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APRESENTAÇÃO

 Um clube de leitura é um 
grupo de pessoas que leem o mes-
mo livro, ou os livros de um mes-
mo escritor e se reúnem, de tem-
pos em tempos, para conversar 
sobre eles.
 Em Nova Lima são cinco 
clubes de leitura que conhecemos.
 O Clube de Leitura “Au-
gusto de Lima” foi fundado em 
março de 2013. Uma iniciativa dos 

Else Dorotéa Lopes

integrantes de Projeto Mina de Cultura. É formado por dezessete 
leitores, sendo quatorze mulheres e três homens. O grupo se reú-
ne mensalmente no Centro Cultural, à noite.  A maioria dos livros 
que lemos são de Literatura. Já tivemos várias reuniões com a 
presença dos escritores de livros que lemos, principalmente escri-
tores de Nova Lima
 O Clube de Leitura “Clarice Lispector” foi fundado em 
março de 2017, uma iniciativa da coordenação do Núcleo de Ati-
vidades Literárias. Atualmente conta com doze leitoras. O grupo 
se reúne no Centro Cultural, mensalmente, à tarde. Lemos livros 
de todos os gêneros, principalmente de escritores de Nova Lima.
 O Clube de Leitura “Descobertas” foi fundado em julho 
de 2017 por uma iniciativa de Angélica Gomes.  Atualmente con-
ta com quinze mulheres. Os encontros, quando presenciais, são 
alegres, terapêuticos e regados a lanches deliciosos, que seguem 
a temática do livro e, cada mês acontece na residência de uma 
das leitoras. Gostam de ler sobre o sagrado feminino, sobre mu-
lheres fortes, sobre relações familiares, espiritualidade, história, 
política, etc.  Em tempos de pandemia continuam se encontrando 
virtualmente.
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 Por iniciativa de Sônia Sérgio foi criado um grupo 
de doze mulheres, que se reúne uma vez por mês para es-
tudar o livro Mulheres que correm com os lobos, da psicó-
loga junguiana e contadora de histórias, Clarissa Pinkola 
Estés. O estudo do livro mostra que, a partir dos mitos, 
contos de fadas, lendas do folclore, a mulher pode se co-
nhecer e se ligar novamente aos atributos saudáveis e 
instintivos do arquétipo da mulher selvagem.
 Em novembro de 2020, formandos do Ensino Mé-
dio do ano de 1980 da Escola Estadual Augusto de Lima e 
a professora Enilde Inêz Biaggi criaram o “Nosso Clube”. 
São três mulheres e dois homens. Suas reuniões são online 
e mensais e fazem um rodízio nas sugestões dos livros de 
todos os gêneros.
 No mês de julho de 2021, com a participação de 
leitores de quatro desses clubes, lemos os livros do escri-
tor Airton Ortiz. 
 Airton Ortiz é gaúcho de Rio Pardo, jornalista gra-
duado em Jornalismo pela Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. É membro da cadeira 14 da Academia Rio-
-Grandense de Letras. Além de jornalista, é fotógrafo e 
escritor profi ssional. É considerado o criador do gênero 
“jornalismo de aventura”. Possui mais de vinte livros pu-
blicados. 
 Apresentamos os comentários de alguns de seus 
livros, neste caderno.
 Boa leitura! Boa viagem!
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Airton Ortiz é o criador do gênero 
“Jornalismo de Aventura” no qual o repór-
ter também é protagonista das histórias. 
É um gênero bem interessante porque o 
autor, além de descrever os lugares mais 
interessantes de Nova York, também faz 
seus próprios comentários, com uma ava-
liação crítica e histórica.

O livro Nova York tem 40 capítulos, 

ANA LUÍZA DOLABELA 
DE AMORIM MAZZINI

NOVA YORK

cada um contando sobre um bairro, uma avenida, um monumen-
to, um museu, uma igreja, um edifício ou um ponto turístico in-
teressante de Nova York.

Airton Ortiz descreve um pouco do american way of life, os 
aspectos históricos mais relevantes, os pontos marcantes e os há-
bitos e costumes do povo da cidade, e não necessariamente so-
mente os pontos turísticos, mas também como o povo e a cidade 
se constituíram até serem como são hoje.

O gênero “Jornalismo de Aventura” é bastante diferenciado, 
se comparado a Guias de Viagem e Livros de História, porque o 
mesmo apresenta uma visão pessoal e crítica do autor e do jorna-
lista, o que é bastante original e nos proporciona uma visão mais 
ampliada com relação ao tema apresentado.  

O livro não apresenta uma visão massifi cada de Nova York, 
muito pelo contrário. O próprio autor nos diz que “nessa cidade 
com pessoas apressadas, dediquei um tempo – sem pressa – a 
observar suas ruas, seus moradores, e descobrir lugares pitores-
cos. É claro que visitei os pontos turísticos; afi nal, como resistir? 
Mas também desvendei recantos que ainda não estão nos guias 
de viagem”.
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Dos quarenta capítulos do livro, os que mais gostei 
foram: Bowling Green, onde a cidade começou; Broadway, 
com seu traço de rebeldia e certo desalinhamento, segundo 
o autor; 5th Avenue, que faz o autor pensar em sofi sticação, 
não só pelas lojas chiques e as butiques ao longo de suas 
calçadas, mas também pelo seu glamour; Estátua da Liber-
dade, presente da França aos Estados Unidos para come-
morar o centenário da Declaração da Independência, com 
os sete raios da coroa da Miss Liberty representando os sete 
mares e continentes e com o Livro de Leis na mão esquerda 
com a data da independência americana; 9/11 Memorial, 
formado por dois enormes espelhos d’água construídos no 
antigo terreno das Torres Gêmeas e que, depois do atentado 
de 11 de setembro, “onde havia concreto e aço, agora a água 
fl ui lentamente, como a vida que vai”, segundo o autor; 
Chinatown, de Nova York para a China, sem precisar sair 
da cidade, segundo o autor.  “Aqui tudo muda e é a área 
mais colorida da cinzenta metrópole, uma experiência exó-
tica, um passeio original a cada vez que se faça; ainda que 
pelos mesmos lugares”; SoHo, segundo o autor, “caro para 
uns, barato para outros. Depende do grau de satisfação. 
O bairro sempre foi sinônimo de bom gosto. Aquele tipo 
de bom gosto para quem tem a carteira recheada, deve-se 
dizer”. “Aqui estão os imóveis mais valiosos de Nova York, 
rivalizando com o Upper East Side. Região repleta de buti-
ques e lojas de grife; vende da última moda a artigos vin-
tage”.  Greenwich Village, “uma espécie de vila, no centro 
de Manhattan. Um dos bairros mais pitorescos da cidade. 
A maioria das ruas ainda é calçada com paralelepípedos 
e as casas são de tijolo aparente – residências de profes-
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sores e estudantes da New York University. Há também 
na vila toda uma fauna de moradores, alimentando os 
bons cafés e os muitos bares alternativos. Claro, aqui se 
ouve o melhor jazz de Nova York”. Union Square, entre 
Downtown e Midtown. “A Union Square sempre foi um es-
paço privilegiado em Nova York. No início, era ponto de 
encontro dos ricos que viviam em mansões nos arredores. 
Com o passar do tempo, a região foi se deteriorando e os 
ativistas políticos assumiram o espaço. Alguns sindica-
tos e associações de classe vieram para as ruas em torno 
da praça, e uma aura de desconstruir conceitos a envol-
veu”. Edifício Chrysler, segundo o autor, “a sutil elegância 
de Nova York. Em concreto e aço. Em termos de charme, 
nada se iguala ao Edifício Chrysler, para muitos o mais 
bonito da cidade. Do mundo, talvez. Mandado construir 
por Walter Chrysler para sediar seu império automobi-
lístico, foi projetado por Wiliam Van Alen. Coroado por 
um impressionante pináculo de aço, a silhueta brilhante 
moldou a visão que temos de Nova York”. Grand Central 
Terminal, “a construção beaux arts mais notável de Nova 
York. Uma estação de trem que foi transformada em obra 
de arte graças à inveja do magnata das ferrovias. Ele a 
queria mais bonita do que a rival Pennsylvania Station 
e não economizou, criando uma maravilha clássica sem 
igual”. Times Square, “no longo cruzamento da Broadway 
com a 7th Avenue está a Times Square, a quadra mais fa-
mosa do mundo. A quadra mais hipnótica do mundo. A 
quadra mais número um entre todos os números um de 
Nova York. Outro show!”. Little Brazil, “o Brasil em Mid-
town. Em crise. Houve uma época em que o Brasil tinha 
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um território em Nova York, com dezenas de lojas es-
pecializadas em atender brasileiros”... “Éramos ricos e 
ditávamos moda em Nova York. Então veio o governo 
Collor e abriu a economia brasileira, importado deixou 
de ser luxo. Um dos efeitos colaterais foi acabar com o 
comércio pátrio na 46th Street”. Central Park, “o pântano 
que virou parque. Na esquina da 8th Avenue com a 72nd 
Street, está o Edifício Dakota, o prédio onde John Len-
non e Yoko Ono moraram. No outro lado da avenida, no 
Central Park, fi ca o Strawberry Fields, o jardim que Yoko 
Ono mandou construir para homenagear o marido”... 
“São três quilômetros quadrados cobertos com jardins 
europeus e bosques, a maior área de lazer de Nova York, 
construída sobre um antigo pântano pedregoso. Foram 
necessários 20 anos de trabalho de 20 mil operários para 
que o lugar onde havia um lixão, criações de porcos e 
um vilarejo miserável fosse transformado no pulmão de 
Manhattan”.
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CÁSSIA DE SOUZA 
OLIVEIRA LOBÃO

