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POÇOS DE CALDAS –
Além de água morna e
terapêutica jorrando
dia e noite na Praça
dos Macacos, tem lite-
ratura fluindo no Espa-
ço Cultural da Urca. O
frio que chega em Po-
ços de Caldas, Sul de
Minas, não muda a
temperatura da famo-
sa água nem desani-
ma os leitores que lo-
tam os estandes e pa-
lestras da 8ª Feira Na-
cional do Livro e do
Festival Literário da ci-
dade (Flipoços 2013).
O evento segue até do-
mingo, com presença
de autores imortais.
A feira funciona das 9

às 21h. A maior parte
das palestras do festival
acontece à tarde. Para a
entrada nas “Palestras
Master” é pedida a doa-
ção de um livro a ser en-
caminhado para biblio-
tecas públicas da re-
gião. Os demais eventos
são gratuitos.
Por isso, para quem

emenda o feriado na ci-
dade, a passadinha na
feira é obrigatória. É tu-
do perto. A Urca fica
quase aos pés do Cristo
Redentor (Sim! Como
o do Rio, mas em con-
creto), no alto da Serra
de São Domingos.
Ao lado, o Teleférico

leva oito minutos para

subir e oito para descer a
Serra, conforme marca o
Relógio Floral, na praça.
Lá de cima, a visão da ci-
dade e amisteriosa seme-
lhança com a cratera de
um vulcão. Daí, uma pos-
sível explicaçãoparaaori-
gem das águas termais.

DAGRAMÁTICA
Hoje, o ocupante da ca-
deira 33 da Academia
Brasileira de Letras, o
gramático e filólogo Eva-
nildoBechara, fala ao pú-
blico às 16h30, no 3º En-
contro de Educação do
Flipoços. No mesmo ho-
rário, o poeta e tradutor
Claudio Willer ministra
a oficina “Geração Beat”.
Ainda serão realizados

outros dez encontros
com convidados nas
áreas da gastronomia, ci-
nema, psicologia e, cla-
ro, literatura.
Amanhã, as ativida-

des começam às 10h. En-
tre os destaques: Ofici-
na de Biblioterapia e pa-
lestras sobre saúde. Às
20h, os leitores se en-
contram com o roman-
cista João Ubaldo Ribei-
ro, outro acadêmico.

ÉDIFERENTE
Na feira, há livros com
promoções de até 30%.
Há também delicados li-
vros artesanais, com pre-
ços entre R$ 6 e R$ 8,
criadospelos jovens daor-
ganização não-governa-

mental (ONG) Trilhas da
Serra, pormeio do proje-
to literário “Catapoesia”.
Nele, diz a gestora da

instituição, Solange Mo-
raes Barreto Borges, os
jovens já produziram 18
títulos, que também são
escritos por eles. Cada
um com tiragem de 100
exemplares. “Alguns
consideramos best-sel-
lers, pois chegaram a
vender 500 exempla-
res”, compara. Em ju-
lho, na Semana Roseana
de Cordisburgo, em Mi-
nas, o grupo lançará
mais dois títulos.
No estande “Cordel e

Cordelistas”, folhetos de
50 autores de todo Bra-
sil são vendidos a partir

de R$ 2, como é o caso
do título “A Chegada de
Michael Jackson no Por-
tão Celestial”.
“Somos movidos pela

paixão”, diz o cordelista
alagoano João Gomes
deSá. “OPavãoMisterio-
so”, de José Camelo de
MeloResende, es-
tá entre os fo-
lhetos mais
procurados
pelos visitan-
tes da feira.
O cordelista
e s t im a q u e
“Pavão” já te-
nha vendido mais
de 80 mil exemplares na
história do Cordel. A nar-
rativa conta com várias
edições e é inspiração pa-

ra a canção do músico
Ednardo, gravada em
1974, que virou trilha
de novela.

