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CARPE DIEM!
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“Todos os antipáticos são sinceros”
(LUIS FELIPE ANGELL, SOFOCLETO)

Natal | Rio Grande do Norte | Quarta-feira | 17 de junho de 2009

PARABÉNS!
Rasgando folhinha hoje,
Armando Fagundes Neto, que
reside em Dallas/Texas, Norma
Chaves Fagundes, Suely Chalita,
Ana Paula Appolinário e Fellipe
Varela Liberato, em
comemoração pela também
aprovação no curso de
Gastronomia.

Jota Oliveira
jotaoliveira@tribunadonorte.com.br
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A BORDO
A cidade de Caicó no ar, a
bordo das aeronaves da TAM. A
cidade é destaque na nova
edição da revista de bordo da
TAM, num artigo publicado pela
chef Ana Luiza Trajano, do
badalado restaurante Sabor
Brasil-SP, que recentemente fez
andanças/pesquisas
gastronômicas pela região do
Seridó. Ciceroneada pelo Chef
Dantas - caicoense radicado no
Maranhão-, Ana foi conferir as
delícias da culinária regional e
ficou encantada com os sabores
dos banquetes que são uma
festa para o apetite, com citação
para o arroz de leite, farofa
d’água, paçoca de carne de sol,
carne de sol assada, munguzá
umbuzada, suco de
cajarana...delícias que nós
também amamos. Sem esquecer
os elogios para o filhós com
mel, sequilhos, raivinhas,
biscoitinhos de queijos,
biscoitinhos palito. No artigo, a
Chef também é só elogios a
hospitalidade caicoense, e ao
festival de delícias que provou
no restaurante do chef Sandro.
E termina dizendo que sonha
voltar para a festa de Santana.

PARTY
No melhor estilo dançante e alto
astral o hoteleiro Ruy (Ruizito)
Gaspar festeja idade nova
próxima sexta, em big party no
Aldebaran. A noite promete!

|

Nos salões de BH,Carlos Flávio Barreto
Ferreira de Souza e Washington Gadelha/Tereza

MODA DIGITAL
Desde segunda, os corredores da
Bienal do Parque Ibirapuera e o
anexo “autorma”- o bibal sabe,
estão um buxixo só com mais
uma edição da SPFW.
Participando do evento, a
Natura, lançou o blog Natura
SPFW. No www.natura.net/spfw,
cobertura completa dos desfiles e
de tudo que acontece na Bienal,
com comentários da editora a
Revista Vogue RG, Victória
Ceridono.

|

Em noite de chuva de arroz, em BH,
Duda Bulhões e Gerlane

|

MOVIMENTO
» Na web,já está no ar o portal de notícias e conteúdo www.nabocadomundo.com.
» Lucila Figueiredo,gerente do InterCity Premium Natal,curte dias de descanso
na terra da garoa.» Logo mais às 19h,o Grupo “Sax in Bach”faz concerto na capela do
campus da UFRN.» No Guinza a noite é de sabores da cozinha internacional.
BOBFLASH

Em sessão luluzinhas Carla Lopes Araújo,
Virgínia e Viviane Bezerra

SUCESSO

BOBFLASH

Ausente da cidade, este colunista não pôde ir abraçar o
amigo/jornalista Rubens Lemos Filho, na noite de
autógrafos de seu livro “ O Homem Óbvio”, segunda
passada. No Teatro Cultura Popular, palco da ocasião,
soube que a fila era enorme, tamanha a quantidade de
políticos, colegas de profissão, amigos e admiradores
que foram cumprimentar Rubinho, que autografou mais
de quatrocentos livros. Na fila de autógrafos,
governadora Wilma de Faria, senador Garibaldi Filho, os
federais Henrique Alves e Fátima Bezerra, os estaduais
Robinson Faria, Raimundo Fernandes, Wober Júnior e
Fernando Mineiro.

TAKE A NOTE
LULUZINHAS
A empresária joalheira Ana
Paula Appolinário, da badalada
grife Anna Rocha & Appolinário,
em idade nova hoje, reunirá
cerca de duzentas amigas, para
brindar a data em almoço, logo
mais no início da tarde, na
morada da Chácara Flora, em
São Paulo. De Natal, engrossam
o coro de parabéns, Cláudia
Gallindo, Ana Augusta de Paula,
Thayanne Flor e Herbene Pessoa.