ATENAS

 A mitologia grega sempre me fas-
cinou e apesar de nunca ter ido a Atenas 
e ao conhecê-la apenas por fotos e vídeos, 
sempre tenho a impressão de estar retor-
nando a lugares já visitados.

As crônicas do autor nos permitem 
identifi car as características dos gregos 
como um povo alegre, festeiro e expansi-
vo, bem parecido com os brasileiros. 

 Gostam da noite, da madrugada, 
dançam, cantam e adoram comida boa e 
bebida farta. Divertem-se muito e apesar de estarem passando 
por crise econômica, continuam frequentando restaurantes, tea-
tros e eventos. Até carnaval fazem em Atenas.

Eles contam com ótimo transporte público, serviço de saú-
de efi ciente e bons espaços de divertimento, legado das olimpí-
adas de 2004. Atualmente, os seus salários, são os mais baixos 
da Europa e têm ocorrido diversos protestos nas ruas, em prol de 
melhorias e contra o Parlamento.

A descrição da localização de Atenas nos possibilita imagi-
nar a cidade tal qual ela é, situada entre montanhas e tendo ao 
centro dois pequenos montes sem encostas e rodeada pelo mar, o 
que faz dela uma fortaleza natural. 

A cultura grega tão antiga e tão moderna, não é apenas 
simbólica, é uma cultura de peso. Berço de grandes estudiosos 
que se tornaram os precursores da ciência em diversas áreas e se 
destacaram como “pais” na fi losofi a, na medicina, na arquitetu-
ra, em artes, no teatro e outras. 
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A mitologia grega com seus deuses, semideuses, 
suas esposas, fi lhos e ninfas nos remete a um pas-
sado histórico e que me encanta.  São tantas e para 
não alongar, quero destacar uma que tenho adoração: 
a Ninfa Eco, lembrada pelos gritos do protesto de rua, 
onde os líderes discursam e o povo repetia palavras de 
ordem.  Eco era uma bela ninfa, mas que falava de-
mais e queria sempre dar a última palavra, mas aco-
bertou uma traição de Zeus e, ao ser descoberta pela 
Deusa Hera, foi condenada a nunca mais falar, mas 
apenas a repetir a fala dos outros. Sua fala se tornou 
o ECO das vozes. 

Airton foi muito feliz ao citar inúmeras histórias 
da mitologia em seu livro, porque as citações foram 
realizadas na descrição de pontos turísticos ou na vi-
sitação de lugares compatíveis com a sua ancestrali-
dade e seu legado.

O livro é espetacular e nos leva a uma viagem 
deslumbrante
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CLÁUDIA DE 
PAULA ABREU NEIVA

TRAVESSIA DA AMAZÔNIA

 O livro Travessia da Amazônia, de 
Airton Ortiz, não pode ser classifi cado como 
um guia de viagem porque vai muito, além 
disso. É uma verdadeira viagem pela histó-
ria, gastronomia e cultura dos povos originá-
rios e ribeirinhos da Amazônia.

 A viagem começa em Lima, no Peru; 
uma verdadeira aventura nas subidas e des-
cidas da Cordilheira dos Andes. Um teste de 
coragem para quem se atrever a fazer a tra-
vessia! 

 Passamos por povoados que se originaram dos Incas, reple-
tos de histórias. Vemos o progresso que a estrada Lima - Pucallpa 
trouxe, mas também a história das epidemias que dizimaram po-
pulações.

 Vemos como os animais da fl oresta e dos rios são tratados 
como pessoas, seres conscientes de si mesmos. Dessa forma há um 
esforço para que o equilíbrio da fl oresta não seja rompido. 

 Os índios são majoritários e a Amazônia concentra a maior 
diversidade de etnias e línguas indígenas da América do Sul. E, 
desde o início da viagem em Lima até a chegada a Manaus pode ter 
contato com uma variedade enorme de histórias, culturas, gastro-
nomia. 

 Não posso deixar de me remeter à grande obra de Mário 
Vargas Llosa, “O sonho do Celta”, que trata da invasão e do exter-
mínio dos povos originários pelos europeus, principalmente ingle-
ses e irlandeses, durante o ciclo da borracha. 

 A leitura da obra de Ortiz chega em um momento triste da 
nossa história atual, em que vemos a Amazônia sendo destruída a 
cada dia. 

 Como seria bom se mais pessoas pudessem conhecer um 
pouco da Amazônia através da viagem que Airton Ortiz nos pro-
porciona com tão rica obra!
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CLEINER HELIANE 
PESSOA BRAGA

CARTAS DO EVEREST

 Cláudio Adonis Montenegro é o 
personagem/narrador do romance de 
aventura inspirado em fatos reais. A es-
calada no Monte Everest, Cordilheira do 
Himalaia Nepal/Tibute de 8850 metros.

 Cláudio, à medida que escala, vai 
escrevendo sobre o que vê/sente, no seu 
diário e em cartas com destino a várias 
pessoas do seu convívio (amigos, esposa, 
mãe, secretário...).

 Nessas cartas, ele descreve plan-
tas, pessoas, aldeias, costumes, religião, 

paisagens. Se confessa, perdoa e pede perdão.
 Para cada pessoa que escreve, Cláudio tem um codinome 

diferente (uma forma de mostrar carinho/respeito).
 Essa escalada é também a evolução na vida. Refl etir, mo-

difi car... prosseguir.
 “Apesar da rudeza dos elementos, precisava abordá-los 

com ternura; nesses ambientes, ações bruscas despertam reações 
piores. Embora a montanha tentasse me expelir a cada movi-
mento, deveria tratá-la com carinho. Carinho de amante rejeita-
do. Afagos sob medida: suaves, mas convictos”. 

 “Everest – ótimo lugar para nossas descobertas interio-
res, mesmo as mais profundas, essas que surpreendem a nós 
mesmos”.

 Seus guias e amigos são: Bob - americano e místico e Gerd 
- alemão racional.

 Cláudio chega ao topo de vários contratempos. Consegue. 
É um vitorioso. Não desce.

