas pro ar”. E a
decisão mais próximas da solução dos problemas
foi a mudança da cidade para uma Fazenda de
algodão na Cidade de Naviraí (mato grosso do Sul).
E foi lá que fomos morar para se reerguer
financeiramente, desejosos em retornarmos a
cidade.
Infelizmente aquele ano de fazenda não rendeu
dinheiro assim, e nós partimos para uma outra
fazenda, em uma Cidade por nome: Centenário do
Sul (Paraná) nas proximidades do Rio
Paranapanema. E ali moramos por mais dois anos,
tocando lavoura de café como “MEEIRO” (Isso
quer dizer: que metade da colheita do café era
nossa e outra metade do dono da fazenda); e
outros plantios feitos em eira, entremeio ruas de
café ficava tudo para nós. Ali sim! Do couro se deu
para tirar as correias e nós voltamos para Cidade, e
agora, a Cidade era grande e boa! Fomos para
Maringá (Norte do Paraná) e ali meus pais
compraram uma Lanchonete na Rodoviária.

E enquanto isso... estudei o primeiro grau na
Escola Castro Alves (Hoje, Gerardo Braga) e em
seguida estudei no Colégio Técnico Polivalente
(Juscelino Kubitschek), o primeiro e segundo ano
de Saúde para ser farmacêutico me estagiando
na Secretaria de Saúde de Maringá (Laboratório
bioquímico e Ambulatório). E ao mesmo tempo
fiz um Curso de Arte Dramática composto de oito
livros (e algo dizia dentro de mim: Escritor! E não
ator).
E após alguns anos ajuntaram um bom dinheiro e
decidiram aventura para uma cidade ainda maior
de que Maringá, Paraná, e resolveram mudar
para São Paulo, região metropolitana, São
Caetano do Sul (Região ABC): a mudança ocorreu
no mês de fevereiro de 1.979 – e foi nesta cidade
que nos aquietamos de vez, porque as coisas
deram certas!
Aqui fui comerciante a maior parte de minha
vida: comerciei calçados durante alguns anos e
me tornando um Alfaiate profissional, tive
algumas alfaiatarias...

E Como funcionário, trabalhei como "Oficial de
bolsa da Pierre Cardin" - Administrativo em
construtora Civil durante dois anos - e depois
me tornei Encarregado de obra (Técnico em
edificação) porque tinha feito o curso de
Mestria em construção civil: Também fiz o curso
de Informática entre outros cursos... Mais de
100 de diversas áreas, inclusive o de Jornalista
Cultural.

Quanto a Vocação de Escritor: Durante alguns
anos eu escrevia Literatura por hobby, mas
tinha o péssimo defeito de jogar fora todos os
escritos que ia se ajuntando. Todavia, em 1.994
então comecei a escrever algumas poesias com
a responsabilidade de publicá-la. E dois anos
depois, então tinha eu em mão um livro de
antologia poética, intitulado: Momentos... A
qual sua publicação ocorreu em 1.996 pela a
Editora Geográfica de Santo André, SP.
Publicação essa, independente, e não tive
retorno algum em dinheiro (maior parte dos mil
exemplares foi doada) ...

Mas mesmo assim não parei de escrever por sentir
na pele a responsabilidade para com a Cultura
desse nosso Brasil, por saber o valor cultural de
cada verso e daquilo que havia me tornado: Um
verdadeiro Jornalista cultural, não somente pelo o
estudo do mesmo, mas pela a vocação Nativa
arraigada em minha alma poética.
Mais tarde, eu tinha um baú cheio de obras
Literárias, mas escolhi uma obra para publicá-la. E
foi em 2.009 que publiquei o segundo Livro,
intitulado: Espelhos de sol (Romance de 484
páginas) pela a Editora Baraúna – SP, a qual se
mantém até o dia de hoje um Contrato de
exclusividade. Todavia, mantenho o meu Escritório
Editorial na Residência (Livraria/Editora Virtual
Cabral Veríssimo), que é o pseudônimo usado ao
meu nome: José Vieira Cabral.
Estamos agora no ano de 2016 e, escrevi 34 livros
(entre literatura, didáticos e profissionalizante) e
publiquei 154 Cursos online disponíveis na
plataforma:
www.buzzero.com/autores/jose-cabral

