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Valor arrecadado com a venda de ingressos irá para o Promenor

A

ideia de contar as suas
“aventuras” da paternidade
começou lá em 2013, em
uma de suas colunas que eram
publicadas em jornal. Um ano
após, surgiu o convite de fazer
com que essas colunas virassem
um livro. Foi aí então que, em
2015, o radialista, apresentador,
colunista, repórter e escritor
Marcos Daniel Piangers Barros,
o famoso Piangers do Pretinho
Básico, “deu vida” aos best-sellers
“O papai é pop” e “O papai é pop
2”, que somam mais de 150 mil
livros vendidos, alcançando mais
de 1,5 milhão de fãs no Brasil,
Portugal, Espanha, Inglaterra e
Estados Unidos.
Hoje com 36 anos, Piangers
é um dos comunicadores mais
conhecidos do Sul do país e inspirou-se nas filhas Anita, 12 anos, e
Aurora, cinco anos, as protagonistas das obras, para dividir com
o público o papel do pai na
família como uma figura de extrema relevância. “O que o livro
tenta celebrar é esse zeitgeist
(espírito da época) de pais
jovens mais presentes, mais
atenciosos, mais dedicados.
Nossa geração é bem mais

brother dos filhos. E serve de aviso
aos pais ausentes: vocês estão
perdendo uma das experiências
mais incríveis da existência humana. Cada segundo ao lado dos
filhos é precioso”, diz Piangers.
As reflexões de bom humor e
sensibilidade são provocadoras
não somente em seus livros, mas
também em suas palestras, sendo
uma maneira de chamar a atenção para um cuidado maior no
exercício da paternidade. “Homem
é meio que treinado para fazer
algumas poucas coisas. Pagar
contas, ser um “realizador”... Seus
referenciais são de grandes empresários, grandes políticos, não
existe um modelo de um grande
pai. Mas ser pai é bom para o
homem, não só para a esposa e
as crianças. Tem muita gente que
não sabe o que está perdendo
quando faz hora extra no trabalho

para não ter que voltar para casa
e lidar com as crianças. O início
é muito, muito difícil. Mas depois
que cria um vínculo com o seu
filho, a rotina muda e você olha
para trás com a certeza de que
estava lá quando ele precisou”,
destaca o escritor.
Pensando nisso, em reunir
pais, mães, futuros pais e também
o público em geral para uma troca
de experiências, que Piangers vem
até Frederico Westphalen no dia
25 de agosto, em uma parceria
da URI/FW com o jornal O Alto
Uruguai e a Vitrola. “A palestra
conta a história desde a minha
mãe, que me criou sozinha, até eu
descobrindo a paternidade, como
os homens lidam com isso e como
podemos melhorar enquanto
sociedade para deixar um mundo
melhor para os nossos filhos.
Eu conto todas as histórias que
chegaram até mim,
de vários pais, e de
todas as histórias
engraçadas que
a gente ouve
nestas viagens
por todo o Brasil
falando do
livro”, revela.

I

CRIATIVIDADE TAMBEM EM PAUTA
A paternidade não será o único assunto a ser debatido
no encontro que acontecerá em Frederico Westphalen com
o paizão Piangers. De acordo com a equipe organizadora,
ele dividirá seu tempo falando também sobre “Criatividade”.
Sem dúvidas, será outro assunto que interessa a todas as
idades e levará um bom público ao salão de atos da URI/
FW. Confira mais sobre a vinda do comunicador a FW e os
temas que falará na palestra, nas próximas edições do AU.

INGRESSOS
S
Os ingressos para a palestra, que acontece no salão
de atos da URI/FW, podem ser adquiridos na sede do
jornal AU, na URI/FW – no Setor de Comunicação e
Marketing – e na Vitrola. O valor de comercialização é de
R$ 40 por pessoa. Já os assinantes AU têm um desconto
exclusivo e podem adquirir o ingresso por R$ 25, na sede
do jornal. Também está sendo disponibilizado o combo
de R$ 60 para o público em geral.
O evento tem cunho social, portanto, todo o valor que
for arrecadado com a comercialização de ingressos será
destinado ao Promenor.