 “Escalando” esse livro, só parava quando os ventos me 
obrigavam. Gostei e quero ler outros.
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ELSE DOROTÉA LOPES

NA TRILHA DA HUMANIDADE

O primeiro vestígio humano foi 
encontrado no Sul da África. Foi por lá 
que Airton Ortiz iniciou sua expedição, 
quando decidiu refazer o caminho per-
corrido pelo homem pré-histórico da sa-
vana africana até o Brasil.

Sobre a África, ele nos dá muitas 
notícias tristes: que ainda acontece a ex-
cisão clitoriana e que a expectativa de 
vida caiu de 57 para 47 anos, por causa 
da AIDS.

Sua expedição teve início no Quênia, conhecido como 
berço da humanidade, descrito na Bíblia como Jardim do Éden. 
Nesse país existem lagos de crocodilos e hipopótamos. Zebras, 
gazelas, antílopes, avestruzes, lagartos e camelos são animais 
da fauna queniana. Uma curiosidade do Quênia: os homens 
que quisessem casar deveriam dar ao pai da noiva, como dote, 
oito vacas ou cem cabras,

Em seguida, a expedição foi para a Tanzânia. O Monte 
Kilimanjaro fi ca na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia. Nes-
se país, as medidas não são em quilômetros, mas em dias de 
viagens. Elefantes, girafas, babuínos, antílopes, gazelas, hipo-
pótamos, dik-dak, búfalos, chacais, javalis, gnus, hienas, ra-
posas, zebras, chitas e leões, além de trezentas e oitenta es-
pécies de pássaros são animais da fauna tanzaniana.  Massai 
é um grupo étnico que vive entre o Quênia e a Tanzânia. “Um 
massai pode ter tantas esposas quantas vacas ele tiver; pois 
cada animal pode ser trocado por uma mulher”. Ngorongoto é 
uma cratera que é atração da Tanzânia. É Patrimônio da Hu-
manidade.
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A expedição se dirigiu para a Etiópia, um território 
dominado por guerrilheiros, refugiados, fugitivos, tribos 
em confl ito e gatunos. Apesar de tudo, é um país fasci-
nante. Lá o escritor tomou o mais saboroso café. O café é 
uma planta que teve a sua origem nesse país. A culinária 
é riquíssima. Eles comem peixe e carne de carneiro. Nem 
cristãos, nem muçulmanos comem carne de porco. Não 
usam talheres. Comem com a mão direita, pois a esquer-
da é considerada impura.

Dirigiram-se para a Ásia, através do aeroporto in-
ternacional de Israel, na cidade de Tel-aviv. “A civilização 
ocidental é baseada nos princípios judaico-cristãos e as-
sentada na fi losofi a grega”. Em Jerusalém, Airton fi cou 
hospedado num albergue perto de locais que eu conheci 
quando estive lá: Igreja do Santo Sepulcro, Túmulo da 
Virgem Maria, Monte das Oliveiras e Muro das Lamenta-
ções. Na Cisjordânia conheceu os palestinos, que vivem 
em confl itos com os judeus. Israelitas e palestinos lutam 
para reivindicar a cidade de Jerusalém como sua capital. 
Esteve também na Igreja da Natividade em Belém.

De Israel, no Oriente Médio, Airton viajou para 
Bombaim na Índia. De Bombaim para Seul na Coreia do 
Sul. De Seul para Anchorage no Alasca. Para ele, cruzar 
fronteiras sempre é motivo de estresse, constrangimentos 
e humilhações.

Cada habitante ganha 1500 dólares para morar no 
Alasca. 

O Alasca é moradia de caribus, lobos, alces, esqui-
los, águias, raposas, mooses e cabras. Caribu é um dos 
animais símbolos da América do Norte. Pertence à famí-
lia das renas.
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Airton Ortiz viajou de trem e como mochileiro. Cru-
zou o Canadá os Estados Unidos e o México. Da cidade 
do México ele se dirigiu para a Venezuela, pois não havia 
nenhum sítio arqueológico na América Central. 

Entrou no território brasileiro pela Amazônia. No 
Pará conheceu pinturas rupestres, ouviu carimbó, comeu 
peixe frito e tomou “Cerpa” gelada. Viajou em um rústico 
barco, descendo o Rio Amazonas. Foi para o Macapá e de 
lá foi para o Aeroporto de Belo Horizonte. 

Foi diretamente para a cidade de Lagoa Santa. Viu 
pinturas rupestres na Serra do Cipó. Finalmente chegou a 
Pedro Leopoldo onde, em 1974, uma missão arqueológica 
iniciou escavações numa fenda rochosa, onde encontra-
ram os primeiros fragmentos de fósseis de uma mulher 
jovem, um dos mais antigos esqueletos das Américas, a 
Luzia, a primeira brasileira de que se tem notícia.

Com a leitura do livro Na Trilha da Humanidade fi -
quei conhecendo os locais e o caminho que o homem pas-
sou do Sul da África, até chegar ao meu estado, Minas 
Gerais.

Segundo Airton Ortiz, “A história da evolução hu-
mana é muito controvertida”. Mas o seu livro nos escla-
rece bastante.
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ENILDE INEZ BIAGGI
CARTAS DO EVEREST

Conhecido por seus livros de repor-
tagem, o explorador Airton Ortiz estreia 
na fi cção com um eletrizante romance de 
aventura.

Cansado de ser derrotado pela 
vida, Cláudio Adonis Montenegro está 
determinado a vencer. Acompanhado por 
dois grandes amigos, Bob e Gerd, astros 
do alpinismo internacional, o montanhis-
ta amador parte para o Everest em sua 
terceira tentativa.

 A pequena expedição, planejada 
para ser um rápido e seguro passeio montanha acima, é surpre-
endida por uma tragédia descomunal. E, diante de uma realida-
de tão brutal, Cláudio alcança uma grandeza que não imaginava 
possuir.

 Durante a escalada, vários montanhistas desistem e ou-
tros perdem a vida, entre eles os comandantes experientes, Bob e 
Gerd.

 Da expedição, Adonis é o único a chegar ao topo do Eve-
rest e não consegue voltar, falecendo no topo do mundo.

 É um livro espetacular!
 Que literatura linda!
 Em todas as cartas que escreve nas pausas para descan-

so, antes de continuar a escalada, Cláudio mostra um afeto ex-
traordinário.

 Valeu a leitura!
 Parabéns, Airton Ortiz!
 Gratidão!
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ESPEDITA ANDRADE
NA BUSCA DO MUNDO MAIA

A América era um continente desconhe-
cido dos europeus, até que um dia, desembar-
caram aqui e descobriram quem povoava essa 
parte do planeta: os Índios, encontrados na 
América do Norte, América Central e América 
do Sul. 

Junto com os Astecas e os Incas, os 
MAIAS foram umas das três maiores civili-
zações ameríndias da Meso-América. Foram 
grandes construtores, inclusive de pirâmides. 
Seu legado foi tamanho, não só na Arquite-
tura, mas na Medicina, na Matemática, na 
Astronomia e nas Artes. Foram grandes co-
merciantes, transportadores de mercadorias e compradores e vende-
dores de produtos, interligavam suas aldeias, reinos e cidades, que 
ocupavam, às atuais regiões da Península de Yucatán, Guatemala, 
Belize, México, Honduras e El Salvador. 

O autor, na página 213, nos fala do que levou o Império Maia 
ao seu declínio: grande população vivendo na parte mais fértil do 
vale, ou seja, a agricultura foi perdendo espaço, em especial o milho, 
que era a alimentação principal dos Maias; todo transporte era feito 
nas costas dos índios e, antes do alimento chegar ao destino, ela já 
tinha sido consumida e a parte plantável não recuperada, deixando 
o solo pobre e, os governantes só queriam construir grandes templos 
exuberantes, para enaltecê-los.

E o autor relata que, esse Império Maia sofreu um colapso, 
mas não desapareceu, sendo uma das civilizações mais avançadas 
do mundo. Acabou reduzida a vilarejos miseráveis, habitados por 
aldeões mais pobres ainda.

