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SUCURSAL DAS INCERTEZAS
A história vista por um jornalista dos tempos do
telex ponta a ponta
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Apresentação
Apresenta ão
O jornalista José de Castro é um mineiro típico, nascido em 1944 na zona rural de Luz,
no Oeste de Minas. Filho de família numerosa, começou a trabalhar muito cedo, ainda na
fazenda do pai, onde nasceu e viveu até os nove anos, até se mudar para Lagoa da Prata,
quando pisou pela primeira vez numa sala de aula.
Depois, aos 15, nas alfaiatarias de Eurico Teixeira Malta, onde aprendeu a costurar
calças, e de Luiz Duarte (nesta, também ajudava a administrar a primeira banca de revistas da
cidade). Finalmente, na Refinaria Gabriel Passos, na qual terminou no cargo de operador de
utilidades, na subestação elétrica.
Só aos 25 anos foi estudar jornalismo, na UFMG. Com a sensibilidade à flor da pele,
numa conversa, escuta mais do que fala. Oralmente, se expressa às vezes pouco, outras com
(aparente) dificuldade, como qualquer mineiro que se preza.
Sua memória é de elefante, mas é sua. Quem sou eu, então, para julgá-la? Digamos
apenas que eu possa ter, a respeito de alguns dos episódios relatados em seu livro, uma visão
algo diferente, que não mudaria muito as coisas. Como seu companheiro, mas forçado pelo
destino a assumir funções de comando (fui diretor regional do JB durante 23 anos), tinha
acesso a outras informações. Quem estaria certo, então? Os dois, imagino.
É preciso dizer, antes de tudo, que o jornalista José de Castro jamais traiu sua memória,
muito menos sua consciência. Limitou-se a dizer aquilo que, à sua maneira, observou, leu,
ouviu e viu. Objetivo, seu texto é escorreito, digno do profissional que sempre foi. Só que, a
partir de agora, dá sinais evidentes de que, em silêncio, por trás do repórter arguto, se escondia
o escritor, que trata, com graça e respeito, a sua matéria-prima – o texto, que é tanto de um
quanto de outro.
Seu livro, que se lê de uma só tacada (em mim, provocou uma enxurrada de
lembranças), contém lições importantes de jornalismo, pois foi isso – jornalista – que ele soube
ser, em todos os instantes, a ponto de ter transmitido a duas filhas a (ingrata?) vocação. O livro
interessa ao leitor de um modo geral e, em particular, aos profissionais e estudantes de
jornalismo.

6

O título do livro vem das incertezas da sua profissão (ou, quem sabe, da própria vida),
sobretudo em um país que tem passado, ao longo de sua história, por repetidas turbulências
institucionais. Como a última, que durou mais de duas décadas, na qual, em grande parte,
tivemos que engolir juntos, e da qual, sempre que falamos dela, sentimos engulhos. Só que, da
parte dele, há pelo menos uma certeza: com independência e destemor, durante mais de 30
anos, só buscou, na profissão que abraçou e da qual sempre soube guardar uma visão também
crítica, a verdade, nada mais. Busca, aliás, que deveria ser de todos os seres humanos,
independentemente de qualquer profissão.
Não tenham dúvidas, Viviane e Cristina, que abraçaram o jornalismo, e Henrique e
Mônica, que optaram pela odontologia: o pai de vocês não nos contou apenas um pouco de
sua experiência, nem pretendeu ser somente útil (principalmente) aos dois que lhe seguiram os
passos. Além das lições de vida, fez literatura, e da boa, utilizando-se da memorialística. Seu
primeiro livro é apenas um aviso de que outros virão.

Acílio Lara Resende
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O sumiço
sumi o das sucursais
Quando fui trabalhar na sucursal mineira do Jornal do Brasil, em junho de 1972, uma das
coisas que me impressionou foi como era fácil transmitir nossos textos para a sede, no Rio,
através de um telex ligado ponta a ponta. Havia dois aparelhos de telex, mas um deles tinha
que ser discado. Num tempo em que interurbano exigia o auxílio de uma telefonista e a ligação,
geralmente, demorava, para completar-se, minutos ou horas, aquele ponta a ponta de ligação
instantânea era fantástico.
Com o ponta a ponta nas sucursais dos grandes jornais e revistas, Minas não vivia
isolada do resto do país e do mundo.
Mas a década de 90 representou o fim das sucursais de jornais do Rio e São Paulo em
Belo Horizonte. A primeira a fechar foi a do Estado de S. Paulo, um dos efeitos do Plano Collor.
O jornalista Luiz Carlos D’Avila relembra1:
“O fim das sucursais em Belo Horizonte, nos anos 1992 e 93, foi mais ou menos
assim: no Estadão éramos seis repórteres, entre eles, desde 1986, eu. Aí, após já uns
dois anos do advento da informática na redação, apareceram, em 91, uns caras caretas
de terno e super sorridentes, lá de Sampa. Vinham esses homens "pra ajudar a
melhorar tudo pra nós", armados pelos mais vastos conhecimentos da moderníssima
qualidade total2. Assim acreditamos e assim respondíamos a todas perguntas, mais pra
entusiasmados do que pra desconfiados com as "mudanças". (...)
“Vejam vocês que, exatamente em plena véspera de Natal de 1991, quatro de nós
foram demitidos. Ficou eu e Paulinho Assunção. Em março seguinte, só restava
Paulinho, pouco depois substituído por um correspondente. Fim da sucursal”.

Não muitos anos depois, fecharam as sucursais do Jornal do Brasil e de O Globo. Em
2003, existiam ainda as sucursais da Folha de S. Paulo, chefiada pelo jornalista Paulo Peixoto e
auxiliado apenas por um repórter recém-formado, e a da Gazeta Mercantil, dirigida por Durval
Guimarães, e que empregava quatro jornalistas. A Veja mantinha um escritório do
departamento de publicidade, chefiado por Vânia Passolongo, com quatro contatos
publicitários. O correspondente da revista, José Edward Lima, fechou, no fim de 2002, o
escritório da Savassi, onde o aluguel era caro, e passou a trabalhar em casa, para reduzir custos.
1

PQN, 8/6/2006
Eram agentes da Booz Allen, empresa multinacional de consultoria e auditoria que promoveu as primeiras
levas de demissões em massa, privatização e alienações de patrimônio público em todo o Brasil e ao redor de
todo o mundo nos últimos vinte anos.

2
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Chefiava a sucursal há cinco anos, mas além dele havia apenas dois jornalistas freelances fixos.
Em 2000, ficou com apenas um, que foi demitido no ano seguinte.
Outro jornalista empregado no Grupo Abril, o correspondente da revista Exame, José
Maria Furtado, o Deca, passou também a trabalhar em casa, por economia. Mesmo assim, foi
demitido em janeiro de 2003. Porém, as agências Estado e AJB e o jornal Valor Econômico
continuavam com correspondentes em Belo Horizonte. A situação mais curiosa era a do
correspondente da AJB, que trabalhava como frila. Seu telefone para contato era o da rádio
onde trabalhava e o da sala de imprensa da Assembléia Legislativa.
O correspondente da Agência Estado era Evaldo Magalhães, que trabalhava em
casa. Pouco depois, ele aceitou convite de Flamínio Fantini, que em 1989 entrara em meu lugar
para chefiar a redação da sucursal do JB, para trocar de jornal. Não foi uma boa opção. A
sucursal começou a ser fechada em junho de 1992, com a demissão de Flamínio. O
coordenador Nairo Alméri já havia saído. O repórter Fernando Lacerda passou a
responsabilizar-se pela redação, sem nomeação oficial e sem acréscimo salarial. Com ele,
trabalhavam apenas dois repórteres, Evaldo Magalhães e Roselena Nicolau, que se afastou por
licença maternidade, sendo substituída interinamente por Cláudia Lemos. O fotógrafo
Waldemar Sabino, o Mazico, continuava na sucursal, bem como os chefes dos departamentos
Comercial e Administrativo, Francisco Noronha Braga e José Milton Eça de Faria. Antes de
decidir fechar a sucursal, o JB ainda tentou, por duas vezes, trazer de volta Acílio Lara
Resende, como diretor regional. Não quis. “A ferida, até hoje, embora cicatrizada, ainda dói”,
disse ele, referindo-se a sua demissão em dezembro de 1988.
O fechamento da sucursal foi anunciado em maio de 1993. Foram demitidos Evaldo
Magalhães e Cláudia Lemos, mas continuaram trabalhando Fernando Lacerda, Roselena
Nicolau e Waldemar Sabino. Os dois últimos não podiam ser demitidos. Roselena estava de
licença-maternidade e Mazico era diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais. Ele chegou a ser mandado embora, mas o jornal foi obrigado a reintegrá-lo. Em
outubro, foi oferecida a Fernando Lacerda a oportunidade de continuar como correspondente.
Ele preferiu a demissão, e deixou a vaga para Roselena.
Acílio aceitou ficar com a representação comercial do jornal, e instalou Roselena e
Mazico numa sala da Rua Guajajaras, perto de sua empresa, a L&R Comunicação Social S/C
Ltda, que tinha como principal cliente a Folha de S. Paulo. Essa situação foi mantida até 1996,
quando a sucursal foi reaberta, tendo como chefe Teodomiro Braga, que, em 1972, havia
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começado ali, como repórter, a sua notável carreira profissional. Hoje é diretor de redação de
O Tempo e dos outros jornais do grupo de Vittorio Medioli.
Em começos de 2002, a sucursal foi novamente fechada.
***
Quando fui contratado como repórter pela sucursal de O Globo, em 1991, ela
empregava 13 jornalistas: o diretor, Rodrigo Mineiro; a chefe de redação, Tetê Rios; o chefe de
reportagem, Walter Huamany; os repórteres Ney Soares Filho, Renato Scapolatempore,
Antônio Lafaiete Diniz, Carlos Henrique Santiago e Fernando Godinho, três correspondentes
(em Juiz de Fora, Uberaba e Montes Claros), e os fotógrafos Antônio Lara e Marcelo Prates.
Havia ainda dois telexistas e dois motoristas, além do pessoal do comercial e da administração.
Ocupava um andar inteiro de um prédio na Savassi.
Em 1992, começaram as demissões. Tetê Rios encabeçava a lista. Ela foi ser chefe de
redação no Hoje em Dia, convidada pelo diretor de redação,Carlos Lindenberg, que chefiara a
redação da sucursal. Carlos Santiago e Fernando Godinho logo conseguiram emprego na Folha
de S. Paulo. Na redação, ficaram apenas Walter Huamany, na chefia, e os repórteres Ney,
Renato e eu, além de um motorista e um telexista. Passamos a comprar fotos de freelances. Fui
demitido em 15 de fevereiro de 1993, e passei a trabalhar na Comunicar, uma empresa de
relações públicas de minha colega no curso de Comunicação Social da UFMG, Simone Prates
Soares. Por último, em meados da década de 90, ficou apenas Walter Huamany, como
correspondente. Trabalhava também na rádio CBN e cursava Psicologia – uma espécie de rota
de fuga, para o caso de se agravar a crise no jornalismo.
Encerrava-se um ciclo, apenas prenunciado no começo da década de 70, quando foi
fechada a sucursal do Correio da Manhã, que chegou a empregar seis jornalistas na década
anterior, apesar do embate desesperado com o regime militar.
O que terá acontecido com o ponta a ponta? Talvez tenha sido substituído pela
Internet, com seus milhares de blogueiros, que não permitem que Minas se isole do resto do
mundo.
Talvez.
***
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Contemplando, muitos anos depois, o cemitério em que se transformaram aquelas
efervescentes sucursais, um antigo repórter de política da sucursal do Estadão, J. D. Vital, que
saiu para ser assessor de imprensa do governador Tancredo Neves, podia felicitar-se pela
opção que fizera. Ele preparava-se para deixar o governo no fim do mandato de Hélio Garcia
(de quem continuara assessor) quando foi convidado para dirigir em Belo Horizonte uma
sucursal. Seria a primeira de um jornal da nova capital brasileira, o Correio Braziliense, a instalarse em Minas. Depois de muito meditar e pesquisar o mercado, ele preferiu aceitar o convite
para chefiar a assessoria de imprensa da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia
(CBMM).
A sucursal não foi aberta.

Impulso inicial
Até onde sei, não existem estudos sobre as causas que levaram jornais e revistas a
instalarem sucursais em Belo Horizonte, a partir dos anos 60. Uma das explicações possíveis é
a grande concentração de poder no Brasil ocasionada pelo golpe militar de 1964. No auge do
regime, calculava-se que o governo federal e as estatais respondiam por mais de 70% da
economia brasileira. Para sobreviver, as empresas privadas dependiam mais do que nunca do
governo e de sua política econômica.
Em tempos normais, com o Congresso Nacional funcionando de fato, os empresários
fazem-se representar no governo pelos deputados e senadores, que se prontificam, de boa
vontade, a atuar como despachantes de luxo para resolver problemas de clientes. Por mais de
duas décadas, porém, tais políticos tiveram que entrar na fila diante do guichê das repartições
públicas, pois, sem patente militar, não tinham prestígio junto aos detentores eventuais do
poder. Eram pouco efetivos, do ponto de vista empresarial.
Restava aos empresários: 1. dirigirem-se, pessoalmente, aos ministérios e a outros
órgãos públicos, de chapéu na mão, nos casos de pleitos individuais; 2. representarem-se por
dirigentes de federações e associações empresariais, nas reivindicações coletivas ou setoriais; 3.
fazerem-se ouvir por intermédio da imprensa, com anúncios ou notícias.
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Havia obstáculos em cada uma dessas opções.
Na primeira, o empresário que fosse diretamente fazer um pedido estaria sujeito a ter
que contribuir, pesadamente, para o caixinha de algum esquema de corrupção. Era preciso
também entrar na fila de espera das agendas sobrecarregadas das autoridades que realmente
tinham poder de decisão.
Na segunda, o problema quase insuperável era a falta de prestígio das entidades
empresariais – tanto ou mais que a dos políticos profissionais. Em geral, não tinham
representatividade. Os dirigentes das federações eram – e ainda são – eleitos por alguns poucos
indivíduos, tão pelegos como eles, que se perpetuam à frente dos sindicatos.
Em Minas, por exemplo, um presidente da Federação das Indústrias, Fábio de Araújo
Motta, permaneceu por 23 anos no cargo, reeleito por algumas dezenas de presidentes de
sindicatos ligados à entidade. Ao morrer, em setembro de 1983, ele deixou finalmente o cargo,
depois de ter-se aposentando como juiz classista da Justiça do Trabalho. Em 2003, a Fiemg
completou 70 anos de existência. Na sua história, grupos concorrentes disputaram o poder
uma única vez. Mesmo assim, na reta final da disputa, o candidato da situação, Roberto Maluf,
percebendo que seria derrotado nas urnas por Stefan Salej, propôs um acordo e foi registrada
chapa única.
Voltando, porém, às opções. Na terceira, o maior empecilho era a dificuldade de acesso
do veículo de comunicação aos gabinetes dos que realmente decidiam. Os jornais mineiros, por
suas conhecidas deficiências, nunca conseguiram ultrapassar de fato as divisas do Estado. Nos
gabinetes ministeriais, só eram lidos pelos mineiros que eventualmente ocupassem cargos
importantes no governo – o que não era muito comum. Em geral, eram lidos os grandes
jornais do Rio e São Paulo, considerados nacionais, pois tinham sucursais ou correspondentes
em todos os estados.
Por sua vez, esses jornais eram bastante seletivos no noticiário. Não era fácil transmitir
recados por meio de entrevistas a repórteres ou por artigos assinados. Portanto, os empresários
recorriam aos anúncios. As sucursais mineiras faturavam muito. A do Jornal do Brasil estava no
auge, quando fui admitido como estagiário, em julho de 1972.
***
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No começo da década de 80, iniciou-se o declínio, com a crise financeira do país. Ela
provocou enorme quebradeira de empresas e atingiu duramente os jornais. JB, Folha e Estadão
pensaram, por um momento, em se associar para criar uma grande agência de notícias,
vinculada também aos mais importantes jornais de cada estado. Isso significaria o desmonte
das sucursais. Esse projeto fracassou, por causa da ainda grande competição entre os jornais.
Além disso, havia possibilidade de mudança, a partir das eleições de 1982.
Com a eleição de Tancredo Neves para o governo do Estado, as atenções voltaram-se
para Minas, o que segurou os empregos nas sucursais, apesar da queda no faturamento.
Tancredo saiu para disputar a presidência da República, em eleições indiretas, dando ainda
mais fôlego às sucursais. Um balão que se esvaziou depois da morte do presidente eleito. Com
José Sarney no poder, os políticos voltaram a ocupar espaços tradicionais de articulação entre
empresas e governos. Além disso, o trânsito dos próprios empresários e de seus representantes
no governo ficou mais fácil. Políticos profissionais têm tendência a conviver bem com homens
ricos.
Para as sucursais, a pá-de-cal foi lançada por Itamar Franco, quando ele substituiu
Collor, em 1992. Desde Juscelino Kubitschek, era o primeiro presidente brasileiro a ler jornais
mineiros. Muitos dos seus ministros, chamados pejorativamente no Rio e São Paulo de “a
turma do pão-de-queijo”, tinham também as mesmas fontes preferenciais de informação. Pelo
menos nesse aspecto de contato com o poder, os grandes jornais do Rio e São Paulo perderam
importância.
Ao mesmo tempo, o mercado publicitário mineiro atravessava uma das piores crises.
Dados da Nielsen Serviços de Media, divulgados pelo Sindicato das Agências de Publicidade
de Minas Gerais, revelavam que os investimentos publicitários no Estado somaram US$ 239
milhões, em 1993, o equivalente a apenas 6% do total brasileiro. São Paulo concentrava 52%
desses investimentos (US$ 2,126 bilhões) e o Rio de Janeiro, 21% (US$ 876 milhões). Minas
estava em terceiro lugar (em 2003, caiu para o sétimo). A situação é mais grave atualmente,
quando São Paulo concentra 70% da verba e o Rio de Janeiro 20%, ficando para o resto do
país apenas 10%.
Diante dessa realidade e forçados a reduzir custos, os grandes jornais preferem disputar
o mercado onde estão 90% das verbas publicitárias, e abandonam Minas ao próprio destino.
Esses números mostram também a faceta tacanha dos empresários mineiros. Eles preferem
trabalhar em silêncio, na base do cochicho ao pé do ouvido dos poderosos e dos conchavos,
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do que partir para o embate no mercado, anunciando produtos e serviços. Com cerca de 10%
da população e mais de 12% do PIB brasileiro, os investimentos de Minas Gerais em
publicidade estão em torno de 6%, o que é um bom demonstrativo dessa característica mineira
acanhada.
Isso explica, finalmente, porque não há em Minas veículo de comunicação que, pela sua
importância, ultrapasse as divisas do Estado, que continua isolado. Para complicar, com o
processo de globalização, privatização e fusão de empresas, o poder de decisão nas maiores
indústrias e corporações mineiras transferiu-se para outros estados ou países.
Todo esse processo explica o êxodo continuado dos talentos jornalísticos e
publicitários mineiros. Os que insistem em permanecer em Minas ficam por sua conta e risco.
Terão êxito, se trabalharem sério e com afinco. Ou se transformarem seu nobre ofício num
reles balcão de negócios, como fizeram muitos.

Isolamento mineiro
Uma das conseqüências do fechamento das sucursais é que o país ficou sem imprensa
de abrangência nacional. O Brasil de fato não é retratado pelos grandes jornais do Rio e São
Paulo, que por isso ficaram menos interessantes e não conseguem grandes tiragens. O mesmo
se aplica às revistas, que no seu conjunto vendem por ano um total de 400 milhões de
exemplares. Muito pouco para o tamanho do país. O grande desafio atual dos jornais e das
revistas de informação é como crescer – ou sobreviver – num mundo em que a informação
chega de forma muito mais rápida, por meio da televisão, do rádio e da Internet.
O isolamento de Minas tem conseqüências políticas e econômicas. Por exemplo, a
ONU realizou, entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2003, no campus da Fundação Dom Cabral,
em Nova Lima, o Terceiro Encontro Internacional do Fórum de Aprendizagem do Global
Compact. Havia grande interesse das Nações Unidas pela divulgação desse encontro anual,
como forma de promover o Pacto Global lançado em janeiro de 1999 pelo secretário geral da
ONU, Kofi Annan. A programação previa seminários de estudo de casos e debates sobre
alguns temas desafiadores do momento, como a corrupção e os direitos humanos.
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Por falta de sucursais, praticamente não havia repórteres cobrindo o encontro. Na
abertura oficial, o ministro Luiz Soares Dulci, representando o presidente Lula, foi um dos
oradores, juntamente com o governador Aécio Neves. Repórteres de política de rádios,
televisões e jornais locais compareceram, mas não se deram ao trabalho de entrar no auditório,
para ouvir os discursos. Ficaram esperando do lado de fora, para entrevistar na saída o
ministro e o governador, sobre os mesmos assuntos de sempre. Não apareceu nenhum
correspondente, com exceção de Roselena Nicolau, que cobriu os três dias do Encontro como
freelance da Agência Sebrae.
Entre 28 de março e 5 de abril de 2006, por iniciativa do governador Aécio Neves, foi
realizada em Belo Horizonte a 47ª Reunião Anual da Assembléia de Governadores do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). O jornalista João Carlos Firpe Penna, que
trabalhou na equipe contratada pelo governo de Minas para fazer assessoria de imprensa no
evento, relata, em artigo publicado pelo jornal Pauta, do sindicato dos jornalistas mineiros3:
“A imprensa nacional, como era de se esperar, fez uma cobertura aquém das
dimensões do evento – evidentemente não por culpa dos jornalistas desses veículos.
Jornais mandaram enviados especiais para reforçar as incrivelmente enxutas equipes
locais, mas a atenção deles se concentrava, principalmente, nas autoridades federais.
Como se fosse uma cobertura em Brasília. Um jornal paulista chegou a se referir ao
encontro, em várias matérias, como ‘uma reunião do BID’. Para o leitor menos
informado, poderia ser uma reunião com três ou quatro diretores da instituição. Nada
próximo aos 10 mil participantes presentes em BH, quebrando todas as expectativas
dos organizadores, vindos para o tal do terceiro maior evento da agenda econômica
internacional. Por essas e outras, creio, que Minas não cresce no cenário nacional: a
mídia do eixo Rio-São Paulo cria uma espécie de blindagem contra os acontecimentos
fora dessa rota, à exceção de Brasília”.

O fundador
Desde que comecei a me interessar por jornais, ouvia falar de Guy de Almeida. Meu
respeito por ele aumentou quando Guy, que chefiava a sucursal do JB em Minas, foi preso
após o golpe de 64. (Depois, exilou-se, por 11 anos, com a mulher e os cinco filhos, no Chile e
no Peru). No entanto, só vim a conhecê-lo, pessoalmente, em janeiro de 2004. Fui ao
apartamento dele na Rua Brás Cubas, em Belo Horizonte, e entrevistei-o para este livro.
3
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Deitado num sofá, recuperando-se de um problema na coluna vertebral, Guy rememorou seus
tempos de jornalismo, sem recorrer a nenhum documento ou anotação.
Ele alertava que a memória pode ser traiçoeira, mas eu gostaria de ter a memória
daquele homem de 71 anos, um pouco abatido pela doença, mas intelectualmente vigoroso.
Guy era diretor de redação do Diário de Minas, ao ser convidado, em 1962, para instalar
a sucursal mineira do JB, pouco depois que Alberto Dines foi contratado como editor-chefe.
Aceitou o convite, e passou a acumular os dois cargos. Trabalhava de oito e meia da manhã até
o começo da madrugada seguinte, e ainda colaborava com O Binômio, do qual fora chefe de
redação. Assinava ali coluna sob o pseudônimo de Délcio Serrano. Antes, quando editor
político do Diário da Tarde, Guy havia sido correspondente do JB. Ele trancou matrícula no
curso de Sociologia Política, que funcionava no prédio da Faculdade de Ciências Econômicas
da UFMG, para se dedicar ao jornalismo. Começou em 1954, como repórter de O Diário,
quando o chefe de redação era João Etienne Filho.
A sucursal foi montada num amplo espaço do edifício localizado na esquina da Rua
Tamoios com Avenida Afonso Pena, ao lado do Hotel Normandy, na época o mais luxuoso da
capital. Na sucursal, havia uma sala reservada à diretoria do jornal, a “Sala da Condessa”,
decorada com móveis e objetos históricos mineiros. Ela foi freqüentada algumas vezes por
Nascimento Brito, o vice-presidente executivo, mas não pela condessa Pereira Carneiro, a
presidente. Os repórteres eram Emerson de Almeida e Lélio Fabiano dos Santos, que também
foram demitidos após o golpe de 64.
O jornalista Argemiro Ferreira, que foi correspondente da Rádio Alvorada nos Estados
Unidos, tem uma explicação para os problemas da sucursal do JB com os militares. Ele se
baseia em informações da jornalista americana Kay Bird, que escreveu em 1992 o livro The
Chair-man – John McCloy: The Making of the American Establishment. McCloy era um dos cidadãos
mais influentes dos Estados Unidos, amigo e conselheiro de nove presidentes. Ele veio ao
Brasil em fevereiro de 1964 e conseguiu, durante conversa reservada com João Goulart,
garantir as concessões da Hanna Co. para a exploração de minério-de-ferro em Minas. Apesar
desse acerto, o homem da Hanna brasileira, Jack W. Bufford, conspirava ainda contra Jango.
Chegou a emprestar caminhões da empresa para o deslocamento das tropas rebeldes
comandadas pelos generais Mourão Filho e Carlos Luís Guedes. Argemiro Ferreira acrescenta,
em artigo publicado em 8 de dezembro de 2003 pela Tribuna da Imprensa:
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“Se fosse mais longe, o livro teria constatado que após o golpe a Hanna continuou a
assessorar o comando militar golpista em Minas, patrocinando uma caça às bruxas na
qual pelo menos três jornalistas que se destacavam na denúncia das atividades da
mineradora americana – Guy de Almeida, Edmur Fonseca e Vânia Santayanna – foram
imediatamente presos e condenados pela Justiça Militar. Réus de um mesmo processo
de subversão, tinham em comum as acusações à Hanna”.

Prisão
Prisão de Guy
Os problemas de Guy de Almeida com os militares podem ter, no entanto, outras
origens. Em 1961, quando chefiava a redação de O Binômio, ele mandou ao Espírito Santo o
repórter José Nilo Tavares, para confirmar denúncias lidas num livro de Afonso Henriques
sobre a ditadura Vargas. O comandante do Exército em Belo Horizonte, general Punaro Bley,
que posava de democrata, havia cometido arbitrariedades como interventor capixaba.
Publicada a reportagem, que teve grande repercussão, o general foi ao jornal, discutiu
acaloradamente e partiu para o confronto físico com o diretor José Maria Rabelo, lutador de
judô. Guy de Almeida, que estava naquele momento uns seis andares acima, no mesmo prédio,
a preparar o lançamento do Correio de Minas, foi chamado às pressas.
Quando chegou ao campo de batalha, ainda viu o fotógrafo Antônio Cocenza tirando
fotos do general com o rosto ferido. Elas foram publicadas com destaque por vários jornais
nacionais, recorda Guy. O substituto do general Bley, Carlos Luís Guedes, por coincidência,
foi quem, em 1964, expediu a ordem para que fossem presos Guy e Rabelo. Este último
conseguiu fugir antes da chegada dos militares.
Guy, que não teve a mesma sorte, participava ativamente da campanha contra as
mineradoras estrangeiras, desde seus tempos em O Diário. Era essa uma antiga luta política no
Estado. Tanto, que o presidente Arthur Bernardes criticou a situação, com frase que se tornou
conhecida: “Minas exporta mineiros e minérios”. O minério saía sem deixar nenhuma riqueza
para trás. Já os mineiros, saíam em busca de emprego. Havia apelo político nesta luta, tanto
que o governador Magalhães Pinto parecia simpático a ela.
Pouco antes do golpe de 64, Nascimento Brito determinou a Guy que não escrevesse
mais contra a Hanna. O diretor do jornal havia percebido a gravidade do clima em Minas. No
dia 27 de fevereiro, quando houve a grande manifestação contra Jango na sede da Secretaria da

17

Saúde, Nascimento Brito e Guy de Almeida almoçavam com Magalhães Pinto no Palácio da
Liberdade. Guy precisou sair no meio do almoço, para organizar a cobertura do evento no
Diário de Minas e na sucursal do Jornal do Brasil. O Diário de Minas estava arrendado ao JB e
atravessava boa fase.
Dez dias depois do golpe, o diretor da sucursal mineira foi preso e levado para a
Penitenciária Agrícola de Neves, onde ficou por alguns dias. Solto, Guy não gozou por muito
tempo a liberdade. A segunda prisão durou cerca de três meses. Na saída, foi demitido dos dois
jornais, que não lhe deram qualquer assistência jurídica. O jornalista livrou-se de prisão mais
prolongada porque, após o Ato Institucional nº 2, caiu na clandestinidade. Em 1966, após ser
condenado à revelia pela Justiça Militar, refugiou-se na embaixada do Chile, que o tirou do
Brasil. A família só se juntou a Guy um ano depois.
***
Guy trabalhava no Chile – e depois no Peru – para uma agência européia de notícias, a
Interpress Service, dedicada principalmente à cobertura dos países do Terceiro Mundo.
Trabalhou também para o Grupo Andino, que procurava implementar o Acordo de Cartagena,
visando à integração da Colômbia, Chile, Peru, Bolívia e Equador. “Enfim, minha atividade foi
bastante interessante”, reconhece o ex-exilado.
Sua condenação havia sido anulada pelo Superior Tribunal Militar que descobriu, ao
julgar o recurso, um vício de processo, mas Guy não podia voltar:
– Nessa época, cheguei a requisitar um passaporte brasileiro. Recusaram, dizendo que
eu continuava sendo uma pessoa que não interessava a eles que estivesse aqui no Brasil. Não
disseram isso por escrito, mas eram claros...
Após a abertura promovida por Geisel, Guy conseguiu voltar em 1977. Foi quando o
filho caçula, com 11 anos, pôde finalmente conhecer seu país. O jornalista reencontrou José
Costa, um antigo companheiro de cela na Penitenciária de Neves. José Costa era dono do
Diário do Comércio. Segundo o jornalista Jadir Barroso, um estudioso do assunto, ele havia sido
preso por engano em 1964, confundido pela polícia com um homônimo – o motorista de táxi
José Costa, que era secretário do Partido Comunista em Minas. Verdadeira ou não a versão, o
fato é que José Costa convidou Guy a dirigir o Diário do Comércio e o Jornal de Casa. Ele ficou no
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cargo até 1984, quando foi convidado pelo secretário da Cultura, José Aparecido de Oliveira,
para dirigir a instalação da TV Minas, inaugurada em dezembro de 1984.
Quando Tancredo Neves foi eleito presidente da República, ele convidou José
Aparecido para ser o ministro da Cultura. O convite foi mantido por José Sarney. Guy mudouse para Brasília, para ser secretário-geral do Ministério. Quando governador do Distrito
Federal, José Aparecido nomeou-o chefe de gabinete e, durante suas viagens, Guy foi
governador-substituto. Porém, não aceitou o convite para voltar ao Ministério da Cultura,
quando José Aparecido foi novamente nomeado ministro. Regressou a Belo Horizonte, mas
logo depois foi trabalhar em Roma. Dirigiu por dois anos o Sistema Piloto de Informação
Tecnológica, criado pela ONU para promover o desenvolvimento tecnológico em países do
Terceiro Mundo. Em 1991, de volta a Minas, dirigiu durante três anos os jornais de José Costa.
Por último, foi consultor de várias instituições e coordenou o Projeto Mercosul da PUC Minas,
até meados de 2003, quando se demitiu.
***
Ao citar os nomes dos repórteres da sucursal, Guy de Almeida afirmou não se lembrar
do nome de um deles. Era Maurílio Brandão, que teria ajudado os militares a armar o processo
contra o chefe da sucursal. Alguns anos depois, com apoio do governo, Brandão comprou o
Diário de Minas, mas não conseguiu recuperar o antigo prestígio do jornal e vendeu-o para
Januário Carneiro, dono da Rádio Itatiaia.
Na sucursal do JB, Guy foi substituído por um jornalista do Rio, José Ribeiro da Luz,
que durou pouco no cargo, pois morreu alguns meses depois de apendicite. Em seu lugar
entrou o presidente do Diário de Minas, Antônio Araújo, que representava o dono do jornal que
havia sido arrendado ao JB, Magalhães Pinto. Desse modo, ele passou a ser responsável pelo
jornal e pela sucursal. Nesta, os repórteres eram Jadir Barroso e Alberico Souza Cruz. Da
equipe de Guy, sobrara apenas o telexista Willer Ribeiro da Silva.
Depois de demitidos do JB em 1964, Emerson de Almeida e Lélio Fabiano foram
trabalhar na sucursal do Correio da Manhã, que funcionava na sobreloja do edifício Helena
Passig, na Praça 7. O chefe da sucursal era José Calazans, que foi meu professor de História na
faculdade. Os outros repórteres eram Wander Moreira, que morreu de aneurisma cerebral no
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final da década de 60; Délcio Monteiro de Lima, que se tornou escritor após o fechamento da
sucursal; e Antônio Bandeira, o Bandeirinha, que foi ser assessor de imprensa da Copasa.
Em janeiro de 1967, Lélio saiu para estudar na França, durante quase três anos. Em
fevereiro de 1971, convidado por Dom Serafim Fernandes de Araújo, fundou a Faculdade de
Comunicação da PUC Minas. Emerson de Almeida saiu do Correio da Manhã no final dos anos
60, também para estudar na França. Na volta, foi convidado por Dom Serafim para criar a
Fundação Dom Cabral, ligada então à PUC Minas. Ele preside até hoje a FDC.
Guy, Lélio e Emerson são exemplos de jornalistas que, em tempos difíceis, souberam
imprimir novos rumos às suas carreiras.

Mercado restrito
Em 1972, alguém que se formasse em jornalismo, publicidade e relações públicas, na
capital mineira, precisava de sorte e alguma habilidade – ou um bom padrinho – para entrar no
mercado de trabalho. Belo Horizonte estava com cerca de um milhão de moradores. Todos
sabiam onde ficavam os “arranha-céus”. Acaiaca, Helena Passig, Joaquim de Paula, Maleta,
Financial e poucos outros, todos localizados no que se denomina hoje o hipercentro. Nos
bairros, encontravam-se casas, sobrados e prédios de no máximo três andares, sem elevador.
Mas a face da cidade já era escalavrada por milhares de barracos que subiam as encostas das
montanhas ou se escondiam no fundo de malcheirosos vales, por onde corriam o Ribeirão
Arrudas e uma infinidade de córregos transformados em esgotos a céu aberto.
Apesar do tamanho, Belo Horizonte possuía número maior de jornais diários do que
hoje. Eram eles: Estado de Minas, O Diário (depois Jornal de Minas), Diário de Minas, Diário da
Tarde, Folha de Minas, Correio de Minas (depois Correio da Tarde) e Diário do Comércio. Na maioria,
de pequena circulação e mirrado faturamento, a garantir escassos empregos. Jornalismo era
“bico”. Os repórteres, redatores e editores dedicavam boa parte de seu tempo a uma repartição
pública, onde ganhavam mais. As rádios Guarani e Itatiaia e as tevês Itacolomy e Globo
tinham pequenas redações, bem como as sucursais de jornais e revistas do Rio e São Paulo.
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O governo de Minas era, tradicionalmente, o grande empregador de jornalistas. Carlos
Drummond de Andrade, Moacyr Andrade, Eduardo Frieiro e Murilo Rubião, entre muitos
outros, encontraram abrigo, nas primeiras décadas do século 20, no Minas Gerais, o diário
oficial do Estado. O governo garantia empregos também na Rádio Inconfidência, uma das
maiores do país, e nas diversas assessorias de imprensa, das quais muitos veículos dependiam
para preencher suas páginas, com notícias e anúncios. Em geral, o governo estadual
compartilhava os mesmos profissionais com jornais, rádios e tevês. Ficava, desse modo,
resguardado de críticas. Nem precisava recorrer ao AI-5.
Reinava, nessa área, a paz dos cemitérios...
As federações da Indústria, da Agricultura e do Comércio tinham assessorias de
imprensa no mesmo esquema de parceria com os veículos. Uma simbiose proveitosa a todos,
menos aos leitores e ouvintes. Quando o repórter Francisco Santana Rezende foi demitido do
Estado de Minas, no começo da década de 70, perdeu o emprego no Clube de Diretores Lojistas
de Belo Horizonte, que contratou para seu lugar outro repórter do jornal. Grandes estatais, da
União e do Estado, empregavam alguns poucos jornalistas, mas o mercado era realmente
restrito.
***
O grande sonho dos estudantes de jornalismo era o emprego numa sucursal. Entre
elas, destacava-se a do Jornal do Brasil, então o jornal mais influente do país, embora não o
maior. O Estado de S. Paulo era maior e tinha sucursal importante. Mas, por defender quase
exclusivamente os interesses dos ricos, era lido com entusiasmo por estes e com restrições
pelos demais leitores. O JB ostentava mais credibilidade, apesar de ter sido criado no fim do
século 19 para defender a volta da monarquia e pertencer à condessa Maurina Pereira Carneiro.
As outras sucursais eram de O Globo, Última Hora, Veja, Correio de Minas e Gazeta
Mercantil. A Folha de S. Paulo era ainda jornal sem importância, e mantinha em Belo Horizonte
apenas um correspondente, Gutemberg da Motta e Silva, que era também repórter de O Globo
e depois do JB.
A publicidade era uma possibilidade para formandos no curso de Comunicação Social
da UFMG, pois na época eles saíam também, depois de quatro anos de estudo, com noções de
Publicidade e Relações Públicas, que não exigiam diplomas específicos. Mas podíamos contar
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nos dedos as agências de propaganda existentes na cidade. De memória, lembro-me da
Standard Propaganda, Asa, Starlight e JMM.
A profissão de Relações Públicas era praticamente desconhecida em Minas.