DESCRIÇÃO DE OBRAS:
Lista de 34 e-books - Cia Cabral Veríssimo
01. Momentos... (poesia);
02. Espelhos de sol (romance);
03. As barcas de Derlim (romance policial);
04. Um cálix de sol (contos/crônicas);
05. Tratados do surrealismo (pedagógico);
06. Comportamento humano (filosofia);
07. Caminhos de ferro (romance);
08. Sessão histórica de nina Spear (monografia);
09. Ciclo dos 500 sonetos vol. I (poesia);
10. Ciclo dos 400 sonetos vol. II (poesia);
11. Ciclo dos 400 sonetos vol. III (poesia);
12. Ciclo dos 400 sonetos vol. IV (poesia);
13. Visualismo - movimento pós-moderno (monografia);
14. Ciclo dos 300 sonetos pós-modernos vol. I (poesia);
15. Ciclo dos 300 sonetos pós-modernos vol. II (poesia);
16. Momentos ii... (poesia);
17. A canoa virou... (contos infantis);
18. Bordada do destino;
19. O Jamaçu de bidd-arabin (filme);
20. Fragmentos poéticos (poesia);
21. Triagem de crônicas (crônica);
22. A comunicação verbal e escrita (redação).

Segunda etapa
23) A transposição artística, do invisível a visível;
24) Alimentos afrodisíacos que melhora a vida
sexual;
25) logística básico e conceitos da (NR 16 e 29);
26) Síndico de condomínio;
27) Sucateiros do brasil;
28) Bicicleteiros do brasil - 102 págs.;
29) Porteiro, segurança de portaria - 86 págs.;
30) Dieta - emagreça naturalmente - 50 págs.;
31) Padeiro e confeiteiro;
32) Pizzaiolo - o segredo das pizzas;
33) Pintor de parede;
34) P. Bona - método completo para divisão
musical.

APOLOGIA QUE ME FIZERAM
O autor tem presenteado a cultura brasileira,
com mais de 20 obras magníficas, dignas de
louvores dentro do mundo das artes: Por isso,
ele foi nomeado para o Tesouro Nacional, dos
cem primeiros escritores brasileiros e já
recebeu Diploma de Grande Pensador!
Cabral Veríssimo é Editor e Escritor: Um
romancista e poeta que traz, consigo uma
verdadeira Academia de ciências das artes,
excepcionalmente instalada no seu raciocínio,
demonstrando-nos uma condição rara de novas
formas de estilo, capaz de nos elevar ao seu
auto cume estilístico; numa escalada literária
ao prazer de ler, descobrindo lhe o prazer que
tem de criar e modificar as formas de
expressão, através de seus análises e
mergulhos ao mais profundo íntimo da
invisibilidade, nos expondo ao mundo visível,
obras excelentes, incontestáveis.

O Autor é um clássico da língua portuguesa
brasileira, com uma capacidade incrível de nos
induzir as condições de promovê-lo através de
estudo de operações internas dos seus textos
literários, servindo-nos também de outras
disciplinas como a semiótica, a gramática, a
sociolinguística, a prosódia, a eloquência, etc.
A crítica literária e a história da literatura, não
dispensam este tipo de análise, aos trabalhos
magníficos de um escritor assim, que disse,
desde a sua primeira obra (Momentos), que
havia buscado conhecimentos profundos para
ilustrar os seus próprios desígnios, registrando
os momentos...
Mas, que havia considerado as expressões
profundas e as mais singelas importantíssimas a
sua vida, e que na sua observação: via algumas
almas transbordando o fulgor de preciosos
momentos, e outras que, desfiguradas pela a
constante amargura exprimiam penosos
gemidos.

No seu falar há luz! Suas inspirações são
energias que geram obras riquíssimas em
conteúdo... porque ele nos dá prova de que,
inspirado, viaja por caminhos longínquos e
incríveis, capturando algo desarraigado do
mundo visível, e sem demora ele traz do mundo
invisível para fazer parte de nossas vidas.
Do raciocínio sensível de um artista assim, tudo
o que existe dentro e fora de sua alma
iluminada, reflete algo novo para o seu trabalho
ilustre. E daí então, sai os vestígios para os
peritos literários investigarem e comprovar que
há uma relíquia sem par a sua de sabedoria,
cujo alicerce está fixado num solo que vai além
do realismo humano.
OS EDITORES