E ele nos leva a refl etir sobre a situação climática atual e o Meio 
Ambiente, ignorados pelo mundo moderno, marchando pelo mesmo 
caminho de decadência da nossa civilização atual, como aconteceu 
com a civilização Maia, uma das mais extraordinárias civilizações 
que a Antiguidade conheceu.

Ele deixa um recado:
“Se não é possível prever o futuro, talvez seja possível apren-

der com o passado.”
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HAENDER ROSA
AVENTURA NO TOPO DA ÁFRICA 
UM SAFARI DE SONHOS E REALIDADE

 Vou tecer meu comentário, apro-
veitando o gosto pelo rock, do jornalista e 
autor, Airton Ortiz, descrito implicitamen-
te em seu livro, Aventura no Topo da África. 
Começo parafraseando um trecho da letra 
da música “Epitáfi o dos Titãs:

“Devia ter complicado menos
Trabalhado menos

Ter visto o sol se pôr
Devia ter me importado menos

Com problemas pequenos
Ter morrido de amor”

 
 No livro Aventura no Topo da África, o autor faz um paralelo 

com a música “Epitáfi o” do Titãs, quando Ortiz, se desprende de 
tudo, principalmente do trabalho e da família, e mergulha de corpo 
e alma em sua emocionante viagem em busca do topo da montanha 
Kilimanjaro. Ele traduz com muita sensibilidade ao fi m do livro, o 
verso, “... ter visto o sol se por...” e vive profundamente, intensa-
mente a letra da música. 

 O livro é uma narrativa de deslumbramento e paixão a res-
peito do montanhismo, um verdadeiro diário de viagem, carregado 
de sentimentos, e temperado com o acervo da história, política e 
cultura africana.

 Sabemos que o ser humano é movido pela busca do prazer, 
pela exploração de novos lugares, o que contribui para a autoestima 
e renovação das energias. Por este ponto de vista, do inconsciente 
coletivo, podemos pensar em nossos antepassados nômades, que 
não fi cavam muito tempo em um só lugar, e Ortiz herda e descreve 
esses comportamentos muito bem. 

 Em seu diário, infl uenciado pelo ambiente e por hábitos, o 
autor, pratica um trekking com novos sons, cheiros, gostos, sensa-
ções, idiomas e paisagens, em uma viagem real e fascinante, que lhe 
permite através da criatividade no fi m, um encontro consigo e com 
Deus.



19

ILZA FRANCISCA MARTINS
TRAVESSIA DO AMAZONAS

 Airton Ortiz, um jornalista aventu-
reiro, destemido do novo.

 Narra sua viagem pelo rio Amazo-
nas localizado na América do Sul. Maior 
rio do mundo, tanto em extensão territo-
rial quanto em volume de água. São 6992 
km. Ele o percorreu desde o norte do Peru, 
a Floresta Amazônica até o Oceano Atlân-
tico, em Belém, no estado do Pará.

 Sua viagem não tem nada a ver com 
turismo convencional, nada de tours orga-
nizados, ele queria viver e sentir o inusi-
tado: inusitado em paisagens, em experi-
ência, em aventuras, em encontros com pessoas estrangeiras que 
viajavam para conhecer a Amazônia, pessoas das tribos e ribeiri-
nhos, inusitado na cultura, costumes e culinária.

 Narra de forma tranquila e muito pitoresca e fascinante, 
onde permite partilhar suas aventuras. Rateava tudo, valores dos 
barcos, hospedarias e até alimentação.

 Tinha como objetivo aproveitar o máximo da viagem com 
pouco dinheiro.

 Foi prazeroso viajar com Ortiz. O barco, casas, currais 
cheios de animais suspensos nas águas e amarrados em árvores, 
para não serem arrastados pela correnteza do rio.

 Gente viajando em toras, umas amarradas às outras, ofe-
recendo frutas ou artesanatos.

 Não tinha chuveiro com água quente nos barcos, hotéis, 
pousadas e nem nas casas das famílias.

 Conta sobre a cidade de Quito, no Peru com 440 mil habi-
tantes, maior cidade do mundo não conectada por estrada, acesso 
apenas pelos rios e aeroporto.

 Ortiz experienciou todas as comidas típicas do Amazonas, 
comeu todos os tipos de peixes, sucos e frutos da fl oresta Amazônica.
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 Viu de perto o peixe pirarucu que chega a 3 metros de 
comprimento e pesa até 300 Kg. Sua carne é muito saborosa e 
quando salgada se assemelha ao bacalhau. É um peixe exclusi-
vo da Bacia Amazônica.

 A fauna da Amazônia é de uma riqueza e beleza ilimi-
tada na variedade de pássaros, animais e peixes.

 Árvores enormes com mais de 1000 anos de idade. Mui-
tas destas árvores se adaptam à falta de luz. Elas são atacadas 
por fungos e roedores e o abraço mortal dos cipós, que matam 
muitas delas por estrangulamento.

 Mas a natureza é sabia. Muitas destas árvores possuem 
espinhos, pelos, resinas e substâncias venenosas que, além de 
renovar o tronco comido pelos insetos e fungos, somente mor-
rem de velhice.

 Ortiz conta suas aventuras diurnas, noturnas e madru-
gadoras com guias locais. Momentos vividos muitas vezes com 
perigo, para conhecer, sentir e ver de perto os animais selva-
gens, o canto das aves, insetos, o tamanho das árvores, sua 
fl oração, o cheiro das matas, o colorido das folhas e fl ores, a 
riqueza das plantas medicinais, produtos de beleza e outros.

 Tudo de uma beleza sobrenatural!
  Óbidos, cidade, onde nasceu o jornalista, professor, ro-

mancista e historiador literário, idealizador da Academia Bra-
sileira de Letras, José Veríssimo, se localiza onde as margens 
do Rio Amazonas são estreitas com 1600 metros de largura e 
seu canal mais profundo, formando, o que se diz na região a 
“garganta do Rio Amazonas” ou “a fi vela do rio”.

 Uma cidade de 60 mil habitantes, com a economia ba-
seada na fi bra de juta, castanha do Pará, pesca e um rico arte-
sanato feito pelos índios. Possui um porto fl uvial, que permite 
atracação de navios de grande porte.

 O Rio Amazonas muda de nome diversas vezes no longo 
do seu curso.
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 Ortiz fez toda viagem de barco - o transporte público 
da região -  barcos que também transportavam cargas, ven-
dedores ambulantes, animais, viagem esta que durava até 
sete dias para chegar a uma cidade ou lugarejo. Uma viagem 
muito desconfortável. Dormia em redes, colocadas umas aci-
ma das outras, formando andares e caixas com mercadorias, 
malas e mochilas entre as redes.

 Várias vezes teve medo de o barco afundar, devido 
à superlotação e à precariedade dos mesmos, sem nenhum 
controle pela polícia local.

 Ele visitou várias aldeias onde conheceu e vivenciou 
suas danças, seus artesanatos, suas comidas. Teve longos 
papos com pajés, guerreiros e foi até pintado por uma destas 
tribos.

 Conheceu o Festival Folclórico de Parintins. Um dos 
festivais mais esperados da região que reúne mais de 100 mil 
pessoas em três dias. Uma linda festa inspirada nos motivos 
típicos da fl oresta, sua cultura, seu povo. Pessoas vestidas 
com pele de animais, penas, muita dança, comidas típicas, 
sucos das frutas locais, e todo artesanato regional visto nas 
ruas. Muitos brasileiros de vários estados e estrangeiros de 
vários países vão a Parintins para esta festa. As reservas são 
feitas com muita antecedência e tudo muito caro

 As famílias locais transformam suas casas, varandas 
e quintais em hospedarias.

 A maioria dos amazonenses que vão ao festival, dor-
mem em redes armadas em árvores.