O subversivo JB
O Jornal do Brasil foi lançado em 1891, com a publicação de manifesto monarquista, três
anos depois da Proclamação da República. Mas a explosão do preço do papel, durante a
primeira Guerra Mundial, quebrou a empresa. Em 1919, sem condições de resgatar a hipoteca
feita a Ernesto Pereira Carneiro, o Jornal do Brasil passou para as suas mãos, deixando de ser
dos irmãos Mendes, proprietários desde 1894.
Ernesto nasceu em Jaboatão (PE), em 1877, e mudou-se aos 37 anos para o Rio de
Janeiro, tornando-se o principal acionista da Companhia de Comércio e Navegação, dona de
importante frota de cabotagem, de grandes armazéns gerais e do maior dique da América do
Sul, o Lahmeyer, na Península da Armação, Baía da Guanabara. Ele comprou um título
nobiliárquico e virou o conde Pereira Carneiro.
Como se sabe, a nobreza brasileira não era hereditária. O imperador dava o título a
quem o requeresse e pagasse as custas. Para ser conde, era preciso pagar 1.575 contos de réis,
mais 366 contos para a papelada e 170 para o brasão. O investimento era protegido pela
polícia. Quem usasse indevidamente o título ou o brasão podia ser preso. Parece que essa era
prática comum. Em 1871, talvez porque as prisões já estivessem lotadas, o crime foi
qualificado como estelionato, no mesmo nível do jogo do bicho. E como estamos falando
dessas futilidades, mais algumas informações: os imperadores brasileiros concederam 875
títulos de barões, 235 de viscondes, 51 de condes, 47 de marqueses e três de duques. O preço
variava de 750 contos de réis, para barão, a 2.450 contos de réis para duques. Qualquer que
fosse o título comprado, pagava-se o mesmo preço pelo brasão e a papelada. Economizava-se
no brasão: foram concedidos ao todo 1.211 títulos de nobreza, mas apenas 238 requereram
brasão...
Dizia-se, porém, que o conde Pereira Carneiro havia requerido seu título nobiliárquico
junto ao papa. O título papal era mais valorizado. Não sei quanto ele pagou. Se foi um preço
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excessivo, não reclamou. O JB, enquanto permaneceu nas mãos do conde e de seus herdeiros,
era um jornal que fazia questão de prestigiar a Igreja Católica.
Viúvo, o conde casou-se, na década de 40, com Maurina Dunshee de Abranches, filha
do jornalista, poeta e deputado maranhense João Dunshee de Abranches Moura. O conde
morreu em 1953, aos 76 anos. A viúva ficou com o jornal, que na época tinha uma tiragem de
apenas 6 mil exemplares. O genro da condessa, Manoel Francisco do Nascimento Brito, dirigia
a Rádio Jornal do Brasil desde 1949. Essa rádio foi criada pelo conde em 1935, ano em que ele
se elegeu deputado, após ter sido deputado constituinte em 1933.
***
O JB não tinha maior influência nos tempos do conde. Talvez por isso, ele tenha
lançado a rádio, tornando-se um dos precursores de uma longa linha de políticos donos de
rádios e televisões. Seu jornal era chamado pejorativamente de “jornal das cozinheiras”, por
causa dos pequenos anúncios que preenchiam quase todas as páginas, inclusive a metade
esquerda da capa.
A condessa, porém, resolveu mudar o jornal. Enviou Nascimento Brito aos Estados
Unidos, para fazer um curso de curta duração na Universidade de Colúmbia. Ele voltou com a
idéia de copiar o modelo americano, e providenciou a compra de novos equipamentos
gráficos. Em junho de 1956, foi lançado o Suplemento Dominical. Dirigido pelo poeta
Reynaldo Jardim, ele misturava artes plásticas, literatura e outros assuntos, e deu origem ao
Caderno B, que surgiu em setembro de 1960.
Para levar à frente a reforma editorial, foi contratado, em 1957, Odylo Costa Filho, que
havia sido assessor de imprensa do presidente Café Filho. Ele formou sua equipe com jovens
jornalistas do Diário Carioca e da Tribuna da Imprensa. Entre eles, Jânio de Freitas, Carlos Lemos,
Wilson Figueiredo e o artista plástico mineiro Amílcar de Castro, que introduziu muitas
inovações gráficas no JB: acabou com os fios, promoveu a diagramação vertical e valorizou os
espaços brancos das páginas.
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Em entrevista, Odylo recordou4, em junho de 1959, que a filosofia editorial adotada
podia ser resumida numa frase: “Um jornal que fosse de leitura indispensável tanto para a
empregada doméstica quanto para a patroa”.
A independência do jornal era garantida pelos Anúncios Classificados. Entre os jornais
cariocas, naquele tempo, só o influente Correio da Manhã publicava pequenos anúncios, mas
sem a importância dada a eles pelo JB, que somente em 1959 reduziu-lhes o espaço na primeira
página: passaram a ocupar a primeira das oito colunas e o rodapé. Numa das épocas de maior
pressão do governo sobre o jornal, em janeiro de 1973, o jornal publicava aos domingos 52
páginas de classificados, o que lhe dava condições para resistir ao poder econômico do regime
militar sobre a imprensa.
***
Alberto Dines, convidado no começo de 1962 para ser o editor-chefe, substituindo
Jânio de Freitas (Odylo havia saído em 1958), consolidou as mudanças no jornal. No começo
da década de 70, o JB era o maior jornal do Rio, com tiragem de 150 mil exemplares em dias
úteis e 230 mil aos domingos. Considerando-se que a população brasileira era metade da atual,
os números são impressionantes, se comparados com os de agosto de 2007, quando o Globo
vendeu 276.733 exemplares por dia, em média, ficando em terceiro lugar no ranking do
Instituto Verificador de Circulação (IVC), atrás da Folha de S. Paulo e, surpreendentemente, do
tablóide mineiro Super Notícia, o mais vendido no país.
Como editor-chefe, Dines criou, entre outros, o Caderno Especial, a Revista de
Domingo – um caderno de oito páginas, precursor da revista de nome igual lançada em abril
de 1976 –, o suplemento Livro (um guia quinzenal de idéias e publicações), o Caderno i
(infantil), o JBzinho e o Festival JB de Curta-Metragem. Conviveu com a censura prévia e com
a intimidação e a prisão de diretores e editores, em pelo menos duas ocasiões. O JB teve a sede
invadida por militares em 1964, sofreu boicote econômico na década de 70 e publicou algumas
páginas “subversivas” que ficaram na história do jornalismo brasileiro.
Com base no AI-5, editado dia 13 de dezembro de 1968, no ano seguinte um redator
do JB, Antônio Callado, teve os direitos políticos cassados por dez anos. Nascido em Niterói
em 1914, Callado foi contratado pelo JB em 1963. Esteve preso por alguns dias logo depois do
4
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golpe militar. O jornal enviou-o à Ásia, em 1968, para cobrir a Guerra do Vietnã. Na volta, foi
preso e ficou na cadeia por 15 dias. Os militares no poder, aliados e admiradores dos Estados
Unidos, não gostaram das reportagens. Além de cassar seus direitos políticos, o presidente
Arthur da Costa e Silva, por decreto, proibiu Callado de trabalhar em qualquer veículo de
imprensa no Brasil.
Ele não podia também lecionar ou exercer outras atividades intelectuais no país. Ser
trabalhador braçal, se exilar ou morrer de fome – eis as opções que lhe oferecia, sem explicitálas, o amável general. Pressionada, a condessa Pereira Carneiro demitiu Antônio Callado, mas
manteve-o, secretamente, na folha de pagamentos, até que o decreto fosse revogado pelo
próprio Costa e Silva.
***
Ao longo dos anos 70, barbas de molho, muitos jornalistas ainda se lembravam do
episódio vivido pelo colunista Zózimo Barrozo do Amaral, quando o ministro do Exército,
general Lyra Tavares, mandou prendê-lo, por quase uma semana, numa cela da Polícia do
Exército. Crime do jornalista: ele escreveu – e era verdade – que o ministro havia sido
empurrado por seguranças paraguaios, durante encontro do presidente Costa e Silva com outro
ditador, o general Alfredo Stroessner.
Elio Gaspari, que foi editor de Política, por algum tempo, afirma no livro A Ditadura
Escancarada que, na década de 70, o JB não ostentava a mesma ousadia do final dos anos 60.
No dia da decretação do AI-5, que institucionalizou a ditadura, o editor-chefe Alberto Dines
encontrou uma forma de ludibriar os censores. Usou o espaço em que o jornal normalmente
divulgava a previsão meteorológica, no canto superior esquerdo da primeira página, para
informar aos leitores: “Tempo negro. Temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está
sendo varrido por fortes ventos”.
Passou batido pelo censor, mas não pelo governo, que prendeu o diretor José Sette
Câmara, ex-governador do Estado da Guanabara. A condessa Pereira Carneiro reagiu: avisou
que a circulação do JB ficaria suspensa enquanto seu diretor continuasse preso. O governo
tentava passar a idéia de que o país era democrático, e recuou temendo a repercussão que tal
fato teria internacionalmente.
No mesmo dia da prisão, Sette Câmara foi solto.
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No entanto, em maio de 1969, foi preso o genro da condessa, logo depois de ter
desembarcado no aeroporto do Galeão, vindo do México. Crime de Nascimento Brito: ele
havia criticado a censura, ao discursar numa reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa.
O superintendente do jornal foi interrogado durante quatro horas. Mais tarde, segundo relato
de Gaspari, orientou os editores:
– Ninguém bota a cabeça de fora, porque os perigos são grandes!
O que explica, certamente, o comportamento cauteloso do chefe do Copidesque,
Sérgio Noronha, como veremos adiante.

Copidesque
Na década de 1960, o JB criou o Departamento de Copidesque. Como lembrou em
2007 o jornalista Roberto Porto, entre seus integrantes estavam Lago Burnet, José Ramos
Tinhorão, Aloísio Flores, Nélson Pereira dos Santos, Sérgio Noronha e Cláudio Mello e Souza.
Conta Roberto Porto:
Todas, rigorosamente todas, as matérias dos repórteres da Geral, passavam
obrigatoriamente pelas Remington ou Olivetti deles (Esporte, Economia e
Internacional tinham seus próprios redatores). A frieza e objetividade do copidesque
do Jornal do Brasil levaram Nélson Rodrigues (1912-1980) à loucura. Escritor,
teatrólogo e jornalista, desde a remota época de A Crítica, Nélson, certa vez, escreveu
uma frase antológica em O Globo: 'O copidesque do Jornal do Brasil não faz concessão
ao espanto.

Trabalhei ali durante um mês, em 1973. O chefe era Sérgio Noronha, que brandia aos
nossos ouvidos esta espécie de bordão:
– Fiquem de olho nesses repórteres! Eles querem fazer revolução com o jornal dos
outros...
Fui para o Rio por indicação de Eduardo Simbalista, chefe de redação da sucursal de
Minas. O chefe de Reportagem do JB era Carlos Lemos, que pedira a indicação de um mineiro
para trabalhar no copidesque. Aceitei, com a garantia de que seria recebido de volta, se não
desse certo. Trabalhei ao lado de Renato Machado, hoje editor e apresentador do programa
Bom Dia Brasil, da TV Globo, que me deu boas dicas. Havia outro mineiro novato: José
Carlos de Assis, que viera da sucursal paulista. Em 1983, ele lançou com sucesso dois livros
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pela Paz e Terra, editora de Fernando Gasparian: A Chave do Tesouro e Os Mandarins da
República. O terceiro livro saiu com tiragem de 45 mil exemplares, mas foi sabotado pela
imprensa e ignorado pelos leitores. Desse modo, A Dupla Face da Corrupção encalhou quase
toda no depósito da editora.
Concluído o mês de experiência, Sérgio Noronha revelou qual seria o meu salário, se
quisesse continuar. Feitas as contas, decidi voltar a Minas, pois tão cedo não poderia fazer
como Renato Machado, que tinha um segundo emprego no Rio, como assessor do Ministério
da Justiça, para complementar o salário no jornal. (Naquele tempo, ninguém discutia se isso era
ético ou não). Além disso, eu não queria ficar longe de minha mulher, que só daí a um ano
terminaria o curso de Psicologia na UFMG. Assim, abandonei, com pesar, a rota aberta nos
anos 40 aos jornalistas mineiros por Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Resende,
Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos.
Em 1973, o Rio ainda era a capital cultural, mas não mais a capital da República. E as
uvas estavam verdes...
***
Copidesque, para quê? Primeiro, porque o jornal era muito zeloso da qualidade do
texto. Alberto Dines havia transformado o JB numa espécie de escola de jornalismo. Ele
lançou em 1965, depois de terminar o curso na Columbia University, os Cadernos de
Jornalismo (mais tarde chamados de Cadernos de Jornalismo e Comunicação). Seu editor, até o
caso do seqüestro do embaixador americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, era o mineiro
Fernando Gabeira, responsável também pelo Departamento de Pesquisa, com o qual o jornal
podia aprofundar temas tratados em reportagens, artigos e editoriais. Sobre esse departamento,
há uma informação interessante de Moacir Japiassu, publicada pelo Observatório da Imprensa
em 12 de maio de 2007, por ocasião da morte de um grande jornalista mineiro, Murilo
Felisberto, que fez carreira no Rio e São Paulo. Diz ele:
Murilo Felisberto foi o primeiro editor-chefe do histórico Departamento de
Pesquisa do JB, fundado por Alberto Dines. Se não me falece a memória, os
“pioneiros”, redatores e repórteres recém-saídos da adolescência naquele 1964 de
tantas transformações, foram Luiz Paulo Horta, Maria Clotilde Hasselman, Ana
Maria Andrade, Talvani Guedes da Fonseca e este que alinhava estas maltraçadas.
Depois vieram Luiz Carlos Lisboa, Luiz Adolfo Pinheiro, Antônio Beluco Marra e
Fernando Gabeira, que chefiou a Pesquisa antes do seqüestro do embaixador
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americano. João Máximo, grande redator da Editoria de Esportes, fazia dupla
comigo nalgumas matérias sobre a história do futebol. Bons tempos!!! Nos dois anos
em que comandou a equipe, Murilo esbanjou competência e simpatia, conquistou
todo o jornal, porém sentia (pasmem!), saudade de São Paulo. Voltou para retomar
uma brilhante carreira, principalmente no Jornal da Tarde, quando o fundador Mino
Carta saiu para criar a revista Veja.

Depois do seqüestro, Gabeira teve de se exilar. Ele havia se exposto muito, ao garantir
para o JB vários furos, atuando como uma espécie de porta-voz dos companheiros
“subversivos”.
O segundo motivo para se ter um departamento de Copidesque é que ele servia de
filtro, como não nos deixava esquecer o sempre atento Sérgio Noronha, que ficou mais
conhecido, anos depois, como comentarista esportivo da TV Globo.

Amordaçados
morda ados
Em 1972, quando fui admitido como repórter pelo JB, vivíamos os tempos do “milagre
brasileiro”. E continuava dura a repressão política, apesar da derrocada das organizações
armadas que se opunham à ditadura. Quase tudo que fosse realmente notícia não podia ser
publicado. A maioria da população ficou sabendo que vivia sob uma ditadura só mais tarde, já
nos tempos de Geisel, quando a imprensa pôde falar da abertura do regime iniciada por ele.
A mudança começou depois que foi torturado e morto, no dia 25 de outubro de 1975,
o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog. Parte influente da sociedade e da
imprensa não aceitara a primeira versão dos militares, de que se havia suicidado dentro de uma
cela do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa (DOICodi), em São Paulo, onde outros 11 jornalistas estavam presos.
Só muito mais tarde é que veio à tona todo o estrago provocado pelo regime militar aos
direitos humanos, por longos 21 anos. Entre abril de 1964 e março de 1985, a ditadura
brasileira produziu pelo menos 3.500 vítimas. Nesse número, estão os mortos – só em 1972,
foram 38 –, os torturados, os presos e os banidos.
Durante o governo do general Garrastazu Médici, quando Delfim Netto era o
poderoso ministro da Fazenda, faltou carne no mercado, mas o problema não podia ser
divulgado. A censura impediu também que viesse a público uma epidemia de meningite que
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dizimou em silêncio milhares de crianças país afora, inclusive uma sobrinha minha de quatro
anos, enquanto o governo fingia ignorar o alastramento da doença.
Mas o governo não podia tudo, mesmo nos chamados “anos de chumbo”. A
Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab), presidida pelo general Glauco Carvalho,
tabelava o preço da carne, mas não conseguia fazer com que os pecuaristas e açougueiros
obedecessem5. No começo de 1973, informou o JB:
A Sunab decidiu liberar a carne a partir de hoje, acabando com um tabelamento que ninguém
respeitava, e vai deixar que a oferta e a procura determinem, durante todo este ano, as relações
do mercado e os preços ao consumidor.

A fonte era o general Carvalho. Pelo visto, ele tomara a decisão sem ter ouvido antes o
ministro Delfim Netto, que, no mesmo dia, estava tomando medidas para tentar segurar a
inflação em 12% ao ano, em 1973. Vinte e quatro horas depois dessa liberação, o presidente da
Sunab foi exonerado, a pretexto de que ele não desejava mudar-se do Rio de Janeiro. Às
pressas, o governo promovia a transferência da sede da Sunab para Brasília – quase 13 anos
após a inauguração da nova capital federal.
E o preço da carne voltou a ser tabelado, como quase tudo mais.
Por causa dessa mordaça na imprensa, para muita gente eram até incompreensíveis os
flashes divulgados, contraditoriamente, pelo governo, nas rádios e televisões. “Brasil: Ame-o ou
deixe-o”. Este e outros slogans publicitários do gênero não faziam muito sentido, a não ser para
uns poucos iniciados no seu duro significado: um amável aviso do Centro de Informações do
Exército (CIE) aos inimigos do regime que estavam sendo perseguidos, presos, torturados e,
muitas vezes, mortos. Caetano Veloso e Gilberto Gil haviam se exilado em Londres em
novembro de 1969. Só voltaram três anos depois. A turma do Pasquim, que não perdera ainda
o bom humor – apesar das várias vezes em que alguns deles foram trancafiados – completou o
slogan do CIE: “O último que sair apague a luz”.
Isso num tempo em que o brasileiro não tinha ainda o hábito de emigrar...
***

5

Jornal do Brasil, 2/1/1973
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Respaldado pelo silêncio imposto à imprensa, o presidente Médici pôde elaborar aquela
frase famosa: “Sinto-me feliz todas as noites, quando assisto ao noticiário. Porque, no
noticiário da TV Globo, o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz”.
No entanto, Chico Buarque de Holanda, que se exilara em Roma em novembro de
1969, atacava com a música “Chame o ladrão, chame o ladrão” – sátira à insegurança
provocada pela polícia e pelos chamados agentes de segurança. Por estas e outras, o cantor e
compositor carioca ficou banido por vários anos da TV Globo, considerada a mais prestigiada
voz da ditadura. Só muitos anos depois, já no governo Lula, soube-se com certeza que a Globo
não apoiava a ditadura, mas o governo – qualquer governo...
Os censores atuavam principalmente nos grandes jornais e redes de televisão. A
imprensa alternativa, às vezes, ficava fora desse controle, o que acabava por reforçar a idéia do
povão de que o país vivia numa democracia. Desse modo, O Pasquim, deixado mais à vontade,
chegou a vender 200 mil exemplares, em dezembro de 1969, seis meses depois de ter sido
lançado por Tarso de Castro, Jaguar e Sérgio Cabral, com a adesão entusiasmada de Ziraldo,
Millôr, Claudius, Fortuna e Prósperi, entre muitos outros.
Os militares no poder, em geral mal humorados, não davam importância a esses
pasquins. O mesmo não acontecia com o Opinião, lançado em fins de 1972 por Fernando
Gasparian. Este jornal alternativo se posicionava seriamente contra a ditadura e a censura
tratava-o com o devido respeito. Entre seus articulistas estava o sociólogo Fernando Henrique
Cardoso. Circulou até abril de 1977. Nesse período, teve cinco edições apreendidas e outra
proibida de ser impressa. Publicou ao todo 5 mil páginas e teve outras 5 mil vetadas. Quatro
meses antes de fechar as portas, Opinião – e todos os demais jornais alternativos, os nanicos –
foram chamados por Geisel6 de “órgãos da imprensa marrom”.
Em Belo Horizonte, era o Dops a força policial mais ativa do Estado. A tortura de
presos políticos tornara-se corriqueira em suas celas, quase tanto quanto os maus-tratos a
presos comuns nas outras delegacias de polícia. A Secretaria da Segurança Pública fechou um
quarteirão vizinho da Praça da Liberdade, ao lado do edifício Niemeyer, para fazer dele
estacionamento dos carros particulares dos policiais. Ninguém ousou reclamar daquele esbulho
do espaço público.

6

Jornal do Brasil, 3/1/1977, Marcos Sá Correa, redator substituto da Coluna do Castelo: “O presidente com
os jornalistas”.
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Na verdade, nada disso era notícia que se pudesse divulgar, muito menos fato a ser
criticado. O povo vivia na ilusão de que o Brasil era uma ilha de paz e justiça, pois as mazelas
das outras partes do mundo podiam ser divulgadas, desde que não se falasse mal de um chefe
de Nação amiga – como a Argentina, o Chile, o Paraguai e o Uruguai – dirigida por ferozes
ditaduras militares.

Censura x arte
Na sucursal do JB, os repórteres tinham inteira liberdade para apurar os assuntos e
redigir as notícias, quaisquer que fossem elas. Era como se não houvesse censura. Sabíamos
que determinadas notícias, embora importantes, não seriam publicadas. Os leitores não teriam
acesso às informações, mas os editores e os donos do jornal queriam saber o que se passava no
país. Havia entre nós, além disso, aquela saudável irresponsabilidade descrita, em 2005, pelo
repórter Luiz Fernando Emediato por ocasião do lançamento de seu livro Trevas no Paraíso:
Na verdade, eu não tinha noção do perigo. Enquanto falava contra a ditadura militar, contra a
tortura e a censura, companheiros nossos morriam em confronto com os militares e os
industriais que financiavam os torturadores.

O JB submetia-se à censura como todos os outros jornais. É verdade, o Estadão, em
determinada época, preenchia os espaços censurados com poesia, como forma de protesto,
mas isso não elimina o fato de ter sido um grande defensor da ditadura em seus primeiros
anos. O jornal da condessa encontrava, por vezes, formas criativas para driblar os censores, e
até conseguia publicar notícias contra a censura. No dia 7 de janeiro de 1973, domingo, uma
das chamadas na primeira página7 remetia ao caderno Especial, que apontava problemas
provocados pela censura oficial na criação artística. Ele dizia:
Subjugados a um controle que se torna cada vez mais rígido – às vezes prévio, às vezes
não – os artistas brasileiros apontam seus principais problemas: sufocamento de
manifestações que poderiam ser positivas à cultura, desgaste em termos de renovação
cultural, desajuste do processo brasileiro e o desemprego que atinge centenas de
pessoas dedicadas unicamente à arte.

7

Jornal do Brasil, 7/1/1973, Caderno Especial, “Até onde a censura esteriliza a criação artística?”
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Na mesma edição, na Coluna do Castelo, página 4, Carlos Castelo Branco tecia
considerações sobre o político e acadêmico mineiro Afonso Arinos de Melo Franco, que em
1964 apoiara o golpe militar e que fora nomeado para o Conselho Federal de Cultura. Em
meio a elogios marotos às “convicções democráticas” do entrevistado, Castelinho inseriu a
observação:
Cabe evitar, todavia, que seu qualificativo gere equívocos ou que seu desapreço pelo habeas
corpus cause algum dano à conceituação de um modelo político que todos almejamos sem que
ninguém mais pense nos prelúdios de 64.

O colunista usava, com alguma freqüência, estilo cheio de meandros e artifícios para
escapar à censura. Os censores eram menos espertos que boa parte dos leitores, que se
tornaram peritos em ler nas entrelinhas. Na primeira edição do JB no ano de 1973, Castelinho
escreveu, sob o título “Os negócios vão bem”:
O Brasil chega assim, através de um surto continuado de progresso, à situação de
nono país ocidental de maior renda bruta nacional, dado que coincide com a
circunstância histórica de ter-se tornado a sétima nação do mundo em número de
habitantes (...). Mas o fato é que o mundo fica sem saber a que viemos e o povo
brasileiro a ignorar aonde nos leva tanto progresso.

Na véspera, o presidente da República, general Garrastazu Médici, havia anunciado que
o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescera 10,4%, “comprovando, assim, a nossa
capacidade de sustentar, em alto nível, a taxa de crescimento”. Enquanto acolhia essas
informações de forma acrítica – sem estranhar, por exemplo, que imediatamente depois do fim
do ano o governo já soubesse quanto fora o PIB de 1972 –, o JB se desvelava, sempre que
possível, em mostrar a outra face do desenvolvimento. Por isso, a prisão do chefe mafioso
Tomaso Buscetta no Brasil, pela Interpol, no fim de 1972, mereceu grande destaque, que
prosseguiu em janeiro de 1973, como mostra essa notícia8 do dia 5:
O trabalhoso desmantelamento da ramificação da Máfia que se fixara no Brasil,
cujos principais membros foram presos e posteriormente expulsos ou
extraditados, não representa a extinção de mais de 5% da rede de traficantes de
tóxicos atualmente agindo no País – segundo opinião de agentes da Interpol.
Os mesmos membros da Interpol afirmaram ontem em São Paulo que, se não tomar
providências urgentes e enérgicas, o Brasil será certamente, dentro de muito poucos

8

Jornal do Brasil, 5/1/1973, “Interpol revela que 95% da Máfia no Brasil está solta”.
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anos, um dos maiores focos mundiais de tráfico de entorpecentes, porque reúne as
condições para isso, como mostra a criação da conexão latino-americana.

Estamos vivendo hoje aqueles anos previstos por incógnitos agentes da Interpol...
***
Os acontecimentos internacionais serviam para expor a precariedade das condições
impostas ao país pela ditadura militar. Foi o caso, por exemplo, do terremoto que destruiu
Manágua em fins de 1972. Trinta e cinco por cento de tudo que havia na capital da Nicarágua,
de acordo com reportagem de Humberto Borges, publicada na capa do Caderno B de 5 de
janeiro, pertenciam ao General de Divisão Tachito Somoza Debayle, o ditador, que morava
numa mansão cor-de-rosa, no alto da colina poupada pelas forças da natureza. Descreveu o
repórter:
A população de Manágua voltou à preocupação fundamental do homem das cavernas: comer e
beber. A revolta vai crescendo e a casa cor-de-rosa pode ser a última grande queda do
terremoto.

A sucursal de Minas também contribuía, na medida de suas possibilidades, no esforço
para desmoralizar a censura e os grandes feitos propalados pelo governo, com base no
crescimento econômico – algo que voltou a se repetir, em 2005, no governo do petista Luiz
Inácio Lula da Silva, sob a pressão dos ataques da imprensa, sem censura, por causa do
escândalo do mensalão.
No dia 9 de janeiro de 1973, informávamos9 que muitos prédios tombados pelo
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Serro, município do Vale do Jequitinhonha,
estavam “caindo aos pedaços, numa séria ameaça ao acervo histórico e arquitetônico da cidade,
uma das mais antigas de Minas”.
Na página 15, outra notícia da sucursal dizia:
Quando o padre José Veríssimo, vigário de Ferros, autorizou a artista Iara Tupinambá
a pintar o mural da igreja com Adão e Eva em trajes de antes da folha da parreira,
ninguém imaginava que o painel seria um dia o pomo da discórdia entre os 5 mil
moradores da cidadezinha. Hoje, para evitar uma interferência do Estado nos assuntos
eclesiásticos, o secretário de Segurança Pública de Minas, coronel Odelmo Teixeira da
9

Jornal do Brasil, 9/1/1973, “Prefeito eleito de Serro denuncia que a cidade é tombada mas está caindo”.
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Costa, remeteu ofícios ao Arcebispo de Diamantina, D. Geraldo Sigaud, e ao Bispo de
Itabira, D. Mário Gurgel, denunciando a situação de Ferros, onde a população se
recusa a ir à igreja.

O governador de Minas não queria que a decisão sobre a pintura da professora de
Belas Artes da UFMG Iara Tupinambá fosse do bispo da diocese de Ferros, no Vale do Rio
Doce, D. Mário Gurgel, considerado pouco confiável pelo regime militar. Por isso, o secretário
de Segurança recorrera ao ultra-reacionário arcebispo de Diamantina, no Vale do
Jequitinhonha. Sabia que dom Geraldo de Proença Sigaud daria uma lição ao vigário de Ferros,
passando por cima de seu bispo. Em entrevista ao JB10, publicada no dia 10 de janeiro daquele
ano, o arcebispo declarou-se contra a pintura, explicando:
Minha oposição ao painel de Iara prende-se à força com que tratou o assunto, já que o tema
deveria ser abordado de maneira mais discreta e delicada, o que decididamente não ocorre.

No mesmo dia, a sucursal do JB informava:
Artistas, críticos e professores de arte de Belo Horizonte manifestaram-se contrários à decisão
do Ministro da Justiça que proibiu a venda em todo o território nacional das gravuras eróticas
de Picasso, consideradas contrárias à moral e aos bons costumes.

Eles também se solidarizaram com Iara Tupinambá11, que relutava em aceitar a
sugestão do arcebispo para cobrir o sexo dos personagens bíblicos.
No entanto, como os demais jornais, o JB não escapava de publicar alguns grandes
feitos dos órgãos de segurança na luta contra os “subversivos”. No dia 11 de janeiro daquele
ano de 1973, toda a página 15 era dedicada ao texto e fotos enviadas pelo governo à imprensa,
para noticiar a morte de seis jovens que tinham viajado a Pernambuco para participar de
congresso clandestino da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Manchete: “Seis
terroristas morrem em tiroteio em Pernambuco”. Título da retranca: “Quem eram os
subversivos”. A notícia limitava-se a reproduzir o release distribuído pelo governo sobre os seis
mortos: Eudeldo Gomes da Silva, Jarbas Pereira Marques, Pauline Reichstal, José Manuel da
Silva, Luís Ferreira de Sousa, Soledad Barret Viedma. Ao lado de cada nome, um codinome12.
Só com o fim do regime militar seria possível apurar a veracidade – ou não – de todas essas
informações.
10

Jornal do Brasil, 10/1/1973, “Dom Geraldo Sigaud acha ‘brutal’ retratos de Adão e Eva em igreja de
Ferros”
11
Jornal do Brasil, 10/1/1973, “Dom Geraldo Sigaud acha brutal retratos de Adão e Eva em igreja de Ferros”.
12
Jornal do Brasil, 11/1/1973, “Seis terroristas morrem em tiroteio em Pernambuco”
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Enquanto isso, restava manter a esperança, como fez Carlos Drummond de Andrade,
no dia 2 de janeiro, terça-feira – o primeiro número de 1973, pois o JB, na época, não saía às
segundas-feiras, o que passou a fazer a partir de meados do ano:
Se 73 perpetrar menos bobagens que 72, teremos mais folga para estimar a cor das
coisas, que nem todas são tenebrosas: restam objetos claros, de formas aliciantes, que
merecem o olhar demorado da gente. Mas é preciso não haver um número excessivo
de gemidos e palavrões em torno de nós, para que a contemplação se faça com leveza
de alma.

***
E o Caderno B lançou, em setembro de 1975, a coluna, aos domingos e segundasfeiras, daquele que viria a ser uma pedra no sapato de todos os governos, o gaúcho Luís
Fernando Veríssimo. Ele estava com 39 anos, e tinha um estilo “que pode ser definido como
um misto de sátira, mordacidade e universalidade”, como o descreveu o jornal13. Depois de ter
começado como cronista no Zero Hora, de Porto Alegre, o filho do romancista Érico Veríssimo
havia trabalhado, nos últimos oito anos, como redator da MPM Propaganda.
Em fevereiro de 1978, quando se encaminhava para seu final o governo Geisel, que
admitira a abertura “gradual e segura” do regime militar, o Caderno B dedicou duas páginas14
aos jornais alternativos que faziam oposição ao governo. Texto de Norma Couri, com
participação das sucursais:
Nanicos mas nem tanto, alternativos mas nem sempre, eles circulam por todo o país,
sem a freqüência, a regularidade e a liberdade que desejariam, mas sempre com garra e
disposição para a luta da informação. Gostam de briga e falam grosso, mas o
fundamental quase sempre fica nas entrelinhas. Ou retido na fonte, como o imposto
de renda. Ou no primeiro número, como aconteceu com aquele que previu no nome
sua sorte: Mais Um. Depois de algumas mortes provocadas pela censura (Ex, Opinião) e
algumas vinganças significativas (Pasquim, 80 mil exemplares; Versus e Movimento, 30
mil; Coojornal, 21 mil; Ficção, 15 mil), a imprensa alternativa segue seu destino de
resistência, combate e renovação, inclusive renascendo muitas vezes.
– A imprensa de protesto, de resistência não pode morrer – dizem os editores do
Repórter, recém-nascido no Rio. E assim no Rio de Janeiro surgem agora nas bancas
três jornais – O Beijo, Repórter, Em Tempo –, nos povoados de Canarana, Xavantina,
Água Boa, Guarapu, em Mato Grosso, nas praças de Teresina, de Rio Branco,
13
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Jornal do Brasil, 21/9/1975
Jornal do Brasil, 2/2/1978, Caderno B, páginas 4 e 5: “A imprensa nanica pede passagem”.
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Aracaju, Belém, Maceió, Curitiba, Brasília, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, João
Pessoa, Porto Alegre, eles também existem. E resistem.

Entre os três últimos jornais citados por Norma Couri, o mais ambicioso era Em
Tempo, essencialmente político e de opinião, que tinha formato padrão – e não tablóide, como
o dos demais nanicos. Com sede em São Paulo e sucursais em diversos estados, era distribuído
em todo o país. Custava nas bancas Cr$ 10,00. A partir de março, passaria a sair semanalmente.
Em Minas, o mais importante, segundo levantamento feito pelo repórter Gutemberg da Mota
e Silva, era o De Fato:
Um tablóide mineiro que nasceu praticamente em decorrência da morte do jornalista
Wladimir Herzog. Aloísio Morais e outros 15 jornalistas do Jornal de Minas deixaram
este jornal pelo tratamento que foi dado ao caso, e fundaram o alternativo, no
momento o de maior peso em Minas. Os jornalistas se cotizaram e com Cr$ 6 mil
editaram o primeiro número que pagou o segundo e assim por diante. Hoje circula
com 7 mil exemplares, 1 mil 100 assinaturas e vendagem de 5 mil números a Cr$ 8,00.
– Não há lucro, nem temos perspectivas de alcançá-lo, a não ser em longo prazo, se
ocorrer uma abertura democrática. A única vez que demos uma página de anúncio foi
quando a Remington lançou seu concurso literário.
Ordenado só recebe o administrador (Cr$ 1 mil 500). Os 25 colaboradores do jornal
vivem de ideal. Mas outro jornal, O Vagão, não pretende sina igual: os responsáveis
querem viver do jornal cultural (“Minas tem contistas, poetas e cartunistas de sobra”).
“O Vagão hoje não tem linha política, e nem terá”, diz o editor Alvanir Ferreira

Avelino.
Sobre o Em Tempo, a advogada Sandra Starling, que entrou na história como a primeira
mulher a disputar o governo de Minas (ela foi candidata pelo PT em 2002, quando foi eleito
Tancredo Neves, do PMDB), conta em sua biografia – escrita em 2006 e ainda inédita, o que
confirma a fragilidade de nosso mercado editorial – um episódio interessante. Havia uma
pendência sobre como seria criada a empresa que publicaria o jornal, se uma sociedade
anônima ou uma companhia limitada. Diz a autora:
A reunião era em São Paulo e, por mais que discutíssemos, não se chegava a uma
maioria. Havia um grupo baiano, outro paulista, outro carioca e nós de Minas Gerais
(aqui, todos da DS). Por São Paulo, a linha de frente era constituída por Maria
Mantega e seu irmão Guido Mantega. Não podem ser esquecidos os nomes de Éder
Sader e Marco Aurélio Garcia. Lá pelas tantas, alguém sugere que a pendenga fosse
levada ao eminente jurista Modesto Carvalhosa, sumidade em Direito Comercial, e,
pelo trato, a opinião dele seria aceita por todas as partes. Fui representando os que
defendiam uma S/A e, Guido Mantega, a Ltda. Meu argumento central era o dos
direitos de minoria, consagrados pela então nova Lei das S/A, que eu pensava poderia

36

vir a nos defender, a nós mineiros, em futuras eventuais divergências. Argumentamos,
um de cada vez, e minha posição prevaleceu. Anos mais tarde, diante de um impasse,
o que eu preparara acabou dando aos mineiros o controle do jornal. A outra
lembrança demonstra minha insegurança diante dos luminares que participavam das
discussões e avaliações do jornal. Maria Rita Kehl era colaboradora permanente e
muito festejada. Confesso que não entendia os artigos por ela produzidos. Aí ouvi do
professor João Antônio de Paula o comentário de que a Maria Rita tinha a
“profundidade de um pires”. Passei o resto da minha vida sempre perseguida por essa
frase e sempre achando que ela se aplicava a tudo quanto eu pensava e escrevia.

O bando de Zeferino
Além de textos de Drummond, de José Carlos Oliveira e de Clarice Lispector – que foi
demitida, anos depois, por Walter Fontoura, que a achava literata demais –, o Caderno B
publicava Zeferino, de Henfil, que era também colaborador do Pasquim.
O irmão do sociólogo Herbert José de Souza fazia sucesso com o bando do cangaceiro
Zeferino, constituído apenas por ele, a Graúna – uma irreverente ave da caatinga, crítica do
“Sul Maravilha” –, e o bode Francisco Orelana, comedor de livros, intelectual e comunista de
fachada. No fundo, um defensor do status quo. Francisco Orelana, que inspirou o nome do
bode, era mais ousado do que ele: foi o primeiro explorador do Rio Amazonas. Numa das
tirinhas, Graúna está a morrer de fome e sede. “Digam aos responsáveis por mais esta morte
na caatinga que eu os perdôo... eu os amo...”, afirmou a pobre ave, estirada exangue no chão
estorricado. O bode, arredio a perdões, esbravejou: “Revisionista! Linha Moscou! Brejenete
traidora!”.
Henrique de Souza Filho, nascido em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, trabalhava como revisor, em 1964, na revista Alterosa. Essa revista nasceu em
1939 e chegou a ser considerada a melhor de Minas. Em 1964, Roberto Drummond era o
chefe de redação, e tinha Jorge Amado, Otto Lara Resende, Fernando Gabeira e Ivan Ângelo
entre os cronistas e colaboradores da revista.
Roberto Drummond deu uma olhada nos rabiscos que um dos revisores fazia nas
horas vagas. Eram desenhos dos fradinhos Baixim e Cumprido. O editor decidiu que Henrique
de Souza Filho era um humorista, e ajudou-o a escolher o nome artístico, Henfil. Ele logo fez
sucesso, e começou a publicar seus desenhos no Diário de Minas e na edição mineira do Jornal
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dos Esportes. Em 1967, mudou-se para o Rio, a chamado da matriz desse jornal, para começar a
série de cartuns esportivos. Agora, as personagens eram o Urubu, o Bacalhau, o Pó-de-Arroz e
o Cri-Cri, que se tornaram quase tão populares quanto os fradinhos.
Em 1969, com o lançamento do Pasquim – que, no número 27, vendeu 200 mil
exemplares –, os Fradinhos renasceram. A fama de Henfil aumentou em 1972, quando o
Caderno B começou a publicar “Zeferino”. No ano seguinte, numa viagem a Nova York para
conhecer novos tratamentos da hemofilia, assinou contrato com a Universal Press Syndicate
(UPS), que pretendia distribuir os Fradinhos – chamados em inglês de Mad Monks, ou monges
malucos – para 200 jornais dos Estados Unidos. Logo, dez grandes jornais compraram o
quadrinho, mas houve reação irada de leitores que achavam os personagens doentes. O
contrato de 15 anos foi desfeito e Henfil voltou ao Brasil e ao JB.
Nesse meio tempo, os personagens de Henfil foram substituídos, no Caderno B, pelos
quadrinhos Bar e Restaurante São Jorge, de Jaguar, e depois pelas charges de Caulos. Desfeito
o sonho americano, Henfil publicou em 14 de setembro de 1975, no JB, a reestréia da Graúna,
que começa dizendo:
Distintos leitores do Sul maravilha... é... é... é tão bom, tão assim gostoso tá de volta nos olhos
de vocês... Eu, Graúna, cangaceiro Zeferino e bode Orelana... Bom, com relação ao AI-5...
bota mil aí preu não dar seguimento ao meu raciocínio.

