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Em 'Recomeços', autora reúne histórias

de pessoas que enfrentaram grandes mudanças em suas vidas

SobiwN perdas e superaça"
LI VIA DEODATO

ÁO

Pvito

eu 1 torro.; de ( ,olrve.r Nowill
'e ot o no iii e; ou o abuso de
di mintu ivo'. que grande parte

Ja essoas tai uso au se Jirierr a ela. 1 sempre ;mchr iii tudo
ss
muit o
Jes.mg rzid ; ve 1
1 )ii.rrrd ' cri presidente da
1111:10 \lundial d''.( egos via15.; ;' si.iffle,i)enic e. num
inri em utereer lhe rim
hatinho. uni cafezinho'.
urna bolachinh,i.
Qual foi a surpresa da moa quando a senhora, que
;omplet .;r,i 90 .mnos no pra\jTfl, dii .S. pediu um uisque
du pIo I '.t;rr.;s verídicas
de s Irlineirro. e dt LII1I1 .e
1 ii,,; siiper:u,a;; .1 priitcij'io.
Foram retirird,;% no livro Recomeços'. l.inç.ido Oeste
r11'", reta'. editoras Saraiva e
r s,i r e r,i rir i a opor 1 na
de \ 1k; querque.
.\ jornahsta. que perdeu
pai. n'ie. seu u ir te; i rrnào e ti m
amigo da família em umaddente de carro em l))(.afirrna
ir:; .ipresent,;çi;; do livro que o
pouco que lhe restou foram
eerle,,is na vida, entre ct;ms a
de que alui;,, encontraria expl;c.iç.uo para a t ragdi.i.
1'; r is'.; ia amargura ir.io eu 001 ri;;; espaço dentro do seu
o tr.ihalho foi urna Sernient.i imprescindível par.i
s;rperaçro do tr;runra. '.egun-

do a ornalista que teve passa'
vens por alguns jornais, entre
'.k. -o Fstado dc 5. Paulo". e
'i convidada :m ser editora de
reportage m de Marre ( :lair'"
quatro meses depois da tragdia, revista pela qual tanhou o
primeiro ('.rande Pr.mio Avrton Scnna de Jornalismo c on;
.1 report.;eenl '.\ 1 )ança das
.\s histôrias presente' no livro .mborfanr os fl;omu1entto
d e is iv;)', na vida d; o. pe rs; ri acns. quando tiveram que re
definir um rumo de sua'. vidas
diante dc t r.;gi'd;.rs. o. asia ou
esi,'olh,u'.
is
Mii', l; que di. pi;;rnerltto. si;.
bre dor e perda. obra reune
randç's relatos de superaçau.
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AUTO-AJUDA

lia um ano e meio, quando ci
editor 1 .uir. ( :olonih;nj a diamoo para um almoço, a fim de
conversar a respeito da conipilaç.io, luta j:i foi disposta a recusar o convite. Tudo aquilo
soava '.tiperl'jci.il e :iutoajuda
dentais, g'nent; di; qual sempre
prcs'urou manter Jistáncra.
"Mas o Luis eSi,Iv.I tio animado
com o projeto e tire fe/ tit'n con vite ti; '.;i;cero. que acabei
quebrando esse preconceito.
1iu .Itn;go meu, que t;i leu ii livro, me acalmou dizendo que
"Recorneçi ;s fl'Io é dc autoaju da. o-ias si tu de ai tu ajuda, com 1.
mesmo, diverte-se.

\'intc e seis personagens Iafliosus e ;l;iL)nimos concederam entrevistas.; 1 iria, que
transcreveu em primeira ressoa cada depi ii Itt dito. A exceçio de outro jornalista, fost
1-lamilton Ribeiro, que se prontificoua esere ver sobre a perda
de sua perna esquerda na cobertura da ( ,uerr,; do Vjctn5.
l, iiiRt'cotuieçtis", depor'
Inentro. de pers;in.ulidades couro 1: lia Soares, Rarbara l'az.
l.tiv sL;r;riho, L)orina Nowill,
Chico ('sar, Par; lo Rorges.
,'\dri.mn.; Itonthc;m, !)) Zé Pedro e 1 .uc inha Ar.itijo convivem com relatos de pessoas
a noti i mas, ci mo o ped rei ri
1' vindo do ,, Santos, que se .rl fabei i,.ou aos l atios e tutidou
37 bibliotecas pelo l4rasii. e a
economista ;mli.n Marsic'iia, que deixini urna rotina es1 ress,-tnie no mercado tuiariceiri, para ;idniinistr,;r tinia
pousada no litoral e viver com
um pescador.
Alguns zomcs cogitados.
como [)anuza 1 .e.ioe Washington C)livctto. se recusaram a
participar, respedtivamentc.
por acreditar ter esgotadooassunto da morte do filho e no
se sentir à vofltaje para voltara
falar sobre seu Sequestro dc 3
dias...1- ntendo e respeito .i op,,ao pelo sikncn;. (:mda uni sahc a dor que tem", diz I.ina.
A tornalista n5o se tornou
mais ou menos religiosa :rpos

Confira

sua t ragt'd ia familiar, ainda
Litit' acredite em Deus. N5o
procurou resvalar sobre o te.
ma . mas, por coincrdncja, estio no livro N15e ( :arineri. filha
da N1,je Menjninha do Gantois. herdeira do terreiro de
candomhk mais famoso da
Eahja; Lama Michei, presidente dos conselhos da Fumi'
daço Lima Gangcherr: e Maria Rira Ponces, sobrinha e si,cessora dc lrm5 I)ulce.
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LJ Trechos do livro em
gazetaonhIne.com.br/agzota

A jornalista Lina de Albuquerque, que perdeu a família
em um acidente de carro,
aborda os momentos decisivos na 'ida de personagens como Elza Soares e
Chlco César