 Um livro que eu indico para todo brasileiro ler e co-
nhecer um pouco da nossa fantástica AMAZÔNIA.
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MARIA ÂNGELA
 DIAS LIMA PEREIRA

LONDRES
“SOB O OLHAR DE ORTIZ”

 Quando escolhi o Livro Londres de 
Ailton Ortiz, pensei que seria um desses 
livros que passam pelos pontos turísti-
cos famosos da Terra da Rainha, como os 
castelos, o Big-Ben, os jardins do Palácio 
Real etc. E também dicas sobre onde fi -
car, dormir, comer e aí vai!

 Mas eu estava subestimando o 
autor Ortiz! Ele não só me levou a alguns 
pontos turísticos clássicos, como me pro-
porcionou uma jornada rica em história 
medieval, desde a época da fundação de 

Londres, como também passeios culturais e literários. 
 Ele inicia sua “peregrinação” londrina pelas igrejas locais, 

o que para mim foi inusitado e genial do ponto de vista arquite-
tônico e histórico. Acostumamos a conhecer a história de cidades 
ou país pelos museus e o autor nos traz isso através das igrejas! 
E, do ponto de vista histórico é fantástico, pois desde que uma 
cidade é fundada, a igreja está lá. Então ele nos conta sobre a 
Inglaterra Católica, a Presbiteriana, que vem da Alemanha de 
Lutero, e da Anglicana, com o rompimento de Henrique VIII com 
a Igreja Católica.

 Eu fui capaz de imaginar cada cena, não pela riqueza de 
detalhes, pois o autor não se aprofunda nisso, mas pelos pontos 
principais que nos remete exatamente ao local; e o movimento 
cotidiano de um casamento dentro da igreja e turistas adentran-
do do outro lado do templo. Isto nos dá a sensação de que Lon-
dres está viva! É o passado e o presente caminhando em perfeita 
harmonia.



23

 E a cada visita histórica nessas igrejas ele nos “abençoa” 
com informações arquitetônicas da época, dentro de um contexto 
histórico, numa verdadeira linha do tempo! E como ele brinca, 
visitar igreja dá fome. De brinde, ganhamos um cappuccino e um 
belo pedaço de bolo.

 O mesmo ocorre quando visitamos a City de Londres 
(Centro Financeiro da cidade). Ortiz explica que Londres teve iní-
cio bem ali. E entre aulas de história, visitação ao monumento 
da cidade, onde ocorreu o grande incêndio (segundo o autor foi 
pela fornada errada do padeiro) que fez com que várias casas, na 
época, de madeira e telhado de palha, se queimassem.

 A visita à torre de Londres, como seus cadafalsos e gui-
lhotinas, me fez pensar em outro autor inglês Lewis Carroll, onde 
sua rainha de copas tanto gritava: 

 - “Cortem-lhe a cabeça”, nunca fez tanto sentido!
 E claro, depois desse tour histórico, merecemos um happy 

hour; e dessa vez com cerveja, ao fi m do expediente literário.
 Ele nos leva aos pubs e nos conta todo o contexto históri-

co do local. Assim como, suas famosas cervejas!
 E também demonstra que Londres não é somente “fi sh 

and chips”! 
 É claro, como bom editor que é, Ortiz nos remete, tam-

bém, a um tour pelas casas de Charles Dickens e de Virgínia Wolf! 
 Fizemos também uma breve saída à noite pelo bairro 

Soho, dos anos 80, onde passaram Fred Mercury, David Owen e, 
agora, dão lugar aos músicos de jazz contemporâneo, mais cal-
mos, para que possamos degustar de uma Londres muito rica em 
história, cultura literária e musical.

 Adorei viajar com Airton Ortiz por Londres. Espero, em 
breve, vivenciar tudo que vivi e presenciei com ele, durante mi-
nha leitura, dando meus passinhos por Oxford Street!
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MARIZE CLEMENTE 
PIRES MOL

EXPRESSO PARA A ÍNDIA
 CONTRASTES

Expresso para a Índia é uma viagem 
fantástica! Um mergulho numa terra mis-
teriosa e singular que nos arrebata logo no 
início, ao tomarmos contato com sua histó-
ria milenar. 

Aírton Ortiz nos leva numa aventura 
incrível, recheada de curiosidades que en-
cantam e, muitas vezes, nos deixam intri-
gados... Que país é esse? São tantos deuses, 
tantas histórias misteriosas e fascinantes! É 
como entrar num túnel do tempo que gira 
e gira, causando curiosidade, estranheza, 
incredulidade e fascínio. Uma viagem sem 
precedentes.

Viajar pela Índia com Ortiz me encantou. Percorrer esse país 
continental de trem, pelas ferrovias singulares e vastas foi incrível! 
Experimentei sensações confl itantes: quero conhecer esse país fas-
cinante, que sempre me atraiu! Ah... acho que não quero mais! Que 
costumes estranhos! Que povo esquisito!  Que lugares lindos! Quero 
ver esse templo, sentir a força e o carisma desses deuses milenares, 
preciso entender o como e o porquê...

“Impossível lutar contra o peso da herança histórica do país. 
Precisava acostumar-me com seus paradoxos, sua falta de lógica...”   
...”Surpreendia-me notar, cada vez com mais intensidade, meu caráter 
se moldando ao estilo indiano de enfrentar as difi culdades da vida”.

Ao ler essas constatações do autor, fui me sentindo como ele, 
entrei nos expressos com ele, percorri as cidades com ele, senti o 
gosto da comida forte e apimentada com ele, senti também um ca-
lor insuportável, me espantei com muitas coisas, entrei naqueles 
templos maravilhosos, pelo menos até onde os ocidentais podiam 
entrar. Vi miséria, esplendor e beleza. Xinguei seu amigo alemão 
mal-humorado e, principalmente, ri muito do seu bom humor: “Tão 
logo decolasse, poria em prática minha vingança sordidamente aca-
lentada nas últimas semanas contra as vacas indianas, devorando 
cada pedacinho das suas primas que me caíssem nas mãos”. 
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Ah, que viagem pitoresca! E o mais incrível, foi como usei 
meu lápis para marcar passagens interessantes: quase marquei 
o livro todo! Outra particularidade foram as informações his-
tóricas preciosas e as histórias milenares sobre deuses e deu-
sas fascinantes, de personalidades ora divinas, ora por demais 
humanas. 

Conhecer a história de Vasco da Gama, além dos livros 
de história foi empolgante! Escutei as palavras do autor atra-
vés das páginas do livro: “Prosseguir a viagem de Vasco da 
Gama, partindo de Calicute e percorrendo o interior do miste-
rioso Oriente”.  Aceitei o convite e fui também!

Alguns deuses me assustaram, pois eram terríveis. Ou-
tros me intrigaram e muitos me fi zeram sentir como n’As Mil 
e Uma Noites, ouvindo as histórias de Sherazade.  Palácios e 
templos me encantaram. A Torre do Silêncio me assustou. As 
Cavernas de Ajanta, incríveis! Rajastão, a Terra dos Reis: im-
pressionante! Palácios incríveis: Palácio das Monções, Palácio 
Jagmandir, Palácio da Cidade, Palácio de Verão, Palácio das 
Concubinas, Palácio Real, Palácio dos Ventos e o mais impres-
sionante de todos, na verdade um mausoléu, o extravagante 
monumento dedicado ao amor: O Taj Mahal - um sonho! Mara-
vilha brilhante e quase inacreditável. E por último, reverencio 
toda beleza da Cidade Dourada, em pleno deserto.

O livro do Aírton foi muito além de uma simples aventu-
ra, ele viveu e nos permitiu viver com ele, uma experiência rica 
e fascinante, capaz de encantar a cada página lida. 

  Venha se encantar também... O livro é muito mais do 
que tudo que apresentei!

 Samsara, moksha, nirvana, átma... Venha conhecer!
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MARLENE DE 
ASSIS DATTO

LONDRES

 No livro de Airton Ortiz, Lon-
dres, ele nos relata uma viagem à 
Capital britânica, sua história, suas 
conquistas, sua resiliência (duas ve-
zes destruída) e total restauração.