Nesse ponto, ela sopra qualquer coisa no ouvido de Zeferino que, aflito, enfia a mão
no bolso para tirar a carteira e calar a danadinha.
***
A família de Henfil veio do Norte de Minas, e a chegada a Ribeirão das Neves era um
passo para o “Sul Maravilha”. No sertão, o pai do chargista foi tropeiro, vaqueiro, pescador e
barranqueiro do Rio São Francisco. Maria da Conceição, a mãe, teve 16 filhos, mas apenas
metade chegou à fase adulta. Todos eram hemofílicos. Os sobreviventes eram cinco mulheres
e três homens. Estes últimos – Betinho, Henfil e o compositor Chico Mário – foram
contaminados pelo vírus da Aids durante transfusões e morreram em 1988 (Henfil, aos 43
anos, em janeiro, e Chico Mário, aos 39, em março) e em 1997 (Betinho, aos 62 anos, em
agosto).
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Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, ficou famoso por sua campanha contra a fome,
lançada em 1993. Ele foi um dos fundadores da organização marxista Ação Popular, em 1962.
Depois do golpe militar, exilou-se no Uruguai e depois na Europa. Antes de voltar legalmente
ao Brasil, em 1979, com a anistia política, ficou conhecido dos brasileiros por causa da música
“O Bêbado e o Equilibrista”, cantada por Elis Regina: “Meu Brasil/ que sonha/ com a volta
do irmão do Henfil”.
Os personagens de Henfil retratavam a imensa maioria da população não beneficiada
pelo “milagre brasileiro”, embora as estatísticas oficiais procurassem minimizar o problema.
Em 1972, de acordo com pesquisa por amostra de domicílio feita pelo IBGE15, o Brasil
registrava 33,8 milhões de trabalhadores ativos. Havia 1 milhão (3,1%) de desempregados e 1,8
milhão em situação de subemprego. Cerca de 20% dos empregados recebiam menos do que o
salário mínimo – que teve perda real de valor da ordem de 33% na década de 60/70.

Arremedo de democracia
Para observador desatento, vivíamos numa democracia. Aliás, nossos políticos
governistas, por todos aqueles anos, sempre destacaram a importância da democracia à
brasileira. Tanto que, em setembro de 1975, o governador Aureliano Chaves – que fora
escolhido para o cargo pelo presidente Geisel, sem qualquer eleição –, analisava, com bonomia,
as divergências que se verificaram durante as convenções de Arena e MDB, para a escolha de
suas executivas16.
Aureliano ponderou que as divergências são absolutamente naturais e próprias do
regime democrático, “porque os partidos monolíticos são produzidos pelos regimes
totalitários”. E acrescentou: o sistema bipartidário está consolidado, “o atual quadro partidário
parece definitivo”.
No dia seguinte, o jornal publicou17 declaração ainda mais cínica, desta vez de
Francelino Pereira, o novo presidente da Arena – o “maior partido do Ocidente”, como ele
dizia. Depois de conversar com o líder do governo no Senado, Petrônio Portela, Francelino
15

Jornal do Brasil, 2/12/73, “IBGE revela o desemprego”
Jornal do Brasil, 26/9/1975, “Aureliano considera as divergências em partidos próprios da democracia”.
17
Jornal do Brasil, 27/9/1975, “Arena confirma união com MDB por democracia”.
16
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confirmou “a existência de entendimentos com as lideranças oposicionistas, no sentido de
aprimorar e fortalecer o regime democrático pela via partidária, buscando o apoio popular”.
O presidente reeleito do MDB era o deputado Ulysses Guimarães. Tancredo Neves,
que viria a exercer importante papel na volta da democracia, era o 3º vice-presidente, e vinhase destacando entre os maiores articuladores políticos do MDB18.
Nada se igualava, porém, ao cinismo demonstrado pelo ex-secretário do Tesouro dos
Estados Unidos nos governos Nixon e Ford, William Simon, quando veio ao Brasil, em
fevereiro de 1978, para participar de simpósio promovido pelo Grupo Brasilinvest, de Mário
Garnero.
Noticiou o JB19:
O ex-Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, William Simon, disse que “o sistema
de escolha do Presidente da República no contexto brasileiro é melhor do que o dos
Estados Unidos, no que se refere ao apontamento antecipado do nome do futuro
Presidente, o que traz como benefício maior tranqüilidade para a economia do país.
Entretanto, o que é bom para o Brasil pode não ser bom para os Estados Unidos. As
democracias são diferentes”.

No mesmo dia daquela infeliz declaração, o Jornal do Brasil repercutiu com o deputado
João Cunha, do MDB paulista, que defendeu a expulsão de Simon do país, e deplorou: “Assim
foi e é o capitalismo internacional: ri da miséria alheia, tripudiando sobre aspirações e sonhos
de povos inteiros, como o aceno de desenvolvimento para daqui a 100 anos”.
William Simon voltou ao Brasil em junho do ano seguinte, para participar de mais um
simpósio do Brasilinvest e fazer propaganda de A Time for Truth. Este livro de Simon foi
apontado na época como a nova bíblia do conservadorismo americano, com 200 mil
exemplares vendidos apenas na edição de capa dura, e com 30 semanas nas listas de bestsellers
dos Estados Unidos. Restou disso uma verdade: o Grupo Brasilinvest, uma das jóias do
“milagre brasileiro”, quebrou em 1984, dando prejuízo aos investidores calculado em Cr$ 2,26
trilhões, ou quase 280 milhões de dólares no câmbio do dia. Entre os 22 administradores
daquele banco de investimentos, estavam figuras proeminentes, como os presidentes da
Volkswagem do Brasil, Wolfgang Sauer, e da Varig, Hélio Smidt, e o ex-ministro
Extraordinário da Presidência da República, Mauro Salles.

18
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Jornal do Brasil, 18/9/1975, “MDB forma Executiva com oito deputados e cinco senadores”
Jornal do Brasil, 3/2/1978, página 5: “Simon prefere indicação de Presidente à brasileira”
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Para informar que não vivíamos numa democracia, Carlos Castelo Branco apresentavase como um contorcionista das palavras, como neste exemplo da coluna de 9 de dezembro de
1973:
O professor Juan Linz, de Yale, cujo recente artigo sobre as possibilidades de
transformação da “situação autoritária” existente no Brasil em regime autoritário é,
segundo a revista que lhe publicou a análise, uma espécie de oráculo dos estudos de
regimes fortes. Sua presença nos debates de Yale deve-se aos seus conhecimentos
genéricos dos regimes autoritários e não aos estudos específicos do caso brasileiro.
Daí talvez ter ele procurado, no exame da situação brasileira, apenas hipóteses de
implantação de regime autoritário, quando nosso caso se situa numa vertente que foge
à especialização do professor.

Não era de se ter pena do censor que tentasse, com seus parcos recursos intelectuais,
entender Castelinho?
***
A sucursal mineira procurava manter acesas as esperanças do ex-vice-presidente da
República Pedro Aleixo de quebrar o regime bipartidário imposto pelos militares.
Pedro Aleixo caíra em desgraça com os militares, por que fora o único a votar, no
Conselho de Segurança Nacional, contra a edição do AI-5. A ata da reunião que aprovou o Ato
Institucional registrou o seguinte diálogo do vice-presidente com o ministro da Justiça, Gama e
Silva:
O ministro Gama e Silva aparteou-o: – V. Exa. desconfia das mãos honradas e da
sabedoria do Presidente Costa e Silva, que vai executar o Ato?
– Não receio o uso deste Ato pelo Presidente ou pelas autoridades militares. Tenho
medo é de sua utilização por autoridades que, quanto menos poder tenham, mais
abusarão dos poderes deste Ato. Receio o seu uso pelo guarda da esquina. Voto contra
ele.

Esse famoso episódio é lembrado na História Indiscreta da Ditadura e da Abertura pelo exministro Ronaldo Costa Couto, que começou a carreira como repórter do Correio de Minas,
trabalhando com Guy de Almeida, Moacir Japiassu, José Maria Maiyrink, Hilton Ferreira,
Adauto Novaes, Carmo Chagas, Antônio Lima, José Arantes, Luiz Fernando Perez, Moura
Reis, Décio Mitre, Marco Antônio Rodrigues Dias, Dirceu Soares, Luiz Adolfo Pinheiro, Hélio
Fraga, Estácio Ramos, Samuel Dirceu, José Salomão David Amorim e Dídimo Paiva.
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Por causa do seu voto, Pedro Aleixo foi vetado pelos militares, menos de um ano
depois, e não pôde assumir a presidência com a morte de Costa e Silva.
Pedro Aleixo nasceu em Mariana, em 1901, e formou-se em Direito na Universidade de
Minas Gerais. Começou na política aos 26 anos, como vereador da capital. Em março de 1928,
fundou com dois amigos o jornal Estado de Minas. Aos 32 anos, elegeu-se deputado federal pelo
Partido Progressista, aliado de Getúlio Vargas, e foi líder da maioria governista na Câmara. Em
1937, elegeu-se presidente da Câmara dos Deputados, derrotando outro líder político mineiro,
Antônio Carlos de Andrada, com ajuda do governo. Mas no ano seguinte, colocou-se contra a
ditadura do Estado Novo, que fechou todas as casas legislativas do país. Assinou o Manifesto
dos Mineiros, que exigia, no final da II Guerra Mundial, a volta da democracia ao país, e
ajudou a fundar a União Democrática Nacional (UDN). Em 1947, elegeu-se deputado estadual
pela UDN e foi nomeado pelo governador Milton Campos secretário do Interior e Justiça,
cargo que exerceu até 1950.
Sete anos depois, de volta à Câmara Federal, fez oposição ao governo Juscelino
Kubitschek, do PSD. Reelegeu-se em 1962. Foi um dos articuladores do golpe militar que
derrubou Jango Goulart, e tornou-se líder do governo Castelo Branco no Congresso Nacional.
Já na Arena, foi ministro da Educação de janeiro a julho de 1966, quando o Congresso o
elegeu vice-presidente na chapa de Costa e Silva. Em 1970, desligou-se da Arena e começou a
batalha para fundar o PDR.
Comensal do poder desde os anos 20, ele não desistiu. Queria voltar a bordo de um
novo partido – o Partido Democrático Republicano (PDR). Em entrevista ao JB, no dia 1º de
janeiro de 1973, Pedro Aleixo declarou: “Este ano será decisivo: ou lançamos realmente o
terceiro partido ou teremos de desistir em definitivo”. Em agosto, vencia o prazo para que o
PDR preenchesse todas as praticamente impossíveis condições impostas pela lei eleitoral para
que se pudesse registrar um novo partido, a tempo de lançar candidatos às eleições de 1974.
A Lei Orgânica dos Partidos exigia mais de 1 milhão de assinaturas nas fichas de
inscrição, numa época em que não havia computadores disponíveis para esse tipo de trabalho.
Era tudo datilografado em fichas individuais. E o Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro de 1969,
impedia que se fizesse política partidária entre estudantes nas escolas, o que dificultava ainda
mais a arregimentação.
O PDR só existiu, assim mesmo como mera caricatura de partido, após a morte de seu
fundador e o fim oficial do bipartidarismo, o que ocorreu durante o governo do general João
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Batista de Figueiredo, ex-chefe do SNI. Pedro Aleixo morreu em 4 de março de 1975, em Belo
Horizonte.
Aureliano Chaves, que começou a vida política na UDN e também apoiou o golpe
militar, declarou, seis meses depois da morte de Pedro Aleixo, que o bipartidarismo sempre
existiu no Brasil20. O governador de Minas alegava que o sistema bipartidário sempre
funcionou, “mesmo na época em que existiam diversos partidos, pois, na verdade, todas as
agremiações se aglutinavam em torno de duas idéias matrizes: uma contra e outra a favor do
governo”.
Esperto, o Aureliano...

A queda de Dines
Alberto Dines lembra que havia planejado publicar com grande destaque o golpe no
Chile e a morte do presidente Allende, em 11 de setembro de 1973. Depois de fechada a
edição, Dines tomou conhecimento, já em casa, da comunicação da Polícia Federal de que o
assunto não poderia ser manchete. Ele voltou ao jornal e resolveu publicar a primeira página
sem qualquer título – sem manchete, como exigia o governo –, mas com o texto, em corpo
maior que o normal, ocupando toda a página (com exceção, é claro, do sagrado “L” dos
Classificados). O truque agradou a todos, menos ao governo.
– Coincidência ou não, três meses depois fui demitido do JB – afirmou Dines, num
depoimento para o projeto Memória da Imprensa Carioca.
A saída de Dines foi traumática. No dia 7 de dezembro, no cantinho esquerdo, no alto
da página 3, o JB publicou, sob um singelo título (Aos leitores): “Deixou ontem o lugar de
Vice-Diretor Editor-Chefe do Jornal do Brasil o jornalista Alberto Dines. Na mesma ocasião, a
Diretoria decidiu extinguir o cargo de Vice-Diretor Editor-Chefe”.
Só. Nos dias e meses seguintes, Dines não voltou a ser mencionado no jornal, nem
mesmo nas muitas colunas assinadas. O nome virou tabu.
No entanto, o jornal não tinha do que reclamar, a julgar pelo balanço de 1973,
publicado no dia 22 de abril do ano seguinte. O JB faturou bem no último ano de Dines no
20

Jornal do Brasil, 4/9/1975, “Bipartidarismo sempre existiu, diz Aureliano”.
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jornal e lucrou o equivalente a 7,7 milhões de reais, para um capital social de 50,8 milhões de
reais. Com a conclusão da nova sede, na Av. Brasil, 500, afirmava o relatório da diretoria, “as
operações, economicamente melhor desenvolvidas nas novas instalações, geraram uma Receita
40,2% superior à do exercício anterior, incrementando a tiragem vendida em 32% e a
produção de páginas de publicidade em 28%”. Contudo, o balanço expunha números que
levariam, mais tarde, ao estrangulamento financeiro do jornal. Inclusive, o exigível em longo
prazo equivalente a quase três vezes o montante do capital social.
No dia 11 de dezembro de 1973, o JB voltou com uma informação “Aos leitores”.
Agora, para informar:
Otto Lara Resende deixou ontem a Diretoria que ocupava no Jornal do Brasil,
por vontade sua, explicitada em carta irrevogável de pedido de demissão. Por vontade
nossa estaria ainda no cargo, que desempenhou com aquele brilho que põe em tudo
que faz, um brilho natural, sem esforço, parte integrante de sua natureza. Editorialista
deste jornal durante anos e chefe de sua política editorial no curso do último ano, Otto
Lara Resende nunca se limitou à sua sala de trabalho e à sua função específica.
Vivificou com sua presença e sua inteligência todos os setores do Jornal do Brasil, por
isso mesmo, deixa em todos eles um vácuo, uma sensação de perda (...).
Definir esse fino romancista e contista – O Braço Direito, Retrato na Gaveta –
esse jornalista que tem distribuído seu talento por tantos jornais e revistas, esse
mineiro de São João del Rei que é um resumo das virtudes sólidas e do senso de
humor da sua gente, muitos têm feito e muitos o farão ainda (...).
O Jornal do Brasil acolhe, a partir de hoje, em dois cargos novos, dois jornalistas
que já lhe vinham prestando assinalados serviços: Walter Fontoura, Editor, e Luiz
Alberto Bahia, nomeado Editor de Opinião.

Walter Fontoura estava com 37 anos. Carioca, começou como repórter de polícia em O
Jornal, de Assis Chateaubriand. Cobriu assuntos diplomáticos em Última Hora e política na
Tribuna da Imprensa. Durante dois anos trabalhou no escritório do Instituto Brasileiro do Café
em Nova York, e depois chefiou o Departamento de Relações Públicas do IBC. A partir de
1965, passou a trabalhar no JB. Foi redator do Informe JB e editorialista, antes de assumir a
chefia da sucursal de São Paulo.
Luiz Alberto Bahia foi diretor e redator-chefe do Correio da Manhã e editorialista de O
Globo e do Jornal do Brasil. Passava agora a fazer parte do expediente do jornal – um dos mais
enxutos entre empresas do porte do JB: Diretora-Presidente: Condessa Pereira Carneiro; VicePresidente Executivo: Nascimento Brito; e Diretor: Bernard da Costa Campos, além do Editor
e do Editor de Opinião. Mas Bahia não ficou no cargo por muito tempo. Foi levado pelo Globo
e, depois, foi trabalhar na Folha de S. Paulo.
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***
O JB tinha sucursais em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e
Recife, e correspondentes em todas as outras capitais brasileiras. Os correspondentes no
exterior eram: Jayme Dantas, em Buenos Aires; Nahum Sirotsky, em Telaviv; Araújo Netto,
em Roma; Arlette Chabrol, em Paris; Octávio Bonfim, em Nova York; e Robert Dervel Evans,
em Londres.
Em 1973, a economia brasileira continuava crescendo, apesar da crise do petróleo, em
setembro. Neste mês, as reservas do Brasil somavam US$ 6,6 bilhões. Mais do que isso, só
Alemanha, Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra.
Depois de ser demitido do JB, Alberto Dines foi contratado pela Universidade de
Columbia, e passou uns tempos em Nova York. No início de 1975, terminou o contrato com a
universidade, e Dines foi convidado por Cláudio Abramo e ajudou a transformar a Folha de S.
Paulo num jornal de peso. Chefiava a sucursal do Rio de Janeiro. A partir de 26 de junho
daquele ano, quando o jornal começou a ter a página de editoriais, escrevia para a página 2. No
mês seguinte, no dia 6 de julho, Dines estreava, na página 6, aos domingos, o Jornal dos
Jornais, que lhe deu muitos inimigos entre os jornalistas, enquanto foi publicado. Em 1995,
Dines lançou o Observatório da Imprensa.

Pensando grande
Poucos dias depois da comemoração do décimo aniversário do golpe militar de 1964, o
JB publicou a 15ª edição do suplemento especial Revista Econômica, em cinco cadernos,
distribuídos entre os dias 15 e 19 de abril, somando mais de 250 páginas. O último caderno
analisava a participação de capitais estrangeiros na economia do país – só em 1973, esses
investimentos superaram os 5 bilhões de dólares –

e a formação de conglomerados,

notadamente no setor financeiro.
O Brasil, então, era a China hoje. O capital internacional fazia aqui “negócios da
China”, com a ajuda do governo.
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Um dos entrevistados era o presidente do Grupo Denasa, Juscelino Kubitschek.
Depois de proibido pelos militares de disputar a eleição para presidente da República, ele
fundara em 1967, com alguns amigos, uma financeira, com capital inicial de Cr$ 2 milhões. Em
sete anos, ela transformara-se num importante banco de investimentos, com capital de Cr$ 90
milhões. Era líder de um grupo de empresas em franca expansão.
Outro entrevistado era o industrial Paulo Geyer, principal acionista do Grupo União,
que acabava de comprar o controle do Banco União Comercial e do Investbanco. “Não
consideramos que o grupo financeiro esteja suficientemente grande: como tudo no Brasil, ele
também precisa crescer mais”, declarou Geyer, cujo genro, Raul Aguinaga, viria a comprar, no
começo dos anos 80, o Banco Agrimisa – e se deu mal.
No dia 21 de abril, um domingo, em anúncio de página inteira, o JB comemorou: “O
Jornal do Brasil acabou de publicar, com a Revista Econômica de 1974, a história do
extraordinário desenvolvimento brasileiro nos últimos dez anos”. E depois de imprimir o
nome de todos os 270 anunciantes, concluiu: “Esta é a nossa forma de agradecer a todos que
tornaram isso possível”.
Foi, realmente, uma contribuição magnífica do Departamento Comercial do jornal e
dos anunciantes aos militares no poder, naquele começo do governo Geisel, que prometia para
o ano crescimento econômico de 10%.
***
O governador Rondon Pacheco foi um dos grandes anunciantes. Só no dia 18, foram
três páginas. Numa delas, afirmava: “Os pequenos Fiat contribuirão para mudar,
definitivamente, a partir de 1976, a paisagem das estradas e das cidades brasileiras”.
Na verdade, o primeiro carro da montadora só chegou ao mercado em novembro
daquele ano. Eram produzidos por dia apenas 222 veículos, em média, de um único modelo, o
Fiat 147. De qualquer modo, o governador orgulhava-se de ter atraído para Minas, numa época
em que os investimentos da indústria automobilística estavam concentrados em São Paulo,
aquela que viria a ser, uns 30 anos mais tarde, a maior montadora da Fiat no mundo. Porém,
quando isso aconteceu, o governo de Minas já havia vendido aos italianos, em meados da
década de 80, sua participação acionária na Fiat Automóveis. Uma obra meritória do
governador Hélio Garcia. O mesmo que, contraditoriamente, privatizou na mesma época o
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Banco Agrimisa, para livrá-lo da bancarrota, e que acabou dando um enorme prejuízo ao
Estado.
No segundo dia da publicação da Revista Econômica, anúncio de meia página do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAE), do governo de Minas, informava que o
programa de eletrificação, iniciado em agosto de 1972, levaria eletricidade a 214 cidades do
Vale do Jequitinhonha, Área Mineira da Sudene e Noroeste de Minas. Esses municípios
ocupavam área maior que a do Estado de São Paulo e estavam entre os mais pobres de Minas.
O programa estava orçado em Cz$ 136 milhões (20,7 milhões de dólares, na cotação da época),
equivalente a 67% do faturamento do JB em 1973. O diretor-geral do DAE era o engenheiro
Maurício Campos, que se tornaria, em 1975, prefeito nomeado de Belo Horizonte, durante o
governo Aureliano Chaves, sucessor de Rondon.
Na mesma semana em que gastava muito dinheiro no JB para fazer publicidade de seu
governo, Rondon Pacheco recebia a má notícia de que seu mandato seria reduzido de cinco
para quatro anos, por decisão do presidente Geisel. Minas e Rio Grande do Norte eram os
únicos estados cujas constituições previam mandatos de cinco anos. No dia 18 de abril, a
sucursal de Minas informava que Rondon Pacheco, ex-udenista, não pensava em se opor à
medida “nem criar qualquer problema para o Governo ou o sistema revolucionário”. Três dias
depois, o presidente do Diretório Regional do MDB, deputado Jorge Ferraz, declarou não ver
nenhuma violência na medida: “Ele foi nomeado governador e, por isso, pode ser demitido a
qualquer hora”, raciocinou.

***

A industrialização de Minas, tão decantada por Rondon Pacheco, foi descrita no dia 21
de abril de 1974 pela sucursal do JB, numa reportagem de meia página21:
Em menos de 20 anos, o processo de industrialização modificou o panorama
sócio-econômico e político dos municípios mineiros, projetando de uma hora para
outra pequenas cidades ou simples núcleos de operários e contribuindo indiretamente,
com sua ausência, para a estagnação e o retrocesso de comunidades outrora
florescentes.
Em Jaboticatubas (a 72 quilômetros de Belo Horizonte), cuja fábrica mais
importante ofereceu seu último emprego há 19 anos, a população decresceu de 12.598
21

Jornal do Brasil, 21/4/1974, pág. 30: “Industrialização muda panorama político e social de Minas Gerais”
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moradores em 1960 para 12.382 em 1970, e a cidade teme voltar à condição de arraial.
Em Ipatinga, município criado após o último censo em conseqüência da implantação
da Usiminas, a população subiu de 9.114 habitantes para 48.372 nos mesmos dez anos.
Segundo o IBGE, 305 dos 722 municípios mineiros apresentaram em 1970
população menor do que a de 1960, embora em 188 deles a redução deva ser atribuída
aos inúmeros desdobramentos territoriais ocorridos no Estado, quase todos
destituídos de fundamento, mas levados adiante por interesses políticos.
Em 117 municípios, a queda pode ser atribuída ao retrocesso econômico que
eles passaram a experimentar, acelerado pelo progresso que tiveram municípios
vizinhos estrategicamente mais bem situados ou simplesmente contemplados com
novas indústrias.

Além de não beneficiar igualmente a todos os municípios, o progresso deixava à
margem principalmente o povo pobre do Vale do Jequitinhonha, como mostrou José Alves de
Lima, em reportagem de meia página, no dia 28 de abril de 197422:
Os Cr$ 10 milhões do programa de combate à doença de Chagas e outras endemias
pouco alteraram a situação do Vale do Jequitinhonha, onde as crianças ainda morrem
de desnutrição e os adultos de esquistossomose e do mal de Chagas. Mesmo com os
recursos provenientes do Ministério do Planejamento, localidades como Cristália,
Botumirim, Grão Mogol e Itacarambi continuam com 53,6% de suas crianças
infectadas pelo barbeiro transmissor e 24% da população portadora de doença de
Chagas.

A boa notícia
O JB chegava diariamente a Belo Horizonte, transportado em dois caminhões, antes
das 9 horas. Os motoristas ganhavam bônus no mês, se não atrasassem nenhuma vez a
entrega. O objetivo era começar a distribuir o jornal antes de O Globo. Por isso, só recebíamos
o primeiro clichê. Numa edição, para meu espanto, havia esta manchete em alto de página, oito
colunas: “O governo não exitará...”. No segundo clichê, o erro foi corrigido...
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Jornal do Brasil, 28/4/1974, pág. 32: “Jequitinhonha continua sendo o vale da morte”
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A manchete do dia 25 de abril de 1974 era animadora: “Geisel fixa meta de
crescimento em 10% controlando inflação”. Outra notícia de destaque, era o aumento de 20%
no valor do salário mínimo, a partir de 1º de maio, para Cr$ 374,40 (ou 57,1 dólares). Eu e
outros repórteres iniciantes ganhávamos o equivalente a três salários mínimos, e trabalhávamos
10 horas por dia (inclusive aos sábados e domingos, a cada duas semanas).
Quase 180 dólares por mês!
Ao longo daquele dia, a Rádio Jornal do Brasil divulgava diretamente de Lisboa, com
ajuda da repórter Natividade Silva, do escritório local da United Press International (UPI), a
rebelião dos militares. Em apenas 12 horas, a revolução jogou por terra a ditadura imposta
durante 46 anos pelo regime salazarista a Portugal e suas colônias. Na vizinha Espanha, o
regime franquista continuava, para satisfação de nossos militares. Em 1975, cinco
antifranquistas foram executados, apesar das manifestações mundiais contra o fuzilamento23.
No dia seguinte à “Revolução dos Cravos”, o JB dedicou quatro páginas à derrubada
da ditadura portuguesa, além de bom espaço na capa, sob a manchete “Junta controla Portugal
e anuncia Constituinte”. A Junta de Salvação Nacional era presidida pelo general Antônio de
Spínola. O primeiro-ministro Marcelo Caetano, sucessor de Antônio de Oliveira Salazar, que
havia morrido em 1970 aos 81 anos, estava preso. O governo brasileiro era ágil: foi o primeiro
do mundo a reconhecer, no dia 28 de abril, o novo governo de Portugal, que chegou com a
promessa de restabelecer a democracia na terra de Camões.
O jornal cobriu com grande destaque a revolução em Portugal e seus desdobramentos
nos meses seguintes. O general Spínola foi alijado do governo provisório e exilou-se no Brasil,
em grande estilo. Em setembro de 1975, ele deu entrevista a Carlos Lacerda, publicada pela
revista Paris Match. O general afirmava que pretendia desembarcar em Portugal para derrubar o
presidente Costa Gomes, que qualificou de “patético oportunista”. Para o líder socialista Mário
Soares24, “a revolução portuguesa sofreu as conseqüências de dois graves desvios: o de Spínola,
para a direita, e o de Vasco Gonçalves, para a esquerda”. Na época, Walder de Góes, que por
um tempo fora o coordenador das sucursais, destacava-se como enviado especial do JB em
Portugal.
A Frente Nacional de Libertação de Angola, a Unita e o Movimento Popular de
Libertação de Angola fortaleciam-se na luta pela independência. Quando os angolanos
23
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Jornal do Brasil, 30/9/1975, “Madri repele protestos e afirma que nada teme”.
Jornal do Brasil, 1/9/1975, “Spínola ataca Costa Gomes e admite invadir Portugal”.
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tomaram o poder, em 1975, vários portugueses ou descendentes que viviam em Angola
exilaram-se no Brasil. Entre eles, Fátima Maria de Oliveira. Em Belo Horizonte, aonde chegou
com a mãe viúva e um irmão, logo conseguiu emprego na sucursal do Jornal do Brasil, como
secretária do diretor, Acílio Lara Resende. Outro exilado português, o engenheiro Eduardo
Mattos Corrêa, que havia sido diretor técnico da televisão estatal, empregou-se como
engenheiro da Rádio Jornal do Brasil, em Belo Horizonte. Ao morrer, em 2003, era o
responsável técnico da Rádio Alvorada, onde trabalhava desde a chegada ali do diretor
Francisco Bessa, que também começara a carreira na sucursal do JB, como contato
publicitário.

Afrouxamento
Uma reportagem enviada pela sucursal mineira ocupou toda uma página de política,
num domingo de setembro de 1976, assinada por mim. O editor de política, Elio Gaspari,
ligou sexta-feira e disse-me que precisaria cortar o texto, porque ele não cabia inteiro na página.
Foi a primeira e última vez que um editor me fez esse tipo de comunicação.
A reportagem baseava-se nas análises das eleições de 1974, feitas por professores e
cientistas políticos de 11 estados, que seriam publicadas pela Revista Brasileira de Estudos Políticos,
da UFMG, dirigida pelo professor Orlando Magalhães Carvalho. O JB foi o único a interessarse pelo estudo, que mostrava como a oposição conquistara votos e fortalecera-se em boa parte
do país. O MDB elegera 16 senadores. Um dos analistas, o professor de Teoria Geral do
Estado Dalmo de Abreu Dallari, da USP, supunha que o crescimento do único partido de
oposição se devia, em parte, à arrogância da Arena.
Ele disse:
Comportando-se como donos do poder, os arenistas ou ignoravam o
eleitorado, ou lhe faziam ameaças quando havia risco de aparecimento ou
crescimento de um movimento oposicionista de maior expressão. Adotando,
por convicção em alguns casos e por conveniência em muitos outros, a posição
de revolucionários, os arenistas assumiam a atitude típica da dominação.
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Como contraponto às críticas, que poderiam inviabilizar a publicação da reportagem,
Elio Gaspari entrincheirou-a sob essa manchete de oito colunas: “Votos de 74 talvez não
tenham dado eleitores ao MDB”. A blindagem funcionou. Nenhum censor dar-se-ia ao
trabalho de ler texto longo com título tão inofensivo.
Não sei se os leitores se deram...
Uma das fontes, o professor Palhares Reis, da Universidade Federal de Pernambuco,
percebia a persistência, naquelas eleições, da grande força dos “coronéis”, descendentes diretos
dos antigos capitães donatários e dos principais sesmeiros. Mas, ele notava mudança no
comportamento dos eleitores: em 1970, 33,6% dos eleitores votaram em branco e 7,4%
anularam seus votos para o Senado, ao passo que, em 74, somente 6,3% votaram em branco e
4,5% anularam o voto.
Do ponto de vista do poder, o eleitorado mais bem comportado era o baiano. Na
época, quase 59% deles moravam na área rural e o índice de analfabetismo chegava a 52,8%. A
par disso, analisava o chefe do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal da
Bahia, professor Ari Guimarães, havia um governador, Antônio Carlos Magalhães, que soubera
agir pragmaticamente, impedindo o crescimento do MDB. O partido de oposição só possuía
diretórios em 174 dos 336 municípios baianos e, além disso, havia uma ala do MDB que era
acusada de adesismo ao governador. Mesmo assim, a oposição, que contava com 13,6% da
bancada baiana na Câmara dos Deputados, elevou sua participação para 19,2%. Mas a Arena
elegeu o senador Luís Viana Filho, com 53,4% dos votos.

Sucursal de Minas
Em 1972, a sucursal do Jornal do Brasil ficava no sétimo andar do moderno edifício da
Avenida Afonso Pena, nº 1.500. Era um ponto nobre de Belo Horizonte e de fácil acesso às
principais fontes, que podiam ser alcançadas a pé, numa época em que telefones funcionavam
mal e nem se pensava em fax e Internet. Do outro lado da avenida situava-se o Palácio das
Artes. E nem era preciso atravessar a pista movimentada para ir rapidamente ao Tribunal de
Justiça, à Receita Federal, aos Correios e à Prefeitura. Num raio de 700 metros, encontravamse o Palácio da Liberdade, as principais secretarias de Estado, a Assembléia Legislativa, a
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Câmara Municipal, as federações e associações empresariais, os mais importantes sindicatos de
trabalhadores.
O chefe da sucursal, Acílio Lara Resende, comprou metade do sétimo andar, que
pertencia ao Banco da Lavoura de Minas Gerais, precursor do Banco Real. Um dos diretores
do banco ofereceu-lhe comissão de 10%. Aceitou, sob condição de que a comissão fosse
descontada do valor total da fatura, o que não foi aceito pelo vendedor. Ele alegou que a
comissão só podia ser paga ao intermediário do negócio, e que esta era uma praxe do mercado.
O que, talvez, explique por que dirigentes de empresas e órgãos públicos gostam tanto de
comprar novas sedes...
– Então, nada aceitei, relata Acílio. Liguei antes para meu irmão Gilberto, gerente do
JB em Brasília, que ainda me alertou: “Se você aceitasse e devolvesse o dinheiro, iriam pensar,
no Rio, que você embolsou a outra metade”.
Gilberto devia ser leitor de John Steinbeck. Em O inverno de nossa desesperança, o
protagonista Ethan, gerente de uma mercearia do carcamano Marullo, reluta em aceitar
proposta de um representante comercial que lhe oferecera comissão de 5%, se trocasse de
fornecedor, mas não aceitara que o valor fosse descontado do preço da mercadoria comprada.
Ethan trava este diálogo com um amigo bancário:
– Joey, quero conversar com você. O sujeito me ofereceu cinco por cento de
todos os negócios que eu arranjar para a empresa dele.
– Bom, mas que beleza! Prosperidade, finalmente. E não foi uma promessa vazia.
Acho que você devia pagar esta rodada de Coca. Este é o seu dia.
– Você está dizendo que eu devo aceitar?
– Por que não, se o custo não vai aumentar? Quem é que vai sair perdendo?
– Ele disse que não devo dizer a Marullo, ou ele vai achar que estou ganhando
mais por fora.
–- Vai mesmo.

Quem quiser saber o que aconteceu com Ethan vai ter que ler Steinbeck. O que
aconteceu com Acílio é contado, em parte, neste livro. Ele continua sendo bom jornalista
(escreve um artigo semanal na página de opinião de O Tempo), mas não é lá grande coisa na
administração dos próprios negócios. Os que trabalharam com Acílio demonstram geralmente
a mesma inclinação, e só por sorte gozarão de próspera aposentadoria.
***
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Acílio foi o quarto chefe da sucursal. Entrou, indicado pelo irmão Otto Lara Resende,
para substituir Antônio Araújo. Teve que abandonar sua promissora banca de advocacia, mas
pôde manter o cargo de procurador do INSS, o que lhe garante hoje uma aposentadoria
melhor que a do INSS.
Seu pai, o professor Antônio Lara Resende, também era meio desligado em relação a
negócios. Tanto que, ao se transferir de Belo Horizonte para Nova Friburgo, aos 56 anos, para
dirigir o colégio da Fundação Getúlio Vargas, doou seu colégio, o Padre Machado, à
Congregação dos Padres Barnabitas. Depois abriu uma empresa de construção e, finalmente,
foi viver da aposentadoria de professor. Entre a doação do colégio e a morte, foram 38 anos.
Tempo suficiente para verificar, em determinado momento, que o dinheiro da aposentadoria
valia menos que o salário mínimo. Muito pouco, na verdade, para quem, durante 38 anos, deu
aulas para 17 mil alunos – e que foi dono de um dos melhores colégios da capital mineira.
Em 1973, o Caderno B25 dedicou-lhe quase uma página, ao lado da coluna de Carlos
Drummond de Andrade. Aos 78 anos, Antônio Lara Resende lançava Da Serra do Caraça à Serra
do Véu da Noiva, segundo volume de seu livro de memórias. Chefe de uma família numerosa –
15 filhos, 66 netos e seis bisnetos –, ele foi professor e jornalista. Dirigiu O Diário, de Belo
Horizonte, que era o maior jornal católico do país, e colaborou em vários jornais de São João
Del Rei, onde começou a lecionar e a constituir família, logo depois de concluir o curso no
Colégio do Caraça.
O primeiro dos filhos inoculado pelo vírus do jornalismo foi Otto. Quando este se
afastou do JB, inconformado com a demissão de Alberto Dines, descobriu-se que sua carteira
de trabalho nunca havia sido assinada pelo jornal. Otto não tinha como reclamar – se quisesse
– qualquer direito trabalhista, mas não ficou desempregado. Roberto Marinho, sempre atento,
contratou-o como diretor e colunista de O Globo, que já ameaçava alcançar o JB em circulação
e nos anúncios classificados, mas corria bem atrás na raia do prestígio.
***
Voltemos à sucursal. O chefe de redação, em 1972, era o jornalista e advogado Jorge
Malaquias do Couto. No fim do ano, Jorge foi substituído pelo chefe de reportagem, Eduardo
Otávio Aleixo Simbalista, também bacharel em Direito. Sua esposa, Olga Côrtes Simbalista, foi
25

Jornal do Brasil, 9/1/1973, “Antônio Lara Resende – O jeito mineiro de contar a vida”.
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a primeira mulher a matricular-se na Escola de Engenharia da UFMG. Pós-graduada em
engenharia nuclear, foi coordenadora de Planejamento Empresarial da Eletrobrás e
responsável, a partir de 1997, pelas operações das usinas nucleares.
Em 1972, as mulheres brasileiras começavam a alcançar o número de homens nas
universidades. No vestibular de 1973 da UFMG, inscreveram-se 8.395 moças e 11.306 rapazes,
para disputar 3.091 vagas, em 43 cursos. Raramente, as mulheres optavam pelas chamadas
ciências exatas. Qualquer universitária que entrasse no restaurante da Escola de Engenharia era
recebida ao som do batido cadenciado de colheres, facas e garfos nas bandejas de metal.
Homenagem machista, num tempo em que as mulheres brasileiras mal começavam a
despertar para seus direitos.
O pai de Eduardo Simbalista, Luiz Simbalista, era médico. Seus ancestrais foram judeus
russos que chegaram ao Brasil no começo do século 20 e aportuguesaram o sobrenome
Zimbalist. Eduardo foi apresentado a Acílio pelo escritor Alberto Deodato, seu professor na
Escola de Direito da UFMG. Deodato assinava coluna diária no Estado de Minas, e teve
participação ativa nos preparativos para o golpe que derrubou o presidente João Goulart.
Simbalista chegou recomendado também por um amigo e compadre de Acílio, Orlando
Moretzhon Filho.
Pelos costumes mineiros de então, recomendação era medida de mérito. Quando fui
pedir emprego na sucursal, em junho de 1972, levei carta de apresentação assinada pelo
professor Plínio Carneiro, da UFMG...
Não se instalara ainda no país a indústria do concurso.