Toque

Com mais um serviço de primeira, facilitando a vida dos
clientes, a loja Uvifrios, na Ceasa, funcionando de segunda
a sábado, onde os clientes encontram produtos gourmet,
carnes nobres, peixes, frutos do mar. Quer mais? Um chef
de plantão auxiliando e sugerindo receitas.

EM SOLENIDADE

Anfitriões das juninas de Mossoró,
prefeita Fafá Rosado/deputado
Leonardo Nogueira

Suely Chalita em idade nova divide
pose com a filha Jihane

Nesta quinta, Manoel Onofre Neto toma posse como
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do RN.
Na programação, missa em ação de graças, às 9h, na
Igreja Santa Terezinha e às 20h, sessão solene, no Teatro
Alberto Maranhão, seguida de coquetel no Olimpo
Recepções, na Candelária.

LIVROS & CULTURA

CARLOS DE SOUZA fcarlos@tribunadonorte.com.br

Vivendo num presídio brasileiro
FOTOS: DIVULGAÇÃO

s mais jovens não devem
lembrar, mas um filme
que fez sucesso estrondoso em determinados círculos
em meados dos anos 80 foi Expresso do Meia Noite. Era a história de um turista americano
que entra pelo cano (desculpe
a rima) ao tentar embarcar em
um aeroporto de Istambul, na
Turquia, com uma boa quantidade de drogas coladas no corpo. É pego pela polícia e vive
os horrores dos presídios turcos. Tem gente que não aprende ao assistir aos filmes ou telejornais. É o caso do camarada do livro a seguir.
Memórias do Submundo, de
Rodger Klinger, Tradução de Elena Gaidano, Editora Best Seller,
384 páginas, R$ 29,90 é a história de um turista alemão, no caso o próprio autor do livro, que
ao visitar o Rio de Janeiro percebe que o preço da cocaína ali é
bem mais barato do quem em sua
terra natal. E olha que o cara nem
era chegado a drogas. Fascinado pelas mulheres brasileiras e
pela facilidade de comprar a droga, não demora e ele está completamente tomado pela luxúria
e o vício, diria um pastor da universal.
Aí ele vislumbra uma boa
oportunidade de negócio, que é
o que a droga é na realidade, e decide comprar cocaína para
revendê-la na Alemanha. Quantos não caem ainda nessa ilusão!
Ele relata o que passou nas mãos
dos policiais cariocas e depois diz:
“Mais ou menos uma hora antes,
eu havia sido descoberto no Aeroporto Internacional do Galeão,

O

no Rio de Janeiro, ao tentar sair
do país com 1kg de cocaína. Havia apostado muito alto... e perdido!”
Como diria um velho amigo,
“aí ele lascou-se”. Pois é, Klinger
passa a ver de perto o que é um
presídio brasileiro e sente na pele a mordida do outro lado da Cidade Maravilhosa. O curioso é
que ele transformou todo esse
horror em romance (e agora me
diga se alemão não é doido?). No
bom sentido, claro, nada de xenofobia aqui. O livro é bem escrito e prende como quase todo relato de fatos reais na primeira
pessoa. O autor tem estilo e suas
descrições das situações desagradáveis provoca um certo mal estar em que lê.
Klinger escreve naquele ritmo dos textos beatniks, com o
máximo de coloquialidade e frases curtas. Não há beletrismo por
aqui. A primeira metade do livro é a narração de seu envolvimento com as drogas. Da me-

tade em diante ele conta como
é a vida em um presídio brasileiro. É a vida metida até o pescoço em merda e baratas, meu
compadre. As autoridades brasileiras acham que o preso não
merece chance nenhuma de recuperação, então não precisa ser
tratado como ser humano. Basta ser tratado como bestas, bichos, baratas.
Se você prefere ler coisas leves
nestes dias de milho verde, pamonha, canjica, fogueira e fogos de
artifício, passe ao largo deste livro. Ele é cru demais, realista demais e mostra como somos pequenos diante da miséria alheia.
O mundo ainda não sabe lidar
com a indústria da droga. A droga enriquece traficantes de vida
curta e policiais corruptos inatingíveis. Os lucros proporcionados
pela venda de drogas são grandes
demais. É difícil não despertar a
cobiça de homens fracos e fortes. Não se desmonta uma indústria desse tipo com hipocrisia e

