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Poesia
Brasa enganosa, de Guilherme Gontijo Flores, Patuá
Em brasa enganosa, ao contrário, todo esforço reside em repelir tais
mediações que infestam a memória (“cale-se itabira bom/ despacho
santana/ dos brejos cale-se/ cidade dos meus pais”) e tentar enxergar de
frente, o mais diretamente possível, a matéria dos poemas por fazer.
(Tarso de Melo)

Observação de verão seguido de fogo, de Gastão Cruz, Móbile Editorial
Observação do verão é composto de textos majoritariamente breves, que
estão organizados sob duas partes: “Observação do verão” e “Idades”,
cada qual com 12 poemas. Trata-se de um livro altamente construído, em
que é possível observar um rigor inquestionável, o qual também está
presente em Fogo.

Ximerix, de Zuca Sardan, Cosac Naify
Ximerix faz lembrar almanaques e folhetins. Dividido em cinco cadernos,
os versos nos ambientam à atmosfera mágica, desafiante e quase
circense que marca o decorrer do livro. Os oráculos que dão voz aos
cadernos, inspiram-se em “Um lance de dados” de Mallarmé para suas
previsões, num jogo que poderia não ter fim.

Vozes, de Ana Luísa Amaral, Iluminuras

Dois poemas circunscrevem o território poético em que transitam os
textos de Vozes: o que lhe serve de abertura intitula-se “Silêncios” e o
que o fecha, “Vozes”. Assim, no plural, silêncios e vozes remetem-nos,
a experiências concretas na relação miúda e cotidiana.

Romance
A cidade, o inquisidor e os ordinários, de Carlos de Brito e Mello, Companhia das Letras
Uma espécie de jornada teológica no cotidiano mais comezinho. Um
“inquisidor” percorre a cidade apontando para as falhas dos habitantes.
Estes, por sua vez, logo aderem ao mesmo comportamento - em vez de
se rebelarem - e toda a cidade se converte numa espécie de auto de fé.
O resultado, hilário e com certo travo amargo, é um retrato da
subserviência de muitos diante do poder.

Matteo perdeu o emprego, de Gonçalo M. Tavares, Foz
Como peças de um dominó, as personagens deste livro vão se tocando

umas às outras, até chegarmos à Matteo, o homem que perdeu o
emprego. Um curioso sistema de ligações associando uma ficção
brilhante a um ensaio que nos surpreende no final.

O drible, de Sérgio Rodrigues, Companhia das Letras

O livro parte da antológica cena do drible que Pelé aplicou no goleiro
uruguaio Mazurkiewicz na semifinal da Copa de 1970, vista e revista por
pai e filho num velho aparelho de TV, para cobrir cinco décadas de um
sombrio drama familiar.

Opsanie Swiata, de Verônica Stigger, Cosac Naify
Opalka, um polonês de cerca de sessenta anos recebe uma carta por
meio da qual descobre que tem um filho no Brasil, na Amazônia,
internado num hospital em estado grave. O pai decide viajar ao encontro
do filho; no início do percurso, conhece Bopp, um turista brasileiro
resolve abandonar seu giro pela Europa para acompanhá-lo ao Brasil.

Conto e crônica
Asa de sereia, de Luís Henrique Pellanda, Arquipélago Editorial
A cidade é o palco no qual os personagens de Pellanda ganham vida. Ali
se desenrolam as mais inesperadas tramas, muitas delas cercadas de
silêncio e mistério, em que caminhos e olhares se cruzam para revelar
novas possibilidades.

Entre moscas, de Everardo Norões, Confraria do Verbo

Everardo Norões constrói os personagens com nuances de medo,
coragem, desprezo, desejo, ternura, solidez, tudo envolto em
embalagem de sombra,

Nu, de botas, de Antonio Prata, Companhia das Letras

Cheio de humor e lirismo, Nu, de botas traz as memórias de Antonio
Prata que revisita as passagens mais marcantes de sua infância. As
memórias são iluminações sobre os primeiros anos de vida do autor,
narradas com a precisão e humor.

Viva o México, de Alexandra Lucas Coelho, Tinta da China
Um livro não apenas sobre o México, mas sobre o que ainda há de humano
em nós e — apesar do conformismo dos que, no fim das contas, ganham
apenas migalhas da brutalidade e dos grandes pactos financeiros — a todo
custo precisa ficar. (Paulo Scott)