Notícias indesejadas
Eduardo Simbalista foi também o primeiro editor da Rádio Jornal do Brasil em Minas,
editor regional da TV Globo, editor geral do Jornal Nacional e diretor da TV Globo italiana e
da filial de São José dos Campos. Ele dizia:
– Se eu for para a Bolívia, uns cinco anos depois serei presidente do país.
Ficava a dúvida: ele se dava muita importância, ou era a Bolívia que não tinha qualquer
importância para ele? De qualquer maneira, preferiu ir para a Globo em abril de 1978. Levou
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Tereza Goulart, que era redatora da Rádio Jornal do Brasil. Logo depois, convidou Chico
Pinheiro, repórter da sucursal.
Daí a um tempo, um conhecido apresentador de jornalismo da Globo foi preso ao
tentar furtar jóias numa loja do centro de Belo Horizonte. Era notícia, e fomos atrás.
Procurado, Simbalista não quis atender o repórter, e ligou para mim. Queria evitar a publicação
da notícia.
Retruquei, com a amabilidade característica:
– Não foi isso que aprendi com você!
Ele bateu o telefone, e fiquei pensando: “Como mudou...”. Só nos reencontramos
quase no fim dos anos 90 numa igreja, durante o casamento de uma sobrinha dele.
Relembramos os velhos tempos, aparentemente esquecidos daquele episódio. Já então, eu sabia
que ele não havia mudado tanto como suspeitara.
***
Quando conheci Eduardo Simbalista, ele tinha alguns amigos judeus. Não sei se entre
eles figurava Benzion Levy, presidente do Grupo Embrava-SPI e dono do Haras Minas Gerais.
Benzion substituiu, na presidência do prestigioso Jóquei Clube Minas Gerais, proprietário do
Hipódromo Serra Verde, o deputado José Maria Alkmin, que sofrera derrame cerebral em
setembro de 1973. Num fim de tarde, o editor de economia do JB ligou para a sucursal e disse
que a financeira de Benzion, a Sociedade Paulista de Investimento, Crédito e Financiamento
S/A (SPI), seria liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central. A notícia era exclusiva.
Precisávamos ouvir o empresário.
Benzion tinha escritório no Edifício Sulacap, na Avenida Afonso Pena. Bati lá. Depois
de conversar com um assessor e adiantar o assunto, fui deixado na sala de espera, com a
promessa de que o empresário daria a entrevista.
Duas horas depois, quase nove da noite, liguei para Simbalista, que estava impaciente.
Ordenou que eu voltasse imediatamente e redigisse a notícia, mesmo sem ter ouvido Benzion.
Em nosso arquivo havia dados sobre ele e suas empresas, o que facilitou a tarefa. A
reportagem foi publicada com o indispensável “procurado, não quis se manifestar”. Benzion
reclamou, mas nosso chefe de redação ficou firme. A financeira sofreu de fato a intervenção.
No último dia de 1976, o juiz Edelberto Lellis Santiago, de Belo Horizonte, decretou a falência
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da Empresa Brasileira de Varejo S.A (Embrava), que tinha 51 lojas no país, empregava 2.100
pessoas e devia mais de 18 milhões de dólares a 300 credores. A Embrava era sucessora da
Ingleza Levy, precursora das vendas para pagamento a prazo na capital mineira.
***
Como já disse, Simbalista não havia mudado tanto na Globo.
Demonstrou-o quando editor-chefe do Jornal Nacional. Numa das crises do governo
militar, o ministro da Agricultura foi demitido. Ao invés de abafar a história, como se esperava,
Simbalista deu à notícia sua devida dimensão e, por isso, foi dispensado da função, por pressão
de alguém muito importante no governo. Mas não perdeu o emprego. Nessa altura, já fizera
amizade com os filhos de Roberto Marinho. Foi enviado à Itália para dirigir a filial da Globo,
um empreendimento que não deu certo.
Era difícil competir com a rede de televisão de Sílvio Berlusconi, futuro primeiroministro italiano.

Jogo pesado
O repórter de economia da sucursal, quando ali cheguei, era José Martins Arantes, o Zé
Leréia. Era muito falante, para os padrões de nossos repórteres. Logo depois, foi assessorar o
presidente da Bolsa de Valores de Minas, Ruy José Vianna Lage, que no governo Hélio Garcia,
na década de 80, acabou sendo nomeado prefeito de Belo Horizonte. A vaga de Arantes foi
ocupada por José Alves de Lima.
Este meu ex-colega de faculdade vivia atormentado pelos cobradores. Não devia nada,
mas tinha alguns milhares de homônimos e poderia ser qualquer deles. Não havia ainda o
hábito de se anotar CPF e número da carteira de identidade do comprador, nas vendas a prazo.
Cansado de dar explicações, contratou advogado e mudou o nome para José Alves Cerqueira
de Souza Lima. E livrou-se de caloteiros e cobradores.
José Alves trocou o JB, em 1975, pela estatal Embrater, em Brasília, convidado por
Paulo Cotta, assessor de imprensa do ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, e ex-repórter
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da sucursal do Globo em Belo Horizonte. Dois anos depois, estava de volta a Minas, para
trabalhar na assessoria de imprensa da Fiat Automóveis, chefiada pelo relações públicas
Lindolfo Paoliello.
Não demorou muito, José Alves me ligou para contar que circulava, sigilosamente,
entre empresas e federações de empresários, documento elaborado pela Tradição, Família e
Propriedade (TFP), que se opunha à abertura política que começava a ser admitida pelo
presidente Geisel. Muitos empresários mineiros já haviam assinado, mas não o presidente da
Fiat Automóveis, Adolfo Neves Martins da Costa. José Alves teve acesso à cópia do
documento, mas sem as assinaturas. Leu-me o texto por telefone, anotei e redigi a notícia, que
foi publicada com destaque, mesmo sem que eu tivesse procurado confirmação com outras
fontes, pois não havia tempo para isso, e eu confiava na minha fonte.
No mesmo dia da publicação, o editor nacional, Juarez Bahia, liga para dizer que o
presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Fábio de Araújo
Motta, e outros empresários mineiros haviam telefonado para a diretoria do Jornal do Brasil,
para desmentir a existência do documento.
Juarez insistiu:
– Precisamos conseguir, ainda hoje, a cópia do documento. Com as assinaturas!
Minutos depois, José Alves recebia o recado, e saía à luta. Um jornalista amigo dele,
que chefiava a assessoria de imprensa de uma entidade empresarial, admitiu que poderia ter
acesso a uma cópia do documento com as assinaturas.
– Joguei pesado – contou José Alves, anos mais tarde. – Disse-lhe que, se não me
desse uma cópia, estaria pactuando com um movimento a favor da manutenção da ditadura.
O amigo entrou em conflito. Não estaria sendo desleal com seu empregador, se
entregasse o documento? Em nossa sociedade, lealdade ao chefe costuma ser o primeiro dever
do empregado. Felizmente, não para o amigo de José Alves. Foram eliminadas algumas
assinaturas, para dificultar a identificação de quem havia fornecido a cópia. No dia seguinte, o
JB publicou o documento na íntegra, com as assinaturas disponíveis. Os empresários que
apoiavam o movimento e que haviam negado sua existência botaram a viola no saco. Aos
trancos e barrancos, a abertura de Geisel prosseguiu.
***

57

Apesar de ganhar mais em assessoria, José Alves queria voltar ao jornal. Foi contratado
como repórter em 1979, mas, depois de quatro anos, saiu novamente. Eram tempos de
“passaralho”, e ele se ofereceu para o sacrifício. Com isso, evitou a demissão de Nairo Alméri,
que se casara recentemente. José Alves não ficou desempregado. Foi nomeado, pelo
governador Francelino Pereira, assessor de imprensa da Metrobel, hoje BHTrans. Com as
amizades que fez na estatal, ele conseguiu uma placa de táxi para nosso ex-motorista José
Evangelista dos Santos, que havia sido promovido a chefe da Circulação em Minas e que
perdeu o emprego no JB quando este setor foi terceirizado. De vez em quando, nos maus
momentos da carreira, José Alves sumia.
Ele justifica:
– Se procurasse os amigos, pensariam que era para pedir dinheiro...
Mineiro de Itaúna, ele “não balangava o beiço”, como dizia.
Jadir Barroso, também bacharel em Direito e funcionário do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), era repórter de política da sucursal desde julho
de 1964. Ele chegava à redação depois das 18 horas, com o bolso do paletó cheio de papel
dobrado, onde estavam suas anotações. Os repórteres de política tinham como fontes
principais o Palácio da Liberdade e a Assembléia Legislativa. Nesta última, funcionava a sede
do Centro de Cronistas Políticos (Cepo). Em meia hora, Jadir redigia quatro ou cinco notícias e
entregava ao chefe de Redação, sem reler. Este que se virasse para copidescar o texto, antes de
encaminhar ao telexista, para ser enviado ao Rio.
Jadir era o mais antigo na sucursal. Começou em 1960, no Diário de Minas, cobrindo
política. O chefe de Redação, Guy de Almeida, quando foi dirigir o Correio de Minas, convidou
Jadir, que também acompanhou Guy na abertura da sucursal do JB. Seu pai era rico fazendeiro
e chefe político de São José do Mucuri, no Vale do Rio Doce. Quando começaram as prisões,
em abril de 1964, ele mandou capangas armados para servir de guarda-costas para o filho.
Talvez por isso, Jadir escapou, ao contrário do seu chefe na sucursal.
Maurício Campos convidou-o para ser seu assessor de imprensa na Prefeitura de Belo
Horizonte, e Jadir licenciou-se do jornal. Terminado o mandato do prefeito, ele voltou. Em
janeiro de 1988, numa das muitas crises do jornal, foi demitido.
A sucursal tinha um redator, João Batista de Assis Corrêa. Ele escrevia livros infantis e
prestava assessoria ao Usis, braço cultural do Departamento de Estado Americano. Saiu do JB
mais ou menos na época em que Simbalista assumiu a chefia de Redação. Foi trabalhar na
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assessoria de imprensa do governo de Minas e dar aulas no curso de jornalismo da Fafi-BH
(atual Uni-BH), o terceiro criado na cidade. O segundo foi o da PUC-Minas. Deixou amigos, o
que facilitou o ingresso do filho Cláudio Arreguy no mercado de trabalho. Cláudio entrou na
sucursal como estagiário e foi contratado depois de se formar no curso de jornalismo. João
Batista continuou como assessor de Aureliano Chaves, quando este assumiu a vice-presidência
da República.
***
Outro repórter da sucursal, no começo dos anos 70, era Itamar José de Oliveira.
Certamente, ele foi um dos primeiros a escrever uma reportagem sobre Nova Serrana. Esta
cidadezinha, localizada à margem da BR-040, era vista com interesse crescente, sempre que
Itamar passava por ela, ao viajar para sua terra natal, Bom Despacho, distante 40 quilômetros.
Fazendeiros e roceiros da região compravam botinas “gomeiras” fabricadas por alguns
sapateiros de Nova Serrana. Com o tempo, alguns resolveram fabricar também sapatos. Daí o
título da reportagem publicada pelo JB: “Os pobres homens de pés no chão que fazem
sapatos”.
Logo depois, Itamar ganhou bolsa de estudo e foi morar em Paris. Com jeito de caipira
e fala mansa – que ainda conserva, depois de lecionar durante muitos anos na UFMG –, Itamar
pediu licença do JB, mas cometeu um equívoco: em vez de solicitá-la ao chefe da Sucursal,
pediu-a diretamente à sede. Quando voltou dois anos depois, falando um bom francês,
descobriu que a galinha que deixara sob o balaio, na forma de emprego, havia morrido de
morte matada.
Culpa do Acílio...
Sua vaga havia sido preenchida por Maurício Pessoa ou Antônio Rubens Ribeiro. Os
dois entraram na mesma época. Vieram do Jornal de Minas, onde começaram suas carreiras.
Eram bons repórteres, mas não permaneceram por muito tempo no JB. Rubens aceitou
convite para a assessoria de imprensa da Fiat Automóveis, chegando a gerente de
Comunicação Social. Maurício Pessoa foi ser repórter de economia no Estado de Minas e
assessor de imprensa de algum órgão público. Algum tempo depois, voltou à sucursal para
fazer o plantão noturno, mas não se adaptou e foi demitido.
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Craques
Quando cheguei à sucursal, em 1972, Teodomiro Braga, que se havia formado no curso
de jornalismo da PUC Minas, o segundo criado em Belo Horizonte, era um dos repórteres de
esporte. Viria a tornar-se repórter de destaque no Rio, tendo se tornado correspondente do JB
nos Estados Unidos. Em 1996, voltou a Belo Horizonte para reinstalar no mesmo local a
sucursal do jornal, que havia sido fechada três anos antes. Não teve êxito nesse
empreendimento. O faturamento não pagava os custos, e a sucursal foi fechada pelo novo
dono do jornal, Nelson Tanure.
Algum tempo depois de eu ser contratado pelo JB, o velho espírito operário (eu havia
sido operador de subestação elétrica da Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, em Betim)
baixou em mim. Pretendia começar um movimento para melhorar os salários ou reduzir o
horário de trabalho, de até 10 horas por dia. Ganhávamos por cinco horas. O jornal não
pagava horas extras. Teodomiro ocupava a mesa ao lado. Expus-lhe meu plano. Ele olhou
espantado, e retrucou:
– Não posso entrar nessa! Sou novo aqui...
Não disse exatamente assim, é claro. É o que guardei de memória, como a maioria das
falas deste livro. O fato é que depois dessa primeira reação, desisti. Ao Teodomiro, porém, não
faltou persistência na construção da carreira. Atualmente, ele é diretor de Redação do jornal O
Tempo.
Havia mais um repórter de esporte na sucursal, Eduardo Natal. Bom profissional, mas
emocionalmente instável. Um problema que se agravou ao longo das duas décadas em que
perambulou por várias redações, até que, numa noite de Natal – terrível coincidência! –, ele
caiu da janela do apartamento onde morava, num dos andares mais altos do Edifício Maleta.
Atualmente, torcedores e comentaristas esportivos mineiros reclamam do descaso da
imprensa carioca e paulista com nossos times. Nem sempre foi assim, principalmente em
relação ao JB. Minas era seu segundo maior mercado. Diariamente, eram vendidos no Estado
30 mil exemplares, em média, incluindo assinaturas. O jornal era carioca, mas acompanhava de
perto Atlético, Cruzeiro e América. O próprio esporte era importante para o jornal. O braço
direito de Alberto Dines era o chefe de Reportagem Carlos Lemos, que havia sido editor de
esportes.
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***
Em janeiro de 1977, Cláudio Arreguy foi contratado para cobrir esportes. Saiu-se tão
bem, que sozinho deu conta do recado. Antes dele, dois repórteres cobriam a área. Em 1982,
foi convidado para cobrir a Copa da Espanha e, quatro anos depois, a Copa do México. Nesta
época, Cláudio mudou-se para o Rio, onde continuou como repórter e depois redator, no JB,
mas por pouco tempo. Convidado para ser subeditor de esportes do Estadão, foi morar em São
Paulo. Em abril de 2000, saiu para ser editor executivo do site Netgol. Desde meados de 2002,
é editor de esportes do Estado de Minas.
Para o lugar de Cláudio Arreguy na cobertura de esportes da sucursal, entrou Fernando
Lacerda, que teve muito trabalho. O Minas Tênis Clube destacava-se no vôlei e na natação. O
mineiro Telê Santana era técnico da Seleção Brasileira e costumava treinar o time na Toca da
Raposa. Quando apertava, o Rio mandava reforços. Geralmente, os repórteres Antônio Maria
Filho e Oldemário Touguinhó e o colunista João Saldanha.

Chefes de Reportagem
Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Herval Braz
começou a carreira como correspondente do JB nesta cidade da Zona da Mata. Em 1972, foi
transferido para a sucursal. Barba espessa, quase ruiva, ele destacava-se pela gentileza e pelo
texto correto. Foi nomeado chefe de Reportagem, no lugar de Simbalista, mas não ficou muito
tempo no cargo. Saiu para participar do projeto de reforma de O Jornal, dos Diários
Associados, no Rio. Não teve sorte. Além de ter perdido sua mulher, morta num acidente de
carro perto de Petrópolis, perdeu o emprego. Em 19 de abril de 1974, os condôminos
decidiram, em assembléia, suspender a circulação do jornal. Não era a primeira vez. Quando
Assis Chateaubriand ainda vivia, foram fechados sete jornais dos Associados, incluindo o
Diário da Noite, do Rio. Depois da morte de Chatô, findou outro jornal, o Estado da Bahia. Em
2007, foi a vez do Diário da Tarde, de Belo Horizonte.
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Herval não ficou desempregado por muito tempo. Foi contratado como assessor de
imprensa da Vale do Rio Doce e depois trabalhou, por alguns anos, na TV Globo. Em fins da
década de 80, voltou a Minas para dirigir o Hoje em Dia, criado pelo governador Newton
Cardoso para concorrer com o Estado de Minas, que fazia oposição a seu governo. Depois
Herval elaborou o projeto do jornal O Tempo, do empresário e deputado federal Vittorio
Mediolli, do PSDB. Finalmente, morreu de câncer.
***
Para substituir Herval Braz na chefia de Reportagem da sucursal do JB, foi contratado
Gutemberg da Motta e Silva, um repórter da sucursal do Globo. Sertanejo de Pau dos Ferros,
no Rio Grande do Norte, ele formou-se em Direito na UFMG. Conseguiu emprego no Globo
por influência de um general do Exército amigo da família. Por isso, foi recebido com
apreensão na sucursal do JB. Mas logo ganhou nossa confiança. Além de bom caráter e
excelente repórter, Gutemberg era boêmio e jogador razoável de xadrez. Freqüentemente,
escapava da aborrecida tarefa de pautar repórteres, para viajar a serviço. Em dezembro de
1973, esteve por duas vezes em Carmésia, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, para fazer
reportagens na Fazenda Guarani, administrada pela Funai.
Com 3.600 hectares, nela viviam 105 índios. Entre eles, 44 guaranis e 36 crenaques.
Moravam ainda na fazenda 247 brancos, antigos posseiros, do tempo em que a fazenda
pertencia à Polícia Militar. Doze índios eram delinqüentes. Suas tribos espalhavam-se por
várias regiões do país, pois o “re-educandário” da fazenda era a única prisão brasileira para
índios. Era uma penitenciária agrícola. Índios treinados como guardas vigiavam os presos.
Antropólogos criticaram esse sistema, e a Funai estava acabando com a colônia penal26.
Quatro dias depois, um domingo, Gutemberg publicou27 outra reportagem sobre a
fazenda, relatando o drama dos 44 guaranis que, três meses antes, haviam ali chegado, e
estavam sofrendo da nostalgia do mar e procurando sobreviver numa região montanhosa, “de
terra ingrata para a agricultura, pasto ruim, pobre de caça e pesca, sem conchas, sementes,
taquara e cipó guambé para o artesanato, sem rio para se canoar, sem mar para se sentir”.

26
27

Jornal do Brasil, 5/12/73, “Índios egressos da Fazenda Guarani regressam às tribos”.
Jornal do Brasil, 9/12/73, “Nostalgia do mar tirará os guaranis de Minas”
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A situação era ruim também para os 36 crenaques, que se refugiaram na fazenda, em
1972, depois que suas terras no Vale do Rio Doce foram invadidas, como descreveu
Gutemberg:
Já não conseguem esconder sua inquietação pela escassez de tudo que lá (na antiga morada)
encontravam em abundância: a terra fértil, a pesca farta, a caça variada, o pasto bom e a
matéria-prima indispensável a seu artesanato, hoje inexistente.

Por um período, a sucursal de Minas viu-se encarregada de cobrir também o Espírito
Santo, quando o correspondente saiu para concorrer a cargo eletivo pelo MDB. Em janeiro de
1977, Gutemberg foi enviado para lá, para cobrir escândalo de corrupção que envolvia o
governador Élcio Álvares, da Arena28. O deputado Max Freitas Mauro, do MDB, denunciou o
governador por ter autorizado a Companhia Habitacional do Espírito Santo a comprar por Cr$
6 milhões um terreno de 724 mil metros quadrados, em Vila Velha. Quatro meses antes, o
governo rejeitara a oferta de comprar o terreno por Cr$ 1,8 milhão. A inflação da época não
justificava aquele acréscimo.
Vale o registro dessa reportagem, pois saudosistas da ditadura militar alegam que
naquela época não havia corrupção. O que não havia, na verdade, era a denúncia, pela
imprensa, por obra da censura, da grande maioria dos atos de corrupção.

Sartana não perdoa!
O repórter Francisco Santana Rezende era o único, entre nós, que não fizera curso
superior. Na sede, o número desses brilhantes autodidatas era maior, começando pelo editorchefe, Alberto Dines, que não chegou a completar um curso de cinema. Mas, em 1965, já
editor-chefe, ele foi mandado aos Estados Unidos, pelo jornal, para fazer curso de três meses
na Escola de Jornalismo da Columbia University, ministrado pelo World Press Institute e
destinado a editores de jornais sul-americanos.
Chico Santana aprendeu na escola da vida, e por pouco perdeu a chance de ser um dos
repórteres preferidos de Assis Chateaubriand. Pelo menos, era o que contava, mesmo quando

28

Jornal do Brasil, 18/1/1977, pág. 16: “Deputado aponta irregularidades no Espírito Santo”.
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completamente sóbrio. Por essas e outras, César Reis, um estudante de francês que trabalhava
como telexista, costumava brincar:
– Sartana não perdoa. Sartana mata!
Fora do JB, Santana era chamado de Rezende (e o Sartana era um terrível pistoleiro
num daqueles faroestes macarrônicos tipo “Dólar Furado” que, produzidos por italianos,
faziam sucesso no cinema). Já era um repórter experiente, ao ser contratado pelo JB, em
meados de 72. Havia trabalhado por muitos anos no Estado de Minas e, durante um ano, na
sucursal da Veja. Seu nome consta da equipe da revista Realidade que ganhou prêmio Esso com
reportagem no Vale do São Francisco. Em maio de 1966, com apenas dois anos no Estado de
Minas, foi escolhido pelo diretor Pedro Agnaldo Fulgêncio para cumprir pauta vinda
diretamente da Casa Amarela, residência de Chatô:
– Vai para Itajubá, e fica lá até o presidente Wenceslau Braz sarar ou morrer – ordenou
o diretor ao jovem repórter.
No começo da madrugada de 15 de maio, o ex-presidente morreu. O Estado de Minas de
domingo circulou com edição extra, toda feita por Santana, único repórter em Itajubá. O texto
não foi assinado. Quem fechou a edição não gostava do repórter, que perdeu a oportunidade
de ser notado pelo fundador dos Diários Associados. Lembrando-se do episódio, sem dizer o
nome do editor, Santana recorda que Joel Silveira foi escolhido por Chatô como
correspondente de guerra na Europa, por ter-se destacado com uma reportagem, no momento
em que a missão era disputada por Carlos Lacerda e Leão Gondim de Oliveira. Quem sabe,
repisava Santana, sua carreira só não havia tomado outro rumo por que faltara uma assinatura
– ou a amizade com o editor.
Chatô era muito grato a Wenceslau Braz, que presidiu o país entre 1914 e 18, por tê-lo
nomeado, ainda jovem, catedrático da Universidade Federal, em Recife, numa disputa com um
figurão pernambucano.
***
Nos dois anos que ficou no JB, Santana provou ser bom profissional, mesmo não
largando mão da boemia e dos fins de noite e começos de madrugada nos bares, como era
hábito da velha guarda do jornalismo. Ele só mudou depois de se casar com uma advogada, na
década de 80, quando já era editor de Polícia do Estado de Minas.
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Certa vez, Santana teve que viajar de ônibus, sem apoio de um fotógrafo, a Mutum. Era
uma espécie de castigo que Simbalista lhe impunha. Este município da região do Contestado,
área disputada por Minas e Espírito Santo, era considerado o mais violento do Estado. Estava
previsto o julgamento de um pistoleiro acusado de ter matado o vice-prefeito.
O clima na cidade era de medo. Ninguém quis dar entrevista. O julgamento fora
adiado. Em desespero, Santana teve a idéia de ir a um grupo escolar para pedir à diretora que
os 30 melhores alunos escrevessem composição com o tema: “A Mutum que nós queremos no
futuro”. A diretora atendeu prontamente. Uma das crianças, Maria Aparecida, contou que, à
noite, quando o pai demorava a chegar, costumava perguntar à mãe: “Será que ele é o
assassinado de hoje?”.
A reportagem mereceu amplo espaço e primeira página do JB. Na semana seguinte,
Santana foi mandado de volta a Mutum – agora no carro da sucursal e com fotógrafo –, para
cobrir a operação de desarmamento que seria feita pela PM mineira, por causa da grande
repercussão da reportagem. A tropa se deslocara da capital. Foram recolhidas centenas de
armas, e Mutum perdeu posição no ranking dos municípios violentos.
– Foi a melhor matéria de conteúdo humano que já fiz – afirmou o repórter,
recentemente.
Quando foi demitido do JB, em 1974, Santana ficou desempregado por vários meses.
Num sábado, foi procurado pelo amigo Urias Botelho, que chefiava a assessoria de imprensa
da Federação das Indústrias de Minas.
Urias disse:
– O Hélio Caetano quer falar com você. Liga pra ele.
Hélio Caetano da Fonseca era diretor geral da Imprensa Oficial. Santana ligou à noite, e
foi convidado para ser o chefe de gabinete.
Santana aceitou na hora.
– Então, vai lá na Imprensa Oficial segunda-feira de manhã, para tomar posse.
– Uai, o governador Aureliano Chaves não precisa assinar antes a nomeação?
– Ele já assinou. O ato foi publicado hoje – revelou o diretor.
Quando queria, o governo era ágil.
***
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Santana acabou voltando para o Estado de Minas, como editor de polícia, e sua equipe
ganhou dois prêmios Esso. Em 1985, pela série de reportagens sobre a chamada “Ciranda da
Morte” no Depósito de Presos da Lagoinha. Protestando contra a superlotação das celas, os
presos vinham sorteando um deles para morrer. Mataram vários. A outra reportagem
premiada, em 1987, foi sobre o “Caso Alan”. Alan era um estofador de móveis que conseguiu
escapar à noite, no meio do mato, do Esquadrão da Morte, e apareceu de manhã na porta do
jornal, para denunciar o crime dos policiais.
Em 1989, eu fui convidado para trabalhar no Estado de Minas, na editoria de economia.
O jornal passava por uma tentativa de reforma. O diretor-geral, Camilo Teixeira da Costa,
tinha a idéia de transformá-lo numa espécie de JB. O editor-geral era Mauro Werkema, que
depois de algum tempo, me convidou para ser o editor de economia (eu havia entrado como
redator e promovido daí a uns meses a subeditor). Fiquei na função menos de três meses: logo
em seguida à posse de Fernando Collor na Presidência da República, Camilo desistiu do
projeto e fui demitido. Nesse meio tempo, Santana me pedira para tentar convencer Werkema
de que poderia ser mais bem aproveitado numa outra editoria, pois estava cansado de polícia,
depois de mais de dez anos na função. Sugeri a ele que fizesse uma sugestão de pauta fora de
sua editoria, pois assim mostraria que estava atento a outras áreas. Ele me pediu sugestão.
Redigi alguma coisa sobre o enriquecimento do governador Newton Cardoso em cargos
públicos, desde começo da década de 70. Era um tema que eu vinha acompanhando no JB, e
que seria uma grande novidade para os leitores do Estado de Minas.
Velho conhecedor da casa, depois de ler o meu texto com as sugestões de dados a
serem apurados, Santana não quis apresentar a pauta. Pensou que não havia a menor chance de
ser aprovada. Disse-lhe então que eu a apresentaria. Reescrevi o texto, em seis laudas, e
entreguei a Werkema, que se prontificou a levá-lo ao Camilo. Demorou três semanas, mas veio
a decisão. O jornal faria a reportagem, que seria publicada em série. Depois de duas tentativas
frustradas, o editor-geral encontrou um repórter disposto a cumprir a pauta: Djalma Gomes. A
reportagem, editada pelo secretário de Redação Manoel Marcos Guimarães, teve grande
repercussão, e Djalma ganhou o Prêmio Esso regional.
Santana se aposentou do Estado de Minas em 2002, ainda editor de polícia. Eu não
conseguira convencer Werkema de que ele seria um bom editor do caderno de Cultura, quando
surgiu uma vaga nessa editoria. Não tinha curso superior... Encontramo-nos algumas vezes no
antigo Country Clube, onde ele gostava de jogar sinuca. De vez em quando, viajava para sua
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terra natal, São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, onde era dono de um pequeno
sítio. Foi lá que ele morreu, no dia 23 de novembro de 2007. Fiquei sabendo quatro dias
depois, ao ler o obituário do jornal, com foto e um texto de 25 linhas em uma coluna, corpo 6.
Gostaria de saber, ao menos, de que meu amigo morrera, mas o jornal no qual ele trabalhara
por duas dezenas de anos achou que essa simples informação não interessava a ninguém.
Deve ter morrido de ataque cardíaco. Eu o considerava, ao longo de três décadas, um
sobrevivente. Vi sua morte de perto, durante um jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1974.
Assistíamos à partida pela televisão. Sentado em sua mesa, a pouco mais de um metro da
janela, nos fundos da redação, de repente Santana deu um berro e, mãos para o alto, já
comemorando o gol do Brasil, começou a levantar-se, mas a cadeira de rodinhas deslizou com
ele ainda sentado e foi bater, com forte estrondo, na fachada de vidro do prédio. Todos
víamos, paralisados pelo susto, repórter e cadeira despencando de uma altura de sete andares!
Mas o vidro blindado resistiu ao impacto. César, o telexista, foi o primeiro a reagir. Ele correu
para buscar um copo de água para Santana, que aos poucos foi recuperando sua cor natural.
Uma gargalhada explodiu, quando César gritou:
– Sartana não perdoa!

Correspondente de guerra
O fotógrafo da sucursal chamava-se Waldemar Sabino, o Mazico. Misto de mecânico,
piloto de teco-teco e fazendeiro, ele se destacava, nas grandes coberturas, pelo arrojo com que
se aproximava do foco da notícia, a cotoveladas e pisões nos pés dos curiosos. Ex-cabo da
Aeronáutica, onde fez o serviço militar obrigatório e ficou por mais algum tempo, Mazico
começou fotografando como freelance para a sucursal do Estadão. Em 1966, quando o prédio
onde se instalara a sucursal do JB pegou fogo, ele fez a foto e deu uma delas ao secretário da
redação, Jorge Malaquias, que passou a comprar fotos dele. A sucursal, no 7º andar, não foi
atingida. O fogo queimou do 9º andar para cima. Em 1968, Mazico foi contratado pelo JB,
deixando de ser frila.
Além de bom fotógrafo, era também repórter, embora não escrevesse. Quando ainda
trabalhava para o Estadão, numa madrugada, soube por acaso de acidente de ônibus na BR040, saída de Belo Horizonte. Pegou sua lambreta, fotografou e anotou todos os dados.
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Quando a sucursal abriu, lá estava ele. A primeira pessoa que encontrou foi o “doutor
Sandoval”. Já bastante idoso, era o chefe da sucursal. Mazico descreveu o acidente e mostrou
as fotos. O chefe foi anotando e redigindo, até parar, atônito: na lista dos mortos, estava o
nome de seu melhor amigo.
Um repórter, solícito, concluiu a redação da notícia.
As tropas argentinas haviam desembarcado nas ilhas Falklands – ou Malvinas, como as
chamavam –, em 2 de abril de 1982, desafiando o poderio britânico. Entre todos os fotógrafos
do jornal, Mazico foi o escolhido para cobrir a Guerra das Malvinas. Ele se inflamou tanto, que
não resisti ao impulso de jogar-lhe um balde d’água fria. E o fiz na forma de um necrológio.
Entrevistei-o, explicando:
– Para o caso de você morrer nessa missão. Vai ser o nosso herói.
Acho que ele ficou impressionado.
***
Esse tipo de necrológio antecipado era corriqueiro. A sucursal preparou, por exemplo,
o necrológio do deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada, quando, já velho, o folclórico
político de Barbacena foi escolhido líder do governo Geisel na Câmara dos Deputados. Esse
trabalho foi muito útil anos depois, em fevereiro de 1986, quando o repórter José Guilherme
Araújo foi a Barbacena para acompanhar o enterro de Zezinho Bonifácio, falecido aos 82 anos.
Frustrante foi o aproveitamento do necrológio de Magalhães Pinto, feito por nós logo
depois que ele adoeceu. O ex-governador viveu ainda muitos anos. Quando finalmente
morreu, em março de 1996, aos 87 anos, seu banco, o Nacional, havia sido liqüidado quatro
meses antes pelo Banco Central. O velho político estava praticamente esquecido, e não
mereceu mais que uma nota no JB.
Político esperto, Magalhães Pinto não soube, porém, escolher a hora certa de morrer,
ao contrário de seu velho adversário Tancredo Neves, que se foi no auge da carreira, sem
tempo para pôr a faixa de presidente da República.
***
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Não lamento, entretanto, ter perdido meu tempo ao redigir o necrológio de Mazico,
que goza em Vespasiano, na Região Metropolitana, uma merecida aposentadoria. A mesma
sorte não tiveram cerca de 650 soldados argentinos e 250 britânicos mortos em combates nos
longos 74 dias que duraram a guerra.
Nosso fotógrafo foi mantido à distância da frente de batalha. Ele não conseguiu
permissão para embarcar para as Malvinas, e desistiu de fazer a travessia a nado, para não
danificar o valioso equipamento fotográfico do jornal. Ou, talvez, porque soubesse que as
águas naquela região próxima da Antártica eram saudáveis para pingüins, não para mazicos.
Porém, ele não deixou a peteca cair. Em Buenos Aires, fez boas fotos das tropas que
embarcavam ou treinavam para massacrar os britânicos. E do sofrido povo argentino,
castigado durante anos por ditadura ainda mais feroz que a brasileira. Felizmente, o regime caiu
logo depois da derrota nas Malvinas.
Mazico foi uma espécie de precursor dos repórteres da TV Globo que, em 2003,
viram-se obrigados a cobrir à distância – do Kuwait – a invasão do Iraque pelas tropas
americanas e britânicas. E que tiveram mais sorte que os repórteres cinematográficos Taras
Protsyuk, da Ucrânia, e José Couso, da Espanha, mortos quando uma patrulha americana
disparou contra o Hotel Palestina, em Bagdá, no dia 8 de abril de 2003, onde se hospedavam
os raros correspondentes estrangeiros que conseguiram visto para cobrir a guerra.
De qualquer forma, nosso fotógrafo pode ser considerado um sobrevivente de muitas
batalhas. A maioria delas travadas aqui mesmo, em Minas. A profissão de jornalista é das mais
perigosas do mundo. Levantamento divulgado em outubro de 2003 pela Associação Mundial
dos Jornais mostra que nos primeiros nove meses daquele ano morreram no exercício da
atividade 51 jornalistas, 16 deles no Iraque. Nos cinco anos anteriores, o número somava 257.
Em 2004, foram mortos 72 jornalistas. Em 2006, até setembro, 75 jornalistas foram mortos,
tornando este o ano mais dramático para jornalistas desde que a Associação Mundial de Jornais
começou, em 1997, a reunir registro de assassinatos de jornalistas. Vinte e seis dessas mortes
ocorreram no Iraque, onde jornalistas são ainda vistos como alvos fáceis.
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Tiros na janela
Maurílio Torres, ex-redator do JB no Rio, fazia plantão noturno na sucursal, na década
de 70. Era filho de ex-diretor da Escola de Minas de Ouro Preto. Ele morava na antiga capital
mineira, num casarão histórico grande demais para a família: ele, o pai aposentado e uma irmã.
Maurílio conhecia bem a cidade e, também, cada buraco na pista da rodovia dos Inconfidentes,
que percorria duas vezes por dia, nas idas e vindas para o trabalho. Um “passeio” de cem
quilômetros em cada percurso. Maurílio tinha um imponente Opala vermelho que comprara
zero quilômetro. Saía de casa à tarde, chegava às 19 horas e saía da redação à meia-noite.
Dormia em Ouro Preto.
Ele era também correspondente da Rádio Jornal do Brasil. À noite, fazia boletins para a
rádio carioca, “chupando” informações de nossos textos. Maurílio era um solteirão convicto.
Quando a única irmã se casou, depois da morte do pai, ele ficou morando sozinho no antigo
casarão. Foi demitido em março de 1984, numa das crises financeiras do JB, e passou a
trabalhar na Universidade Federal de Ouro Preto como assessor de imprensa.
Certa vez, sozinho na sucursal, Maurílio escrevia alguma coisa no telex, quando uma
das janelas de vidro blindex foi atingida por dois tiros, a poucos centímetros de onde ele
estava. Quase morreu de susto, quando ouviu, bem perto, um daqueles estampidos dos “anos
de chumbo” tão abafados pela censura.
***
É desse tempo um episódio protagonizado pelo deputado federal Genival Tourinho,
do MDB mineiro, e pela sucursal mineira. Após sobreviver a dois atentados, ele procurou o JB
para denunciar a Operação Cristal, destinada a exterminar presos políticos, e que se estaria
estendendo a outros inimigos do regime. As alegações de Genival não eram absurdas. De fato,
elas foram confirmadas pelo livro A Ditadura Derrotada, de Elio Gaspari, lançado em novembro
de 2003. Segundo o autor, o presidente Geisel “conhecia, apoiava e desejava a continuação da
política de extermínio”.
De qualquer forma, a denúncia do deputado era grave. Pensando em diluir seu peso
para a sucursal, Acílio Lara Resende convocou uma entrevista coletiva. Repórteres das
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principais sucursais ouviram Genival definir Geisel como um “pastor alemão de primeira
geração”.
Era muita ousadia chamar de cachorro o general-presidente, um descendente de
alemães. O JB não se intimidou e publicou a frase, ao contrário dos outros jornais. No mesmo
dia da publicação, agentes federais foram à sucursal. Exigiram que Acílio entregasse a fita
gravada com as declarações de Genival Tourinho, para instruir o processo contra o deputado.
O diretor garantiu: não havia fita gravada. Anos depois, já consolidada a abertura política, ele a
entregou a Genival, como lembrança.
Por causa daquela entrevista, Genival foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
Ele cumpriu o resto do mandato, enquanto o processo corria na justiça. Em 1981, o Supremo
Tribunal Federal condenou-o, em sessão secreta, a seis meses de prisão. Livrou-se da cadeia,
pois tinha direito ao sursis, mas só recuperou os direitos políticos dois anos depois. O
governador Tancredo Neves nomeou-o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Depois, no governo Hélio Garcia, foi conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado.
***
Além de César, o admirador de Sartana, a sucursal tinha mais um telexista, Willer
Ribeiro da Silva, já velho. Ele era também funcionário dos Correios e correspondente em
Minas da agência de notícias France Presse. Crítico feroz dos textos cheios de rabiscos e
correções que precisava decifrar, ele se encarregava de cometer seus próprios erros no telex.
Durante minhas férias, em 1984, ele foi demitido a pedido de meu substituto eventual, Geraldo
Magela Guimarães, após sério desentendimento entre os dois.
A partir daí, a sucursal só contava com um telexista, Sílvio Antônio Lourenço, que
havia entrado no lugar de César, o que me obrigava, na hora de pique, a ser também telexista
para não atrasar a transmissão das notícias. Eu ia copidescando os textos dos repórteres no
próprio telex.
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O contista
Em 1973, foi contratado o repórter Luiz Fernando Emediato, mais um recém-formado
no curso de jornalismo da UFMG. Aos poucos, íamos superando, em número, os bacharéis
em Direito na sucursal. Ele ficara conhecido dois anos antes, aos 19 anos, quando ganhou o
notável prêmio do Concurso Nacional de Contos do Paraná, com O Filho, escrito aos 18 anos.
Continuava a escrever contos, e a engordar o minguado salário no JB com impressionantes 25
prêmios literários colecionados ao longo da década. Era invejado por todos nós, colegas e
aprendizes de feiticeiros.
Magro, alto, cabelos compridos e encaracolados, óculos redondinhos de aro de metal
que lhe dava ar de intelectual, leve gagueira e pinta de galã de cinema francês, Emediato
aproveitava as horas vagas para fazer palestras subversivas em colégios e para escrever Não
passarás o Jordão, Os lábios úmidos de Marilyn Monroe e A Rebelião dos Mortos, livros publicados em
1977 e 1978 pela Alfa-Ômega, Ática ou Codecri.
Emediato revelava-se, entre nós, um crítico irreverente de Roberto Drummond –
também ganhador do concurso do Paraná, mas acabou editando três de seus livros na Geração
Editorial: Dia de São Nunca à Tarde, Inês é Morta e Sangue de Coca-Cola. Os livros de Drummond
pouco vendiam. No entanto, antes de morrer depois de um ataque cardíaco, em plena Copa do
Mundo de 2002, ele teve seus 15 minutos de fama e dinheiro. Foi depois que a TV Globo,
após uma longa e angustiante espera, lançou a minissérie Hilda Furacão, baseada num livro
homônimo dele. Esse livro vendeu bem, por causa da televisão, mas para azar do Emediato
fora lançado por outra editora.
Emediato tornou-se amigo do escritor Murilo Rubião, diretor da Imprensa Oficial. Foi
colaborador do Suplemento Literário do Minas Gerais, que vivia às voltas com a censura, e
escrevia artigos para o caderno Livro, lançado pelo JB em 1970. Foi ali, num artigo escrito por
Luiz Paulo Horta, que tomei conhecimento, em dezembro de 1973, da existência de John
Ronald Tolkien, que acabava de morrer na Inglaterra, aos 81 anos. Sua trilogia O Senhor dos
Anéis já andava pela casa dos 10 milhões de leitores.
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“Em um mundo de injustiça e violência, analisava Horta, os contos de fada atendem a
uma necessidade primordial do homem, a do happy end, e de um tipo de fantasia que nos
devolva a emoção da vida”.29.
No mesmo dia, o governo do Uruguai tratava de animar um pouco mais a história de
nossos anos de chumbo, ao ordenar o fechamento e a apreensão dos bens do Partido
Comunista e do Partido Socialista no país e de outras 12 organizações marxistas. Em setembro
de 1975, Emediato escreveu30, sobre um livro que acabava de ser lançado pela Civilização
Brasileira:
Se alguma coisa se pode dizer a respeito de Confissões de Ralfo (uma biografia imaginária),
terceiro livro e primeiro romance de Sérgio Sant’Anna, é que após ele o romance
como tal não será mais o mesmo. Pois neste livro insólito e anárquico o Autor
promove uma completa desmistificação não só de todas as estruturas sociais, mas
também das várias formas artísticas de representá-las, codificá-las e criticá-las. Entre
elas, a literária.

