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SANTO DO DIA
OS SANTOS INOCENTES

28.dez.2009

Instituído pelo Papa
São Pio V, lembra as
crianças assassinadas a
mando de Herodes, na
tentativa de matar o
Menino Jesus.

RODÍZIO

Suspenso

*

SEGUNDA-FEIRA
gente da cidade

TERÇA-FEIRA
nós testamos

QUARTA-FEIRA
meu começo

QUINTA-FEIRA
trânsito livre

SEXTA-FEIRA
SP que eu adoro

SÁBADO
cadê você?

DOMINGO
é cada coisa!
FERNANDO DANTAS

gente da cidade
SORAIA GAMA
gentedacidade@diariosp.com.br

Bom de prosa, de verso
e de literatura de cordel
aa Ele

poderia ter seguido os
passos da família libanesa,
mas em vez de enveredar para
o ramo do comércio, o paulistano César Obeid decidiu
escrever e contar histórias.
Todas elas em verso, com
muita poesia.
Totalmente desprovido de
preconceitos, ele se encantou
com a literatura de cordel —
trazida para o Brasil pelos
portugueses e produzida, em
sua maioria, no Nordeste brasileiro. Mas se tem uma coisa
que o deixa chateado é o fato
de os brasileiros não olharem
para a própria cultura. “Se
você diz que estuda Shakespeare, as pessoas acham o
máximo. Mas se estuda literatura de cordel, apenas falam
‘que bonitinho!’”, diz , sem
rancor, o contador de histórias e escritor.
As histórias de Obeid ganham vida apenas em duas
situações: ele gosta muito de
um tema ou fica completamente incomodado com ele.
É o caso dos livros “Aquecimento global não rima com
legal”, que o incomoda, e
muito, e “Rimas saborosas”,

RAIO-X
CERTIDÃO
César Obeid nasceu em
São Paulo no dia 26/5/1974
O PÚBLICO
Adulto é muito chato.
Gosto de escrever para
crianças. É gostoso contar
histórias de mitologias e
poesias temáticas, ou não.
GRANDES AUTORES
E SUAS OBRAS
Shakespeare, sem dúvida.
Meu preferido é Hamlet.
E o brasileiro Pedro
Bandeira, com A droga da
obediência. Ele também é
autor de O mistério da
feiurinha, livro que deu
origem ao mais novo
filme da Xuxa.

com deliciosas poesias sobre verduras e vegetais. “Escrevo para
crianças leitoras e fico em pânico
com as muito pequenas, porque
uso muito humor e nenhum recurso para chamar a atenção delas. Sou eu e eu. Ali, com a rou-

há 100 anos é ou não é

CÉSAR OBEID com alguns dos seus dez livros publicados: muita história para contar
pa do corpo e só”, explica o autor, que faz apresentações de
aproximadamente uma hora.
Além dos livros que escreve
— até agora foram dez — , e das
histórias que conta, ele também
ensina a escrever poesia. “A úni-

RENATO MACHADO
eounaoe@diariosp.com.br

ca coisa que salva a humanidade
é a leitura. É uma pena o Brasil
não valorizar isso. É cultural,
mas dá para mudar. Só precisa
ter muita força de vontade.
Em 2010, Obeid pretende
lançar mais três ou quatro livros.

Por enquanto, seu próximo
compromisso com os baixinhos será no Museu da Língua Portuguesa (Praça da
Luz, s/n o-, Centro. Tel.: 33260775), no sábado, dia 23 de
janeiro, às 14h.
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TOQUE ADIANTE
Música de Luan Santana Você não sabe o que é
amor está entre as mais tocadas nas rádios.

Nova linha de tiro
aa Na

Confederação do Tiro,
no Rio de Janeiro, esteve
hontem o dr. Fernando de
Mattos, que alli foi tratar da
proxima installação de uma
linha de tiro na cidade de
Taubaté.

SEXTO SENTIDO
Políticos mexicanos apelam para a magia e forças
sobrenaturais para tirar os rivais políticos do caminho.
É CADA COISA!
Decorações de natal de casas são responsáveis
por quase meio milhão de acidentes por ano.

Trafego mutuo
aa Attingiu

a quantia de
2:875$790 o saldo do trafego
mutuo da Estrada Funilense,
no mez de outubro ultimo.

