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Faça o download ou leia online Para não esquecer
Clarice Lispector , Para a legião de apreciadores de textos
curtos e boas frases o livro Para não esquecer, de Clarice
Lispector, é leitura obrigatória. A obra — publicada pela
primeira vez em 1964 — reúne 108 crônicas que bem
poderiam pertencer a um diário. Ora a autora conta uma
pequena história, ora ela simplesmente parece pensar alto.
"Os homens têm lábios vermelhos e se reproduzem. As
mulheres se deformam amamentando", diz, em Aldeia
italiana. No final desse curtíssimo artigo, Clarice resume: "A
vida é triste e ampla." A cidade de Brasília merece um dos
maiores textos desse livro. A primeira parte foi escrita em
1962 e a segunda, 12 anos mais tarde, quando a escritora
retornou à capital brasileira. Em ambas ela fala sobre suas
impressões com algum carinho e bastante ironia. "Os ratos
adoram a cidade. Qual será a comida deles? Ah, já sei: eles
comem carne humana."
Não há ligação entre as crônicas; são anotações para não ser
esquecidas. Em "Aproximação gradativa" ela diz apenas: "Se
eu tivesse que dar um título a minha vida seria 'A procura da própria coisa.'" O tom seco e
perturbador não reaparece na crônica" A posteridade nos julgará" em que ela se dedica a explicar —
ou entender — o que é uma gripe. "É a experiência da catástrofe inútil. É um lamento covarde que
só o gripado compreende." Pensatas à parte, Clarice Lispector também faz desabafos em seu
livro/diário: "Dei inúmeras entrevistas. Modificaram o que eu disse. Não dou mais entrevistas. E se o
negócio é mesmo na base da invasão de minha intimidade, então que seja paga. Disseram-me que
nos Estados Unidos é assim. E tem mais: eu sozinha é um preço, mas se entra o meu precioso
cachorro, cobro mais. Se me distorcerem, cobro multa. Desculpem, não quero humilhar ninguém,
mas não quero ser humilhada."
Para não esquecer, como os demais livros que compõem a obra de Clarice Lispector, foi relançado
pela Rocco com tratamento gráfico especial e edição crítica da professora Marlene Gomes Mendes.
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Faça o download ou leia online Para não esquecer Clarice Lispector , 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 para não esquecer are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your para não esquecer 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
para não esquecer 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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