Nascido em Botafogo, no Rio, em 1942, mas vivendo em Minas desde 1960, Sérgio
Sant’Anna havia estreado, em 1969, com um livro de contos, o Sobrevivente. Quatro anos
depois, publicou Notas de Manfredo Rangel, Repórter (a respeito de Kramer), que foi considerado um
dos melhores livros de contos do ano. Naquele mesmo número do caderno Livro, Maurílio
Torres escreveu sobre Cláudio, o Lírico de Nise, livro do professor de Literatura Brasileira da
Universidade de São Paulo, Hélio Lopes, sobre o poeta Cláudio Manuel da Costa, mineiro de
Vila do Carmo (Mariana). O livro fora lançado pela Editora Fernando Pessoa, de São Paulo.
***
Em fevereiro de 197831, Emediato comentou, no caderno Livro, a reedição pela
Imprensa Oficial de Minas do panfleto A Mansorca, publicado anteriormente, em forma de
artigos, entre janeiro e março de 1900, pelo O Jornal do Povo, de Belo Horizonte. O autor, João
Baptista Martins, era advogado e político baiano, mas filho de um mineiro de Grão Mogol. Ele
narra o cerco da cidade de Carangola, de 26 a 31 de dezembro de 1899, por 300 homens
armados, sob a liderança do coronel Luís Eugênio Monteiro de Barros. O coronel era
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Jornal do Brasil, 1/12/73, Caderno Livro.
Jornal do Brasil, 6/9/1975, “As confissões caóticas de um personagem quixotesco”
31
Jornal do Brasil, 4/2/1978, página 8: “Um sangrento episódio da República Velha”.
30
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candidato a deputado federal pelo Partido Republicano Mineiro, com apoio do governador
Silviano Brandão. O panfleto, afirmava Emediato,
é um testemunho inflamado e liberal do fenômeno do coronelismo, presente, com
toda a sua violência oligárquica, na Zona da Mata de Minas, no final do século até
1906, quando a economia cafeeira sofre a intervenção do Estado e começa a declinar o
poder dos fazendeiros, alijados do poder, finalmente, em 1930.

Apesar do envolvimento com a literatura, Emediato fazia o que aparecesse, a exemplo
dos demais repórteres da sucursal. Foi autor de interessante série de reportagens sobre o Rio
São Francisco. Mostrou como se destruía o chamado “rio da integração nacional” com o
desmatamento das margens. Árvores eram cortadas para alimentar as caldeiras das “gaiolas” –
os navios trazidos do Rio Mississipi, no começo do século 20, para fazer o transporte fluvial
no Velho Chico. Na época, praticamente só o JB demonstrava alguma preocupação com o
meio ambiente. Ecologia era palavrão para defensores do “milagre brasileiro” e do
desenvolvimento a qualquer custo. Um ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso,
chegou a ironizar, dizendo que o Brasil tinha muitos rios para serem poluídos...
Em setembro de 1975, Emediato viajou pela região mais pobre de Minas. Na volta,
escreveu uma reportagem32, denunciando:
O Noroeste de Minas, incluído no Polígono das Secas e realçado por Montes Claros, engloba
42 municípios, em cujas sedes vivem apenas 28% da população regional, hoje em torno de 1 milhão de
habitantes. Mais de 800 mil pessoas, distribuídas em pequenas cidades e pelos campos, vivem na
miséria extrema, em meio a doenças como a tuberculose, o mal de Chagas, a lepra e a peste.
Na região esquecida, onde a gente pobre e doente tira do solo seu sustento, os índices de
mortalidade geral e infantil não foram aferidos porque só 17,7% dos óbitos são registrados. Proliferam
os cemitérios clandestinos e muitas famílias enterram seus mortos no quintal. Sabe-se, porém, que a
morte por doenças transmissíveis atinge taxas elevadas, o que não impede a população de crescer ano
após ano.

Em 1975, pedi demissão do jornal, para ser assessor de imprensa do secretário da
Agricultura de Minas, Agripino Abranches Viana. Oito meses depois, Acílio me convidou para
ser chefe de Reportagem e resolvi voltar. Mas não fui bem recebido por Eduardo Simbalista,
que preferia Emediato para aquele cargo. Porém, nunca ouvi nosso repórter premiado em
concursos literários reclamar dessa injustiça – o que ele pode ter feito, é verdade, em alguma
roda de chope, na minha ausência.

32

Jornal do Brasil, 21/9/75, “Noroeste de Minas vive o drama da miséria e doença”.
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O diretor da sucursal teve outra chance de fazer justiça, a qual, distraído, deixou
escapar. Acílio soube que José Maria Mayrink, que trabalhava em São Paulo, queria voltar a
Minas, e não hesitou em convidá-lo pois queria ter na sucursal jornalistas conhecidos
nacionalmente. Depois do chefe da redação, o melhor salário era o meu, e foi para o meu lugar
que Mayrink foi contratado. Perdi o complemento salarial pelo cargo de chefia, sem tugir nem
mugir. Mayrink ficou apenas 60 dias. Aceitou convite de Luciano Ornelas e voltou a São Paulo,
para trabalhar na sucursal do JB. Em vez de promover Emediato, Acílio devolveu-me o cargo.
Pouco depois, Emediato mudou-se para São Paulo, contratado pelo Estadão.
Naquele mesmo ano de 1978, ele parou de escrever contos, dedicando-se apenas ao
jornalismo, até 1990, quando abandonou a profissão, depois de ter sido o primeiro editor do
Caderno 2 do Estadão e diretor-executivo de jornalismo do SBT. Como sócio e editor da
Geração, Emediato publicou, em 1994, Campanha de Rua, o primeiro livro de Maurício Lara,
que começou, na sucursal do JB, a carreira de repórter, abandonando o promissor ramo do
comércio de jóias.
Recentemente, Emediato voltou a escrever, retomando um romance inacabado,
Memórias falsas de um canalha, iniciado em 1978. Em 2005, sua editora publicou Trevas no Paraíso
– histórias de amor e guerra nos anos de chumbo. O livro reunia num só volume de 352 páginas os
três publicados anteriormente, com mais dois contos inéditos, entre eles uma história sobre a
guerrilha do PC do B na região do Araguaia. O organizador desse livro, escritor Luiz Ruffato,
escreveu na apresentação:
Trevas no Paraíso é um raro caso de livro de autor reestreante. Sim, porque os contos aqui
enfeixados foram, em sua esmagadora maioria, produzidos entre 1974 e 1978. Nesse curto
período, Luiz Fernando Emediato venceu inacreditáveis 25 prêmios literários – incluindo o
mais importante de todos à época, o cobiçadíssimo Concurso de Contos do Paraná –, publicou
três livros e saiu da cena literária. Trocou a ficção pelo jornalismo e ganhou, com uma
reportagem que virou livro (Geração Abandonada, 1982), os prêmios Esso e da Sociedade
Interamericana de Imprensa – SIP, e, por suas matérias sobre guerrilhas na América Central, o
Rei de Espanha, da agência de notícias EFE. Criou ainda o fundamental Caderno 2 de O Estado
de S. Paulo – cronista daquele suplemento, compilou seus melhores trabalhos em A Grande
Ilusão, de 1992. Aos poucos, também se afastou da lida diária das redações, montou sua própria
editora, virou consultor político.

Emediato foi ser consultor da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), que
competia, à direita, com a Central Única dos Trabalhadores (CUT).
São as voltas que o mundo dá...
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Manifesto contra a censura
Numa dessas voltas do mundo, Luiz Fernando Emediato teve participação importante
num dos episódios mais interessantes da luta da imprensa brasileira contra a censura.
Ele era um dos quatro responsáveis pela revista literária Inéditos, bimestral, lançada em
Belo Horizonte em 1976. Os outros eram Ricardo Teixeira de Salles, Hélcio Marques de
Oliveira e Vladimir Luz. Eles fundaram a Editora Inéditos Ltda, que investiu Cr$ 100 mil nas
instalações. Até o terceiro número, a revista contabilizou prejuízos de Cr$ 130 mil, devido ao
custo gráfico e ao encalhe de cerca de metade dos 10 mil exemplares, tiragem de cada número.
A revista era distribuída em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Os colaboradores e editores não
recebiam um tostão pelo trabalho. O quarto número fez sucesso: só os anúncios cobriam todas
as despesas de impressão.
O número seguinte publicaria textos de Antônio Callado, Thiago de Mello, Juan Rulfo,
Silviano Santiago, William Carlos Willians, Fábio Lucas, Eduardo Galeano e muitos mais,
elevando para cerca de 250 o número de autores publicados em apenas cinco edições da
revista. No nº 2, por exemplo, foram publicados textos de Ari Quintela, Elias José, Antônio
César Drummond Amorim, Marina Colassanti, Luís Vilela, Moacir Scliar e Otávio Paz, entre
outros. Na chamada de capa, uma entrevista com Rosário Fusco, “escritor brasileiro que
envelhece solitário e esquecido do mundo na cidade que o viu nascer, há 66 anos – Cataguases,
interior de Minas”. A maioria, porém, eram escritores mineiros e brasileiros inéditos, à espera
de uma oportunidade para aparecer.
O embalo em que vinha a revista foi bruscamente interrompido por ofício do diretor
da Divisão de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal, Rogério Nunes. Ele
estabelecia a verificação prévia de todo o material da Inéditos.
Afirmando33 não ter “condições técnicas e financeiras para enfrentar a burocracia
repressora imposta pelo Departamento de Polícia Federal”, os dirigentes da revista anunciaram
seu fechamento, em nota à imprensa, que dizia, por exemplo:
Vimos denunciar também que a instauração da censura prévia à revista Inéditos não
pode e nem deve ser vista como um fato isolado, pois soma-se à censura imposta
33

Jornal do Brasil, 6/1/1977, página 26, “Revista literária deixa de circular após 4º número por discordar da
Censura”
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desde longa data a publicações como Movimento, Opinião, O São Paulo, Paralelo, Tribuna
da Imprensa e outros, assim como a proibição de livros como Zero, de Ignácio de Loyola
Brandão, e Feliz Ano Novo, de José Rubem da Fonseca. A censura prévia a Inéditos nada
mais revela que um acirramento do processo repressor à livre expressão do
pensamento e ao debate das idéias em nossos países.

O JB deu grande destaque à notícia. A reportagem não foi assinada. O autor,
provavelmente, era o próprio Luís Fernando Emediato. Três dias antes, a Coluna do Castelo,
assinada pelo redator substituto Marcos Sá Correa, havia comentado uma entrevista do
presidente Geisel, concedida, em Brasília, na casa do Secretário de Imprensa, Humberto
Barreto. O presidente ameaçara “restabelecer a censura onde a havia levantado”. Era
preocupante, dizia, porque “no Governo Geisel, a imprensa brasileira recobrou um fôlego que
havia perdido anos atrás, praticamente desde quando o AI-5 a asfixiara, junto a outras heranças
da tradição democrática”.
E acrescentava Marcos Sá Correa:
A distensão inegável que ocorreu entre a imprensa e o Governo desde que o
presidente Ernesto Geisel chegou ao Palácio do Planalto ainda não parece ter deixado
ao país tempo suficiente para varrer dessa área os equívocos que se cristalizaram numa
fase de controle muito mais rígido sobre a informação.

***
Feliz Ano Novo foi lançado em 1975 pela Editora Artenova, circulou pelo país durante
um ano, foi ofertado como presente de Natal por um assessor da Secretaria de Imprensa do
Palácio do Planalto34 e, não obstante, no dia 20 de dezembro de 1976, o ministro Armando
Falcão proibiu a publicação e a circulação do livro em todo o território nacional, determinando
a apreensão dos exemplares expostos à venda. Mineiro de Juiz de Fora, o autor era homem
respeitável. Aos 50 anos, ostentava o invejável cargo de diretor da poderosa Light, depois de
ter sido delegado de polícia e professor de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Na
ótica do ministro da Justiça, porém, Feliz Ano Novo exteriorizava “matéria contrária à moral e
aos bons costumes”.
No dia 19 de janeiro de 1977, o JB reagiu a essa censura. Na capa do Caderno B, foram
publicadas várias opiniões sobre o ato do ministro. Afonso Arinos de Melo Franco, da
34

Jornal do Brasil, 19/1/1977, capa do Caderno B, “O ano negro de Feliz Ano Novo”
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Academia Brasileira de Letras, que avaliou positivamente o livro, observou que “o problema é
distinguir o obsceno do antiestético”. Lígia Fagundes Telles, Gerardo Mello Mourão, Hélio
Pellegrino, Guilherme Figueiredo, Josué Montello, Nelson Werneck Sodré e Roberto Da
Matta, entre outros, condenaram o ato de Armando Falcão, um próspero dono de cartório no
Rio de Janeiro recebido de presente do presidente Juscelino Kubitschek.
Contudo, o ministro da Justiça tinha uma coorte de admiradores, como o senador
Dinarte Mariz, da Arena do Rio Grande do Norte35, que, ao sair do gabinete do ministro, disse
a repórteres: “Não se pode evitar a censura, se não se pode controlar o cérebro dos autores”.
Ao que retrucou, 16 dias depois, o escritor e jornalista Gerardo Mello Mourão: “É melhor
errar com Platão do que acertar com Dinarte Mariz”.
O Caderno B voltou a criticar a censura numa reportagem de capa36, quando soube do
veto à música O Ronco da Cuíca, de Aldir Blanc e João Bosco, que seria apresentada no show
“MPB-4 no País das Maravilhas”. Dizia a letra censurada:
Roncou, roncou/ roncou de raiva a cuíca/ roncou de fome/ alguém mandou/
mandou parar a cuíca/ é coisa dos home./ A raiva dá pra parar, pra interromper/ a
fome não dá pra interromper/ a raiva e a fome é coisa dos home/ a fome tem que ter
raiva pra interromper/ raiva é a fome de interromper/ fome e a raiva é coisa dos
home/ a raiva e a fome/ mexendo a cuíca/ que vai ter que roncar.

A mesma reportagem falava também da censura a mais uma música de Taiguara, o que
elevava a 45 o número de suas canções proibidas.
***
A reação contra a censura tomou vulto no dia 25 de janeiro de 197737. Luiz Fernando
Emediato e seus companheiros da Inéditos haviam, sorrateiramente, obtido 1.046 assinaturas de
escritores, jornalistas, professores, cientistas, músicos e artistas brasileiros, num manifesto
contra a censura, redigido em Belo Horizonte e entregue naquele dia ao Ministério da Justiça.
Para isso, uma comissão de intelectuais, liderada pelo historiador Hélio Silva, viajou a Brasília,
mas não foi recebida por Armando Falcão. O documento, só então liberado à imprensa, foi
entregue ao chefe de Gabinete do ministro, Alberto Rocha.
35

Jornal do Brasil, 7/1/1977, página 3, “Senador quer cadeia para autor de Feliz Ano Novo e todos que o
defendem”
36
Jornal do Brasil, 22/1/1977, Caderno B, capa: “Os novos alvos da Censura”.
37
Jornal do Brasil, 26/1/1977, primeira página, “Governo recebe mil assinaturas contra censura”.

78

O JB publicou o manifesto com o nome de todos os signatários, menos os de 67 cujas
assinaturas eram ilegíveis. Entre os que assinaram estavam Alberto Dines, Aldir Blanc, Antônio
Callado, Antônio Carlos Jobim, Austregésilo de Athaíde, Carlos Heitor Cony, Chico Buarque
de Hollanda, David Nasser, Dias Gomes, João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado, Oscar
Niemeyer, Otto Maria Carpeaux e Rubem Braga. Nascido em Minas, não faltou o apoio dos
mineiros ao manifesto. Entre eles, Carlos Alberto Ratton, Dídimo Paiva, Fernando Brant,
Fernando Morais, Luiz Fernando Perez, Manuel Marcos Guimarães, Milton Nascimento,
Murilo Rubião, Oswaldo França Júnior, Roberto Drummond, Wander Piroli, Zuenir Ventura
e, praticamente, toda a sucursal do JB e da Rádio Jornal do Brasil em Belo Horizonte: Antônio
Rubens Ribeiro, Charles Magno Medeiros, Eduardo Simbalista, Francisco de Assis Pinheiro,
Gutemberg da Mota e Silva, Hugo de Almeida Souza, José de Souza Castro, Luiz Fernando
Emediato, Marco Antônio Naback Bueno e Tereza Porto Goulart.
Após entregar o manifesto a Alberto Rocha, o historiador Hélio Silva declarou: “A
nossa preocupação é pela liberdade de opinião. A censura é ilegal e estúpida”. Disse que
somente em 1943, em plena ditadura Vargas, houve um movimento de escritores brasileiros
parecido com este, “mas de muito menor amplitude, porque não chegou a receber 200
assinaturas”.
O manifesto tinha apenas dez parágrafos, para que fosse lido, sem maior esforço, por
Armando Falcão. O ministro cunhara o bordão “nada a declarar”, sempre que abordado por
um repórter. No 6º parágrafo, dizia o manifesto: “É necessária a revogação de atos com efeitos
de caráter punitivo da atividade intelectual”. E no 7º: “Os destinos de um país não são apenas
determinados pelos seus governantes. É preciso consultar constantemente o povo, permitir
que, em seu nome, seus artistas possam se expressar”.

Despacho fulminante
Se o ministro da Justiça leu o manifesto, não se sabe. Porém, ele o despachou à polícia,
merecendo por isso forte crítica do JB. Em editorial, comparou o feito de Armando Falcão ao
do regime comunista tcheco, ocorrido pouco antes38:

38

Jornal do Brasil, 29/1/1977, editorial, “Estranha terapia”
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Do nosso lado os mil e tantos signatários de um arrazoado contra a censura parecem ter sido
enquadrados num caso de polícia, pelo teor fulminante do despacho ministerial que remeteu o
documento ao Departamento de Polícia Federal para informar.

No dia 28 de janeiro, Alberto Rocha, que também presidia a comissão que estudava
mudanças na censura, informou que não haveria alterações em relação a livros e jornais, mas
somente na área de diversões públicas. O líder do Governo na Câmara dos Deputados,
Zezinho Bonifácio, da Arena mineira, procurou minimizar a importância do manifesto, ao
declarar: “Todo manifesto é inconseqüente e só serve mesmo é para enfeitar a história”.
Inconseqüente ou não, o manifesto quase fez uma vítima.
Alguns dias antes de sua divulgação, o deputado Mário Genival Tourinho – aquele
mesmo que chamou o presidente Geisel de pastor alemão –, estava fazendo hora na sala de
imprensa da Assembléia Legislativa de Minas, quando chegou o repórter Francisco Pinheiro,
da sucursal do JB. O deputado falava, numa roda de jornalistas e deputados, sobre suas
expectativas em relação ao novo presidente dos Estados Unidos. Alguns dias depois de tomar
posse, o democrata Jimmy Carter cumprira a primeira promessa de campanha, concedendo o
perdão a mais de 100 mil americanos que fugiram do serviço militar, entre agosto de 1964 e
março de 1973, para não lutar no Vietnã.
Chico Pinheiro estava interessado em outra questão. Perguntou a Genival:
– Você acredita na luta dos intelectuais brasileiros contra a censura?
Próspero fazendeiro em Montes Claros, onde nasceu em 1934, e deputado em segundo
mandato – o primeiro fora como deputado estadual –, Genival Tourinho respondeu na bucha:
– A censura vai acabar, não como fruto do esforço e coragem dos intelectuais, aos
quais admiro, mas em conseqüência de ordens que virão de fora. Quem vai mudar tudo isso é
a política do presidente Jimmy Carter, porque ele é um democrata e nós continuamos
acreditando que o que vale para a matriz, vale também para a colônia.
Era uma referência irônica à declaração famosa do primeiro Ministro de Relações
Exteriores da ditadura de 1964 , Juraci Magalhães: “O que é bom para os Estados Unidos é
bom para o Brasil”.
A divulgação dessa declaração, pelo JB, causou grande mal-estar nos quartéis. A 4ª
Divisão do Exército, em Belo Horizonte, procurou a redação do jornal, buscando
informações. O líder do governo em exercício na Câmara dos Deputados, Jorge Vargas, da
Arena mineira, telefonou para Genival Tourinho, alertando-o do perigo a que ficara exposto.
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Mandato ameaçado, o deputado procurou o chefe da sucursal e ex-colega no curso de Direito
da UFMG, para dizer que seus conceitos e pensamento foram mal-interpretados na parte que
fazia alusão a Jimmy Carter. Acílio Lara Resende pediu que ele gravasse depoimento – que foi
publicado no domingo seguinte –, no qual o deputado descreveu o episódio, e acrescentou:
O que me causa profunda estranheza, também, é o seguinte: por que é que não houve
assim tanto estremecimento na época em que Juraci Magalhães, representando o Brasil
como Embaixador brasileiro em Washington, fez aquela infeliz declaração de que o
que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil?

De qualquer forma, Genival Tourinho não foi cassado, e a censura perdeu força. Com
Jimmy Carter no poder, mudou de ares o quintal sul-americano.

Um certo Minhoca
Às voltas com a censura, que não nos deixava lamber nas páginas do jornal algumas de
nossas melhores crias, buscávamos assuntos que podiam ser publicados sem maiores
sobressaltos. Se nascesse em Minas uma galinha com três pernas e duas cabeças, haveria festa
na redação. Um acidente de ônibus que matasse vinte pessoas a 400 quilômetros de Belo
Horizonte era bom motivo para fretar avião e garantir boa cobertura, com detalhes exclusivos
da tragédia.
Os repórteres levavam o necessário para revelar as fotos e o aparelho de telefoto, que
as transmitia via linha telefônica. As imagens eram transmitidas diretamente para o Rio e dali,
por intermédio da Agência JB, para o resto do país – ou do mundo, dependendo da gravidade
do acidente. A notícia chegava à sucursal, em geral, por telefone, e seguia depois para a sede
por telex. Tínhamos um telex ponta-a-ponta, ou seja, ele ficava permanentemente ligado com a
sede, o que facilitava tremendamente nosso trabalho, numa época em que para fazer
interurbano era preciso o auxílio da telefonista e geralmente havia grande fila de espera.
Logo que fui contratado, vi-me às voltas com notícia daquelas bem ao gosto da
ocasião. Soube com exclusividade, na reitoria da UFMG, que professores da Escola de
Veterinária aguardavam, curiosos, o nascimento do filhote de uma tigresa no Zoológico da
Pampulha. Ela havia cruzado com um leão. Pelo menos em cativeiro, que sabiam, nunca havia
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nascido um filhote desse tipo, embora a possibilidade de o cruzamento ser fértil fosse aceita
por cientistas. Escrevi isso e mais alguma coisa, e o JB abriu espaço para a curiosidade.
O nascimento estava marcado para dali a uns dias. A primeira tarefa que me dava
diariamente o chefe de reportagem, Eduardo Simbalista, era conferir se o bicho nascera. O
tempo passava, e ficávamos impacientes. Os veterinários resolveram tirar a limpo, informando
que no dia seguinte seria feita uma cesariana na tigresa. Àquela altura, toda a imprensa estava
ligada no assunto. Um veterinário saiu encabulado da sala de cirurgia, e anunciou aos
repórteres:
– Não havia filhote!
Espanto geral. Ele aventurou uma explicação:
– Era uma gravidez psicológica.
Tudo culpa do leão...
Qualquer inauguração de ponte, de fábrica, de lançamento de projetos de investimento
era notícia publicável. A visita a Minas de algum ministro de Estado era acompanhada de
perto. Para recebê-lo na Base Aérea da Pampulha – os ministros viajavam em aviões da FAB –,
o governador Rondon Pacheco deslocava-se no carrão oficial, seguido de pelo menos quatro
batedores da PM em possantes motos com sirenes ligadas, mais uns dois automóveis da
segurança atrás e na frente. Certa vez, na estrada que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, o
próprio Acílio experimentou o risco de tentar, distraído como sempre, ultrapassar os batedores
e o carro do governador. Quase levou tiros. Salvou-o Abílio Machado Filho, secretário de
Governo, que estava com o governador e reconheceu o diretor da sucursal.
Por causa da sua sempre numerosa e ruidosa comitiva, Rondon ganhou o apelido de
Pavão Misterioso, inspirado numa música tema da novela Saramandaia, da TV Globo. O
apelido era divulgado apenas pelo colunista social do Jornal de Minas, Ildeu Chaves. Ele podia
publicar algumas coisas fora de nosso alcance, porque tinha apoio do patrão, Afonso Araújo
Paulino, o Minhoca.
***
Paulino comprou em 1973 O Diário, que pertencia à Arquidiocese de Belo Horizonte.
Mas não podia usar o título, mudado para Jornal de Minas, que foi vendido à Última Hora no
final da década de 90. Minhoca se tornou figura nacionalmente conhecida, por vários motivos.
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Um deles, por ter sido eleito presidente do Atlético mineiro, em disputa com Nélson Campos,
que tentava a reeleição. Na época, Fernando Lacerda escreveu no JB um perfil de Paulino. Um
dos entrevistados foi o bravo advogado Genival Tourinho. Ele disse que Minhoca assessorou
o DOI-Codi e foi apontado por ex-presos políticos, em 1969, como torturador, ao lado do
capitão João Câmara Gomes Carneiro e do tenente Marcelo Paixão Araújo. Paulino negava,
mas sem convicção, pois ele sabia ainda tirar proveito da fama de “amigo dos home”.
Em junho de 1979, Afonso Paulino foi apontado como mandante do seqüestro do
gerente da Halba Comércio e Indústria de Pedras Preciosas S/A, Jovelino Pego da Cruz.
Também esteve envolvido no episódio de falsificação, em 1982, de um jornal editado pela
arquidiocese paulistana, O São Paulo, para comprometer o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns,
um dos mais destacados adversários da ditadura. Antes disso, o Jornal de Minas deu um
tratamento pouco jornalístico ao episódio da morte de Wladimir Herzog, em 25 de outubro de
1975, o que provocou a saída indignada de 16 repórteres, para fundar o jornal alternativo De
Fato, sobre o qual já escrevemos.
***
De volta a Rondon Pacheco. Certa vez, veio ao Brasil, a convite de Nascimento Brito,
conhecido jornalista britânico do Times. O jornal londrino queria conhecer de perto o chamado
“milagre brasileiro”. O repórter soube que Minas Gerais era um dos estados que mais recebia
indústrias estrangeiras, e resolveu visitá-lo. Acílio fez o papel de cicerone. O presidente da
Associação Comercial de Minas, Adolfo Neves Martins da Costa, que viria a ser o primeiro
presidente da Fiat Automóveis, espantou-se ao saber que estava impossível marcar entrevista
com o governador, e tomou a si esta tarefa.
Entrevista marcada, Rondon apareceu com muito atraso, e parecia inquieto. A
conversa mal havia começado, ouviu-se do lado de fora do Palácio da Liberdade o som das
sirenes dos batedores. A banda da PM começou a tocar o Hino Nacional. Num ímpeto, o
governador levantou-se e saiu apressado, sem dar explicações ou se despedir do boquiaberto
jornalista do Times e do diretor da sucursal mineira do JB. E mais atônito ficou o britânico, ao
saber que a entrevista fora tão bruscamente interrompida por causa da chegada ao palácio do
ministro da Educação, coronel Jarbas Passarinho.
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Rondon estava aflito, porque, devido à insistência de Adolfo Neves, não pudera
receber o ministro no aeroporto, como era seu costume.
Mesmo sem a entrevista com o governador, o Times publicou página inteira sobre
Minas, um Estado que escancarava as portas aos capitalistas estrangeiros.
Em dezembro de 1973, ao despedir-se do governo, Rondon Pacheco visitou o Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais, onde o presidente Lúcio Assumpção relatou que as
aprovações de projetos financiados pelo BDMG superaram, no ano, Cr$ 1 bilhão (cerca de 154
milhões de dólares), contra Cr$ 230 milhões em 1971, e que a meta para 1974 era aumento de
50%. Meta excessivamente ambiciosa. Desde outubro daquele ano, a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) havia elevado o preço, provocando impacto na economia
brasileira, fortemente dependente do petróleo importado para movimentar sua frota de
veículos. Apesar disso, o PIB do país crescera 14% no ano, e era ainda forte o otimismo pelo
“milagre brasileiro”.
Um milagre de santo de pé de barro, que rachou com a crise do petróleo.
***
Em 1972, a Petrobrás havia importado 179 milhões de barris, ao preço médio de 2,83
dólares o barril (158 litros). No começo do ano seguinte, o barril custava 2,90 dólares. Em
setembro, pulou para seis dólares. Três meses depois, o governo estimava preço médio de oito
dólares para 1974, quando o Brasil deveria importar cerca de 250 milhões de barris, num total
de dois bilhões de dólares, equivalente a 20 a 25% do valor de todas as exportações brasileiras
previstas para o ano.
Os países mais responsáveis punham o pé no freio. Mas o general Ernesto Geisel tinha
outros planos para o Brasil, que continuou crescendo em ritmo acelerado e à custa do
endividamento externo.
Em janeiro de 1977, Geisel foi obrigado determinar o racionamento da gasolina e
proibir a abertura dos postos nos fins de semana e feriados. Criou também o empréstimo
compulsório de Cr$ 2,00 em cada litro de gasolina comprada, um empréstimo que, diga-se,
nunca foi pago. (Dono de automóvel nunca teve o mesmo poder de fogo dos banqueiros.)
Para aumentar a produção interna de petróleo, os investimentos da Petrobrás deveriam
alcançar no ano Cr$ 11 bilhões, um aumento de 100% em relação a 1976.
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Nada disso evitou as conseqüências amargas do segundo choque do petróleo, em fins
da década de 70, que enterrou o sonho dos militares de construir um novo império mundial,
com tecnologia nuclear adquirida a custos elevados da Alemanha. Com isso, o que Geisel
conseguiu foi despertar a desconfiança dos americanos em relação aos aliados do Exército
brasileiro no poder.
O que não deixou de ser positivo para o país, pois ajudou a derrubar a ditadura militar.

Pautas recorrentes
Uma vez por ano, a sucursal editava um suplemento especial sobre Minas Gerais. Nos
bons tempos do “milagre brasileiro”, chegou a ter 40 páginas. Metade delas, pelo menos, de
anúncios. O primeiro que editei tinha 32 páginas. O número foi diminuindo, com o passar dos
anos e o agravamento da crise do jornal e da economia brasileira, até Acílio desistir desse
projeto, em meados dos anos 80.
Entre os brasileiros adultos que acompanham o noticiário, todos ouviram falar,
repetidamente, de reforma tributária. Esse é um daqueles temas recorrentes na imprensa. No
suplemento publicado no dia 12 de dezembro de 1974, lá estava o assunto, na primeira página.
Dizia:
A reforma tributária é extremamente necessária neste instante de abertura política.
Esta, por sua vez, subentende a descentralização do Poder, que não existirá sem uma
efetiva autonomia dos Estados. Este ponto-de-vista é defendido, nesta décima quinta
edição consecutiva do Jornal do Brasil sobre Minas, pelos secretários da Fazenda e de
Planejamento, Márcio Garcia Vilela e Paulo Roberto Haddad. Eles querem, por
exemplo, que o ICM volte às origens, retirando-se dele gradativamente todas as suas
desonerações fiscais. A atual sistemática deixou os Estados em situação difícil,
necessitados que estão de investimentos maciços em favor da qualidade de vida de sua
gente.

Isso foi há mais de 30 anos, e continuamos a amassar barro igual e a pensar que
estamos a construir um Brasil melhor.
Em meados de 2003, o Congresso Nacional começou a discutir um projeto de reforma
tributária, apresentado pelo governo Lula. Se for aprovado um dia, quem sabe, possa mudar a
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situação descrita por Elio Gaspari, em artigo publicado pelo O Estado de S. Paulo, em agosto de
1995:
“No ano passado, quando o atual presidente era ministro da Fazenda e candidato do
Real, as montadoras de automóveis não pagaram um só centavo de imposto de renda.
(...) Nesse mesmo ano, de cada 100 brasileiros com patrimônio superior a US$ 1
milhão, 13 não apresentaram declaração do Imposto de Renda. De dez que
apresentaram, dois provaram-se isentos. Há no Brasil 42 milionários sem rendimentos.
(...) As pessoas jurídicas pagam, em média R$ 660 de IR por ano. (...) Entre 1970 e
1990, os impostos sobre renda, lucros e propriedades nos países da Comunidade
Européia ficaram numa média de 16%. No Brasil pararam em 5,6%”.

Naquele ano, o presidente era Fernando Henrique Cardoso e o real valia mais que o
dólar, que podia ser comprado por 95 centavos.
É interessante como a imprensa raramente divulga tais dados. Diante desse silêncio
cúmplice, pode chegar um dia em que os ricos ficarão livres, de vez, do pagamento de tributos.
Entre eles, os grandes empresários da própria imprensa.
***
No Brasil, existem temas importantes que se arrastam tão lentamente como os trens da
Ferrovia do Aço, que demoraram quase 20 anos para começar a rodar. O lançamento dessa
ferrovia foi uma daquelas festas dos tempos do “milagre brasileiro”, que faziam a alegria da
imprensa.
Notícia! Notícia!
O ministro dos Transportes era o general Dirceu Nogueira, que se orgulhava de ter
conquistado essa alta patente militar, não obstante ter pouco mais de um metro e meio de
altura. Pois ele se esticou, como galo na rinha, e quase tocou com o dedo em riste na ponta do
nariz de Luiz Fernando Perez, chefe de reportagem da sucursal do Estadão, que ousou,
durante entrevista coletiva no local em que se iniciaria a construção da ferrovia, perguntar se já
havia projeto básico de engenharia e recursos financeiros para a obra.
Como se viu mais tarde, não havia. A elaboração do estudo de viabilidade fora
anunciado pelo general em abril de 1974. Na época, Dirceu Nogueira dizia que a previsão de
custo da obra, por quilômetro, era de Cr$ 4 milhões (ou 610 mil dólares). Cinco anos depois,
em junho de 1979, o novo Ministério dos Transportes, Eliseu Resende, apresentou, como um
dos seus principais projetos, concluir essa ferrovia. Na época, apenas metade da terraplanagem
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estava concluída e somente 30% das obras de arte (viadutos, pontes e túneis) construídos.
Eliseu planejava gastar 916 milhões de dólares, em quatro anos, na construção da Ferrovia do
Aço, mas admitia: é grande desafio ser ministro quando falta dinheiro39.
Eliseu Resende ganhara fama de grande tocador de obras, nos dez anos, a partir de
1964, em que fora diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais e
do DNER (hoje Dnit). Formado em Engenharia pela UFMG, com doutorado em Matemática
pela Universidade de Nova Iorque, chegou a ter suas contas contestadas pelo Tribunal de
Contas da União, em setembro de 1975, por causa dos aditivos contratuais e da não publicação
dos contratos no Diário Oficial. Ele alegou que a autarquia era dispensada de publicação40.
Eram tempos bons para alguns segmentos da sociedade, como empreiteiros e bancos.
Em novembro de 1974, o Bradesco comemorava, num anúncio: “Ultrapassamos a cifra de 8
bilhões de cruzeiros em depósitos, ainda não atingida por banco privado brasileiro”. O
equivalente a mais de 1 bilhão de dólares. No mesmo ano, o governo se alegrava com as taxas
de desemprego apontadas pelo último recenseamento, que colocaram o Brasil em situação
privilegiada em relação às taxas existentes no mundo ocidental desenvolvido.
Bem, desde então, o desemprego aumentou muito, como também cresceu
exponencialmente o lucro dos bancos. Uma coisa estará ligada à outra?
Entretanto, em novembro de 1974, a sucursal do JB promoveu mesa redonda com
participantes do II Encontro Anual da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em
Economia, coordenado pelo secretário-executivo da Associação, professor Paulo Roberto
Haddad, que viria a ser ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. O Censo de 70
revelara taxa de apenas 1,4% de desemprego na força de trabalho urbano. Os professores
ouvidos pelo JB apontavam falhas na pesquisa e no próprio conceito de desemprego. O
professor José Hamilton Gondim Silva, do curso de mestrado em economia da Universidade
Federal do Ceará, pôs o dedo na ferida.
Ele disse:
– Segundo as nossas estimativas, o volume de desemprego, de subemprego e de
subutilização de mão-de-obra é de 21,97% da força de trabalho urbano marginal.
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Jornal do Brasil, 11/6/1979: “Eliseu Resende acha desafio ser Ministro quando falta dinheiro”.
Jornal do Brasil, 11/9/1975, pág. 2: “Resende cita ritmo de sua administração ao recorrer contra julgamento
de contas”.
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Os debatedores queriam que o critério usado para medição do desemprego no Brasil
fosse igual ao de outros países. Na época, reinava o ministro Delfim Netto, que manipulava e
definia de forma curiosa o que entendia ser a realidade demonstrada pela estatística:
– Se colocar uma pessoa com a cabeça num forno com 72 graus centígrados e os pés
na geladeira, com zero grau, essa pessoa terá temperatura média excelente! – afirmou ele certa
vez, num daqueles rasgos de humorismo ou sarcasmo.
Qualquer dos dois, a tirada do ministro deixava os torturadores num clima bem
confortável...
***
Na década de 70, os cursos superiores começavam a pipocar no interior de Minas,
principalmente no Sul do Estado. O ministro da Educação era o coronel do Exército Jarbas
Passarinho, que prometia criar a universidade aberta – uma ironia, naqueles anos de chumbo,
em que o Decreto-Lei 477, de fevereiro de 1969, tolhia qualquer vôo livre do pensamento no
ambiente universitário.
Apesar de demagógica, a promessa de Passarinho foi bem aproveitada por alguns
empreendedores, como o médico Lúcio Dias Vieira, diretor da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Machado, que admitiu, em entrevista41, em dezembro de 1973:
– Cerca de 70% dos nossos alunos, se fôssemos exigir freqüência, ficariam sem
condições de estudar.
Eram os chamados alunos de fins de semana, quase todos vindos de São Paulo, que
freqüentavam as faculdades de Machado, Varginha, Itajubá, Três Corações e Pouso Alegre.
Iniciava-se, gloriosamente, a picaretagem no ensino superior do país, e o governo propalava
aos quatro ventos o crescimento espantoso do número de universitários, enquanto deixava ao
abandono o ensino básico.
Como verifiquei in loco, havia mais vagas nessas faculdades pagas do que alunos. A de
Três Corações oferecera 400 vagas no vestibular realizado em 1973, nos cursos de Letras,
Estudos Sociais, Pedagogia e Matemática. Inscreveram-se 330 candidatos e todos foram
aprovados, porque ninguém tirou zero nas provas, segundo o diretor, padre Joaquim Carneiro.
Ao longo do primeiro ano, 10% desistiram. Faltou dinheiro para as mensalidades.
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Jornal do Brasil, 9/12/73: “Professor mineiro defende os alunos de fim de semana”
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Essa questão nunca deixou de ser notícia, num país que luta com as deficiências
crônicas no sistema educacional. Em outubro de 2003, os jornais informavam que o Ministério
da Educação havia autorizado o funcionamento de mais 607 cursos de nível superior, nos
primeiros nove meses do Governo Lula. No período, segundo o MEC, foram emitidos 202
autorizações e 405 reconhecimentos de novos cursos. Em 2002, foram autorizados 1.702
cursos, contra 778 em 2001, ano em que foi aprovado o Plano Nacional de Educação. Havia
40% de vagas em universidades públicas e 60% em privadas. Em 2002, a relação já era de 30 e
70%. Empresas como a Universo, da família do senador Wellington Salgado de Oliveira
(PMDB-MG), da base de apoio do governo, aproveitaram para abrir novas unidades em vários
estados.
E o ensino público de 1º grau que deveria ser universal e gratuito para todos os
brasileiros de até 14 anos de idade, conforme a Constituição em vigor (e na de 1937, primeira a
declarar que “o ensino primário é obrigatório e gratuito”), continua na pindaíba.

