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NOTÍCIAS DO MIRANDÃO, romance de estréia do jornalista Fernando Molica,
é “um livro sobre desejos”. Tendo como pano de fundo o cenário fictício do Morro do
Mirandão, o autor baseiase fortemente realidade para criar um romance eletrizante. Uma
trama envolvente e emocionante em que universitários de esquerda se instalam numa
favela, fazendo alianças com traficantes de drogas e instaurando princípios para uma nova
revolução socialista no país.
Usando um jornalista para alinhavar os fatos e notícias de jornal para garantir o
realismo e a agilidade da narrativa, Molica faz do jornalismo mais um personagem de sua
história. Segundo ele, “os episódios que se desenrolaram no Mirandão podem ter sido
acompanhados pelos jornais, pela rádio, pela TV”.
No livro, o autor cria o grupo ativista Conexão Revolucionária e o clima conturbado
da época da ditadura militar no Brasil parece envolver os personagens do livro. Segundo o
também jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, no romance “os anos 60 reaparecem

enfurecidos, em plena virada de milênio, no engajamento sóciononsense do pessoal da
Conexão Revolucionária ”.
Há seis anos, Molica começou a desenvolver a história de NOTÍCIAS DO
MIRANDÃO. “Percebi que, ao contrário do que eu faço há vinte anos como jornalista,

desta vez eu teria que escrever a história antes de apurála, o que é um contrasenso
absoluto”, revela o autor. O resultado é uma verdadeira bomba. Um livro emocionante e
surpreendente. Um verdadeiro thriller made in Brazil.
Fernando Molica nasceu em 1961 no Rio de Janeiro. Jornalista formado pela UFRJ, foi
repórter nas sucursais cariocas da Folha de S. Paulo e de O Estado de S. Paulo e chefe de
reportagem de O Globo. Desde 1996 é repórter especial da TV Globo.
“Uma leitura excitante.”
— Isto É
“Uma história original.”
— Veja Rio
“O livro acelera o hard news jornalístico e perfila repórteres, policiais e traficantes, entre
outras figuras.”
— Estado de S. Paulo

“Um thriller socialmente engajado.”
— Zero Hora
“Notícias do Mirandão é um daqueles livros que te pegam nas primeiras linhas e deixam
grudado até o final.”
— O Dia
“Sem apelar para a caricatura escrachada, Notícias do Mirandão não espera acontecer.
Acelera a maluquice do hard news jornalístico, perfila evangélicos, policiais, traficantes,

repórteres, políticos e estagiárias, quase todos lunáticos, quase todos vigaristas. Não tem
erro. Molica estréia com um Prêmio Esso de Ficção.”
— J oaquim Fer reira dos Santos