ENTUSIASMOIMORTAL
No estande “Escritores
Independentes”, com
25participaçõesdeartis-
tas de todo país, há li-
vros de R$ 15 a R$ 30.
“Aqui, temos contato di-
reto com o leitor. Muita
gente tem aquela ideia
do escritor que já mor-
reu, como Machado de
Assis e José de Alencar”,
diz a autora infantil Ka-
tia Pino. A vida autoral
independente também
é seguida pela paixão à
escrita. O escritor Julia-
no Sasseron acrescenta
quenesta condiçãooau-
tor precisa virar “vende-
dor e marqueteiro”.
Para a autora Simone

Mota, ser independente
é uma maneira de dri-
blar os vendedores, que
chegam a cobrar até
50% no valor de capa.
Não é fácil. “Somos

imortais, também,
mas por não ter-
mos onde cair-
mos mortos”,
brinca Katia,
que é vice-
presidente da
Academia de

Artes, Ciências e
Letrasda IlhadePa-

quetá, no Rio. �

*A repórter viajou a
convite da Flipoços 2013
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�> Evento literário segue até domingo e convida para turismono Sul deMinas
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EoPiquéfezgolcontra!ApanhoudaShakira!Decinto,
decadeira!Apanhouatédobebê!
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“Na feira,
que funciona
das 9 às 21h,
há livros com
promoções de

até 30%”

Flipoços2013reúne
autoresdetodooBrasil

Buemba!Buemba!MacacoSimãoUrgente!O
esculhambador-geraldaRepública!Eontem
revelamoso investimentodaDilmanaeducação: “O
Dudutá lendo”.
Ecorrena internetoutraversãodocomercialdaCaixa:
Cai-Xa-ÇA.OLula tá lendo.Rarará!Beminfame,bem
clichê:“Mamãe,oLula tá lendo”.EoMercadantedevia
mudardenomepraViajante!
Eofutebol!É tanto jogoquenãoaguentomaisver
bola.Nemasminhas!Perdimeu tempovendoBoca
MurchaXMeiaBoca!Sóchutão, socãoeempurrão!Éo
futebolartemarcial!
EonomeoficialdoLaBomboneraéestádioAlberto
JacintoArmando.AlbertoJacintoArmandopros
corintianos.Rarará!
EoRomarinhoparece filhodoDjavancoma
Mart’nália!EoDesligaCampeões?AtéoPalmeiras tá
melhorqueoBarcelona!
Eagrande final inédita:AlemanhaXAlemanha.

BayernXBorussia!DiaMundialdaCerveja.A final
deviaserna fábricadaHeineken!
AAlemanhacontribuiuproaumentododesemprego
naEspanha.Vinteedois jogadoresdoBarcelonamais
22doRealMadrid!Tãopedindoatéacabeçado
CristianoRonaldo.OKende“ToyStory”.
EoPiqué fezgol contra!ApanhoudaShakira!Decinto,
decadeira!Apanhouatédobebê!Nãotevewaka
waka!EoBarcelonanãovai contribuirpro
desempregonaEspanhaporquesaiuaplaudidoea
Catalunhanão ficanaEspanha!
Umavezcomiumapaella emBarcelonae faleipruma
espanhola: “ÉamelhorpaelladaEspanha”.Eela: “Da
Espanha,não.DaCatalunha”.Rarará!
Eesta: “Igrejadecideexcomungarpadrequedefendeu
oshomossexuais”.Eospadrespedófilos,não
excomunga?!Ecomomedisseumcatólico fervoroso:
“PregarcontraoEvangelhoépiorquepedofilia”.
Entãotá, jáqueéassim,Deusémais!Émole?Émole,

massobe!
OsPredestinados!Umamigo
ouviudomicrofoneda
estaçãoButantãdemetrôque,
excepcionalmente,nãoestava
empane: “Colaboradorada
limpeza,donaCândida,por
favor!”.DonaCândidatraza
Cândidapra lavaraestação
antesdoestouroda
boiada.
EdiretodePortoAlegre:o
personal trainerCristian
Malcorra!Euqueroum
personalassim:quemal corra!
Rarará!Nóis sofre,masnóis
goza!
Queeuvoupingaromeu
colírioalucinógeno!

Ueba!BocaMurchaXMeiaBoca!

“