Espaço
Espa o nobre
Para fugir de inaugurações, acidentes, galinhas de três pernas (quem me dera!) e outros
assuntos permitidos ou que não criariam problemas com a censura, os repórteres batalhavam
por espaço no Caderno B, que se dedicava à cultura, meio ambiente, artes, ciência e a tudo
mais que extrapolasse os assuntos tratados geralmente pelo primeiro caderno. Havia espaço ali,
uma vez por semana, para a coluna Cães e Gatos, redigida pelo chefe do Serviço de Zoologia
do Jardim Zoológico do Rio, veterinário João Lacerda, e para a coluna de xadrez assinada pelo
campeão brasileiro Henrique Costa Mecking, o Mequinho, com jogos comentados de grandes
mestres brasileiros e estrangeiros.
Na sucursal, disputávamos o espaço do Caderno B. O repórter Gutemberg da Motta e
Silva publicou diversas reportagens sobre cenários e personagens de Guimarães Rosa e Carlos
Drummond de Andrade. Era grande a diversidade de assuntos que abordávamos, ao contrário
dos atuais segundos cadernos dos jornais. Acorrentados ao business pelo Deus Mercado – a
mais venerada divindade em nossos dias –, esses cadernos se limitam a divulgar espetáculos de
teatro, shows musicais, filmes, televisão e literatura.
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Ao fazer a pesquisa, para este livro, tive duas dificuldades. A primeira é que o arquivo
da redação, que havíamos organizado durante mais de 20 anos – e que era muito útil para
enriquecer nosso noticiário, pois tínhamos à mão boas referências de pessoas, empresas e
fatos, quando ninguém sonhava ainda com o Google – foi destruído em 1996, pouco depois da
reabertura da sucursal. A segunda dificuldade: o Arquivo Público Mineiro deixou de colecionar
o Jornal do Brasil, em 1979.
Fui salvo por algumas reportagens minhas guardadas em casa. Uma delas, sobre o
álbum Minas de Drummond, editado pela UFMG e lançado no Festival de Inverno de Ouro
Preto, com apenas 500 cópias xilográficas de gravuras autografadas a lápis pelos autores – os
artistas mineiros Yara Tupinambá, Wilde Lacerda, Haroldo Matos, Júlio Espínola, Jarbas
Juarez, Álvaro Apocalypse e Beatriz Coelho. Guardo ainda um exemplar do álbum de 80 x 50
cm, presente da Reitoria.42
A Pampulha, onde se localiza o campus da UFMG, era fonte inesgotável. A Pampulha
nasceu na década de 40 de um sonho do prefeito Juscelino Kubitschek de transformar a região
num ponto turístico de Belo Horizonte, com a ajuda do arquiteto Oscar Niemeyer, do
paisagista Burle Marx e do pintor Candido Portinari, entre outros. Na década de 70, porém, a
região reclamava do abandono, com suas magníficas mansões desvalorizadas, seus prédios
públicos decadentes e a lagoa poluída e malcheirosa. Virara um criatório de pernilongos. Uma
reportagem, publicada em 28 de janeiro de 1977, tinha título sugestivo: “Igreja da Pampulha –
Um tesouro arquitetônico e artístico mantido em franciscana pobreza”.
***
Outra reportagem, de setembro de 1975, foi pautada a partir de uma notícia de apenas
dois parágrafos publicada em primeira mão pelo Diário de Minas: um astrônomo amador que
morava numa fazenda em São Francisco de Paula havia descoberto uma estrela nova. Por isso,
sonhava ser o primeiro brasileiro a ter um astro batizado com seu nome. Mostrei a notícia a
Eduardo Simbalista. Meia hora depois, eu estava na estrada com o fotógrafo Waldemar Sabino.
A cidade contava com pouco mais de cinco mil moradores. O primeiro a quem
perguntamos sabia indicar o caminho para a fazenda de Vicente Ferreira de Assis Neto, o
astrônomo. Ele morava na antiga sede da fazenda com a mãe, Maria Estela, de 73 anos. A
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Jornal do Brasil, 27/7/73: “Minas de Drummond revisitada pela gravura”.
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fazenda tinha 500 hectares, mas a renda era pequena, como mostravam os buracos no reboco
do casarão mal conservado. Vicente recebeu-me bem, mas irritou-se quando mostrei a ele o
recorde da notícia:
– Pô, telefonei para esse jornal, e eles publicaram apenas isso aí? Ninguém dá
importância à astronomia neste país!
Depois de convencê-lo de que não era bem assim, tanto que eu viajara 180 quilômetros
para entrevistá-lo, ele se acalmou. Fomos conhecer o Observatório do Perau – como era
chamada a velha casinha onde ele guardava os dois telescópios, um deles de 310 mm e
aumento de 490 vezes, comprado em 1963. Uma caminhada agradável de uns dois
quilômetros, numa trilha margeada por pastagens e lavouras de milho.
Vicente era filho único, e jamais freqüentara escola. Foi alfabetizado em casa pela mãe,
que fora professora primária antes de se casar com um próspero fazendeiro. O menino
interessou-se pela astronomia lendo a coleção Tesouro da Juventude (eu também li, mas tinha
alguma coisa errada comigo – fui ser jornalista). Por causa desse interesse, aprendeu a ler em
francês, inglês e alemão, aprofundando-se também nos estudos de matemática.
Durante a entrevista, a mãe, já idosa mas com espírito lúcido e loquaz, revelou-se
desgostosa com a decadência da fazenda, desde a morte do marido. Apontando o quintal
decrépito, que se via pela janela da cozinha, ela lamentou:
– Aqui não temos mais nem laranja da terra!
O filho sorriu resignadamente (só Deus sabe quantas vezes ele ouvira antes aquela
queixa) e pilheriou:
– Coisas da terra, aqui, é meio difícil... O que tem é coisa dos astros!
Durante a viagem, como sempre fiz, fui escrevendo a reportagem com caneta Bic sobre
um bloco de papel pautado, ou seja, com 30 linhas numeradas, de 72 toques cada uma, para
facilitar o trabalho do diagramador. (Isso foi desaparecendo das redações, depois da chegada
dos computadores, e acho que não existe mais.) Meia hora depois de chegar à sucursal, o texto
havia sido enviado ao Rio pelo nosso telex ponta a ponta, que não necessitava de discagem
para fazer a conexão entre a sucursal e a sede. Uma foto seguiu no mesmo dia por telefoto.
Éramos uma sucursal bem equipada, uma das primeiras do país a ter um aparelho de
telefoto e um telex ponta a ponta. (Quando Tancredo Neves morreu, pelo menos um
correspondente estrangeiro foi lá para transmitir sua reportagem). Apesar disso, a publicação
de minha história com o astrônomo amador demorou cinco dias. Para enriquecer a
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reportagem, o editor do Caderno B havia encomendado artigo sobre as estrelas explosivas – as
novas – ao astrônomo-chefe do Observatório Nacional, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão,
homem impossível de ser apressado. Minha reportagem43 começava assim:
Em meio à roça de milho, destroçada, o homem magro assesta a mira de seu
telescópio. À noite, isolado – as vacas dormem no pasto ao lado – ele anotará,
cuidadosamente, durante horas, o desvanecer do brilho de uma estrela nova, na
Constelação do Cisne. Uma estrela que desaparecerá quase tão rapidamente como
surgiu, há alguns dias, após uma explosão que ocorreu, na verdade, milhares de anos
antes.
Na terra, a paisagem é de desolação: os talos partidos do milharal, a casinha
que já perdeu duas de suas quatro paredes, o baque do jatobá ao cair, desgarrado pelo
vento das noites de setembro. No céu, porém, há um astro que se consome. Uma
bola de fogo 50 mil vezes maior do que a do Sol, ainda incógnita. Mas que talvez
receba um nome bem mineiro – o de Vicente Ferreira de Assis Neto, o fazendeiroastrônomo que, provavelmente, a terá descoberto.
Uma estrela nova descobre-se por acaso, dirá Vicente de Assis Neto. O abrir
de uma janela de uma casa de fazenda, às 9 h de uma noite de 29 de agosto, um olhar
para o alto. Apenas isso. Desde que se conheça o lugar exato ocupado por 5 mil
estrelas visíveis a olho nu, de modo a que uma nova não passe despercebida. Fácil,
para o homem que começou, aos 16 anos, a plantar nos campos da noite. E que, aos
38, colhe a sua primeira estrela.

Acho que eu estava inspirado pelos ares do Observatório do Perau. Oito dias depois,
o JB publicou carta do leitor Cláudio Battaglia, de Ipanema, comentando:
No começo, e isso faz uns 10 anos, descobri que estava todo mundo maluco, menos
eu. Assim, foi com especial alegria que li no JB uma das melhores matérias que já
apareceram no jornalismo: a vida e obra do descobridor de estrelas, Assis Neto. Já
vendeu o carro e anda a pé. Mas descobriu uma estrela.

O comentário só não me deixou mais feliz porque, um dia antes, lera a informação, em
algum jornal, de que a nova havia sido batizada com o nome de um astrônomo japonês, que
fizera a comunicação oficial da descoberta um pouco antes de nosso astrônomo-fazendeiro –
que não tinha à disposição um telex ponta a ponta para enviar a comunicação!
Assis morreu de infarto, aos 68 anos, em sua fazenda, em 3 de novembro de 2004,
deixando viúva e cinco filhos. Eu estava editando o Caderno Minas do jornal Hoje em Dia e
redigi-lhe o necrológio. Em 1996, ele havia entrado no Guinness Book, como recordista em
observação de cometas. Entre 26 de agosto de 1957 e 12 de setembro de 1994, estudara 78
cometas, com suas observações publicadas em revistas de astronomia de todo o mundo.
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Em 1974, comecei a dar aulas de redação no curso de Jornalismo da Fafi-BH, hoje
Uni-BH, indicado por um dos professores, meu ex-companheiro de JB João Batista de Assis
Correa. Usei a nota do Diário de Minas e minha reportagem no Caderno B, para mostrar aos
alunos como o mesmo assunto pode ser tratado de formas diferentes, dependendo do
interesse do veículo e da sensibilidade do repórter e do editor. Usei o mesmo exemplo para
ensinar estagiários sob minha responsabilidade, nos 16 anos de JB e oito de Rádio Alvorada.
Pelas costas, devo ter sido tachado de vaidoso, por muitos deles, mas espero que
tenham aprendido a lição.
***
No Caderno B, ocorreu profunda mudança, em setembro de 1983, quando Zózimo
Barrozo do Amaral, numa daquelas lambanças provocadas pela necessidade de economizar,
passou a acumular as funções de colunista social e editor. O Caderno B voltou-se para a
cobertura da vida cultural do Rio. Com isso, a sucursal perdeu importante espaço no jornal.
Raramente voltamos a ter acesso a ele. Em março de 1986, quando Zózimo já não era o editor,
consegui publicar reportagem intitulada “O fracasso de uma utopia”.
Ela tratava do Conjunto JK, dois prédios no centro de Belo Horizonte, com 1.200
apartamentos e 6 mil moradores, que começara a ser construído com incentivo do governo de
Minas, como forma de promover a verticalização da capital. O governador era Juscelino
Kubitschek. Projetado em 1951 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que se inspirou nas teorias da
“coletivização do conforto” de Le Corbusier, o conjunto era, de fato, exemplo dramático do
equívoco sócio-econômico e arquitetônico de dois gênios.
A obra do conjunto parou num determinado ponto. Ainda inacabado, transformou-se,
durante alguns anos, numa espécie de gigantesco cortiço animado por centenas de “repúblicas”
de estudantes. Um desses, no final da década de 60 e começo de 70, era o meu colega no curso
de jornalismo José Silvestre Gorgulho, que levou para dormir lá uma noite o nosso paraninfo
de formatura, o indigenista Orlando Villas Boas.
O JK era um freqüentador eventual das páginas policiais dos jornais.

93

Lembranças
Lembran as dos anos de chumbo
Comecei a trabalhar, em 1965, na Refinaria Gabriel Passos (Regap), da Petrobrás, como
auxiliar de escritório. A obra estava ainda na fase de terraplenagem. Dois anos depois, passei
em mais um concurso, para Operador de Utilidades. Seis iriam fazer treinamento, em convênio
com o Sesi, na Escola da Cemig, para operar a Subestação Elétrica da refinaria. Entre estes,
José Serpa destacava-se pela idade – ele tinha mais de 30 anos. Não havia ainda a música a nos
dizer “não confie em ninguém com mais de 30 anos”, mas por alguma razão, desconfiávamos
dele.
Com o tempo, descobrimos que José Serpa havia abandonado o Exército no posto de
tenente e que, segundo ele próprio, era sobrinho de um oficial da ativa, o general Serpa.
Embora alegasse que saíra porque detestava a disciplina do Exército, não acreditávamos, pois
ele tinha hábitos bastante disciplinados. Ninguém deixaria por tal motivo uma promissora
carreira, muito valorizada naquela época, para ser operário numa refinaria de petróleo,
trabalhando em turnos diários de oito horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados,
vestindo uniforme de brim azul, capacete, botas de borracha e luvas de couro e ganhando no
máximo 10 salários mínimos, incluindo os adicionais de periculosidade, insalubridade e
trabalho noturno.
Armando Bernardes, Arthur Britto, Márcio Miranda, Tarcísio Moura e eu – os colegas
de Serpa – não tínhamos uma opção melhor, por isso estávamos ali, mas queríamos coisa
melhor. Um ano depois, todos, à exceção de Armando, um boêmio inveterado, já estávamos
fazendo um curso superior. O trabalho em turno tinha essa vantagem: podíamos estudar,
desde que os professores não fossem muito rígidos na aferição da freqüência. Durante o
trabalho, rotineiramente, podíamos ler e estudar, com interrupções de hora em hora para fazer
a leitura dos medidores de energia.
Serpa se formou em Engenharia de Operação, Arthur em Física, Márcio em
Matemática, Tarcísio em Engenharia Elétrica e eu em Comunicação Social. Os únicos que
permaneceram na Petrobrás foram Armando, que se aposentou como operador, e Márcio, que
foi trabalhar na área de informática na sede da empresa. Quando entrou para a Regap, Márcio
era campeão mineiro de xadrez. No Rio, foi campeão brasileiro.
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Nos estágios em Santos, quando trabalhamos na refinaria de Cubatão, e em Sete
Lagoas, onde inauguramos a nova Escola da Cemig, meu companheiro de quarto era José
Serpa. Sentia-me desconfortável. Não que desgostasse dele, pois era pessoa gentil e inteligente.
Simplesmente, não confiava em sobrinho de general. Sobretudo, quando ele vivia a puxar
conversa sobre Karl Marx e Frederick Engels, num tempo em que estes e outros autores eram
malditos e só mencionados entre amigos, embora fosse possível encontrá-los no recesso das
bibliotecas da UFMG. Principalmente a da Fafich, localizada no térreo de um prédio de oito
andares no Bairro de Santo Antônio, onde funcionavam os cursos de Ciências Políticas,
História, Sociologia, Psicologia, Letras e Comunicação Social.
Quando provocado por Serpa, não fugia da discussão, nunca me descuidando, porém,
de demonstrar forte ceticismo em relação às idéias de Marx, Engels e seus discípulos. Tinha a
impressão de que estava a me sondar. De fato, não era boa idéia ter um comunista em
condições de provocar blecaute na refinaria – o que, intencionalmente, eu nunca pretendi
fazer. Para ser comunista e se arriscar desse modo, seria preciso um homem cheio de certezas
– e o que jamais me faltaram foram dúvidas. Muitas.
Com o tempo, Serpa pareceu tranqüilizar-se a meu respeito, enquanto minhas
incertezas cresciam, à medida que avançavam minhas leituras de Jean Paul Sartre, Bertrand
Russell, Tolstoi, Victor Hugo, Marcuse, Alvim Toffler, Adam Smith, Aristóteles,
Schopenhauer, David Hume, Franz Kafka, Nietzche, George Orwell, John Locke, Stuart Mill,
Platão, Freud, Voltaire – tudo de trambolhão!
Um belo dia, numa época em que Ernesto Geisel era presidente da Petrobrás (havia
ainda o acento no a) e Costa e Silva fechava o regime com o AI-5, tivemos grande surpresa ao
chegar de manhã à refinaria e saber que, durante a noite, a sede do Sindipetro-MG, o nosso
sindicato, havia sido invadida por militares. Todos os diretores estavam presos e seriam
demitidos. Um interventor fora nomeado: José Serpa.
Em grande estilo, o sobrinho do general Serpa rasgava a fantasia de simples operador
de subestação elétrica!
Depois dessa experiência, nunca duvidei dos rumores de que em cada sala, na Fafich,
havia um agente secreto, encarregado de apontar alunos, funcionários e professores que, de
alguma forma, infringissem os vários dispositivos do Decreto-Lei 477, baixado em 26 de
fevereiro de 1969, com base no AI-5, de 13/12/68.
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O notório 477 punia com demissão professores e funcionários que participassem de
movimentos para paralisar a atividade escolar ou de atos “destinados à organização de
movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não autorizados”. Ficava também
proibido de se matricular em qualquer escola, durante os três anos seguintes à punição, o aluno
que usasse “dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou para praticar ato
contrário à moral ou à ordem pública”.
Se o DL 477 fosse levado às últimas conseqüências, a UFMG fecharia as portas e
entregaria as chaves ao ministro da Educação, coronel Jarbas Passarinho...
Na minha sala, havia um forte suspeito de ser o “araponga”: o delegado da polícia civil
mineira José Ribeiro de Carvalho. Mais velho do que nós, ele tinha dois irmãos delegados.
Eram os “Irmãos Metralha”. Deles estava livre o cofre do Tio Patinhas, mas ai de algum
suspeito de crime. Tinham fama, talvez imerecida, de atirar antes e perguntar depois. José
Ribeiro freqüentava nossas rodadas de cerveja no fim das aulas de sábado, sabia de nossos
temores e ironizava:
– Então, vocês acham que os home vão escolher logo um delegado de polícia pra esse
serviço?
Parecia, de fato, piada de português. Com o tempo, conquistou nossa confiança e
amizade. Tinha censo de humor e, quando ria, parecia sincero, ao contrário do tenente José
Serpa.
Orestes Gonçalves de Oliveira, um estudante tranqüilo e discreto, filho de família
abastada do Triângulo Mineiro, foi escolhido orador da turma, na formatura. Para nossa
surpresa, apareceu na solenidade, no auditório do Conservatório de Música da UFMG,
vestindo sandálias e roupa de hippie – o que nos lembrava um comportamento típico de agentes
infiltrados do Dops. A partir desse dia, alguns colegas mais neuróticos passaram a ver em
Orestes o terrível “araponga” que tanto temíamos.
Jornalista é bicho suspeitoso, e agora éramos um deles.
* * *.
No dia 23 de dezembro de 1977, inspirado pelo espírito de Natal, o governador
Aureliano Chaves, em entrevista ao repórter do JB Jadir Barroso, disse que a anistia aos
punidos pelo AI-5, “no quadro em que vivemos, é impossível”. Mas acrescentou: “Uma anistia
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parcial é possível e devemos evoluir para ela. Temos que ir criando condições para que isto
aconteça no futuro. Anistia ampla, envolvendo seqüestradores, não é possível”.
Um dos seqüestradores que esperavam pela anistia era o jornalista Fernando Gabeira,
que dera ao JB informações privilegiadas sobre o seqüestro do embaixador americano, como já
dissemos.
Aureliano Chaves, em 1975, havia nomeado um ex-exilado para presidente da
Fundação João Pinheiro, o professor de Física Nuclear da UFMG José Israel Vargas.
Comunista, ele havia se mandado para a França depois do AI-5, mas pôde voltar ao Brasil sem
maiores problemas, pois o presidente Geisel estava interessado em trazer de volta cientistas
que pudessem colaborar com o programa nuclear brasileiro. Em janeiro de 1977, com a criação
da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Vargas foi nomeado secretário, acumulando o
cargo com a presidência do Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec), que durante sua
gestão ganhou grande impulso.
Mal começava o ano de 197844, e o JB destacava na 1ª página: “Aureliano insiste na
anistia”. A sucursal voltara a entrevistar o governador, agora indicado candidato à vicepresidência na chapa do ex-chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), general João
Baptista de Figueiredo. Aureliano reafirmava a declaração feita na véspera de Natal, mas nada
mais quis acrescentar. Disse apenas:
– Minhas afirmações daquela época, eu as sustento na sua integridade.
Era o bastante para que o JB desse a notícia com destaque. Em Brasília, Figueiredo
admitiu que poderiam ser corrigidas “algumas injustiças porventura cometidas nesses 14 anos
de Revolução”. E o presidente nacional da Arena, deputado Francelino Pereira, afirmou na
saída de uma audiência com o presidente Geisel: “A revisão das punições é uma conseqüência
das reformas políticas conduzidas pelo senador Petrônio Portella”.
A semente lançada por Aureliano Chaves, quando sustentou que “não convém ao
Brasil separar irmãos”, começava a germinar. O escritor Guilherme Figueiredo, na saída de
uma visita ao candidato em Brasília, declarou na saída, referindo-se ao irmão: “Não tenha
dúvida, vai ser a pessoa que levará o Brasil a uma abertura”. Em Montes Claros, onde fora
inaugurar o novo prédio do Centro Regional de Saúde, Aureliano disse ao JB acreditar numa
maior abertura política no próximo governo. E depois de se reunir em Brasília com Geisel e
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João Baptista de Figueiredo, ele afirmou que o futuro presidente reveria as punições originadas
do AI-5.
Se uma borboleta, ao alçar vôo, pode mudar o rumo da história, tudo se torna
imprevisível, como disse o criador da Teoria do Caos. Talvez, aquela primeira manifestação de
Aureliano fosse o vôo de uma borboleta, embora a metáfora fique bastante prejudicada
quando se lembra que estamos falando de um homem – um alterofilista – de mais de 120
quilos. É melhor substituir vôo da borboleta por abano da orelha de um elefante...
***
Na Arena, além do general Figueiredo, havia outro presumível candidato a presidente
da República correndo por fora. Era o senador Magalhães Pinto. Francelino, ex-protegido
político do senador, estava preocupado com a possível divisão do partido. Ao rebater a crítica
do presidente da Arena, Magalhães Pinto afirmou45, em Belo Horizonte:
– Francelino não está acompanhando a minha campanha. Tenho dito sempre que meu
objetivo é exatamente a pacificação e a união não só da Arena, mas de todos os brasileiros. É
uma candidatura anterior à candidatura oficial. O deputado, na sofreguidão de prestar serviço,
está saindo fora da realidade.
E Francelino nem precisava se preocupar. A inferioridade do banqueiro Magalhães
Pinto nesse entrevero com um general quatro estrelas foi bem retratada, no dia 10 de fevereiro,
pela charge de Lan no JB. O senador escorregava, suarento, ao tentar subir num pau-de-sebo,
enquanto ao seu lado Figueiredo alcançava sorridente o alto do mastro, subindo por uma
escada. Uma semana antes, a Comissão Regional da Arena informara que havia recebido
declaração de todos os 50 delegados mineiros à Convenção Nacional sobre como votariam.
Apenas dois não apoiariam a chapa Figueiredo-Aureliano: Jairo Pereira da Silva, um
desconhecido chefe político do interior, comunicou que votaria em Magalhães Pinto; e o
deputado Silo Costa, um valente político de Salinas, disse que seu voto seria em branco.
Quanto à preocupação de Francelino sobre a divisão na Arena, talvez ele se inspirasse
em Barbacena, reduto dos Bias e Andradas, famílias que haviam governado o Estado em
épocas diferentes. O primeiro, cacique do PSD; o segundo, manda-chuva da UDN. Depois do
golpe de 1964, os dois – e seus descendentes e correligionários – entraram contrariados para o
45
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mesmo partido governista, pois a opção seria desastrosa: o único partido de oposição admitido
pelo regime, o MDB. Vivíamos então no chamado bipartidarismo. Em Barbacena, a divisão na
Arena era tanta, que o MDB, com apenas seis dos 15 vereadores, conseguira conquistar todos
os cargos na Mesa Diretora da Câmara Municipal, nas eleições realizadas no começo de
fevereiro. O candidato a presidente, Amarílio Augusto de Andrade, do MDB, vencera com
oito votos, contra seis (um vereador votou em branco) dados ao candidato da Arena.
***
A oposição à ditadura no Brasil perdia, por aqueles dias de 1978, um duro combatente.
Sábado de Carnaval, 4 de fevereiro, foi enterrado o corpo do jornalista e escritor Otto Maria
Carpeaux, que morrera de ataque cardíaco aos 78 anos. Carpeaux nasceu na Áustria. Chegou
ao Brasil em 1939, fugindo do nazismo. Cinco anos depois, naturalizou-se brasileiro. Ele
deixou, entre muitas outras coisas, esta frase:
– Não posso e não quero ser livre como intelectual quando existe a escravidão dos
outros.
Carpeaux foi comentarista internacional e editorialista do Correio da Manhã, de 1941 até
o fechamento do jornal. Em 1967, foi processado por causa do artigo intitulado “FMI – Fome
e Miséria Internacional”. Comecei a lê-lo quando terminava o ginasial em Lagoa da Prata e
assinava o Correio da Manhã, com parte do dinheiro que recebia costurando calças nas
alfaiatarias do Eurico, o Periquito, e do Luiz Duarte. O jornal chegava com dois dias de atraso,
mas, para mim, eram notícias fresquinhas. Outro colunista do jornal que eu também lia era o
esquerdista (acreditam?) Paulo Francis. Não me interessavam ainda as crônicas de Carlos
Heitor Cony, mas isso mudou após o golpe de 1964, quando ele se revelou um duro opositor
ao golpe, enquanto foi possível.
Mas estou divagando...
Em 1978, a ditadura retomava fôlego no Paraguai, com a reeleição, por mais cinco
anos, do general Alfredo Stroessner Matiauda, que governava o país, com mão-de-ferro, desde
agosto de 1954. Ele só foi derrubado do poder em fevereiro de 1989, num golpe chefiado pelo
pai de uma de suas noras, o general Andrés Rodriguez. Refugiou-se no Brasil, e morava com a
família numa luxuosa mansão do Lago Sul, em Brasília. O governo brasileiro sempre negou os
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pedidos de extradição feitos pela Justiça do Paraguai, que o acusava de ser responsável pela
morte de mais de 3 mil opositores.
Stroessner morreu em Brasília no dia 16 de agosto de 2006, de falência múltipla dos
órgãos, após operar uma hérnia, e foi enterrado na capital brasileira. Ele chegou ao generalato
aos 36 anos – foi o mais jovem general da América Latina. Estava pesando apenas 45 quilos ao
morrer, na mesma hora em que se inaugurava em Assunção o Museu das Memórias, numa casa
usada como centro de tortura de prisioneiros políticos. O centro foi criado em 1956, por
Stroessner. Ele foi um dos principais organizadores da Operação Condor, aliança das ditaduras
do Cone Sul e do Brasil para assassinar dissidentes políticos. O ditador paraguaio deu asilo
político a ex-colegas da América Latina, como Anastásio Somosa, e a nazistas, como Josef
Mengele, o Carrasco de Auschwitz, mas tinha o apoio dos Estados Unidos, pois havia feito do
anticomunismo a principal bandeira de seu governo.
Era mais um filho da puta – “but it’s our son of a bitch”, como diria o secretário de
Estado americano Foster Dulles.
***
No Brasil, a Igreja engajou-se, em 1978, na luta pela anistia. A Comissão de Justiça e
Paz da Arquidiocese de São Paulo, presidida por Dalmo de Abreu Dallari, lançou, depois do
Carnaval, campanha nacional de esclarecimento da opinião pública sobre a situação de 10 mil
brasileiros, a maioria vivendo no exterior, considerados indesejáveis pelo Governo. No dia 13,
a Igreja anunciou o lançamento de ação de denúncia, durante as missas, contra a injustiça
social.
Um dos mais importantes empresários mineiros, Murillo Mendes, do Grupo Mendes
Júnior, deu-me uma entrevista
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e, surpreendentemente, declarou: o Brasil não deve ter

governo anárquico e nem deve viver sob regime arbitrário. Defendeu eleições diretas, e
recomendou: “Em tudo que se faz, é preciso que se tenha eficiência. Mesmo em política”.
Não foi por isso, certamente, que a Mendes Júnior quase foi à lona alguns anos depois.
A luta pela anistia continuou ao longo do ano. Em junho de 1979, a Ordem dos
Advogados do Brasil insistia numa anistia “ampla e irrestrita”, no mesmo dia em que o ex46
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ministro do Exército Orlando Geisel era sepultado pelo irmão, presidente Ernesto Geisel, no
Cemitério Campo da Esperança, em São Paulo. General da linha dura, Orlando foi
homenageado na ocasião pelo futuro presidente da República, general Figueiredo: “Ele era
dotado de incomum fortaleza de espírito, generosidade de coração e firmeza de caráter”.
No mesmo dia, o JB publicava reportagem da sucursal mineira47 sobre um dossiê
assinado por mais de 50 médicos de Belo Horizonte. Eles acusavam um colega, Jean-Paul
Nicolas Seeburger, professor da UFMG, de ter participado, em 1971, de sessões de tortura no
Dops, com o objetivo de observar a resistência de presos aos diversos tipos de tortura e evitar
mortes acidentais. O documento havia sido divulgado durante debate sobre direitos humanos
promovido pelo núcleo mineiro do Comitê Brasileiro pela Anistia. Entre os acusadores, duas
ex-presas torturadas: a estudante de economia Maria Dalce Ricas e a psicóloga Emely Vieira.
Esta, na época da denúncia, era funcionária da Faculdade de Medicina da UFMG.
***
Poucos dias antes de o presidente Figueiredo enviar ao Congresso Nacional, em 1979,
o projeto de anistia, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema,
Luiz Inácio Lula da Silva, participou em Minas do seminário “Conjuntura e Novos Partidos”.
Discutia-se a reforma partidária, e Lula estava à frente dos planos para criar o Partido dos
Trabalhadores (PT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Na Nicarágua, a Frente
Sandinista de Libertação Nacional acirrava a luta nas ruas de Manágua para derrubar o ditador
Anastácio Somoza, 40 anos no poder com apoio dos Estados Unidos. Lembra a frase de
Foster Dulles? (“It’s a son of a bitch, but it’s our son of a bitch”.) Ele se referia a Somoza...
O JB cobria o levante na Nicarágua com os repórteres Sílio Boccanera e Carlos Rangel.
Em Minas, o repórter Geraldo Magela Guimarães, da sucursal, cobria o seminário “Conjuntura
e Novos Partidos”, em Ipatinga. No começo da madrugada, quando Lula finalmente discursou,
ele era o único repórter presente. Sua reportagem, redigida mais de dez horas depois, em Belo
Horizonte, destacava esta frase do líder sindical:
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É muito bonito fazer um documento manifestando apoio ao povo da Nicarágua, mas talvez
seria mais importante fazer aqui o que eles estão fazendo lá, pois não podemos continuar
somente como oposição teórica.

O texto foi distribuído à tarde pela AJB aos mais de cem clientes da agência no país.
Enquanto isso, Lula viajava de Ipatinga para Porto Alegre, onde foi recebido por repórteres
atrás da confirmação da notícia. Ele negou que houvesse dito aquilo. À noite, em telefonema
para a sucursal do JB em São Paulo, Lula disse que sua intenção não era pregar a guerrilha no
Brasil, mas aconselhar pessoas que desejassem ajudar a Nicarágua a “que fossem para lá”.
Antes desse telefonema, o editor-chefe, Walter Fontoura, ligou preocupado, por volta
das 7 da noite, e na ausência do diretor da sucursal, Acílio Lara Resende, falou comigo:
– Lula está desmentindo a notícia de vocês. Confira aí com o repórter. Se ele tiver
dúvidas, demita-o.
Geraldo já havia saído da redação. Não conseguimos localizá-lo, e nem as anotações
feitas por ele em Ipatinga. Walter Fontoura esperava resposta. Liguei por volta das 22 horas,
expliquei a situação e concluí:
– Eu confio no repórter.
Fontoura também resolveu confiar. A notícia teve chamada de primeira página no dia
22 de junho e ocupou um quarto do espaço da página 5, com um título provocador – “Lula
queria ver brasileiros imitando os nicaragüenses” – e três erros, ao afirmar: “O repórter
Roberto Magela, que fez a cobertura do seminário em Belo Horizonte, confirmou no entanto a
expressão usada pelo dirigente sindical”.
Nem o repórter se chamava Roberto nem fizera a cobertura em Belo Horizonte nem
chegara a confirmar a frase.

Verso e reverso
As sucursais do JB e do Globo tinham dificuldades, mais do que a do Estadão, para
segurar os repórteres no emprego, por causa dos baixos salários. Na época do “milagre
brasileiro”, as empresas estavam em expansão, havia necessidade de trabalhadores qualificados,
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mas os patrões no setor tradicional da imprensa eram ainda saudosistas do tempo em que os
trabalhadores nas redações encaravam a profissão como bico ou quase como sacerdócio.
Nos Estados Unidos, desde meados do século 20, como observou Jay Josen, num
artigo publicado pela revista Columbia Journalism Review, o jornalismo havia evoluído de um
negócio de baixo status, para uma profissão de alto status, na qual os repórteres empenhavamse em narrar a verdade de forma desinteressada e bem apurada, atendendo apenas ao direito do
público de saber o que acontece no mundo. Comportando-se desse modo, conseguiram
também se valorizar profissionalmente.
No Brasil, o jornalista ainda vale muito pouco, com as exceções de sempre. Em agosto
de 2003, o jornal Pauta, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas, revelou que a
estatal MGS publicara edital para contratar pessoal em regime CLT, para trabalhar para o
governo Aécio Neves, oferecendo os seguintes pisos salariais: ascensorista, 416 reais; analista
de comunicação/jornalista profissional, 391 reais.
A situação salarial no governo de Minas deteriorou-se muito, para todos os
funcionários. Em meados de 1975, quando fui convidado para ser assessor de imprensa da
Secretaria da Agricultura, não tive condições de recusar, porque ganharia quatro vezes mais
que no JB. (E não era nenhum absurdo o que ia ganhar lá: o equivalente a 12 salários mínimos
da época, ou pouco mais do que recebia como operador da Petrobrás) Antes, havia rejeitado
convite para uma assessoria na Belgo Mineira e para ser repórter na sucursal mineira da Veja e
na TV Itacolomy. Os editores ficavam de olho no pessoal do JB, que tinha fama de ser boa
escola de jornalismo.
Fiquei apenas oito meses fora do jornal. Voltei para ganhar um pouco menos, mas
estava onde queria. Minha passagem pela Secretaria da Agricultura mostrou-me a fragilidade do
governo em plena ditadura.
Essa fragilidade ficou clara, para mim, pelo comportamento da Secretaria frente a um
colunista social e corretor de publicidade do Jornal de Minas, Ildeu Chaves. Essa duplicidade não
era uma novidade em nosso jornalismo. Publicavam-se notas desfavoráveis e, em seguida,
alguém apresentava uma proposta comercial, com a sugestão implícita ou explícita de que,
aceita a proposta, daí em diante as notas seriam sempre favoráveis. O “jornalismo marrom”
não era praticado por aqueles nanicos, como pensava o presidente Geisel, mas por esse tipo de
imprensa bem estabelecida no mercado com apoio do governo.
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Um dos assessores do secretário Agripino Abranches Vianna fora comandante-chefe
da PM mineira, depois do golpe de 64. Amansado pela idade e pelo pijama, nem ele ousava
tomar providência contra o colunista. O secretário-adjunto, professor Paulo Caldeira Brant,
deu um jeito de atender a Ildeu Chaves. Reclamei, e ele explicou:
– O clima aqui na Secretaria, entre os funcionários, estava ficando muito ruim, por
causa dessas notas. A primeira coisa que o pessoal faz, ao chegar, é ler e comentar a coluna do
Ildeu Chaves...
Na semana seguinte, não hesitei ao receber de Acílio Lara Resende o convite para
voltar ao JB. Tempos depois, quando eu já era secretário da Redação, chega à sucursal um
homem de sandálias, barba por fazer, magro, pele tostada pelo sol – um autêntico roceiro.
Contou que a família havia perdido sua terra, no Norte de Minas. Como os vizinhos, sua
família fora considerada invasora de terras devolutas – ou seja, terras do governo. A Polícia
Militar, um dos braços armados da ditadura, encarregara-se de expulsá-la, sem levar em conta
que os antepassados daquele roceiro haviam vivido ali desde o século 19.
Foi desse modo que me vi cara a cara com o reverso de um dos meus releases na
Secretaria da Agricultura. Minha nota dizia que o governo de Minas estava vendendo, por
preços simbólicos, para grandes empresas, dezenas de milhares de hectares de áreas devolutas.
Nelas seriam desenvolvidos magníficos projetos de desenvolvimento agrário, como o Projeto
Jaíba. Na Secretaria e na Ruralminas, ninguém me informara que naquelas “terras do governo”
viviam famílias que precisavam delas para sobreviver. Ingênuo, eu imaginava desertas aquelas
regiões localizadas no próprio cenário de Grande Sertão: Veredas – ou perto dali.
Não sabia o que dizer àquele homem de 50 anos que, de chapéu na mão e lágrimas nos
olhos, lamentava-se:
– Lá, a gente era pobre, mas feliz!.
Escrevi a sua história, e o JB publicou.
Nessa passagem pela Secretaria da Agricultura, conheci pessoas talentosas, como o
próprio Agripino, que antes de morrer de enfarte havia sido um bom presidente da Companhia
Vale do Rio Doce. O chefe de gabinete da Secretaria, agrônomo Wellington Abranches de
Oliveira Barros, que virou escritor, era irmão de Agripino. O nepotismo não causava
estranheza, pois era hábito generalizado no governo. Também trabalhei ao lado de Benjamin
Salles Duarte, um agrônomo com vocação de jornalista, e com Márcio Meniconi, que fora
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chefe de reportagem na sucursal do Globo e cuidava para que os textos oficiais da Secretaria
fossem bem redigidos.
Na época, se alguém dissesse que, ao ser assessor de imprensa, eu deixara de ser
jornalista, eu teria discordado, ofendido – e estaria errado. Eu tinha orgulho de meus releases,
que eram publicados na íntegra pelos jornais locais e, por vezes, aproveitados, com alterações,
pelas sucursais...

