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Livros que revela memórias da amizade entre dois dos
maiores craques do Corinthians. Com passagens
emocionantes sobre a relação de cumplicidade da dupla, o
livro nasceu do desejo impetuoso de Casagrande de criar um
espaço em que pudesse conversar com Sócrates como nos
velhos tempos – ocasião em que declararia seu amor e
também acertaria contas com o amigo, falecido em 2011.
Voltado não só para o torcedor corinthiano, mas para todos os
amantes do futebol e interessados na história brasileira
recente, o livro relata o envolvimento de Sócrates e
Casagrande em episódios fundamentais como a Democracia
Corinthiana e a campanha das Diretas Já. A obra traz também
detalhes inéditos e reveladores sobre o envolvimento dos
astros do Timão com a boemia, os vícios e os amores, e a
existência de um possível filho de Sócrates.
Raras exceções no mundo do futebol, Casão e Magrão eram jogadores preocupados com questões
sociais e políticas. Além de participarem da luta contra a ditadura militar, os jogadores enfrentaram
com coragem o autoritarismo dos clubes. Apoiavam um ao outro, também, nos problemas sofridos
devido ao abuso de álcool, por Sócrates, e de drogas, por Casagrande.
Construído a partir da percepção dos autores em relação à personalidade do Doutor, o último
capítulo traz um diálogo fictício de Casagrande com o espírito de Sócrates. A conversa aborda a
relação de amizade, as divergências, traumas, sonhos, vida após a morte e assuntos da atualidade.
O livro tem como ponto de partida o desespero de Casagrande ao saber que o amigo, com quem
havia rompido havia alguns anos, estava na UTI. Era grande a preocupação com a saúde de
Sócrates, mas o risco de não poder mais dizer a ele o quanto o amava o fez enfrentar todos os
obstáculos para conseguir se reconciliar a tempo com seu ídolo e parceiro. O reencontro, porém, não
foi suficiente para amenizar a marca deixada em Casão pelo tempo em que ficaram afastados, após
inúmeras tentativas de amigos em aproximá-los. Agora, ele o expressa em livro, que conta com
prefácio do escritor Marcelo Rubens Paiva e um caderno repleto de imagens da dupla dentro e fora
dos campos.
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Faça o download ou leia online Sócrates & Casagrande – Uma história de amor Walter
Casagrande Jr. , 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 sócrates & casagrande – uma história de amor are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your sócrates & casagrande – uma história de amor 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
sócrates & casagrande – uma história de amor 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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