
NOTA DO EDITOR 
Eu creio que o homem que lê é melhor

do que o homem que não l ê.
Leonardo Padura 

O pensamento de Padura, sobre ser por todos os modos oportuno, traz o toque de 
quem escreve para levar às pessoas alguma coisa que contribua para o seu progresso 
a reboque de uma visão de mundo melhorada por tudo o quanto vivido e lido vida afora. 
Não haveria grandes jogadores de tênis, basquete, volley ou futebol se os expoentes 
desses esportes não dominassem com carinhosa autoridade o instrumento do seu talento;
seria impossível exibirem-no se o seu trato com a bola fosse cerimonioso e distante, ao 
invés de íntimo e vigoroso, resultante do estreito convívio com ela em treinamentos 
exaustivos e frequentes. Essas observações aplicam-se ao ato de escrever, que exige muita 
disciplina e intimidade deduzidas do treino constante, às vezes extremamente cansativo, 
solitário por definição, todavia gratificante por ajudar no desenvolvimento intelectual de 
quem lê.  Mas há quem não goste de ler, quem não goste de escrever, quem odeie livros, 
quem não os queira publicados, daí surgindo situações anômalas para cuja prevenção 
declara o editor deste livro, Onair Nunes da Silva, também autor: 

Que não cedeu a nenhum título, oneroso ou não, a qualquer pessoa física ou 
jurídica, direitos sobre sua produção intelectual, textos, composições musicais e o 
mais; que não autoriza e não endossa tentativas de, em seu nome, angariar 
assinaturas, cobrar valores, assinar documentos, contratar, negociar ou ceder 
direitos sobre toda e qualquer de suas criações, como editor ou autor, relativa-
mente às quais todos os direitos lhe são reservados e cujo ©copyright lhe 
pertence  exclusivamente.

Que apenas reconhece ou reconhecerá:

(1) depósitos oficiais específicos em conta própria de banco oficial, nos limites de 
seus direitos e responsabilidades materiais;
(2) depósitos em conta própria por ele indicada de valores oriundos de vendas 
através de seu site de e-commerce, por cartão de crédito, à razão de uma unidade 
por operação e pagamento efetuado pelo sistema PayPal;



(3) Depósitos diretos em conta por ele indicada, por cartão de crédito, e por parte
do adquirente, à razão de uma unidade por operação, de valor correspondente a 
livros baixados de seu site de e-commerce a título de doação humanitária.

Afora essas três hipóteses, exaustivas, o editor não reconhece ou reconhecerá, não 
aceita ou aceitará quaisquer depósitos de valores em seu nome, cartões de crédito
ou instrumentos de movimentação financeira de qualquer natureza ou montante.

Tudo o que faz o editor em seus computadores, permanentemente invadidos, é copiado
e, com frequência, alterado. Esta edição de O Gaúcho não fugiu à regra. Cuidadosas 
revisões finais foram feitas; se você encontrar em sua leitura palavras soltas, grafadas de 
modo incorreto ou desarranjos textuais, como falta de frases ou palavras, tais erros não são
de responsabilidade do autor, naturalmente, ou do editor, que apenas reproduziu a 
redação original.  

 A invasão sistemática da intimidade do editor não ocorre por mera curiosidade; há 
nisso um propósito, obviamente desonesto, presente igualmente no fuxico e na 
“criatividade” dos  invasores. Dar-lhes espaço ou invadir também intimidades por 
qualquer meio eletrônico não é coisa de pessoas que mereçam ser levadas a sério. E mais 
não precisa ser dito.  

Não há nestas notícias ânimo de denúncia; fosse o caso, a medida seria materializada 
em sede própria e forma competente. Visa-se aqui complementar o cadastro de material 
probante formado ao longo dos últimos anos e prevenir responsabilidades. Uma ampla e 
organizada ação para prejudicar ou impedir por caminhos tortuosos a manifestação do 
pensamento e a publicação de livros está em curso. Corrupto não é apenas quem se 
apropria de dinheiro público indevidamente. 

Uma observação final: Esta obra pertencerá sempre ao seu autor, o “pai” do Romance 
brasileiro; o valor atribuído ao exemplar que você adquiriu compreende pequena 
contribuição para a sua edição.  

Obrigado.

O.N.S. — Niterói, RJ, Junho de 2020

  