Preocupação
Preocupa ão ambiental
Em abril de 1981, o físico austríaco Fritjof Capra, fundador do Center of Ecoliteracy,
apresentava em Berkeley, na Califórnia, seu segundo livro, O Ponto de Mutação. Afirmava que a
mudança do paradigma mecanicista para o ecológico já estava acontecendo “em nossas
ciências, em nossas atitudes e valores individuais e coletivos e em nossos modelos de
organização social”. No entanto, alertava:
Para que a nova consciência ecológica passe a fazer parte de nossa consciência
coletiva, ela terá que ser transmitida, em última instância, através dos meios de
comunicação de massa. Estes são atualmente dominados pelo mundo dos grandes
negócios, especialmente nos Estados Unidos, e seu conteúdo é devidamente
censurado. O direito de acesso do público aos veículos de comunicação de massa será,
por conseguinte, um aspecto importante da mudança social em curso.

Se a situação era essa nos Estados Unidos, no começo da década de 80, imagine-se o
que ocorria aqui na época do “milagre brasileiro”. Não havia qualquer preocupação com os
problemas ecológicos causados pela rápida expansão da economia. O JB era um dos poucos
jornais que abriam espaço para o assunto. Nossa sucursal tentava aproveitar esse espaço.
Afinal, cuidar do meio ambiente era uma forma de fugir do ramerrão dos temas explorados
geralmente pela imprensa.
Luiz Fernando Emediato fez uma série de reportagens sobre a destruição das grutas na
região de Lagoa Santa pelas fábricas de cimento. Na ocasião, instalava-se em Vespasiano, a 30
quilômetros da capital, a fábrica do milionário português Antônio Champalimaud, que fugira
para o Brasil depois da queda da ditadura salazarista. Em Minas, o empresário fora recebido
com tapetes vermelhos e generosos financiamentos do BDMG, no final do governo Rondon
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Pacheco, para montar a fábrica da Soeicom, inaugurada em dezembro de 1975. Os leitores do
JB devem ter-se indignado com o relato de Emediato, mas ficou por isso mesmo. Além de
destruir as grutas, a fábrica poluiu impunemente, por anos seguidos, a antes agradável cidade
onde nosso fotógrafo Waldemar Sabino e sua mulher, Zuleica, criavam a numerosa família.
Em 1981, quando Capra começava suas pregações ecológicas, as rochas da gruta da
Lapa Vermelha há muito se transformara em cimento. Século e meio antes, essa gruta fora
importante para o sábio dinamarquês Peter Lund. O governador Francelino Pereira não estava
nem aí para a arqueologia. O que queria era concluir logo, nas vizinhanças das grutas restantes,
as obras do Aeroporto Internacional de Confins, atual Tancredo Neves. Os ecologistas Célio
Valle, Hildeberto Mendes e Ronaldo Teixeira estavam preocupados com esse surto de
progresso. Temiam pelo futuro das grutas. Entre elas a Gruta da Lapinha, onde Peter Lund
achou o famoso “Homem de Lagoa Santa”. Sobre isso, o caderno de Turismo do JB publicou
em 1º de abril de 1981 uma reportagem de capa.
O jornal também deu grande destaque, em 1975, a um desconhecido prefeito de
Contagem, Newton Cardoso, eleito pelo MDB. Ele ousara anunciar o fechamento da fábrica
de cimento Itaú, grande poluidora de uma região habitada por gente pobre do município. No
dia em que, com apoio do governador Aureliano Chaves, a fábrica seria lacrada, o presidente
Geisel baixou decreto proibindo que estados e municípios fechassem qualquer indústria
poluidora. Isso passou a ser, até a Constituição de 1988, atribuição exclusiva do governo
federal.
Newton Cardoso vinha dando entrevistas diariamente, mas, naquele dia, ele sumiu.
Com muito custo, descobri seu paradeiro. Recusou-se, porém, a dar declarações. Anos mais
tarde, quando se candidatou a vice-governador de Minas na chapa de Itamar Franco, publicou
livro para rememorar o episódio, dando apenas a versão heróica da história – a do valente
prefeito que enfrentara grande indústria poluidora em plena ditadura.
***
Foi em meados da década de 1970 que desapareceu da paisagem do Triângulo Mineiro
uma das maravilhas da natureza, o Canal de São Simão. O leito do Rio Paranaíba estreitava-se,
súbito, e o caudal imenso de suas águas se precipitava, encachoeirado, no apertado e profundo
canal.
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A culpada pelo sumiço foi a Cemig, a grande propulsora do desenvolvimento mineiro.
Ela construía, em 1975, sua maior hidrelétrica, a Usina de São Simão, e convidou um repórter
do JB para visitar a obra. Mazico e eu embarcamos em avião da Cemig, acompanhados de um
assessor de imprensa. Ficamos hospedados no hotel da empresa, com direito de pescar, à
noite, no Canal de São Simão, que era muito piscoso e ainda não havia sido coberto pelas
águas, pois a barragem estava em construção. A reportagem saiu num domingo, 18 de maio.
O assessor responsável pelo convite ao jornal – e que não está mais na Cemig – viu-se
em apuros. Em vez de descrever a grandiosa obra e seus benefícios para a população, o
repórter deu atenção apenas ao aspecto negativo48. A legenda da foto principal – “O Canal de
São Simão, uma das maiores belezas naturais, será totalmente tragado pelas águas do Rio
Paranaíba nos próximos dois anos” – retratava esse aspecto, o que era também corroborado
pelo título da reportagem – “Usina de São Simão desaloja 25 mil pessoas” – e pelo primeiro
parágrafo, o lide. Ele dizia:
Os 25 mil moradores de Paranaiguara e São Simão, na divisa de Minas com Goiás,
convivendo há dois anos com o ronco das máquinas que erguem a barragem para a
gigantesca usina elétrica, não têm mais dúvidas sobre a inevitabilidade de se mudarem,
pois logo as águas do Rio Paranaíba estarão engolindo as duas cidades. O problema é
que eles não sabem ainda como construir suas novas casas. Não há pedreiros
disponíveis num raio de centenas de quilômetros. Os que existiam na região
escassamente povoada estão entre os 6 mil operários que trabalham na obra da
barragem hidrelétrica de São Simão, que, já a partir de 1978, vai gerar parte de sua
potência instalada de 2 mil 680 MW.

Foi em São Simão que tomei conhecimento, pela primeira vez, das mordomias
oferecidas pela estatal em suas casas de hóspedes, e que foram denunciadas nove anos depois,
numa série de reportagens, pela repórter da sucursal do JB Lúcia Helena Gazolla. Mais adiante,
contarei essa história.
Em novembro de 1974, o JB informava que uma das quatro colônias de pescadores
que existiam em Minas estava sendo reduzida a um amontoado de homens desesperados que
lançavam inutilmente as redes nas águas envenenadas do Rio São Francisco, em Três Marias.
O veneno vinha dos despejos da Companhia Mineira de Metais, do Grupo Votorantim, como
pude constatar de perto. A foto, porém, teve que ser feita de longe, porque não era permitida a
presença de repórteres na fábrica. Qualquer assunto incômodo era escamoteado.
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Jornal do Brasil, 18/5/1975, pág. 30: “Usina de São Simão desaloja 25 mil pessoas”
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Na Mannesmann, em Belo Horizonte, cheguei a ser insultado pelo engenheiro Antônio
Carlos Pereira Ratton, chefe da assessoria de imprensa e relações públicas, quando fui lá fazer
reportagem sobre poluição. Bateu-me com as portas da usina na cara, não sem antes dizer que
esse tipo de assunto era “coisa de chantagista”.
Se algum dia ler este livro, ele vai afirmar indignado:
– Eu nunca disse isso!
O problema com as ofensas é que o ofensor esquece logo. O ofendido, nunca!

Veredas mortas
Na década de 70, o JB publicou uma grande reportagem sem assinatura – mas que, por
certo, era de Gutemberg da Mota e Silva, pois somente ele se lembraria de introduzir no texto
uma citação de Guimarães Rosa – “estradas vão para as Veredas Tortas – veredas mortas”. Ela
denunciava a progressiva redução do volume dos rios na região dos cerrados mineiros. A
principal fonte da reportagem era o professor aposentado da Faculdade de Medicina da
UFMG Oswaldo Borges da Costa, então com 71 anos. Ele era médico conhecido e dono de
uma fazenda de 100 mil hectares em João Pinheiro, Noroeste de Minas.
O médico vinha-se preocupando, há 15 anos, com a morte das veredas ao longo da
BR-040. Nos 132 quilômetros entre Três Marias e João Pinheiro, ele contou cerca de 300
veredas, a maioria em processo de extinção, por causa das queimadas e da prática da
agricultura e do pastoreio em suas várzeas e do desmatamento de suas nascentes.
Criticou, na entrevista:
É um absurdo que em nenhum momento os técnicos preocupados com a redução da lâmina
d’água dos rios tenham apontado, entre as medidas para contê-la, a proteção das veredas, que
têm um papel importante no seu abastecimento, mas morrem facilmente.

Ouvido pelo repórter, o secretário da Agricultura, Agripino Abranches Vianna,
prometeu que as veredas seriam protegidas a partir de 1977, com a transformação em reservas
biológicas. Uma promessa difícil de ser cumprida, como registrou o JB, porque existem no país
milhares de veredas. De fato, elas continuam morrendo. E o fim de muitas delas foi
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determinado pelo Proálcool, lançado pelo presidente Geisel. Em junho de 197949, o governo
anunciou investimentos de 5 bilhões de dólares no programa, até 1985, para enfrentar a crise
do petróleo. O Proálcool não demorou a entrar em crise, por falta de dinheiro, mas até lá
tratores revolveram as veredas para transformá-las em canaviais, como ocorreu em Lagoa da
Prata, às margens do São Francisco, onde se localiza uma das maiores usinas de açúcar e álcool
do Estado. O dono da usina, Antônio Luciano Pereira, o famoso Lucianinho, chegou a desviar
o leito do rio, para secar uma lagoa e plantar cana no local, sem que as autoridades tomassem
qualquer providência contra ele.
***
Em 26 de dezembro de 1978, a reportagem de capa do Caderno B era da nossa
sucursal50. Quatro meses antes, o governo de Minas decretara a preservação da Mata do
Jambreiro, na Serra do Curral, em Belo Horizonte. Área rica em aroeiras, canelas, angicos e
candeias, ela abrigava 180 espécies de aves. A decisão foi tomada depois que a empresa
Minerações Brasileiras Reunidas (MBR), dona da área, havia desmatado um trecho, para
construir estradas e barragem de retenção de rejeitos da mina de Águas Claras. Os
ambientalistas protestaram e Aureliano Chaves tomou providências. Ele tinha sensibilidade
para assuntos de preservação. Sua fazenda, em Três Pontas, foi das primeiras a ter reserva
particular legalizada em Minas.
O governador conseguiu que a MBR assinasse comodato de 20 anos, para colocar sob
proteção do estado um total de 912 hectares. Em compensação, a empresa poderia explorar
tranqüilamente outra área de 700 hectares da mata, que guardavam sob o solo reserva de 280
milhões de toneladas de minério de alto teor de ferro.
É dando que se recebe, como ensinou São Francisco de Assis – e depois dele, com
mais ênfase, aquele bando que ficou conhecido como os “anões do Orçamento”, durante o
governo Collor. Aliás, um ensinamento inesquecível para boa parte dos políticos brasileiros.
***
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Jornal do Brasil, 7/6/1979, 1ª pág.: “Proácool aplica 5 bilhões de dólares até 1985”
Jornal do Brasil, 26/12/1978, Caderno B, 1ª página: “Mata do Jambeiro – Reserva em perigo, apesar da
proteção estatal”.
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No dia 25 de abril de 1975, Aureliano Chaves leu no Informe JB a seguinte nota:
“Na Serra do Cipó, em Minas Gerais, há um hotel chamado Veraneio. Foi construído
para que dele se visse a beleza da Serra. Agora, vêem-se 10 grandes rolos de fumaça
saindo de fornos de barro que fazem carvão com a mata dos cerrados do sopé. No
Governo tramita um decreto destinado a transformar a área em reserva biológica. Ou
o Governador Aureliano Chaves assina o decreto logo, ou não haverá biologia a
preservar”.

O episódio foi lembrado, em março de 2002, pelo editor da revista JB Ecológico, Hiram
Firmino, como exemplo de como a imprensa pode ajudar na preservação ambiental. Ele
começou como estagiário na sucursal do JB, mas se destacou como repórter do Estado de
Minas, de onde se licenciou, em 1985, a convite do prefeito Sérgio Ferrara, para ser secretário
municipal de Meio Ambiente da capital. Na volta ao jornal, Hiran passou a editar o caderno de
Ecologia. Foi demitido em 2002 e apresentou ao editor-chefe do JB, Ricardo Boechat, o
projeto da revista, que passou a ser editada pela própria empresa de Hiram Firmino. O jornal
acreditava, então, nas vantagens da terceirização. Hiram escreveu:
Os ambientalistas mineiros lutavam para salvar o que é hoje o Parque Nacional
da Serra do Cipó, cuja beleza e diversidade não encontram similar em nenhum outro
lugar do Planeta. Lutavam há anos em vão, denunciando o que podiam na imprensa
local.
Até que um dia, o biólogo Célio Valle, do Centro para a Conservação da
Natureza em Minas Gerais, me procurou no jornal Estado de Minas, onde eu trabalhava.
Ele estava desanimado:
– Já fizemos de tudo e o projeto do parque continua engavetado na mesa do
governador. Toda a Serra do Cipó está em chamas, de novo! Como sensibilizá-lo?
– Com uma nota no Informe JB, que todo político que se preza lê antes de
trabalhar.

De fato, Célio Valle procurou-me na sucursal do JB. Tentei convencê-lo que o melhor
seria fazer grande reportagem sobre o problema da Serra do Cipó.
Ele insistiu:
– Se sair no Informe JB, o governador vai tomar conhecimento.
Realmente, a coluna era a mais lida do jornal. Importantes jornalistas brasileiros foram
seus redatores. Um deles, Walter Fontoura, por duas vezes: na década de 60 e no começo deste
século. Da última vez, re-introduziu o hábito de chamar as pessoas de senhor. Ficou esquisito.
Entre outros, foram editores do Informe JB Cícero Sandroni, Elio Gaspari, Marcos Sá Corrêa,
Anselmo Góes e Marcelo Pontes.
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Dias depois de publicada a nota, Célio Valle voltou feliz à redação. Mostrou-me xerox
do despacho do governador, escrito a caneta, abaixo de recorte da nota redigida por mim: “Ao
Secretário de Governo. Desejo assinar o decreto a que faz referência o Informe JB
imediatamente. Aureliano Chaves. 25.4.75”.
Não demorou, e o decreto foi assinado. Uma coisa, porém, é criar um parque estadual
no papel; outra, torná-lo realidade. Para isso, seria preciso vencer toda a burocracia e contornar
o problema crônico de falta de dinheiro para indenizar os donos dos 27.600 hectares de terras
que constituem aquele parque.
Cinco anos depois da criação legal do parque, Célio Valle era representante dos
ecologistas no Comitê de Política Ambiental (Copam), órgão do governo de Minas, e ainda
batalhava pelo seu projeto. Em abril de 1992, outro repórter da sucursal, Fernando Lacerda,
observou que o parque não saíra ainda do papel, embora estivesse no roteiro do ecoturismo.
Aureliano perdeu a paciência. Aproveitou que tinha prestígio no governo federal e, em
25 de setembro de 1984, foi criado o Parque Nacional da Serra do Cipó, que ajuda a preservar
a vegetação exuberante da antiga Serra da Vacaria, as suas cachoeiras, rios, canyons e cavernas,
muitas delas desbravadas pelos aventureiros que saíam do Rio em busca de diamantes na Vila
do Serro Fino (Serro, hoje) e no Arraial do Tejuco (Diamantina). É daquele tempo uma estrada
de pedra construída, por escravos, na região de Mãe D’Água e da cachoeira Véu de Noiva,
muito visitadas por turistas.

Olho vivo
Por causa da defesa do meio ambiente, o jornalista Nairo Alméri perdeu bom emprego
na Companhia Vale do Rio Doce.
Gaúcho de São Borba, terra natal de Getúlio Vargas e João Goulart, mudou-se para o
Rio de Janeiro, onde se formou em jornalismo em 1976, na Estácio de Sá. Dois anos antes,
fora contratado pelo Jornal do Comércio, para a editoria Internacional. Em 1978, começou a
trabalhar para a Vale, como freelance. Havia promessa de ser contratado, logo que o novo
presidente da estatal, Eliezer Baptista da Silva, assumisse o cargo. Enquanto esperava, veio
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para Minas, onde a empresa concentrava ainda as atividades de mineração. Só no ano seguinte
seria lançado o Projeto Carajás, no Sul do Pará.
Um dia, Nairo se encontrou, no Rio, com um conhecido, o jornalista Maurício Azedo,
que se ofereceu para apresentá-lo à sucursal do JB, onde, imaginava ele, poderia trabalhar
como freelance enquanto esperava a nomeação na Vale. Azedo recorreu a Alberto Dines, que
estava na chefia da sucursal da Folha de S. Paulo no Rio e era amigo de Acílio.
Dines, que nunca havia pedido favores a Acílio nos doze anos que comandara a
redação do JB, atendeu à solicitação de Azedo, por vias transversas. Quem fez o pedido ao
diretor da sucursal mineira, apresentando-se como amiga de Nairo, foi uma jornalista e
escritora carioca, de cujo nome ele não se recorda.
O primeiro trabalho de Nairo como frila no JB foi sobre a cidade de Itabira, onde, 77
anos antes, nascera Carlos Drummond de Andrade. Amargurado, o poeta dizia que Itabira
tinha 90% de ferro nas calçadas e 80% de ferro nas almas. Nairo não se abateu por isso.
Escreveu umas seis laudas, que reduzi, com meu poder de copidesque, para três. Nairo voltou
a Itabira, em companhia de Mazico, para as fotos. Era uma boa reportagem, e foi capa do
Caderno B, no dia 16 de abril de 1979. Título: “Itabira – A cidade assassinada pela extração do
minério”.
O JB assinou a reportagem e, para azar de Nairo Almeri, naquele mesmo dia havia
chegado à mesa do novo presidente da Vale a proposta de sua nomeação. Alertado por um
assessor, Eliezer jogou-a no lixo. Mas o repórter acabou contratado pelo JB. Depois,
convidado por Eduardo Simbalista, foi trabalhar como repórter especial na TV Globo.
Quando Simbalista foi promovido para um cargo no Rio de Janeiro, Nairo não gostou do
sucessor dele e voltou, em maio de 1981, ao jornal.
No ano seguinte, a Cemig levou vários repórteres para verem a operação Arca de Noé,
destinada a salvar animais na área que seria inundada pela barragem da hidrelétrica de
Emborcação, no Triângulo Mineiro. Do JB, foram Nairo e Mazico. Em Araguari, os dois
embarcaram num helicóptero da Cemig que os levaria à usina. Mas, no caminho, viram que em
determinado ponto o leito do Rio Paranaíba estava quase seco e que centenas de homens e
máquinas estavam garimpando ali. Nairo pediu ao piloto para pousar, alegando que dali
poderiam acabar de chegar a pé ou de carona. E descobriu que o maior garimpeiro era o
prefeito do município goiano de Catalão. Ele usava máquinas da prefeitura para revolver o
leito do rio. No dia seguinte, enquanto todos os jornais e televisões falavam da Arca de Noé, a
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principal reportagem do enviado do JB era o garimpo ilegal feito nas barbas do governo. A
história do salvamento dos animais, que Nairo apurou com a assessoria da Cemig, entrou
como retranca.
Chico Pinheiro, que era então o repórter especial da TV Globo em Minas, recebeu
puxão de orelha do diretor Alberico Souza Cruz – e a orientação, estendida a todos os
repórteres: em qualquer cobertura conjunta, fiquem ligados aos repórteres do JB, para evitar
furos.
Roberto Marinho odiava furos dados pelo principal concorrente do Globo.

Fracassos
Aureliano Chaves deixou o governo de Minas pouco antes de terminar o mandato, para
cumprir o ritual “democrático”, pois era candidato à vice-presidência na chapa encabeçada
pelo general João Baptista de Figueiredo.
Durante alguns meses, até a posse de Francelino Pereira, o vice-governador Ozanam
Coelho assumiu o poder, e apresentou balanço magnífico da economia mineira. Entre outros
dados, disse que, enquanto a arrecadação do ICMS crescera 13% em termos reais no Brasil, no
período de 1974 a 1977, em Minas havia crescido 37%. Nos últimos oito anos, o orçamento do
Estado havia aumentado mais de 20 vezes.
Nesse período, centenas de indústrias foram atraídas para Minas. Num Suplemento
Especial do JB, em novembro de 1978, Ozanam destacava a presença recente em Minas da
Krupp, em Betim; da F. L. Smith, em Varginha; da GM Terex, em Belo Horizonte; da Almec
Peugeot, em Montes Claros; da Cimetal, em Barão de Cocais; e do Grupo Ometto, na Jaíba. A
atração dessas indústrias, com generosos incentivos fiscais e apoio financeiro dos bancos
oficiais, ocorrera nos governos Rondon Pacheco e Aureliano Chaves, que pouco antes de sair
levou para Itajubá a montadora de helicópteros Helibrás. Aureliano havia se formado na
Escola Federal de Engenharia de Itajubá.
Praticamente todos esses projetos fracassaram, nos anos seguintes. Os que sobraram –
Fiat Automóveis, Açominas, Siderúrgica Mendes Júnior, Cenibra, Helibrás, Arafértil e Valep –
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tinham em comum a grande participação acionária do Estado, que depois vendeu suas ações à
empresas privadas, geralmente com grande prejuízo.
Para cada indústria que se inaugurava, uma festa. Na inauguração da Arafértil, em
Araxá, por exemplo, estiveram presentes o presidente Geisel, o governador Ozanam Coelho, o
ex-governador Aureliano Chaves e o governador indicado Francelino Pereira. E grande
comitiva de repórteres que viajavam de graça em aviões do governo.
Era um tempo de se pensar grande. A Mannesmann, que produzia em fins de 1978
cerca de 600 mil toneladas de aço lingotado por ano, prometia chegar a 1,8 milhão. Na
realidade, desativou o lingotamento convencional e a laminação de barras, abandonou a linha
de aços especiais e concentrou as atividades na produção de tubos sem costura. Em 2001,
vendeu apenas 418 mil toneladas.
Em janeiro de 1977, começava a terraplenagem, em Ouro Branco, para a construção da
Açominas, que prometia produzir 2 milhões de toneladas de aço em 1980. Só começou a
vender aço seis anos depois e, em 2002, o melhor ano de sua história, não vendeu mais que 2
milhões de toneladas, para uma capacidade instalada de 3 milhões.
O Grupo Ometto, premiado com 30 mil hectares de área irrigável na Jaíba, a preço
altamente subsidiado, prometia produzir 485 mil litros de álcool por dia. Nada produziu, pois o
projeto não saiu do papel, e a terra foi recomprada por alto preço pelo governo de Minas, na
década de 90. Sobre isso, falarei mais à frente.
***
A moeda da megalomania tinha outra face, manifestada pela tentativa obsessiva de
ocultar os fracassos. E não eram poucos os que varriam seus problemas para debaixo do
tapete, como mostra a reportagem produzida pela sucursal em abril de 1974 e que começava
deste modo:
Na Fazenda da Jaguara, que foi uma das mais importantes de Minas, a entrada é
proibida a todos os que se preocupam em defender a arquitetura rural mineira dos
séculos XVII e XVIII, hoje em franca decomposição. Motivo da proibição: sua imensa
capela, com sobreporta e altares do Aleijadinho, foi transformada em celeiro e
depósito de arreios.

No mesmo dia, o Informe JB registrava:
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Com a entrada em vigor no próximo dia 1º de julho do novo Código Penal, os
brasileiros ganharão um novo direito – o da sua própria intimidade. Quem se
considerar prejudicado por ter sido fotografado na intimidade, através de teleobjetiva,
ou pela divulgação de conversas particulares, captadas em extensões telefônicas ou
gravações secretas, poderá acionar judicialmente os responsáveis. Inexistente em nosso
Código Penal até agora, esse crime, típico de sociedades afluentes e sofisticadas, será
punido com até um ano de prisão.

Curiosamente, isso representava um refrigério no sufocante ambiente de
“arapongagem” em que vivíamos desde o AI-5. Mais curioso foi a tentativa feita em setembro
de 1975 de ocultar a miséria brasileira dos olhos de 5 mil agentes de viagem dos Estados
Unidos e Canadá que se reuniriam no país durante o Congresso da ASTA (American Society
of Travel Agents)51. O diretor de Turismo da Embratur, Roberto do Amaral, foi à Assembléia
Legislativa de Minas, para divulgar o congresso. O JB acabara de revelar:
O presidente da Comissão de Turismo da Associação Comercial, Sr. Erich Baumeier, prometeu
que a entidade vai se empenhar para que a Febem e o Juizado de Menores recolham todos os
menores abandonados.

Pressionado pelos repórteres mineiros, o diretor da Embratur discordou dessa
providência. Disse que não havia necessidade de colorir nossas cidades e esconder nossa
realidade dos olhos dos agentes de viagem. Era preciso, apenas, “mostrar esse país magnífico,
receptivo, jovial, exótico, diferente, de choques e contrastes de paisagens”. Amaral informou
que, em 1974, o Brasil recebera apenas 0,5% do fluxo internacional de turistas, ou seja, cerca
de 450 mil turistas, contra 30 milhões que visitaram a Espanha naquele ano. Além disso, o
Brasil registrara déficit de 350 milhões de dólares em sua conta-turismo.
Ainda não se falava, naquela época, de turismo sexual. Mas, mesmo agora, quando o
turismo se transformou numa das mais importantes atividades econômicas do mundo, ele
representa apenas 2% do Produto Interno Bruto brasileiro, contra 12% na Itália, 14% na
França, 14% e 19% na Espanha. Esse desempenho medíocre não decorre da beleza de nossas
mulheres, da exuberância de nossas matas e do calor de nossas praias, mas sobretudo, da
violência provocada, principalmente, pela péssima distribuição da renda.
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Jornal do Brasil, 12/9/1975, pág. 13: “Mineiro quer esconder os menores abandonados quando a Asta
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Cem anos de perdão
Chico Pinheiro passou a trabalhar na sucursal do JB em janeiro de 1977, pouco depois
de ter começado a carreira como repórter da Rádio Jornal do Brasil, em Belo Horizonte. O pai,
Antônio Pinheiro, alugava frotas de carros para a Açominas e outras estatais e se destacava por
suas obras sociais na arquidiocese. Foi eleito vereador de Belo Horizonte e deputado estadual.
O filho era também muito religioso, contava com boas fontes dentro da igreja católica. Ele
cobria essa área, considerada importante para o jornal da condessa.
Além da religiosidade da proprietária, havia outra razão para que o jornal abrisse espaço
à igreja, como expõe Elio Gaspari em A Ditadura Escancarada. A partir de 1970, a hierarquia
católica brasileira deixou de apoiar a ditadura. Era a única instituição importante do país que
não se acertava com o governo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que em
junho de 1964 apoiara com entusiasmo o golpe militar, se distanciava agora do regime. Este
não podia calar vozes como a do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, do
arcebispo de Belo Horizonte, Dom João Resende Costa, e do secretário-geral da CNBB, Dom
Aloísio Lorscheider, entre muitos outros bispos e padres.
Alguns bispos, no entanto, não retiraram apoio ao governo militar. Um dos mais
proeminentes era o arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo de Proença Sigaud. Fizera parte
dos “Novos Inconfidentes”, um grupo de conspiradores que se reunia no edifício Acaiaca, sob
orientação do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e Escola Superior de Guerra,
para articular a queda de João Goulart – ou a morte do presidente, como revelou52 em janeiro
de 1977, em entrevista, o general José Lopes Bragança, assessor do presidente da Fiemg, Fábio
de Araújo Motta. Os dois foram conspiradores em 1964.
O general Bragança participara ativamente do golpe contra Jango. Ele estava lotado no
Serviço de Informações do Exército, quando Jânio Quadros renunciou, em agosto de 1961.
Homem magro e alto, com um ar quixotesco, o general cultivava uma barba branca e impunha
respeito. Ele tinha um arquivo pessoal que guardava em seu modesto apartamento do Bairro
Funcionários, dentro de uma caixa de madeira. Na tampa da caixa, mandara gravar a palavra
“Gurilândia”. Era uma referência, bem-humorada, ao apelido de “gorilas” que os opositores da
ditadura pespegavam nos militares. Na caixa estavam fichas com os nomes dos 71
52
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“revolucionários da primeira hora”. Na lapela do paletó, o general ostentava, orgulhoso, um
distintivo da Ordem dos Gorilas.
Em sua entrevista, o general revelou que à época em que se conspirava a derrubada de
Jango, o cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, Herbert Okum, sempre que podia
entrava em contato com os conspiradores.
– Certa vez, tive a impressão de que ele trazia dinheiro em uma mala – apimentou o
general, sem entrar em detalhes sobre o financiamento do movimento.
Bragança revelou, porém, ter procurado o embaixador da França no Brasil, M.
Louzada, a quem teria revelado os planos para a deposição do presidente Jango Goulart.
“General, no que o senhor precisar, pode contar comigo”, teria afirmado o embaixador
francês. Na época, a França era presidida, desde 1958, pelo general Charles de Gaulle, a quem
é atribuída a frase "Le Brésil n’est pas um pays sérieux" (O Brasil não é um país sério). Ela teria
sido proferida no ápice da chamada Guerra da Lagosta, que começou em 1961. O governo
brasileiro proibiu os barcos franceses de pescarem o crustáceo em nosso litoral, na parte que ia
de Pernambuco ao Ceará. Para a liberação da pesca, o governo francês se baseava na
Convenção de Genebra, de 1958. Mas nem a França nem o Brasil a assinaram. Tentando uma
reaproximação, Jango Goulart convidou o general De Gaulle a visitar o Brasil, mas ele só aqui
pisou em 13 de outubro de 1964, no governo do general Castelo Branco. Era a primeira vez
que um chefe de Estado francês visitava o Brasil.
Naquela entrevista do general Bragança, o ponto de maior impacto foi esta declaração:
Se João Goulart não tivesse sido deposto em março de 64, teria sido vítima de um
atentado, aqui, em abril, durante um comício programado para o dia 21. Havia três
linhas de ação estabelecidas pelos conspiradores da Revolução. O palanque em que ele
estaria seria dinamitado por um teco-teco em vôo rasante. Se falhasse, Jango e seus
auxiliares seriam metralhados e, se até isso não desse resultado, seriam alvejados à
distância com armas de precisão.

Segundo Bragança, o grupo de conspiradores era formado por empresários (entre eles,
Flávio Castelo Branco Gutierrez, sócio-fundador da Construtora Andrade Gutierrez), militares
do Exército e da PM, profissionais liberais, grandes fazendeiros e religiosos.
O mais proeminente entre esses religiosos era o arcebispo de Diamantina. Nos anos
que se seguiram ao golpe, Dom Sigaud esteve sempre vigilante, para que nunca se esquecessem
dos “ideais da revolução” – em resumo, a luta contra o comunismo. Em fins da década de 70,
no relativamente ameno clima de abertura política promovida pelo presidente Geisel, o
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arcebispo irritava-se com alguns colegas progressistas, aos quais tachava de comunistas. Não
acreditava em mudanças na igreja, apesar dos movimentos feitos pelos papas João XXIII e
Paulo VI. Tais mudanças e suas conseqüências foram comentadas em entrevista, em janeiro de
1977, pelo deputado arenista Paulino Cícero de Vasconcelos, futuro secretário da Educação de
Minas no governo Francelino Pereira53. Ele disse:
Há certos agentes do Governo que ainda não entenderam a nova postura da Igreja em
relação a uma concepção do homem integral baseada na fé de Cristo encarnado, e há,
por outro lado, uma parte do clero que não compreende a missão do Estado na
manutenção da ordem pública.