discursos morais. Muito menos
com armas. É preciso mais inteligência do que se imagina.
O livro de Klinger toca nas duas
pontas do tráfico de drogas. A introdução ao vício através de amizades perigosas; a burrice de entrar para o tráfico e a queda vertiginosa até um presídio que é a
imagem mais fiel do inferno.
Os últimos dias de Rodger no presídio são narrados com emoção
e é difícil largar o livro até vê-lo
solto, andando pelas ruas do Rio,
se despedindo do amigo no aeroporto, rumo à Alemanha. Leia
o livro sem medo. É uma bela lição de vida.
Para encerrar as dicas de hoje, recomendo a leitura do livro
Contestado - A Guerra dos Equívocos, de Walmor Santos, Editora Record, 272 páginas, R$39,00.
Depois de 15 anos de pesquisa o
autor nos apresenta aqui sua versão deste conflito armado entre
a população cabocla e as forças
armadas estaduais e federais no
sul do Brasil. Esta guerra tem lá
suas semelhanças com a nossa
guerra aqui de Canudos, o mesmo tipo de genocídio absurdo
muito ao gosto da Velha República. Tem o messianismo, a resistência popular e a velha violência das elites quando se trata de
oprimir os mais fracos. Mas Walmor Santos não quis fazer sociologia. Preferiu a forma do romance para contar os episódios desta
guerra. Walmor Santos é catarinense, dono de uma editora que
lança novos autores e os apresenta às escolas de seu Estado. Escreve para os públicos infanto-juvenis e adultos.

Ê Mais vendidos na Siciliano
(27/04 a 03/05/09)

FICÇÃO
1 - A Cabana
William P.Young (1-36)
2 - Crepúsculo
Stephenie Meyer (3-50)
3 - Lua Nova
Stephenie Meyer (2-34)
4 - Leite Derramado
Chico Buarque de Holanda (8-9)
5 - O Vendedor de Sonhos e a
Revolução dos Anônimos
Augusto Cury (9-8)
6 - O vendedor de sonhos
Augusto Cury (6-39)
7 - Anjos e Demônios
Dan Brown (4-46)
8 - O Leitor
Bernhard Schlink (0-9)
9 - A Menina que roubava livros
Markus Zusak (10-100)
10 - Os Homens que não amavam
as mulheres
Stieg Larsson (0-1)
NÃO-FICÇÃO
1 - Comer,Rezar,Amar
Elizabeth Gilbert (4-54)
2 - Marley & Eu
John Grogan (5-126)
3 - Uma Breve História do Mundo
Geoffrey Blainey (1-58)
4 - Mentes Perigosas
Ana Beatriz Barbosa Silva (2-17)
5 - 1001 Filmes para Ver Antes de
Morrer

Steven jay Schineider (7-19)
6 - Maioridade Penal
André Plihal e Rogério Ceni (8-6)
7 - 1808
Laurentino Gomes (6-82)
8 - Uma Breve História do Século XX
Geoffrey Blainey (3-24)
9 - Fazendo as Malas
Danuza Leão (10-9)
10 -O Castelo de vidro
Jeannette Walls (0-30)
REGIONAIS
1 - Dança em seda nua
Lívio Oliveira (0-1)
2 -Crepúsculo Antropológico
Vanderlan Francisco da Silva (0-1)
3 - Horto,outros poemas e
ressonâncias
Auta de Souza (4-2)
4 - Dicionário de Potiguês
Kadmo Nonato (8-16)
5 - Expressões Populares
Kadmo Nonato (9-5)
6 -Gol de Placa – Como Natal
chegou à Copa de 2014
Fábio Faria (1-2)
7 -O Incrível Mundo do Cangaço
Antonio Villela (0-1)
8 - A misteriosa Vida de Lampião
Cicinato Ferreira Neto (0-1)
9 - 7 Contos de Maria
Antonio Francisco (2-2)
10 -De Ondas e Ventos
Fernando Chiriboga (10-17)

OBS: Ao lado do título encontra-se a posição do livro na semana anterior e
quantas semanas, não-consecutivas, o mesmo figura na lista.

(a-b) a) posição do livro na semana anterior
há quantas semanas o livro aparece na lista

