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...tal ente tempo-espaço é 
identificável na obra: Curitiba. 
Marcio, nascido, criado, urgido 
na cidade, transveste-se nos 
personagens e passeia pela capital 
paranaense. No conto ‘É um táxi 
que chega inesperadamente’, o 
protagonista, um escritor, põe o 
seu Ray-Ban e, todo todo, vaga 
pelas ruas curitibanas na caça de 
frases de efeito 

Finalmente, Marcio 
empo e nome são ficções. Persona-
gens obesos, satíricos, acima dos qua-
renta; chegados a sexo, cerveja e 
prazeres escatológicos atravessam as 

páginas de “Finalmente hoje”, novo livro de con-
tos de Marcio Renato dos Santos (Tulipas Ne-
gras, 2016).  
Se os contos do impronunciável “Golegolegole-
golegah!” (Travessa dos Editores, 2013) configu-
ram-se em um romance fragmentado, “Final-
mente hoje” busca a compreensão do tempo, a 
começar por dividir-se em seções, que nos reme-
tem à noção de temporalidade: “Quase agora”, 
“Já passou ou é daqui a pouco”, “Nunca mais”, 
“Muito antes de antes de ontem”, “Num outro 
agora” e “2016”.  
Não seria o tempo de Marcio espécie de metá-
fora tanto para Jonas quanto para o peixe que 
o aprisiona? Somos essa eterna dicotomia de 
prisão-liberdade, em que se dorme para, sem-
pre, ter o dia seguinte? Tal conceito está pre-
sente no “Enviar uma carta”, ápice do livro, em 
que o autor abole o tempo e o espaço. Mar-
cio, nesse conto, conduz-nos em uma viagem 
surreal, em que tempo e espaço confundem-se, 
indo além de nossa percepção convencionada. 
Isto me faz pensar que o grande domínio do 

homem pelo homem é aprender a dominar a si 
próprio, então o tempo será consequência.  
Todavia, tal ente tempo-espaço é identificável 
na obra: Curitiba. Marcio, nascido, criado, ur-
gido na cidade, transveste-se nos personagens 
e passeia pela capital paranaense. No conto “É 
um táxi que chega inesperadamente”, o pro-
tagonista, um escritor, põe o seu Ray-Ban e, 
todo todo (“manja?”, como nos quer tal perso-
nagem), vaga pelas ruas curitibanas na caça de 
frases de efeito, como: “o escritor é um editor 
de acasos”, “a matéria-prima do escritor é o im-
palpável”. Na Rua XV entra em uma livraria 
para verificar como está a saída de seu último 
livro e, logo a seguir, emenda a frase oracular 
do “Finalmente hoje”, a descortinar a face do 
autor: “somos responsáveis por elaborar os pi-
lares invisíveis do tempo em que vivemos”.  
Aliás, não é por acaso que a página derradei-
ra do livro estampa uma fotografia do autor 
com óculos escuros. Como também o autor re-
vela-se nos nomes que se repetem e trafegam 
através dos contos, sendo que um deles chama 
a atenção: Jonas, particularmente o Jonas X, 
jornalista feito o Marcio, presente no último 
conto, exatamente o “Finalmente hoje”.  
O X da questão lembra-me outro Jonas, o qual, 

ordenado a pregar em Nínive, foge pelo mar, 
rumo a Társis. Dá-se uma tempestade que é 
acalmada após Jonas ser lançado à água. Jonas 
é engolido por um peixe enorme, dentro do 
qual fica por três dias e três noites até ser expe-
lido e, com isto, revê a decisão da fuga e parte 
para Nínive, para cumprir o destino de profeta.  
Esse peixe enorme é a Literatura que traga ao 
seu ventre o escritor, para nele hibernar, ser re-
gurgitado e assim transformado. Jonas torna-
se Pinóquio que, igualmente engolido por um 
grande peixe, simboliza a outra face do escri-
tor, a de mentiroso. Boas mentiras também 
fazem a boa Literatura, refletindo as diversas 
facetas do tempo, a ponto de o Marcio renascer 
a cada conto que nos oferece, desde o apareci-
mento de “Minda-au” (Record, 2010), seu livro 
de estreia.  
Ah, estava me esquecendo: no conto “Pimentei-
ra”, que abre o “Finalmente hoje”, leio: “Bruno 
e Péricles se conheceram no curso de engenha-
ria química e continuaram colegas na pós-gra-
duação”. Pois bem, caros leitores, sou forma-
do em engenharia química, fiz pós-graduação 
e não conheço nem Bruno nem Péricles, mas, 
por meio dessa orca faminta que é a Literatura, 
reencontro, finalmente, Marcio. 
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Henrique & Rafael 
Dupla se apresenta no 
Butiquim. Quarta, às 
22h30. Onde: Praça Mano-
el Ribas, 255. Tel: 3224-7115. 
 