 Vista por olhos aguçados de 
um repórter jornalista e escritor, além 
do conhecimento histórico, ele vê coi-
sas que escapam ao turista ou não lhe 
é mostrado. 

 O autor nos conduz a museus, 
ruelas e pubs e prende nossa atenção. 

Passamos pelo rio Tamisa com encantamento. Descobrimos 
muitos outros rios que deram origem à cidade, agora canali-
zados. 

 Conceitos e preconceitos foram vividos e derruba-
dos. Viajamos com alegria, descontração e motivação atra-
vés de Londres. Aprendizado, conhecimento e humor nesta 
agradável leitura.

 Viagem Fantástica!
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MAURO JOSÉ
FERREIRA

HAVANA

O escritor Airton Ortiz em seu 
primeiro livro da série Expedições Ur-
banas, viaja à capital de Cuba para 
nos contar como é o cotidiano do ci-
dadão cubano, não apenas os seus 
pontos turísticos, mas o que ele expõe 
de forma bem-humorada.

O que o escritor nos conta em 
suas crônicas, são verdadeiras histó-
rias, para que o leitor entenda a capi-
tal cubana, o povo, seus costumes. O 
livro é recheado de passeios a museus 
e pontos históricos, referências a pré-
dios de todos os estilos, ruas, praças e outros monumentos.   

Os textos nos contam também, episódios importantes 
da história do país, personalidades cubanas, lugares de Ha-
vana e pessoas famosas que os frequentaram. 

Ortiz nos narra o encontro com essas pessoas, as histó-
rias de suas vidas e que elas, sem saberem que ele é jornalis-
ta, lhe contam. Ou então, o jornalista as usa como base para 
refl etir sobre questões maiores, como o governo e a História 
de Cuba. 

O autor contesta o comportamento capitalista arraiga-
do no regime socialista do país, afi rma a importância da Re-
volução e de coisas que funcionam bem em Cuba, mas nota 
de forma crítica e bem-humorada, os problemas pelos quais 
seu povo passa.

 Os personagens que ele encontra são na sua maioria de 
classe baixa, que tentam sobreviver com atividades ilegais e 
que arrancam dinheiro dos turistas. Basicamente, viver de 
prostituição. 
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Em suas crônicas, o autor não deixa de citar o mito Che 
Guevara, Fidel e sua morte. “Morte de Fidel”, mas, sim, em 
“desaparecimento físico” do El comandante. A morte de Fidel 
encerra o século XX. Ele foi a pessoa mais icônica, a que mais 
infl uenciou o mundo. Esteve no centro de toda a geopolítica 
internacional. Não tanto pela questão ideológica, mas pela 
posição geográfi ca de Cuba entre a União Soviética e os EUA. 
Encerra uma era dos líderes idealistas.

               
 Segundo os cubanos, Fidel era um líder incontestável 

em Cuba.  Ele estava com 90 anos. São poucas as pessoas 
que conheceram Cuba antes da revolução.  Foram mais de 
60 anos de idolatria e isso fez com que as pessoas realmente 
o idolatrassem.  Era visto como aquele pai que fi ca em casa 
cuidando dos netos. O pessoal se sente muito mais órfão do 
ponto de vista emocional do que político.

A leitura de Havana se mostra uma atividade praze-
rosa e informativa. Airton Ortiz expõe de forma bem-humo-
rada todas essas questões de Cuba, das felizes, às tristes, e 
também mostra como o cubano tem o seu “jeitinho” de se 
manter sempre alegre e disposto a fazer qualquer coisa para 
sobreviver.
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ROBERTO MARCIO
GRINGO

 Seres humanos e mortais que so-
mos, todos no fundo sabemos que nos-
so tempo de vida jamais será sufi ciente 
para conhecer todos os lugares com que 
sonhamos. Por outro lado, nossas men-
tes nos possibilitam a maravilha de viajar 
através da leitura – aprender, visualizar 
e conhecer lugares diversos, muitos dos 
quais não conheceríamos de outra forma. 
A experiência de tais jornadas e aventu-
ras é extremamente prazerosa e inesque-
cível para o intelecto e para a alma do lei-
tor (a). Muitas vezes, são oportunidades 
de estar de alguma forma em cenários e contextos inusitados, 
afi nal, “a maior aventura do ser humano é viajar” – como ex-
pressou Augusto Cury de forma genial e concisa, a essência do 
que é o ato de se aventurar em jornadas pelo mundo. “Ninguém 
volta o mesmo após uma viagem, por menor que seja”, comple-
menta Airton Ortiz.

 De fato, uma série de jornadas e aventuras recheiam o 
livro GRINGO, de Ortiz. O protagonista, Victor, é um mochileiro 
em busca de aventuras, enquanto conhece países da América 
do Sul e viajantes de várias partes do mundo. Como ele mesmo 
afi rma, “o mapa-múndi é o meu quintal”. Longe de ser o tipo de 
viagem convencional, o personagem não se preocupa com pla-
nejamentos prévios ou organização de seu roteiro. Victor pensa 
que ser mochileiro é “um estado de espírito”. O leitor percebe 
que o personagem quer conhecer o mundo sozinho, fugindo de 
qualquer coisa que o prenda ao tédio de uma rotina previsível. 
Ele, sem qualquer estresse, deixa os acontecimentos fl uírem na-
turalmente. É interessante como normalmente a palavra grin-
go tipicamente nos remete a estrangeiros norte-americanos (às 
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vezes pejorativamente), mas na verdade nós mesmos nos 
tornamos gringos quando estamos, por exemplo, em um de 
nossos países vizinhos. O gringo brasileiro, representado 
pelo jovem Victor, é de certa forma uma espécie de atração 
por onde passa. Seus destinos não são exatamente os lu-
gares mais procurados por turistas convencionais. Ele bus-
ca, por exemplo, locais inusitados como a Bolívia, com seu 
interior pobre e seus perigos, e até acaba se envolvendo 
em problemas em decorrência do tráfi co de drogas. Mesmo 
não sendo um trafi cante, é vítima de bandidos e se envolve 
numa confusão. Victor leva o leitor a caminhos e lugares 
imprevistos, experiências com animais selvagens e pessoas 
traiçoeiras. Por outro lado, tem muitas experiências posi-
tivas, como novos amigos que encontra pelo caminho, e 
até mesmo uma paixão que acontece no seu caminho.  Em 
geral, a longa e radical viagem é ao mesmo tempo algo que 
assusta e desafi a o personagem, uma sequência de desco-
bertas em meio às culturas e paisagens sul-americanas. 

 O formato do livro – basicamente capítulos curtos 
em forma de diálogos com linguagem coloquial, e trechos 
de um diário – torna a leitura fácil, agradável e rápida.  
 O toque de humor é elemento presente o tempo 
todo. O leitor se identifi ca com a grande preocupação da 
mãe com o fi lho andando sem destino pelo mundo, e os 
diálogos dos dois ao telefone são muito engraçados. Além 
disso, uma questão mais séria é o fato de que o perso-
nagem nos leva a refl etir acerca dos nossos preconceitos 
contra determinados países. Há momentos em que Vítor 
nos ensina e nos dá exemplos, como as experiências de 
desfrutar das coisas simples, curtir o momento presente, 
e na questão de que devemos sempre preferir usar o termo 
indígenas no lugar de índios. Aprendemos com ele como a 
palavra índio carrega o peso da discriminação, ao passo 
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que isso não acontece quando usamos o termo politicamen-
te correto, indígenas. O autor também nos mostra que quem 
cria a cultura popular de uma nação é a classe mais pobre. 
A viagem também mostra como os europeus roubaram as 
riquezas do nosso continente, a América!

