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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]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.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 irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.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,...
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Minha história
http://media.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]

Os segredos da mente milionária
http://media.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...

[PDF]

Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

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 marca o nascimento da Doutrina Espírita e...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Me Poupe!
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http://media.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]

Sapiens
http://media.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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Breves respostas para grandes questões
http://media.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...
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A Morte de Ivan Ilitch
http://media.beebok.info/br-1391835136/a-morte-de-ivan-ilitch.html

"Muitos críticos consideram 'A morte de Ivan Ilitch' como a novela mais perfeita da
literatura mundial; a agonia de um burocrata insignificante serve de pretexto ao autor
para nos contar uma história que diz respeito ao destino de cada um de nós e que é...
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O Crime do Padre Amaro
http://media.beebok.info/br-1424713872/o-crime-do-padre-amaro.html

O Crime do Padre Amaro relata a história de Amaro, um jovem padre que entrara para a
vida eclesiástica graças à imposição de uma nobre beata que o tinha sob sua guarda. Sem
vocação nenhuma, o jovem padre aceita o seu destino passivamente,...
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