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crônicas de um pai
O LIVRO
Em Pai Crônico, o leitor acompanha as histórias de um pai desde o momento em que descobre que
sua mulher está grávida até o dia em que seus filhos, gêmeos, completam três anos. Mas o livro vai
além: propõe uma reflexão sobre a figura paterna, a partir da vivência do autor como filho de um pai
distante até a hora em que enfrenta, na própria pele, o desafio da paternidade.
São crônicas onde o olhar lírico, afetuoso e bem-humorado de Flávio Salles transforma fatos cotidianos - cueiros lambuzados, brinquedos barulhentos, situações insólitas, choros, manhas e mamadas
- em relatos poéticos e divertidos que retratam a experiência desse casal em superar obstáculos
diários e desvendar a aventura banal e extraordinária de cuidar e educar seus filhos.
Pai Crônico é de tal forma cativante que gera depoimentos como os que podem ser vistos no site
www.paicronico.com.br
“Peguei o livro pra ler e não consegui parar. Estou apaixonada. É engraçado, poético, verdadeiro,
útil, lindo, simples, sincero. Os "personagens" são tão bem descritos nas situações que parecem
ficção. Fiquei louca pelas crianças, pela Roberta, pelas avós, pelo seu conflito com seu pai, como
se fosse novela, e a graça é que é real. No seu livro, a vida é tão emocionante quanto a arte. Puxa.
Que felicidade.”
Adriana Falcão

COMO NASCEU O LIVRO
Em 2005, quando Flávio Salles soube que Roberta, sua mulher,
estava grávida decidiu que iria escrever para seu filho um
registro dessa época tão especial que eles não teriam lembrança. Os textos foram publicados em um blog e, a partir de
então, além dos fiéis familiares e amigos, diversas pessoas que
nem conheciam o casal passaram a acompanhar as histórias e
cobrar a publicação de um livro.

O AUTOR
Flávio Salles Teixeira nasceu em 1974, no Rio de Janeiro e
formou-se em publicidade pela PUC-RJ. Pós graduado em
marketing pela mesma instituição, atua desde 1997 na
concepção de projetos para Internet (websites, games, publicidade online) para empresas como Globosat, Globo.com,
Rede Globo, Embratel, Petrobras, entre outras grandes empresas brasileiras. Desde 2003 é sócio-diretor da empresa Aldeia
Comunicação e da Emotivo Design.
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