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Faça o download ou leia online Casagrande e seus
demônios Walter Casagrande & Gilvan Ribeiro ,
"Demônios à solta” não são mera figura de linguagem. Eles
aparecem logo no título do primeiro capítulo do
livroCasagrande e seus demônios, tratando daqueles
fantasmas que rondam a vida de uma pessoa em desequilíbrio
físico e emocional. Os “demônios” ilustram bem a reviravolta
na vida de Walter Casagrande Júnior, que foi de ídolo do
esporte a viciado em cocaína e heroína. Casão, ex-jogador do
Corinthians, querido da torcida, integrante da Democracia
Corintiana junto com Sócrates, e comentarista da TV Globo,
expõe sem firulas ao jornalista Gilvan Ribeiro, coautor do
livro, todo o seu declínio e restabelecimento.
Ricamente ilustrado, com um caderno recheado de fotos, a
publicação tem apresentação de Antônio Prata, que se declara
um admirador de Casagrande, e prefácio de Marcelo Rubens
Paiva, amigo de sempre, que endossa a hipótese de que tantas
coisas boas, e outras tantas ruins, que permearam a vida do
ex-jogador dariam um bom roteiro para um livro. “Casão faz questão de contar o inferno que viveu
quando era viciado em drogas e sua internação, pois para ele é fundamental passar adiante a
experiência, dividir as dores da dependência e alertar para os perigos de um vício frenético, sem
preconceitos, desvios ou mentiras. A verdade ajuda a sanidade”.
Na publicação, Casagrande faz revelações inéditas como, por exemplo, o doping que sofreu quando
jogava na Europa. Mas foi na Europa que, em quatro situações, Casagrande foi obrigado a se dopar
pelo clube em que jogava. Tomou uma injeção de Pervitin no músculo. “Isso realmente melhorava o
desempenho, o jogador não desistia em nenhuma bola. Cansaço? Esquece... se fosse preciso, dava
para jogar três partidas seguidas”, conta. No entanto, o jogador era radicalmente contra o doping e
se negou a continuar fazendo uso da droga. Foram oito anos na Europa, até ele voltar a atuar no
Brasil.
Gilvan Ribeiro, que é amigo antigo de Casagrande, diz que a revolução na vida do craque “é uma
história sem fim”. E que o ex-jogador “colhe os louros do nocaute sensacional sobre as drogas”, mas
que ele precisa estar sempre alerta para não voltar a ter uma recaída. No último capítulo, “Casão
por ele mesmo”, o ídolo rememora sua turma de amigos de adolescência, a Turma do Veneno, fala
com emoção sobre a conquista do mundial do Corinthians no Japão – e sobre seu papel de torcedor
durante a transmissão pela TV –, conta sobre seus fracassos amorosos – “O término de um
relacionamento é um tipo de morte, em que a vida em comum deixa de existir” –, discorre sobre seu
dia a dia no apartamento em que mora sozinho pela primeira vez, e afirma que ninguém deve ficar
no “meio-termo”, todo mundo tem de viver por completo. Como ele mesmo faz.
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Faça o download ou leia online Casagrande e seus demônios Walter Casagrande & Gilvan
Ribeiro , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
casagrande e seus demônios are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your casagrande e seus demônios so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
casagrande e seus demônios are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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