Nirvana Cover 
Banda de São Paulo presta tribu-
to a Kurt Cobain no MPB Bar. A 
noite ainda conta com Pearl Jam 
(Curitiba) e The Kruegger (São 
Paulo). Sexta, às 23h. Onde: Av. 
Curitiba, 210. Tel: 3028-4239.  
 
Black and White 
À base de pagode, maringaenses 
assumem a trilha do Butiquim. 
Quinta, às 22h30. Onde: Praça 
Manoel Ribas, 255. Tel: 3224-
7115. 
 
Samba K Gente 
Sambistas voltam a se apresen-
tar na Casa de Bamba. Sábado, 
às 22h. Onde: Avenida Nildo Ri-
beiro da Rocha, 4449. Tel: 3031-
2383. 
 
Escritório Bar 
Fraldinha acebolada (R$ 23,90), 

fraldinha com shoyu (R$ 25,90), 
lanche Big Pig (R$ 9,90) e lanche 
paulistinha (R$ 11,90) são alguns 
dos destaques. Onde: Av. Brasil, 
1635. Tel: 3031-1300. 
 
Taberna Portuguesa 
Bacalhau à Moda da Casa (R$ 
154, para dois), acompanhado 
por arroz branco. Onde: Av. Luiz 
Teixeira Mendes, 554. Tel: 3225-
2823. 
 
Le Pitaco 
Risoto de palmito com lingui-
ça toscana e risoto caprese com 
medalhão de frango. Onde: Av. 
João Paulino Vieira Filho, 672. 
Tel: 3041-4740. 
 
Quintal 
Espetinho de picanha meia lua e 
o filé de tilápia são alguns dos 
destaques. Onde: Avenida Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, 732. 
Tel: 3024-5788. 
 
Cachaçaria Água Doce 
Escondidinho de carne de sol, 
para três pessoas, servido com 

uma porção de arroz. Onde: Av. 
Luís Teixeira Mendes, 1550. Tel: 
3225-2918. 
 
Empório Mineiro 
No Mercadão, casa serve cerca 
de 50 opções de queijos, entre 
nomes nacionais e internacio-
nais. Onde: Avenida Prudente de 
Morais, 601. Tel: 3041-9024. 
 
Oxente Petiscaria  
Vinte e quatro pratos típicos do 
Nordeste como o arrumadinho 
caipira, casquinha de siri,  
moqueca e acarajé. 
Onde: Av. Pioneiro Antônio Fran-
co de Moraes, 915. Tel: 3246-
3606. 

Ma Chérie 
Na doceria, o “grand gâteau” é 
servido com um sorvete de trufa 
branco, morangos e carolinas tri-
turadas. Outras opções como o 
dome chocolat e o choux à la 
crème  também estão no cardá-
pio. Onde: Av. Herval, 382, loja 1. 
Tel: 3023-1877. 
 
Boteco do Neco 
Bolinhos de feijoada com bacon 
e o de linguiça com queijo e ba-
nana. Onde: Av. Tiradentes, 133. 
Tel: 3269-1588. 
 
Os estabelecimentos podem 
modificar cardápios, atrações 
e horários sem aviso prévio. 

PAGAN JOHN. 
Banda do “SuperStar” (TV Globo) se apresenta no MPB Bar. O Maroon 
5 Cover completa a noite. Sábado, às 23h. Onde: Av. Curitiba, 210. Tel: 
3028 4239.

RECEITA DO SAMBA. 
Maringaenses agitam a Casa de Bamba com entrada a R$ 10, das 22h 
às 2h. Sexta, às 22h. Onde: Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 4449. Tel: 
3031 2383.

