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É sabido o papel de Carlos Heitor Cony nos dias atormentados
que o país viveu e continua a viver. Muitos e variados riscos
foram enfrentados, para que lhe fosse possível comportar-se
como homem e como escritor. Cony honrou os dois títulos. A
crônica final e a carta que se segue mostram o preço que lhe
custou esse comportamento e são ainda um retrato da
realidade brasileira. Um retrato triste, sem dúvida. Mas o que
nos importa é que esse cronista admirável tenha sido, como
foi, de forma extraordinária — um momento da consciência
humana.
– Nelson Werneck Sodré
Foi num ambiente de pânico e confusão, de vilanias, de
sadismo, de boçalidade que um jornal — o Correio da Manhã
— começou a erguer no Rio de Janeiro, com a força de seu
prestígio, uma primeira e corajosa linha de defesa da
democracia ofendida e humilhada pelas pérfidas manobras
dos inimigos da emancipação nacional.
A firmeza com que Niomar Moniz Sodré Bittencourt conseguiu, sob ameaças e perigos reais, manter
essa brilhante campanha merecerá, um dia, a devida atenção e o emocionado respeito dos cronistas
desta fase de nossa História. Das páginas vibrantes do Correio da Manhã saía um alento de
liberdade que entusiasmava e soerguia, do lodo e da abjeção, todo um povo envergonhado e
cabisbaixo. Otto Maria Carpeaux, Márcio Moreira Alves, Hermano Alves, Antonio Callado, Edmundo
Moniz foram soldados que não se retraíram diante do perigo e deram forma e substância a essa
contraofensiva tão digna quanto solitária. Nenhum outro jornal, em todo o Brasil, teve a coragem de
seguir o exemplo do Correio da Manhã.
Mas um jornalista do Correio, mais do que qualquer outro, se transformou no panfletário que a hora
exigia e a nação esperava para lavar a face e levantar a cabeça. Seu nome, hoje conhecido em todo o
Brasil: Carlos Heitor Cony.
Lobo solitário de feroz individualismo, escritor que se caracteriza pela audácia com que rompe, em
seus romances, todos os cânones da hipocrisia burguesa, Cony passou a desempenhar
conscientemente o papel de aríete com que os homens livres forçavam as portas da masmorra
ditatorial que os notórios inimigos da democracia desejavam construir no Brasil. Paladino sem
filiação política, cruzado sem cruz, Cony erguia sua voz e brandia sua pena, qual novo Cid, em
defesa da dignidade essencial do ser humano, ponto de apoio e meta final de todas as ideologias que
procurem conduzi-lo a futuro de plena realização.
Neste livro, que ficará histórico, que não marcará apenas um momento, mas todo um sentido de
grandeza, estão reunidas as crônicas que Cony escreveu nos dias incertos e perigosos que o Brasil
viveu em 1964. Quem passou por eles, quem lhes provou o sabor amargo, deles jamais se esquecerá.
– Ênio Silveira
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
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http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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O Livro dos Espíritos
http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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As coisas que você só vê quando desacelera
http://new.beebok.info/br-1285800182/as-coisas-que-voce-so-ve-quando-desacelera.html

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar
importantes temas espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem
que acaba chamando a atenção e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo
mestre zen-budista...
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