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É certo que muita gente vai criticar este livro só de orelhada,
a partir de frases tiradas do contexto e de uma visão
estereotipada de seu autor. Metralhadora giratória,
reacionário, falastrão, do contra, os rótulos escorregam sem
colar nessa alma indócil que se dá ao direito de questionar
tudo e todos neste Manifesto sobre uma grande Terra do
Nunca chamada Brasil.
Com a inteligência e ironia desconcertantes que são bem
conhecidas de seus leitores, Lobão mostra que suas ideias são
muito mais coerentes e profundas do que seus detratores
temem reconhecer. Foram meses se debruçando sobre uma
bibliografia eclética, que se recusa a seguir o caminho
daqueles que só leem por uma cartilha. E outros tantos anos
se aventurando por um Brasil profundo que os intelectuais de
gabinete desconhecem, narrados com uma sagacidade e
humor que aproximam algumas das páginas deste Manifesto estético e político do melhor jornalismo
gonzo já publicado no país. Tudo isso para desmascarar os vícios da formação cultural brasileira com
argumentos que não podem ser reduzidos a uma análise simplista, desatenta ou preconceituosa.
Se, em seu primeiro livro, Lobão falou de sua vida, agora mergulha seu pensamento sem amarras em
águas profundas. Para ele, não há ideias nem mitos intocáveis. Sobra para todo mundo. As vítimas?
Uma inteligência burra, uma aristocracia estatizada, uma comissão da inverdade, uma MPB de
proveta e muitas ideias pré-fabricadas.
“Pra ser bom, é preciso ser cruel”, avisa Lobão já no prólogo, um surpreendente poema-manifesto.
Mas jamais inconsequente. Uma das características mais marcantes do livro é tratar todo e qualquer
adversário com gentileza e generosidade. Como no genial diálogo que o autor trava com o Manifesto
antropófago, de Oswald de Andrade.
“Não li e não gostei” é muito fácil de dizer. Difícil mesmo é responder aos argumentos de quem se
recusa a pensar como a manada e abre o peito para um duelo. “É subestimando o inimigo que se
perdem as guerras”, provoca Lobão.
Vai encarar? O grande desafio é continuar dizendo um mero “não gostei” depois de ter chegado ao
fim deste livro.
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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 manifesto do nada na terra
do nunca are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your manifesto do nada na terra do nunca 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
manifesto do nada na terra do nunca 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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