CAFÉ SHOP 
 Crepes de calabresa, carne e queijo, queijo e presunto, frango com 
catupiry, morango com Nutella e banana com Nutella. Onde: Rua Néo 
Alves Martins, 2134, Zona 1. Tel: 3227-5848.  

A Editor: Wilame Prado
Tel. (44) 3221 6609  Email: wilame@odiario.com

Os deuses, semi-deuses, musas 
e toda diversidade da mitolo-
gia greco-romana inspirou e 
continua inspirando obras ar-
tísticas pelo mundo todo. Mas 
foi em uma conversa informal 
entre os irmãos Lutero e Rena-
to de Paiva Pereira que nasceu a 
ideia de passar as máximas dos 
mitos para o empreendedoris-
mo moderno. 

Rafael Donadio 
rdonadio@odiario.com y

A mitologia do empreender   
PUBLICAÇÃO 

 Irmãos Lutero e Renato de Paiva Pereira lançam “Mitologia e Negócios - Lições da Grécia Antiga para 
Empreendedores Modernos  Lançado pela curitibana Juruá, livro pode ser adquirido no site da editora 

ESTANTE A
MITOLOGIA E NEGÓCIOS – 
LIÇÕES DA GRÉCIA ANTIGA 
PARA EMPREENDEDORES  
MODERNOS 
Lutero e Renato de  
Paiva Pereira 
Editora Juruá 
R$ 29,90 
102 Páginas 
www.jurua.com.br 

Este é o tema do livro “Mi-
tologia e Negócios – Lições da 
Grécia Antiga para Empreende-
dores Modernos”, lançado pela 
Editora Juruá, de Curitiba. Na 
segunda edição, a obra traz tex-
tos dos irmãos empreendedo-
res, em 102 páginas, preenchi-
das por textos produzidos sepa-
radamente, mas que se unem 
harmoniosamente no produto 
final.  

“Tudo começou em rabiscos 
de guardanapo, enquanto eu e 
meu irmão conversávamos no 
hotel dele, em Cuiabá. Somos 
observadores e sempre discuti-
mos sobre a atuação do empre-
endedor, cada um em sua área, 
ele na comercial e eu como pro-
fissional liberal (advogado), que 
também precisa saber empreen-
der”, relata Lutero.  

Em dez capítulos, cada um 
dedicado a um personagem mi-
tológico, os irmãos mineiros 
de São João da Mata abordam 
princípios presentes na histó-
ria de Ícaro, Narciso, Cronos, 
Aracne, Éris, Sísifo etc. Cada 
um com sua visão e análise in-

dividual de cada uma das passa-
gens. 

Basicamente, todas as lições 
presentes no livro estão ligadas 
aos cuidados que se deve tomar 
ao encarar uma carreira em-
preendedora. Os cuidados para 
não cair na mesmice do dia a 
dia. “A mesmice é uma sonolên-
cia e pode ser fatal nesse ramo, 
ainda mais com o mundo ativo 
e moderno de hoje, em que as 
coisas de hoje já são as coisas de 
ontem”, pontua Lutero. 

Apesar da dificuldade de ele-
ger o melhor ensinamento reti-
rado dos mitos greco-romanos, 
o advogado radicado em Marin-
gá menciona Ícaro como um 
dos mais apropriado para a atu-
alidade. 

“Você não pode voar com 
asas de cera, porque ela te tira 
do chão mas não te mantém vo-
ando. Você não se mantém no 
topo se não tiver sustentabilida-
de. E a altitude tem suas malda-
des: concorrência, mudanças 
de mercado etc.”, relata.  

Lutero atua na área de Direi-
to do Agronegócio, na Lutero 

Pereira & Bornelli Advogados 
Associados, em Maringá. Rena-
to mora em Cuiabá (MT) e é 
empresário há 25 anos. Ele lide-

ra a rede de hotéis Odara, que 
também lida com restaurantes 
e centro de convenções. Os dois 
já têm obras publicadas, como 

“Virando Patrão” (Renato), “O 
que não está na cabeça é o que 
prejudica” (Lutero) e “Há bem 
que vem pra males” (Lutero). 

LEITURA. Renato e Lutero de Paiva Pereira: princípios da mitologia grega para os negócios. FOTO: DIVULGAÇÃO 


