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Literatura

Filósofo suíço 
vem para SP 
O filósofo suiço 
Alain de Botton dá 
palestra especial 
nesta quarta-feira 
na capital paulista 

Rock

RPM anuncia 
novo retorno
A banda RPM, que 
fez grande sucesso 
nos anos 1980, 
anuncia que vai 
voltar aos palcos

LEIA NO VIRTUAL

Inscrições se encerram nesta quinta-feira
+Feca

AMERICANA

Se encerram nesta quin-
ta-feira as inscrições de 
artistas interessados em 
se apresentar no Feca 
(Festival Estudantil da 
Canção de Americana). 

Organizado pelo pro-
fessor Geraldo Basanella, 
o evento chega a 34 anos 
e por ele já passaram 
bandas de destaque no 
cenário nacional, como 
Sepultura, Pitty, Rai-
mundos, Ira!, Tihuana, 
CPM 22, Detonautas e 
Dead Fish. Para a edi-
ção deste ano, que vai 
ocorrer nos dias 1 e 2 de 
dezembro, no Espaço 
Americana, as atrações 
de maior destaque ainda 
serão definidas.

Para apresentação, 
serão selecionados gru-
pos de música prove-
nientes de três vertentes: 
iniciantes (de escolas), 
independentes e convi-
dados. Cada grupo pode 
enviar até três músicas. 
A ficha de inscrição e 
regulamento devem ser 
solicitados para gba-

Série de livretos 
conecta Cordel e 
o cotidiano de SP
Escrito por Angelo Asson, as obras “Folhetos Paulistas” 
foram produzidas artesanalmente e lançadas na Flaam

+LITERATURA

Rodrigo Pereira
rodrigo.pereira@liberal.com.br

AMERICANA

A artesanal raiz do Cor-
del dialoga com a vida 
contemporânea de uma 
grande metrópole na 
arte do escritor paulista-
no Angelo Asson, que há 
uma semana lançou em 
Americana os livretos 

“Folhetos Paulistas”. Além 
dos textos, o autor assina 
também o projeto gráfico.

As obras foram apre-
sentadas na Flaam (Feira 
Literária e Artística de 
Americana). Nesta pri-
meira série, são quatro 
edições: uma com cor-
déis (“A Vida, Dores e Sa-
bores”); duas com contos 

adultos (“A Garçonete 
e o Publicitário” e “Al-
mas Siamesas – O Batom 
Vermelho”) e uma com 
crônicas que falam de 
amor nas grandes cidades 
(“Existe Amor em SP”). 

“Na verdade, antes de 
me aprofundar mais nes-
se gênero, eu já escrevia 
poesias, e algumas delas 
se aproximavam bastan-
te da literatura de cordel. 
Em algumas das minhas 
poesias, eu já flertava 
com a linguagem rima-
da, simples e direta, tí-
pica dos cordéis”, explica 
o autor. A exploração do 
estilo também se trata de 
uma homenagem “aos 
inúmeros nordestinos 
que há muito tempo aju-
dam a tornar a cidade de 

São Paulo tão grande e 
tão diversa”.

Simultaneamente, o 
autor desenvolveu um 
perfil observador diante 
da rotina urbana de São 
Paulo que transparece 
nesta e na próxima obra 
que vai lançar, “Divagan-
do em Vagão – Crônicas 
Sobre Trilhos”.

“Como usuário fre-
quente do metrô de São 
Paulo, aproveito cada via-
gem para fazer minhas 
divagações. O transpor-
te coletivo é um ótimo 
laboratório para obser-
var como se comporta o 
ser humano em lugares 
para onde convergem 
todos os tipos de pessoas. 
É também excelente para 
se praticar a tolerância, 

justamente por toda essa 
diversidade de classes 
sociais, gêneros, idades 
e credos”, aponta Angelo.

PRODUÇÃO. Formado em 
Designer, o escritor tra-
balha há mais de vinte 
anos com artes gráficas, 
mais especificamente 
com revistas, e utilizou 
esta experiência para 
produzir artesanalmente 
seus livros. Em sua pági-
na no Facebook (https://
www.facebook.com/An-
geloAssonAutor/) é pos-

sível ver um vídeo dele 
montando um dos livre-
tos. “A produção artesa-
nal foi para aproximar ao 
máximo as característi-
cas básicas da literatura 
de cordel. Pretendo, nos 
próximos números, co-
meçar a utilizar a xilo-
gravura nas capas, apesar 
de que a minha intenção 
não é fazer uma cópia fiel 
dos folhetos tradicionais, 
tanto que já inovei, tra-
zendo, além de cordéis, 
contos e crônicas para a 
coleção”, conta.

Angelo participou 
das duas edições da Fla-
am (na primeira, lançou 
nela “Coisas da Vida… 
Minha”). “Eventos como 
esse são fundamentais 
para incentivar a leitura 
e a produção de livros 
e, principalmente, para 
se criar uma sociedade 
sábia e tolerante”, exalta.

Para adquirir os livros 
do escritor, basta entrar 
em contato pelo email 
autorasson@gmail.com 
ou acessar https://ange-
loasson.wordpress.com.

sanella_feca@hotmail.
com. A data limite para 
envio do material vir-
tual, ao mesmo e-mail, 
é 18h desta quinta. O 
material físico, cópias 
das letras das músicas 
com as possíveis tradu-
ções, bem como a ficha 
de inscrição, devem ser 
encaminhados à Biblio-
teca Municipal de Ame-

ricana (Praça Comenda-
dor Müller, 172, Centro, 
CEP 13.465-289). 

CUBO MÁGICO. Também 
será agregada ao Feca a 
2ª edição do campeona-
to de cubo mágico, que 
está inscrito no World 
Cube Association e, por-
tanto, permite que pos-
síveis quebras de recor-

des sejam registradas 
internacionalmente. 
Haverá praticantes de 
destaque nacional no 
evento, que contará 
com 12 modalidades 
e não tem limite de 
idade. O regulamen-
to e ficha de inscrição 
devem ser solicita-
dos para gbasanella_
feca@hotmail.com. R.P.

 Evento musical 
estudantil é um dos 
mais tradicionais da 
cidade de Americana, 
comemorando 34 anos 
de existência em 2018

DIVULGAÇÃO

Paulicéia. Angelo esteve lançando seus cordeis em evento literário da região

DIVULGAÇÃO