 Muito importante é também o fato de que “Gringo” 
quebra o paradigma criado por nós de que a maioria dos pa-
íses sul-americanos são feios, perigosos, cheios de miséria, 
trafi cantes, corrupção, batedores de carteira e transportes 
precários... Na verdade, o autor nos mostra que há países 
lindos perto de nós, com culturas interessantíssimas e muito 
a se descobrir. Mas, claro, também há tudo aquilo de nega-
tivo que imaginamos, é parte da realidade. Ele brinca com 
os perrengues e os aceita. Ficam suas lições... “Precisamos, 
pelo menos de vez em quando, sair da zona de conforto e 
deixar o mundo nos envolver com sua diversidade.”

 A literatura de viagem é um gênero literário que con-
siste geralmente em uma narrativa acerca das experiências, 
descobertas e refl exões de um viajante durante seu percur-
so. Autores conhecidos foram, por exemplo, Marco Polo, 
Pero Vaz de Caminha, Jack Kerouac, Hans Staden, Ernest 
Hemingway, e os brasileiros Martha Medeiros, Amyr Klink, 
entre outros. Como autor de um livro sobre viagens, acredito 
nas sábias palavras de Ortiz, o mochileiro...
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SONIA SÉRGIO
ATENAS 

“ENTRE DEUSES E HUMANOS”

“Atenas é uma cidade vibrante. Mais 
ainda em certas épocas do ano.

Atenas não são só ruínas. Há uma 
cidade cosmopolita além delas.

Mesmo durante a crise econômica 
pela qual o país está passando, a capital 
continua efervescente”. 

Airton Ortiz nos envolve e nos leva 
a sonhar nas páginas de seu livro sobre a 
cidade de Atenas, capital da Grécia, com 
maestria de jornalista caminhante do 
mundo. 

Com bom humor, até nas situações 
mais quentes, sob um sol implacável e morros à frente para es-
calar, ele nos leva a rir, até gargalhar ao imaginar a situação que 
vive. 

A sua literatura é lúdica e fácil de assimilar. Tem uma capa-
cidade de envolver o leitor nas visitas à lugares turísticos a ponto 
de obrigá-lo a pesquisar fotos e localizações para se embrenhar 
mais na leitura. 

Particularmente a mim, causou um rebuliço na imaginação, 
uma verdadeira aventura ao ler e pesquisar na internet tudo so-
bre esta cidade, coração de um povo que nos deixou a cultura e o 
conhecimento de presente.

Ainda não conheço a Grécia e é um dos países que faz parte 
das minhas futuras viagens. Amante que sou da história e da 
arqueologia, o meu interesse cresceu com a leitura que o escritor 
me proporcionou.

A mistura da história dos deuses gregos com os fatos da era 
atual foi a grande habilidade do autor. Assim o legente tem um 
rápido relato sobre as divindades gregas e o que elas representam 
no imaginário e na psique humana. Os deuses estão constante-
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mente nos interpelando e movimentando nossas ações diante 
do mundo e de nós mesmos.

Cada ponto turístico é relatado com bastante atenção e 
interpretação sobre a ação dos deuses naquele local. Ruínas, 
peças de barro, artefatos pintados, as guerras e os heróis, tudo 
mesclado numa história deliciosa de se ler.

Airton Ortiz também se manifesta e nos coloca frente à 
situação econômica atual da Grécia, já que viajava por lá nesta 
época. A tristeza de um país falido e endividado e o sofrimento 
do povo mais simples.

A crise econômica empobreceu parte da população, mas 
os gregos estão longe de se tornar miseráveis.

“O sistema único de saúde grego é fi nanciado pelo governo, 
pelas empresas e pelos empregados, que contribuem para um fun-
do comum. Os desempregados tinham acesso à saúde e ao seguro 
desemprego durante um ano, mas continuavam a ser atendidos 
pelos hospitais caso não pudessem pagar pelo tratamento após o 
fi m do benefício, até 2011 quando a Grécia aceitou um empréstimo 
a fi m de evitar o colapso fi nanceiro do estado, a coisa mudou. Os 
desempregados fi caram sem a ajuda da saúde.”

Além do problema econômico, tem difi culdade com os imi-
grantes estrangeiros, principalmente os ilegais têm trazido dor 
de cabeça para os nativos e para a polícia local. A disputa por 
empregos é enorme e os gregos se revoltam quando estão de-
sempregados e veem seus empregos serem tomados por estran-
geiros. 

O autor apreciou a cozinha grega e demonstra para os lei-
tores as delícias de uma boa comida.  

O queijo feta produzido há mais de seis mil anos a partir 
do queijo de cabra é largamente usado em muitas iguarias. So-
mente a versão feita na Grécia pode ser chamada de feta, segun-
do Airton Ortiz.

Para cada tipo de comida, um tipo de taverna.
Psarotaverna: frutos do mar
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Psistaria e hapapotaverna: carnes grelhadas
Mayireio: guisados caseiros, caçarolas e assados.
Mezedopoleio: pratos pequenos, os mezedes, entradas ou 

aperitivos.
A ‘mussaca’, um tipo de lasanha grega, é feita com fatias 

de berinjela, batatas assadas e carne moída cobertas com queijo 
derretido e molho bechamel.

Anchovas cruas marinadas em azeite de oliva extravirgem e 
vinagre, servidas com alcaparras e cebolas, as prediletas.

O iogurte de leite de cabra, o queijo de Creta com azeitonas, 
servidos com pão de casca dura e miolo macio são boas entradas 
para o almoço.

A ‘mezede’ de queijo feta grelhado com tomates e salpicado 
com pimentão verde servido com azeite de oliva extravirgem, boa 
pedida para abrir o jantar.

Tudo regado com o vinho da casa ou de ouzo, uma bebida à 
base de anis, produzido a partir da fermentação da casca de uva 
e de graduação alcoólica alta.

Huuummmm... vontade de viajar para Atenas. 
Bom, mas também há o que o paladar não aprecia. O café 

grego ou café turco é difícil para nós brasileiros apreciarmos. Em 
uma xícara coloca-se o pó de café e vira a água fervente.  Está 
pronto para ser bebido. Nada de coar o café. Bebe-se o líquido 
com a borra e tudo. Pode-se até ler o seu futuro naquela borra ali 
concentrada. Deixa para lá. O futuro a Deus pertence.

“Zeus era casado”. Um que delícia! Vamos fazer uma análi-
se dos homens e sua humanidade.

“Naquela época, os deuses casavam. E Zeus, como os mor-
tais de hoje, pulava a cerca.”

A história dos deuses gregos é imensa. Há um deus para 
cada ocasião e cada problema acontecido. As pessoas se apega-
vam aos deuses buscando neles a resposta para a suas vidas. 
Afi nal cada um tinha a sua particularidade nascida das ações e 
difi culdades psicológicas dos próprios humanos.
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“Quem são afi nal os gregos?” Ou melhor: quem eram? 
Sim, quem eram, porque dos originais restam poucos”.

O autor vai buscar respostas no Museu Arqueológico 
Nacional, pois não existe melhor lugar para se entender a 
vida e a cultura de um povo, do que um museu.

Quando viajamos o primeiro lugar a ser visitado deve-
ria ser um museu. Ali encontraremos a retrospectiva do que 
aconteceu àquele lugar e ao povo que ali habitou. 

A leveza com que o escritor Airton Ortiz descreve seu 
livro sobre a cidade de Atenas e, consequentemente sobre os 
gregos, torna a leitura fácil para os olhos. De forma lúdica, às 
vezes satírica, vai descrevendo os deuses gregos, os nativos, 
sua culinária, alegrias, histórias, esculturas e ruínas, a vida 
na sua raiz primeira até a decadência econômica, o desespero 
aparente de um povo que outrora fora magnânimo.

“O tipo de sabedoria que Sócrates valorizava era ba-
seado no argumento, raciocínio e em perguntas, e não em 
acreditar nas coisas apenas porque alguém importante nos 
disse que são verdades. Para ele, saber é duvidar.” 