EMPREGO & TALENTO
Há 150 vagas para programa de estágio em empresa
de tecnologia. Inscrições até dia 15 de janeiro.

Collação de grau

BLOG DOS APOSENTADOS
Programa Inclusão Digital da Melhor Idade
tem curso de informática com início em janeiro.

aa Hontem

receberam o
grau de bacharel em sciencias e sociaes os srs. Manuel
Carlos de Figueiredo Ferraz,
José Bueno de Oliveira Azevedo e José de Souza Leite.

ELAS SABEM DEMAIS
Atire a primeira pedra aquela que nunca teve
vontade de jogar tarô para saber o seu futuro.

As cartas devem ser dirigidas à seção Diário do Leitor  Rua Major Quedinho 90, São Paulo (SP)  3 o- andar  CEP 01050-030,
contendo nome e endereço completos e, se possível, um telefone para contato. E-mail: diariodoleitor@diariosp.com.br

aa O

WILSON ROBERTO FERNANDES ·
Por e-mail

RONALDO GOMES FERRAZ ·
Rio de Janeiro (RJ)

escandalizado com a
massiva campanha de exaltação
que o governo Lula faz de suas
ações, ao usar o governo e as
estatais. São tantas as realizações
de Lula mostradas em belos
anúncios, vendendo um novo
Brasil que ele diz ter começado a
construir, ao se tornar presidente,
que muitos acabam acreditando.
Essa campanha milionária tem
só o objetivo de endeusar Lula.

Brasil está mais preocupado
com o aquecimento global do que
qualquer outro país do mundo.
Prova disso é o tamanho da
delegação brasileira enviada à
15-a Conferência da ONU sobre o
Clima, em Copenhague, na
Dinamarca. A delegação tinha
785 pessoas, o que mostra a
importância que nossa nação dá
ao tema, em especial, quando
passagens, hospedagens e
alimentação por quase duas
semanas correram por conta do

TURÍBIO LIBERATO · São Caetano
do Sul (SP)

Aposentadoria diminui
em vez de aumentar
aa Trabalhamos

toda a vida e
contribuímos para a Previdência

www.diariosp.com.br

SALVADOR NAVARRO · Capital
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aa Estou

l

o DIÁRIO pela
publicação, em 19/12, da carta
“Lentidão da Justiça precisa ser
discutida”, de Uriel Villas Boas.
Fiz uma petição ao Tribunal de
Justiça, para acolher ou rejeitar a
minha ação judicial. O pedido
foi protocolado no mês de junho
deste ano, mas até agora não foi
apreciado. Até quando vamos ter
que aguentar a lentidão da
Justiça brasileira?

Social durante 36 anos para,
Votos de
na velhice, não precisar pedir
boas-festas
esmolas a ninguém. Acontece
que, ao me aposentar, percebia
aa O DIÁRIO agradece e
7,05 salários-mínimos. Hoje, não retribui os votos de boas-festas
recebo nem a metade do que
de: Guto Bertagnolli; Zatix;
deveria receber. A matemática do T-Systems; Conselho Nacional
governo está errada, quando, em de Justiça; McAfee; Passion
vez de aumentar os benefícios,
Perfumes Cosméticos; Printer
diminui-os. Até quando, já com
Press Comunicação Integrada;
meus 79 anos, terei de trabalhar Vedacit Impermeabilizantes;
como auxiliar de escritório
Zura! e Associação Nacional
(office-old)? Se eu não trabalhar dos Defensores Públicos.
não tenho direito ao lazer. Terei
que ficar em casa como se fosse
uma prisão? É justo isso?
NO SITE DO DIÁRIO: Leia mais cartas
e mensagens dos leitores

SÃO PAULO

aa Parabenizo

nosso bolso. Há quem afirme que
poucos ali entendiam de clima,
mas foram passear e fazer
turismo à custa dos cofres
públicos. Mas outros dizem que
certas pessoas da comitiva
entendiam de clima: diante do
intenso frio no país europeu,
compraram luxuosos agasalhos.

l

Delegação brasileira na
conferência do clima
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Exagerada exaltação
do governo Lula
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Lentidão da Justiça
já passou dos limites
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