A Grécia é a mãe da sabedoria da qual os países oci-
dentais receberam e acolheram de bom grado. Em particular, 
Atenas foi o reduto onde os fi lósofos tiveram o seu auge de 
debates, ideias, escolas e discípulos. Nas praças se discutia 
os temas da vida humana, a arte, a poesia e a matemática. 
O mundo ocidental muito deve aos fi lósofos gregos. 

Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão de Cítio são alguns 
citados pelo autor.

Hipócrates: Pai da Medicina
Heródoto: Pai da História
Sócrates: Pai da Filosofi a
Homero: Pai da Literatura
“Então é pai disso. Pai daquilo. Deixaram os padrastos 

para os romanos”.
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 O autor conseguiu des-
crever de uma forma envolvente 
e rica em detalhes sobre as histó-
rias do país e sobre sua viagem, 
porém a quantidade de detalhes 
tornou a leitura muito densa e 
cansativa. Não é um livro que re-
comendo para quem busca se di-
vertir e relaxar, mas é uma ótima 
obra para quem quer conhecer um 
pouco a fundo sobre o país e/ou 
pretende visitá-lo. 

 O início do livro parece 
mais um livro de história escolar, 

abordando o passado da Índia, seus imperadores, con-
quistadores, sua religião e guerras, mas não se assustem 
porque é apenas uma introdução, sendo o foco depois as 
viagens do autor e seu amigo. O relato dele é tão deta-
lhado que facilita imaginar como foi essa viagem, pelo o 
que ele passou e sentiu, porém, um ponto bem negativo 
dessa abundância é que torna a leitura muito mais lenta 
para quem tem o hábito de prestar atenção e se aprofun-
dar em todos os detalhes e minúcias do livro, o que, para 
alguns como eu, pode tornar a experiência bem negativa 
e exaustante. 

TITO LÍVIO LOUREIRO 
FERREIRA SOUZA

EXPRESSO PARA A ÍNDIA
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VILACY PESSOA GECKLER
AVENTURAS NO TOPO DA ÁFRICA

 Sempre tive o conceito da impor-
tância de se ter um grande sonho e ter 
garra para conquistá-lo.

 Aventuras no topo da África con-
fi rmou... e que emoção esse livro desper-
tou em mim!...

 Desde que meu sobrinho viajou 
para a África, me deu uma vontade imen-
sa de conhecer, pelo menos, parte desse 
continente.

 A emoção de escalar o Kilimanjaro 
é para mim um sonho impossível.  Só em 
relatos de viagem mesmo, que me deixam 
emocionada com a coragem e o espírito de aventura.

 Airton Ortiz relata (ah... como gostaria de saber escrever 
assim...) a sua viagem, pois “depois de percorrer sete mil km pelo 
interior do continente, ser roubado na África do Sul, confundido 
como espião em Suazilândia, envolvido com contrabandistas em 
Moçambique, com um funcionário corrupto na Tanzânia e ser 
atacado por um gavião, fi nalmente estava iniciando a escalada 
do Kilimanjaro.”.

 Kilimanjaro, a montanha de vários nomes, que pode sig-
nifi car a “Montanha das Águas”, onde o homem consegue se 
superar como um ser regido por princípios, pela sua fé em Deus 
e pelo reconhecimento da grandeza do momento.

 É um livro que instrui, que emociona, que prende a aten-
ção da primeira à última página e cuja leitura recomendo.

 É também uma escalada interna de valores, de coragem, 
de respeito à natureza e da fé em Deus.

 A emoção foi tão intensa... que chorei.
 Obrigada!
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 Os livros de Airton Ortiz 
são um convite a viagens. Espero 
ler outros. Escolhi Paris a fi m de 
matar saudades da Ville Lumière, 
onde já estive algumas vezes. 
Certas observações sobre a cida-
de coincidem com as minhas, pois 
gosto de atentar para os detalhes 
e as sutilezas oferecidas. Vou fa-
lar um pouco sobre a minha pri-
meira experiência de quinze dias 
na cidade.

 A primeira vez em que lá estive, foi em 2002. Nes-
sa época, eu estudava na Alliance Française de BH e fazia 
o curso de Perfeccionnement, pois meu objetivo era fazer 
o DALF, não para frequentar uma universidade francesa, 
mas para testar as competências, no que fui bem-suce-
dida. Depois ainda fi z por alguns anos o FVV (Français 
Vivant Vidéo), na própria Alliance. Em 2002 já possuía um 
bom domínio do Francês, o que me permitiu débrouiller 
razoavelmente na França. Meu fi lho mais velho, Cristia-
no, engenheiro, estava trabalhando em Paris, na empre-
sa Alstom, de automação industrial. Tive que embarcar 
sozinha, pois meu marido não teria férias no período da 
viagem, na segunda quinzena de maio, um mês agradável 
para nós, primavera, sem o frio do inverno europeu, nem 
o calor incômodo do verão. A natureza já estava linda, 
com os belos canteiros de amor-perfeito e outras fl ores 
delicadas, nos jardins públicos; árvores cobertas de verde, 

VIRGÍNIA PAULINA DE 
PAIVA SILVESTRE

PARIS
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e aquele friozinho gostoso que lembra o nosso inverno. 
Lá eu vi de perto um corvo, pela primeira vez, uma ave 
de um negro fosco, com voz rouca, um bico forte, que 
não admira ser associado à feitiçaria. Ficava admirada 
com as altas árvores do Palácio de Versalhes, tão bem 
podadas, com tanta precisão, muito bem aparadinhas.

 O Cristiano me buscou no aeroporto Charles De 
Gaulle e fomos para o hotel onde ele estava hospedado, 
em Vanves, um hôtel résidence, e ele me disse: “agora 
vou te ensinar a andar de metrô, porque eu estou tra-
balhando e não vou poder te acompanhar na visita à 
cidade. Tem que te virar sozinha.”  Não houve proble-
ma, pois já tinha traçado previamente um roteiro, sabia 
dos monumentos, museus, igrejas, tudo que iria visitar 
e todas as estações de metrô e linhas que iria percorrer e 
as conexões. O transporte público é muito bom, apesar 
dos horários de pico, o que é natural. Adorava andar 
a pé pelo centro de Paris, vendo aqueles prédios anti-
gos, muito bem preservados, aqueles apartamentos com 
suas sacadas de ferro, com gerânios vermelhos e em tons 
de rosa, alegrando as fachadas de pedra ou cimento em 
cores neutras, com predomínio do cinza. O centro de Pa-
ris é todo antigo; os espigões fi cam separados, numa 
parte moderna, La Défense. Andei a pé, de ônibus e de 
metrô. Lindo ver do alto os telhados, com as chaminés 
das lareiras dando um ar pitoresco e nostálgico, uma 
vez que, imagino o aquecimento interno hoje é feito por 
eletricidade ou gás. No apartamento havia um aquece-
dor no quarto e outro no banheiro. Não foi necessário 
usá-los. Os vidros das janelas eram duplos. Mesmo os 
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ônibus têm vidros duplos. Atualmente há apenas alguns 
milímetros separando as duas lâminas, ao contrário das 
janelas de Versalhes, que possuem um espaço de um ou 
dois centímetros separando as vidraças. Gosto de citar 
detalhes, porque eles é que me chamam a atenção, fi -
cam na memória e fazem sentir o gostinho do lugar. O 
primeiro contato com algum lugar, até o mais simples é 
inesquecível.  Um lugar inoubliable, que me impressio-
nou muito, foi a Conciergerie, antiga prisão, onde há a 
cela que abrigou Maria Antonieta, celas de prisioneiros, 
a lâmina da guilhotina, e outros elementos que nos fa-
zem recordar a Revolução Francesa. Lá se respira uma 
atmosfera pesada.

 Poderia narrar vários episódios interessantes, 
curiosos e até engraçados sobre minha primeira viagem 
à Ville Lumière, mas tornaria o texto muito longo e até 
cansativo. Espero que tenham gostado.
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