Bem mineiro, esse Cícero: uma no cravo, outra na ferradura.
Dom Sigaud escreveu carta a Paulo VI para denunciar um comunista: o bispo Dom
Pedro Casaldáglia. Provavelmente, o Papa, que se encontrara pouco antes com o prefeito
comunista de Roma, Carlo Giulio Argon, para fazer um pacto em prol do progresso da cidade,
não deu qualquer importância à carta – se é que a leu. Para nós, porém, era notícia. Chico
Pinheiro soube, por uma fonte na igreja, da existência da denúncia contra o bispo de São Félix
do Araguaia. Eu chefiava a redação, nas férias de Eduardo Simbalista, e autorizei a viagem dele
a Diamantina. De lá ele ligou, para informar que o arcebispo negava a existência da cartadenúncia, acrescentando porém:
– Eu vi uma cópia da carta sobre a mesa do secretário dele!
– Então, dê um jeito de apanhar essa cópia. Se for preciso, roube!
Ele exclamou:
– O quê?
– Rouba, pô!
E desliguei, para enfatizar a ordem. Eu estava errado, mas não tinha medo do inferno e
racionalizava, com os meus botões: “Quem rouba de Dom Sigaud tem cem anos de perdão”.
O arcebispo era um defensor dos ricos; Chico Pinheiro podia ser um Robin Hood... Pouco
depois, ele ligou:
– Roubei a carta! A culpa é sua, você é quem vai pro inferno...
Por telefone, ditou-me toda a carta, que foi publicada na íntegra. A reportagem
mereceu manchete na primeira página do jornal. No dia seguinte, Chico Pinheiro foi enviado
de avião a São Felix do Araguaia, no Mato Grosso, para entrevistar o bispo acusado.
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Anos depois, quando trabalhava na TV Globo, Chico Pinheiro narrou o episódio à
revista Imprensa, dando, porém, uma outra versão: havia convencido o secretário do arcebispo a
ceder-lhe cópia da carta...
***
Para o lugar de Eduardo Simbalista, que saiu no começo de 1978, Acílio convidou
Sebastião Martins. Formado em Direito, ele havia editado, no Estado de Minas, a série sobre a
rodovia Transamazônica que deu ao repórter Lincoln Gonçalves o Prêmio Esso de Jornalismo.
Agora era redator da Asa Publicidade, mas não resistiu ao apelo. Porém, seu entusiasmo durou
pouco, e logo estava de volta à publicidade. Em 2005, passou a fazer uma crônica diária no
jornal Hoje em Dia.
Antes de sair, Tião Martins convenceu o Acílio de que eu, com seis anos de profissão,
já podia assumir a chefia da redação. Com esse aval, fui nomeado no dia 25 de agosto de 1978.
Agora era a minha vez de pedir que Gutemberg da Motta e Silva voltasse à chefia da
reportagem, o que foi aceito pelo diretor da sucursal, embora ele avaliasse que Gutemberg
fosse melhor repórter do que chefe.
De qualquer forma, iniciava-se um novo ciclo de grandes incertezas. O jornal dava
sinais de crise. Meu novo salário representava apenas 63% do que ganhava Eduardo Simbalista
no mesmo cargo, o que só vim a descobrir muito depois. Levei bem mais tempo – e o fiz
somente em começos de 2004, ao ler análise do historiador britânico Eric Hobsbawm – para
descobrir que o mundo havia deixado para trás, por volta de 1973, a Era de Ouro. Estávamos
mergulhados naquilo que o historiador chamou de Décadas de Crise.
Em seu livro Vida de Repórter (2002), José Maria Mayrink fala da experiente equipe de
jornalistas que encontrara na sucursal: Simbalista, Jadir Barroso, Gutemberg, Emediato, Chico
Pinheiro, Maurício Pessoa, Cláudio Arreguy, Maurílio Torres e eu. Quando assumi o novo
cargo, quatro já haviam saído. A sucursal do JB não era mais a Meca dos jornalistas mineiros.
Mesmo assim, o jornal era ainda uma potência, e a sucursal faturava bem. No entanto, tinha
severos limites, impostos pela sede.
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Os intocáveis
O Judiciário se reveste, até hoje, do manto da intangibilidade. Vivendo sob telhado de
vidro, os empresários da comunicação social evitam jogar pedras contra um poder que pode
causar muitos estragos, principalmente nos momentos – e são muitos – em que atua
corporativamente, impondo pesadas indenizações por danos morais a quem ousar tocar em
algum de seus pares.
O golpe de 64 construiu novo judiciário, à sua imagem e semelhança. Em 1965, o
Supremo Tribunal Federal foi diluído, num ato de força. Ao ser reconstituído, enfraquecera-se
diante do Executivo. Com o AI-5, o Supremo sofreu novo expurgo. Os ministros Evandro
Lins e Silva, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal perderam seus cargos, que deveriam ser
vitalícios, de acordo com a constituição em vigor. O presidente do Supremo, Antônio
Gonçalves de Oliveira, e seu substituto imediato – o também mineiro Antônio Carlos Lafayete
de Andrada – se demitiram, marcando o único caso de protesto do judiciário nas duas décadas
de ditadura militar. Os juízes contribuíram para a intimidação da imprensa, com honrosas
exceções.
A sucursal de Minas, algumas vezes, denunciou desmandos no Poder Judiciário. Em
maio de 1975, fui a Santa Bárbara, atrás de uma notícia. A cidade, fundada em 1713, fica a 114
quilômetros de Belo Horizonte. O juiz da Comarca era Edelberto Lellis Santiago, que
condenara sete meninos, com idades entre oito e dezesseis anos, a oito dias de trabalhos
forçados, sem qualquer processo formal. Além disso, nessa semana, estavam suspensos das
aulas. Eram suspeitos de fazer parte de um grupo que havia quebrado vidraças do Grupo
Escolar Dom Bosco, onde estudavam. Os punidos tinham sido escolhidos, dentre 35
suspeitos, para servirem de exemplo. Nesses oito dias, todos deviam se apresentar às sete da
manhã à Prefeitura, onde um funcionário distribuía as tarefas para cada um: capinar ou varrer
ruas, limpar ou encerar o prédio da sede municipal. (Não foi por causa disso, certamente, que o
juiz chegou a desembargador do Tribunal de Justiça de Minas.)
Era um tempo em que praticamente não havia limites para que a Justiça e seu braço
armado exercessem o poder de constranger pessoas. Nem mesmo empresários importantes
foram poupados, como o engenheiro Maurício Roscoe, dono da Construtora M. Roscoe. Em
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abril de 1975, um ex-empregado da construtora, o topógrafo Fenelon Lins Filho, foi preso em
João Monlevade.
O prefeito Lúcio Flávio de Sousa Mesquita (Arena) teria sido ameaçado de morte pelo
topógrafo, caso não depositasse, num local indicado por ele, 30 mil cruzeiros (cerca de 640
salários mínimos), que se destinariam a um suposto grupo subversivo denominado Movimento
1º de Maio. Mais tarde, a própria polícia verificou que o dinheiro seria empregado na compra
de um apartamento e que Fenelon não tinha “antecedentes subversivos”.
Enquanto isso, agentes do Dops prenderam, para esclarecimento, o dono da
Construtora M. Roscoe e outras cinco pessoas. Oito policiais armados de metralhadoras e
revólveres invadiram a residência do empresário. Maurício Roscoe era líder da construção civil
e, até onde sei, nunca havia se manifestado publicamente contra o regime militar. Apesar disso,
ficou trancafiado durante 30 horas numa cela especial do Dops. Não era tempo bastante para
que mudasse de idéia – e de lado. Ao sair, concordou com a ação da polícia54, justificando:
“Estamos vivendo uma época agitada, difícil, e sem um regime de autoridade é quase
impossível se viver em ordem hoje, tais os antagonismos que proliferam”.
O secretário da Segurança Pública era o coronel do Exército Vinício Alves da Cunha,
que também apoiou a ação do Dops, dizendo: “Não passou de uma operação de rotina”.
***
O principal confronto do JB com o Judiciário, em Minas, originou-se dos desmandos
na Justiça do Trabalho. Reinava ali, como juiz classista, o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Fábio de Araújo Motta. Era um dos intocáveis
e “revolucionário de primeira hora”. Apesar disso, em fevereiro de 1978, o JB publicou
reportagem de página inteira, assinada por mim, em que o presidente da Fiemg era acusado de
ter autorizado o pagamento de preço excessivo na compra da nova sede do Sesi-MG, também
dirigido por Motta55. No dia 14 de março, o jornal publicou extensa carta, na qual o presidente
da Fiemg procurava justificar a compra do prédio. No entanto, Nota da Redação, em destaque,
confirmou: “O JB nada tem a alterar sobre o que já disse na reportagem”.
Sobre isso, Nascimento Brito telefonou para o chefe da sucursal, e disse:
54
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– Acílio, está aqui na minha frente o presidente da Federação das Indústrias de Minas,
Fábio de Araújo Motta. Veio reclamar de uma reportagem feita pela sucursal. Estou dizendo a
ele que, para tratar de coisas de Minas, deve se dirigir a você.
Mas só tomei conhecimento desse telefonema anos depois. Aparentemente, ninguém
no jornal deu importância à reclamação do “Perigo Louro”, apelido do homem que presidiu a
Fiemg durante 23 anos, só deixando o cargo em 1983, por causa de um ataque cardíaco
fulminante.
Algum tempo depois daquela reportagem que irritara tanto o presidente da Fiemg, o
técnico judiciário Ari Cezar Pimenta de Portilho chegou à sucursal com pacote de denúncias
contra juízes do TRT-MG. Um dos acusados era o juiz Fábio de Araújo Motta, um dos dois
representantes dos empregadores no pleno do Tribunal. Até então, eu nunca tivera acesso a
tantas provas de desmandos em órgão do judiciário. As denúncias eram principalmente de
nepotismo. O JB entrou fundo nessa história, durante mais de seis meses. As apurações eram
feitas principalmente pelo repórter Charles Magno Medeiros, da sucursal.
Pela primeira vez, o telefone tocava em minha casa de madrugada por causa de uma
notícia, em que do outro lado da linha não estivesse alguém do plantão noturno da sede. Eram
telefonemas anônimos e ameaçadores. Eu desligava, irritado e amedrontado, tentando dormir
novamente, assombrado pelos fantasmas noturnos e pela dúvida: vale a pena? Horas depois,
dia claro, Ari Portilho aparecia, a espantar as incertezas, com outra denúncia. Sobre isso,
escrevi mais detidamente no livro Injustiçados – o Caso Portilho.
Corrupção não é ato solitário. É uma rede, formada por sócios, parentes e amigos. É
uma teia de aranhas que, balançadas, se eriçam. Quem cai nessa teia corre grave risco. No
conto “Enfermaria nº 6”, Tchekhov diz que Lúcifer traiu a Deus por que desejava a solidão
que os anjos desconhecem. Engano do escritor russo. Os maus nunca estão sós. Os bons –
Zorro, Coiote e Batman e mais uns poucos – estes sim, são guerreiros solitários. Ou quase.
O pai de Ari, o advogado Luiz Carlos de Portilho, também se preocupava com as
denúncias do filho. Certa vez, ele disse a Acílio:
– Acabarei morrendo um dia, ao ver uma denúncia publicada contra um amigo
fraternal.
Ele queria que o diretor da sucursal suspendesse a publicação das denúncias, mas o
máximo que conseguiu – e assim mesmo por uns dias apenas – foi que nossa principal fonte
não tivesse acesso livre à redação. Ari Portilho era obsessivo. Ele estava suspenso do serviço
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no TRT, como punição pelas denúncias, e passava parte do tempo ocioso na sucursal, lendo
jornais ou papeando com repórteres.
Sem condições de refutar as provas apresentadas por Ari, os juizes trabalhistas
tentaram desqualificá-lo como louco. Estratégia aprendida, talvez, com o regime stalinista
russo que o presidente da Fiemg tanto odiava. Faixa preta de judô, o técnico judiciário
agüentou firme. E o JB resistiu a todas as fortes pressões para encerrar aquele assunto.
Pela segunda vez na minha vida (a primeira foi no episódio da Rádio Jornal do Brasil
que será relatado adiante), essas reportagens levaram-me a prestar depoimento na Polícia
Federal. O delegado que me intimou fazia investigação preliminar, por ordem de Brasília. O
nepotismo que denunciávamos não era crime, embora fosse imoral. Há no Brasil excesso de
leis, porque, desse modo, sempre é possível punir um inimigo ou livrar um amigo. Mas, até
recentemente, não havia lei proibindo o nepotismo.
O delegado, no entanto, raciocinava: por trás do nepotismo poderia haver, quem sabe,
algum crime. Contei o que sabia: que Ari Portilho dizia ter provas de corrupção processual no
Tribunal, mas não queria divulgá-las, pois já eram pesadas as pressões que sofria com as
denúncias de nepotismo. O delegado resolveu intimar o técnico judiciário. Portilho levou um
dossiê imenso sobre o que vinha denunciando.
O inquérito na Polícia Federal foi sequer instaurado oficialmente, mas nossas
reportagens surtiram efeito. Um ano depois da primeira denúncia, a cúpula do TRT mineiro
havia sido trocada e Ari Portilho promovido ao cargo de diretor de Distribuição de Feitos, no
tribunal. Toda a confusão começou porque ele se sentira prejudicado nas promoções na
carreira, pois os bons cargos eram todos ocupados por parentes ou apadrinhados de juízes.
Do ponto de vista do jornalista, no entanto, a coisa não começa aí. O problema do
judiciário está ligado à própria questão da democracia e da justiça social. Como afirmou o
sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2003), “quanto mais caracterizadamente uma lei
protege os interesses populares e emergentes, maior é a probabilidade de que ela não seja
aplicada”. E a imprensa tem papel importante para reverter isso, se acompanhar de perto o
trabalho dos juizes.
Para combater o nepotismo, o Conselho Nacional de Justiça aprovou no dia 18 de
outubro de 2005 resolução que proíbe a contratação de parentes de juízes em cargos
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comissionados no Judiciário. Mas, uma semana antes56, os desembargadores do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Norte conseguiram que fosse aprovada lei estadual que proíbe a
exoneração, com base naquela resolução, dos que já exerciam cargos comissionados na justiça
potiguar. O projeto de lei foi encaminhado pelo presidente do Tribunal, onde existem cerca de
300 cargos comissionados, e em apenas uma semana ele foi aprovado pelos deputados e a lei
sancionada pela governadora Wilma de Faria (PSB).
Por essa prova de solidariedade entre os poderes, percebe-se como vai ser difícil ter leis
para valer, neste país, contra o nepotismo...
***
Bem, a justiça tarda, mas não falha...
Não? Em 1982, a TV Globo transmitia o programa “O Povo e o Presidente”. Em
junho, escreveu carta ao programa o jornalista mineiro José Lara, 66 anos. Aposentado da
Rede Ferroviária Federal, onde fora por muito tempo assessor de imprensa em Minas, ele
esperou durante três meses por uma resposta. Decepcionado, escreveu ao JB. Informou que a
carta ao presidente fora redigida a pedido do pai, Joaquim Lara, de 100 anos.
O jornal dava muita atenção às cartas dos leitores, e sempre que possível transformavaas em pauta. Fui a Divinópolis para entrevistar Joaquim Lara. Aposentara-se 53 anos antes,
ganhando 600 mil-réis por mês – “uma boa quantia, disse-me, dava para comprar bois” –, após
trabalhar por 36 anos como maquinista da Estrada de Ferro Oeste de Minas, encampada pela
RFFSA. Mas, quando o entrevistei, ele recebia menos de três salários mínimos. O aposentado
esperava, há 10 anos, resposta da Justiça ao seu pedido de equivalência salarial com os
ferroviários que se aposentaram muito depois dele.
A reportagem mereceu chamada de capa. A foto de Waldemar Sabino, filho de um exmaquinista de trem-de-ferro, mostrava um esperançoso Joaquim Lara diante de velha
locomotiva “Maria Fumaça”. Ele esperou, em vão, por mais dois anos, até morrer. Tinha
orgulho de ser “o mais velho ferroviário do Brasil”.
Pobre mas orgulhoso, e confiante na justiça que tardou, tardou... e falhou!
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Bode de bicheira
Francelino Pereira deu muito trabalho à sucursal. Não tanto como presidente nacional
da Arena, porque, nessa função, pouco vinha a Minas, mas como governador.
Nascido no Piauí, mas radicado em Belo Horizonte, onde fez o curso de Direito na
UFMG, era político habilidoso. Começou como vereador na capital, mas depois foi buscar
votos no interior, principalmente no Vale do Jequitinhonha, para avançar na carreira.
Nessa região mais pobre de Minas, havia dois políticos com muitos votos: Francelino
Pereira e Murilo Badaró. Este esnobou os eleitores, ao aceitar ser nomeado senador pelo
presidente da República, tornando-se um Bionicão, como era pejorativo chamado pelos
adversários o senador que chegara ao cargo não pelos votos, mas pela amizade com o ditador.
Francelino Pereira seguiu-lhe os passos. Foi nomeado governador de Minas pelo
presidente Geisel, em 1978. Fui enviado ao Vale do Jequitinhonha, para ver como essa
“eleição” repercutira no principal reduto eleitoral do presidente da Arena. A reportagem foi
capa do Caderno B do dia 5 de maio57. Título: “Francelino? Não gostei. É um politiqueiro. Sou
contra ditaduras”. A declaração foi feita pelo coronel Hormino de Almeida, 100 anos. Apesar
da idade, era ainda chefe político em Pedra Azul. O título de coronel não representava, no seu
caso, uma patente militar, e sim a sua importância econômica e política. No terceiro parágrafo,
ele voltava a atacar:
Gosto de franqueza, não tapeio ninguém. Em 1964, nós queríamos fazer uma eleição
democrática, e hoje estamos diante de eleição de ditadores. O Brasil empobreceu o povo. Eu
preferia que fosse mais devagar, mas com mais seriedade.

Como recebeu a nomeação de Francelino? A resposta veio rápida:
Não recebi alegre, não. Ele nunca foi um administrador. Foi indicado, e não porque o
Aureliano quisesse. Foi o Geisel. Mas mineiro tem essa história de que é o mineiro que sabe
fazer política, não vai aceitar fácil. A minha idéia é que o Aureliano Chaves foi forçado a
indicar o homem, a pedido do presidente.

Sete anos antes, Hormino de Almeida fora eleito, aos 93 anos, prefeito de Pedra Azul.
E continuava atento à política, mais até do que aos negócios de compra e venda de gado. Fora
o primeiro fazendeiro a levar gado zebu para o nordeste de Minas. Comprou a boiada em
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Jornal do Brasil, 5/5/1978, Caderno B: “Francelino? Não gostei. É um politiqueiro. Sou contra ditaduras”.
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Uberaba, no Triângulo Mineiro. Fez a cavalo a travessia do estado, com seus boiadeiros. Ao
chegar, semanas depois, metade do rebanho havia morrido. Minha entrevista com ele foi
facilitada pelo fato de que tinha sido amigo de outro comerciante de gado, meu tio Zé Vital,
que foi chefe político em Lagoa da Prata, no Oeste de Minas.
As palavras do velho político do Jequitinhonha caíram como bomba no Palácio da
Liberdade. Para piorar, Murilo Badaró definiu, em entrevista, a situação do futuro governador:
– O Francelino está mais acuado que bode de bicheira em canto de curral...
Numa conversa reservada com Acílio, logo depois, Francelino disse-lhe que o objetivo
de Geisel era dar um “chega pra lá” na tradicional política mineira. Segundo Francelino, o
presidente considerava-a muito retrógrada, mas, na verdade, a temia.
***
Antes da posse no governo de Minas, Acílio convidou a condessa Pereira Carneiro para
encontrar-se com Francelino. O encontro foi na casa do diretor da sucursal, numa rua
sossegada do Bairro da Serra que ficou mais conhecida por causa de uma música muito tocada
nos anos 80, “Rua Ramalhete”, de Tavinho Moura e Milton Nascimento. Como chefe da
redação, fui convidado para o jantar, juntamente com importantes empresários e políticos
mineiros. A condessa era a única mulher na roda de conversas.
Francelino falava sobre seus planos no governo. Segundo ele, o que o povo quer
mesmo é estrada asfaltada. Não precisava ser rodovia moderna. Podia ser estrada estreita e
cheia de curvas, desde que pintada de preto e tivesse cheiro de asfalto, filosofava o experiente
político.
Naquela reportagem no Vale do Jequitinhonha, havia foto de uma escola rural na
localidade de Vila Nova. O prédio tinha uma porta e cinco janelas na fachada principal. Na
outra, voltada para a estrada, só havia a parede caiada de branco e, nela, esta inscrição com
letras azuis enormes: “Escola Municipal Deputado Francelino Pereira”. Enquanto escutava o
futuro governador, no jardim da casa de Acílio, fiquei a imaginar quão grandes e coloridas
seriam as placas que ele mandaria colocar nas novas rodovias mineiras...
Seu caminho, porém, não seria dos mais fáceis. Logo a imprensa descobriu que a
sinopse dos jornais mineiros, encaminhada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto
ao presidente Geisel, antes da escolha do governador de Minas, era recheada de notícias falsas
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a mostrar apoios políticos fictícios ao nome de Francelino. Os jornais já estavam livres da
censura e fizeram algazarra com essa história.
O autor da sinopse das notícias mineiras, Leopoldo José de Oliveira, era repórter da
sucursal de O Globo e trabalhava, em meio período, para a assessoria de imprensa do governo
federal. Após o escândalo, foi afastado da redação do jornal e passou a trabalhar na assessoria
da Sudecap, órgão da Prefeitura de Belo Horizonte.
***
Entre 17 de maio e 22 de junho de 1979, Francelino enfrentou nova crise, provocada
pela greve dos professores da rede pública de ensino. Era a primeira greve dos professores,
desde o governo Magalhães Pinto, no conturbado início da década de 60, quando o poeta
Drummond anunciou: “Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra”. Para Magalhães Pinto, o
tumulto teve como ponto central sua própria careca, alvo de um golpe certeiro desferido por
uma professora com uma sombrinha vermelha, durante uma grande manifestação na Praça da
Liberdade.
Francelino não teve o mesmo castigo, mas a greve contra ele teve repercussão nacional,
pois se seguira à greve de 10 mil metalúrgicos da Mannesmann, que durou oito dias,
inaugurando uma longa seqüência de protestos que haviam sido interrompidos pelo golpe de
64 e pela ditadura que se seguiu. Na assembléia em que os metalúrgicos decidiram aceitar a
proposta de reajustes salariais variando de 10 a 20 por cento, foram denunciadas
arbitrariedades cometidas por soldados. Armados de fuzis, eles teriam invadido durante a
madrugada casas de operários do alto forno e aciaria, obrigando-os a irem ao trabalho. A
polícia mineira agiu com violência também na greve dos professores. O JB abriu espaço para a
nossa cobertura das duas greves.
A greve dos professores foi decidida no dia 12 de maio, numa assembléia de pouco
mais de 300 dos 210 mil professores do Estado. Nos cinco dias até o início da paralisação, foi
organizado o comando de greve e feita a mobilização. A adesão inicial foi calculada em 15 mil
professores de Belo Horizonte e de 17 cidades do interior. A presidente da Associação de
Professores Primários de Minas Gerais, Maria Telma Lopes Cançado, que tinha cargo de
confiança no governo, deu entrevistas para condenar o movimento.
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No dia seguinte, o secretário Estadual da Educação, deputado Paulino Cícero de
Vasconcelos, quebrou o silêncio pela primeira vez, para declarar:
O movimento é ilegal, insensato, anônimo e não tem rosto, porque não tem ninguém com
responsabilidade institucional para representar a classe, e ninguém com quem possamos
transigir, dialogar e negociar.

Acrescentou que só negociaria com Maria Telma. Os professores reagiram. Fizeram
grande concentração na Praça da Liberdade para mostrar o rosto da greve. Foram
violentamente dispersados a cassetetes e jatos d’água. O JB publicou no dia seguinte a foto de
uma das grevistas. Era uma antiga professora, que mostrou o contracheque, desancou o
secretário da Educação e o governador, e declarou:
– Eu sou o rosto da greve!
Lendo-se hoje, parece irrelevante. Mas quem viveu aqueles dias sabe como era uma
decisão difícil para uma professora que trabalhava há 25 anos no governo do Estado e
precisava do salário para ajudar o marido a alimentar sete filhos. Exigia muita coragem, fazer
esse tipo de declaração e permitir foto, sabendo que seriam publicadas num jornal de grande
circulação. Essa professora, cujo nome não encontrei em minhas pesquisas e que escapou de
minha memória, é uma dessas heroínas anônimas da luta pela dignidade no trabalho.
Na segunda semana de junho, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, esteve em Belo
Horizonte, para tentar pôr fim à greve. Em debate na Associação Comercial de Minas, ele
acentuou que a greve dos professores era proibida pela Lei 1.632, por se tratar de atividade
essencial. Mas se declarou absolutamente convencido de que não é com lei que se combate as
greves, pois as causas que as geram são de natureza econômica e política, entre outras, que não
dependem da legislação.
No dia 22 de junho, cerca de 5 mil grevistas reuniram-se no ex-campo do Atlético e
decidiram aceitar a proposta do governo, para acabar com a greve. Francelino prometeu piso
salarial de 6 mil cruzeiros, o equivalente a 234 dólares pelo câmbio oficial da época ou a 2,64
salários mínimos. O orçamento do Estado previa reajuste de 28% e os professores
conseguiram em média 100%.
No entanto, após a desmobilização dos grevistas, que deixaram sem aulas dois milhões
de alunos em 423 municípios, o governador esqueceu-se de cumprir parte das promessas. Elas
incluíam a abertura de concurso público para a regularizar a situação de dezenas de milhares de
professores contratados irregularmente.
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***
Por coincidência, junho de 1979 é o último mês da coleção do Jornal do Brasil no
Arquivo Público Mineiro. Ela começou em 1932, mas só estava completa a partir de 1958. A
coleção do Globo vai de 1958 a 1969. A do Correio da Manhã, que havia começado em 1932, foi
interrompida em dezembro de 1972. A da Última Hora começa em 1951 e termina em 1969. A
de O Diário estende-se de 1935 a 1972.
O Arquivo Público, órgão do Estado, orgulhava-se da ajuda que prestava aos
pesquisadores da história mineira. Em relação aos jornais, porém, só teve fôlego para continuar
a coleção do Estado de Minas, Diário da Tarde e Diário de Minas, que davam cobertura favorável
ao governador. A do Estado de Minas foi até maio de 1989. A interrupção ocorreu no momento
em que o jornal fazia grande oposição ao governador Newton Cardoso. Esses dois
governadores estavam a selecionar preventivamente as fontes nas quais beberiam futuros
historiadores.
A coleção de jornais não foi retomada pelos sucessores de Francelino e Newton.
As antigas coleções perderam espaço na sede do Arquivo Público Mineiro, na Av. João
Pinheiro, Centro. Estão hoje numa velha casa da Av. Assis Chateaubriand, 167, Bairro
Floresta, onde funciona, precariamente, a Hemeroteca Pública de Minas Gerais.

TV Jornal do Brasil
O chefe de redação Paulo Henrique Amorim foi demitido do JB e o motivo, de acordo
com a versão que chegou ao meu conhecimento na época, foi a grande reportagem sobre a TV
Globo que havia sido publicada no Especial de domingo. A tevê vinha anunciando que seu
sinal chegava a todo o território brasileiro. Amorim resolveu conferir. Uma das repórteres do
Caderno B, Norma Couri, percorreu a região mais pobre do país, o Vale do Jequitinhonha, e
captou a Globo em alguns municípios. Outros repórteres fizeram a mesma coisa em regiões
longínquas.
Pela leitura de Nascimento Brito, a reportagem não era nada mais que uma propaganda
de uma rede de televisão que vinha veiculando maciça campanha de publicidade do jornal O
129

Globo para conquistar o mercado de Classificados, no qual o JB dominava. Segundo Noemio
Spínola, que foi editor de economia entre 1966 e 1976, neste último ano o jornal publicava
90% dos anúncios classificados do Rio. Pode ser paranóia do genro da condessa, mas há um
fato a reforçar sua suspeita. Quando Amorim era chefe da redação, o jornal começou a
publicar o Caderno da TV. Depois de demitido, ele foi trabalhar na Globo. Primeiro, como
editor de economia do Jornal Nacional. Depois, em 1990, como chefe do escritório dos
Estados Unidos, até 1997. Mas, como essa troca de profissionais entre as duas empresas
concorrentes era uma constante, é possível que a suspeita de Nascimento Brito não tenha
fundamento.
No dia 7 de setembro de 1979, Gutemberg da Motta e Silva redigiu notícia sobre
manifesto que fora distribuído por comunistas na porta da Igreja de Lourdes, em Belo
Horizonte, onde se celebra, de preferência, o casamento de jovens da alta burguesia mineira.
Essa notícia, por causa de sua repercussão, doeu muito na parte mais sensível de Nascimento
Brito, que investira pesado no projeto de televisão. Depois de ter devolvido, em 1978, as
concessões para canais no Rio e São Paulo, ele voltara a se interessar por televisão quando o
governo Figueiredo abriu duas novas licitações.
O chefe do SNI, general Otávio Medeiros, apontava o JB como inimigo do governo e
liderou campanha de bastidores contra as pretensões de Nascimento Brito. O deputado
mineiro Ibrahim Abi-Ackel havia assumido recentemente o Ministério da Justiça. No empenho
para se impor no cargo, quis prestar favor a Roberto Marinho, também muito interessado em
impedir que o JB vencesse a concorrência.
Na época, a Polícia Federal fazia rotineiramente a escuta da Rádio Jornal do Brasil, em
Belo Horizonte. A notícia redigida pelo Gutemberg foi ao ar à noite e, na manhã seguinte, uma
equipe de agentes compareceu antes das oito horas à rádio, no Bairro das Mangabeiras, para
buscar mais informações. A redatora Rosângela Conrado recebeu-os, e informou:
– Esperem, que daqui a pouquinho a notícia vai ser transmitida novamente!
Os agentes federais apenas sorriram – e esperaram. Era mais água pra seu moinho. Não
sei como, Nascimento Brito foi informado dessa ingenuidade da redatora, e não perdoou
Rosângela. Numa reunião com Acílio, ele batia na mesa, aos brados:
– Aquela puta!
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Foi a primeira vez que Acílio viu aquele “cavalheiro inglês” perder as estribeiras, logo
com uma repórter acima de qualquer suspeita. Rosângela mudou-se para São Paulo, onde fez
carreira no jornalismo. Morreu em 2005, de câncer.
Acílio afirma que Nascimento Brito nunca metera a mão na sucursal para demitir
repórter. Agora, porém, mandou demitir todos os que tiveram alguma relação com a notícia,
até o motorista que havia buscado à noite a cópia do telex na sucursal, como fazia
normalmente, para levá-la à rádio. Tanto o jornal aproveitava notícias produzidas pela rádio,
como esta pelo jornal. O chefe da redação era o mesmo.
Alguns demitidos foram processados. Para defendê-los na Justiça Militar, Acílio
contratou, pago pela sucursal, o conhecido advogado criminalista Mercedo Moreira, que era
professor da PUC Minas e depois foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça. Todos
os acusados foram absolvidos, mas Gutemberg desgostou-se do jornalismo. Atualmente, é juiz
de Direito em Belo Horizonte.
Charles Magno Medeiros, repórter da sucursal que não tinha nada a ver com o caso,
pois estava de folga naquele dia, foi demitido. Eu escapei. Passara o feriado na fazenda de meu
pai, a 200 quilômetros de distância, e não sabia de nada. Não havia telefone lá. De acordo com
Acílio, Charles entrou na lista das demissões porque alguém da área de segurança do jornal
disse a Nascimento Brito que ele era comunista. Outro demitido, o jornalista Juranir Garcia,
acabara de ser contratado como redator da rádio. Ele estava de plantão à noite e foi o primeiro
a colocar no ar a notícia redigida por Gutemberg. O coordenador de jornalismo, Hugo
Almeida, que não escapou, foi trabalhar na sede do Estado de S. Paulo, convidado por Luiz
Fernando Emediato. Houve demissões também na sede do JB, entre os que receberam e
distribuíram pela AJB a fatídica notícia.
Gutemberg teve dificuldades para conseguir novo emprego. Um amigo de nosso exchefe de reportagem, que era advogado da Metrobel, prometeu empregá-lo nesta estatal, no
Departamento Jurídico, onde ele poderia trabalhar como advogado. Porém, como Gutemberg
estava sendo processado, Francelino Pereira recusava-se a assinar a nomeação. Uma noite, o
governador chamou nosso repórter político, o José Alves Cerqueira, ao Palácio, para saber
detalhes do episódio da demissão de Gutemberg. Ele disse ao governador que o demitido
nunca fora comunista, era bom jornalista e chegava a ser criticado grosseiramente pelo chefe
da redação (eu), que não entendia o motivo de, muitas vezes, ele não pautar a apuração de
notícias consideradas perigosas.
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– Cobra pica é quem tem medo dela – comentou Francelino, que prometeu nomear
Gutemberg logo que ele fosse absolvido.
E cumpriu a promessa.
Charles Magno tem outra versão para sua demissão, baseada, segundo ele, na
informação de um assessor de Francelino, segundo a qual o próprio governador a pediu. O
pedido teria sido encaminhado por intermédio de José Reis, um dos redatores do Informe JB,
durante almoço no Palácio das Mangabeiras.
– Eu fui demitido porque fazia muitas matérias contra o Francelino, e o JB aproveitou
o episódio da nota do PC do B para ficar livre de mim. Francelino teria topado ajudar o JB a
ganhar a concessão da TV, desde que a sucursal me demitisse – escreveu Charles Magno, num
depoimento para este livro.
Se esta era a idéia, não deu certo. Nascimento Brito perdeu a concorrência da televisão.
Oscar Bloch, ajudado pela TV Globo, que providenciou às pressas o projeto da TV Manchete,
foi o vencedor. O resto da história é bem conhecido. Para os Bloch, foi uma vitória de Pirro,
pois a televisão levou o Grupo Manchete à falência. Por isso, não se pode afirmar que ela teria
sido a salvação do Grupo JB.

Tempos difíceis
No começo dos anos 80, o Brasil vivia assombrado pela crise do petróleo. O preço do
barril chegara aos 30 dólares. Curiosamente, quando o preço havia recuado para 11 dólares, no
final de 1986, o país estava às voltas com a crise da dívida pública, que decretou o fim do Plano
Cruzado, logo após as eleições de 15 de novembro, com esmagadora vitória do governo Sarney
e do PMDB. As reservas cambiais brasileiras, no final de 1984, eram de 12 bilhões de dólares.
No fim do Plano Cruzado, estavam entre quatro e cinco bilhões. O Brasil pagava 10 bilhões de
dólares, anualmente, de juros da dívida externa, que somava, em novembro de 1986, cerca de
104 bilhões de dólares. Era muito, proporcionalmente ao Produto Interno Bruto.
Achavam-se quase esquecidos os anos do “milagre brasileiro”.
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Ao analisar, em janeiro de 1990, aquele período58, o economista Paulo Haddad
esperava do presidente Collor medida semelhante à imposta, no início da década de 80, pelo
ministro da Fazenda Delfim Netto: a desindexação, para provocar o rearranjo da economia por
meio da recessão. Haddad temia os resultados dessa política. Lembrou que nos primeiros anos
daquela década “a quebra de empresas foi pior que em 1929, e a inflação triplicou”.
Nos primeiros anos da década de 80, a sucursal de Minas já não tinha autonomia para,
por exemplo, fretar avião para cobrir uma grande tragédia no interior do estado, sem negociar
antes com a chefia da redação no Rio. Até as viagens de carro estavam restritas. Continuava
valendo, no entanto, a norma de os repórteres, em viagem pelo interior, só se hospedarem nos
melhores hotéis da cidade e freqüentarem os bons restaurantes. O jornal cuidava de sua
imagem...
Em 1981, a sucursal ainda empregava 10 jornalistas, mas a maioria era inexperiente.
Sem salários atraentes para oferecer, dedicava-se ao recrutamento de recém-formados e ao seu
treinamento, para vê-los partir depois para empregos melhores.
Mesmo assim, a sucursal conseguia sair-se bem em algumas provas de fogo, como as
enchentes de 1979 e 1980. Mazico, um ex-sargento que conservara boas ligações na
Aeronáutica, saía de casa bem cedo, em Vespasiano, seguindo direto para a Base Aérea da
Pampulha e pegava carona num dos aviões da FAB que levavam alimentos e remédios para
vítimas das enchentes. E sempre voltava com boas fotos aéreas exclusivas. Enquanto durou o
drama das inundações, nossa equipe produziu textos e fotos para preencher, pelo menos, uma
página do jornal, diariamente.
Em janeiro de 1981, veio ordem da sede para cortar cerca de 50% da folha de
pagamento da redação. O estrago seria muito grande. Para diminuir o número de demissões,
foram cortadas três horas extras fixas diárias, o que significava redução significativa nos
salários. Os demitidos foram Eimar Magalhães, que havia recebido convite para ser repórter na
sucursal da Gazeta Mercantil, Maria do Carmo Resende e Márcio Lima.
Eimar começou na sucursal do Globo, logo depois de se formar, mas não demorou
muito ali. Em 1978, foi contratado pelo JB para cobrir economia. Ficou na Gazeta Mercantil até
1987, quando passou a trabalhar na assessoria de imprensa da Belgo Mineira e no jornal Estado
de Minas. Há vários anos deixou o jornalismo, para chefiar a assessoria de imprensa da Belgo.
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Márcio Lima, daí a uns tempos, era chefe de redação dos jornais Hoje em Dia e O Tempo. E
Maria do Carmo passou a trabalhar na TV Globo.
Apesar dos cortes, as cobranças continuavam. Os editores precisavam administrar a
crise financeira, sem que o jornal perdesse qualidade. De fato, a crise demorou a ser percebida
por eles. Os editores não tinham contato direto com os departamentos administrativos e
comerciais do jornal e com as angústias vividas por eles. Nas sucursais era diferente, porque
éramos poucos e trabalhávamos em salas contíguas. Tanto que, em fins da década de 70, uma
informação do chefe da redação da sucursal de Porto Alegre , Joseph Zukauskas, causou
constrangimento, durante reunião com os editores na sede. Descendente de polacos,
grandalhão, fumador de cachimbo, ele revelou, para grande espanto dos editores, que, em vez
de enviar todos os negativos para o arquivo fotográfico na sede, como era norma, guardava
alguns para usá-los depois, se necessário, evitando mais despesas de viagens.
Uma coisa que, mesmo se o fizesse, nenhum mineiro admitiria, em circunstâncias
semelhantes. Por isso, não me causou surpresa quando, pouco depois, foi nomeado novo
chefe de redação na sucursal gaúcha: José Mitchell. Um jornalista competente. Ele continuou
no JB, como correspondente, depois do fechamento da sucursal.

Filme reprisado
O fato é que, em 1980, os trabalhadores estavam inquietos, por causa da perda do
poder aquisitivo dos salários, em razão da inflação crescente. Em Minas, o movimento de
maior expressão foi o dos professores públicos estaduais, que promoveram, em menos de um
ano, sua segunda greve. Ela começou em abril.
Os professores exigiam reajuste salarial de 100% e concurso público para que os 70 mil
professores contratados tivessem chance de serem efetivados. Não havia para eles qualquer
segurança no emprego. A nova greve foi liderada pela recém-criada União dos Trabalhadores
no Ensino de Minas Gerais (UTE-MG).
O presidente da UTE era o professor do Colégio Estadual Central Luís Soares Dulci.
De família de políticos, entre eles o ex-governador udenista Milton Campos, Dulci veio a ser
ministro da Secretaria Geral da Presidência da República no governo Lula. Na nova greve dos
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professores, Paulino Cícero era ainda secretário da Educação. Depois de deixar o cargo, não
conseguiu reeleger-se deputado federal, mas ganhou cargos no governo e chegou a ser ministro
das Minas e Energia de Itamar Franco.
No dia 27 de abril de 1980, o JB publicou59 uma análise, redigida por mim, daquela
greve. Os dois primeiros parágrafos:
É como assistir pela segunda vez a um filme e, a julgar pelo silêncio do
governo em relação às reivindicações dos professores, a um filme mudo. Quem
assiste tem vontade de advertir o mocinho do perigo logo à frente, mas é inútil. É
difícil aprender com a história, principalmente quando ela é tão recente e os
personagens exatamente os mesmos. O filme só não se torna monótono porque o
governo introduz elementos novos de suspense, como a bomba encontrada na
semana passada pela polícia sob a cama de um professor, em Ouro Preto. A bomba
serviria de pretexto para que o líder dos grevistas, o professor Luís Soares Dulci,
fosse preso.
Desde o ano passado, os mineiros já se acostumaram a ver na televisão o rosto
magro e eternamente cansado do professor Dulci, a ouvir sua voz quase feminina,
enganadoramente mansa. Para a maioria das professoras, será como ter um filho ou
um irmão mais moço preso. E, se alguém duvida ainda da reação, é só lembrar o
efeito, ano passado, das bombas de efeito moral e jatos d’água mandados jogar, pela
polícia, sobre as professoras que, no dia 29 de maio, tentavam se reunir em
manifestação pacífica na Praça da Liberdade. No dia anterior, havia 153 municípios
sem aula. No dia seguinte, 214.

Pouco antes, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva encabeçara greve de metalúrgicos
no ABC paulista e amargara alguns dias na cadeia, com outros dirigentes sindicais. Estava
respondendo a processo pela Lei de Segurança Nacional. A Arquidiocese de Belo Horizonte
divulgou nota de apoio à greve dos professores e dos metalúrgicos paulistas. Paulino Cícero
enquadrou os líderes da greve na mesma lei draconiana que puniu os metalúrgicos. Dulci e dois
diretores da UTE-MG refugiaram-se na Assembléia Legislativa. A prisão deles havia sido
decretada e deveria ser cumprida a partir de seis da manhã de sábado, 26 de abril.
O principal líder da oposição em Minas, Tancredo Neves, presidente do Partido
Popular, veio de Brasília para fazer o papel de mediador entre os grevistas e o governo
mineiro, mas Francelino Pereira escapou, viajando para algum lugar não identificado do Vale
do Jequitinhonha. Na véspera do cumprimento da ordem de prisão, o líder do governo na
Assembléia, deputado Emílio Gallo, telefonou à meia-noite para o secretário da Segurança
Pública, coronel do Exército Amando Amaral. Pediu que a prisão fosse adiada, para que os
deputados pudessem tentar o entendimento com os líderes grevistas.
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O coronel não cedeu. Informou a Gallo que estavam sendo adotados os mesmos
procedimentos da greve dos metalúrgicos do ABC paulista, “o que impede que o governo
estadual aceite negociar”.
Na Assembléia Legislativa, Dulci, Luís Carceroni e Ísis Magalhães passaram a noite sob
a proteção pessoal do líder do PP, deputado Dalton Canabrava. O presidente do Legislativo,
deputado João Navarro, do mesmo partido do governador, temia receber oficio de alguma
autoridade da Segurança, exigindo que os três líderes grevistas fossem entregues à polícia. Os
deputados governistas tentavam convencê-los a se entregarem voluntariamente, para não
criarem constrangimentos políticos. Dulci consultou os companheiros e rejeitou essa saída para
o impasse.
Tudo acabou como quase sempre acaba em Minas, num acordo. Houve recuo dos dois
lados. Tancredo Neves saiu fortalecido do episódio. Dois anos e meio depois, imporia dura
derrota a Francelino Pereira, ao disputar o governo de Minas contra o ex-ministro dos
Transportes Eliseu Resende – o candidato do Palácio da Liberdade e do Planalto. E Luís
Soares Dulci lançara a base para sua carreira política.
Já os professores, estes continuam insatisfeitos com os baixos salários. Recentemente,
o neto de Tancredo, governador Aécio Neves, anulou o concurso realizado no final do
governo Itamar Franco, que resolveria, finalmente, o problema dos professores contratados.
Mas, em 2007, enviou à Assembléia Legislativa um projeto de lei para efetivar cerca de 98 mil.
O projeto foi aprovado pelos deputados, depois da inclusão de uma emenda efetivando
também 499 funcionários administrativos da Assembléia Legislativa, boa parte parentes dos
próprios deputados atuais ou passados.
O problema dos professores, porém, não está resolvido. A Promotoria de Defesa do
Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais encaminhou em novembro ao
procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, uma representação solicitando a
abertura de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a lei, alegando que ela viola
diversos princípios constitucionais. O governo argumenta que a efetivação é parte de um
entendimento com o Ministério da Previdência e faz justiça a trabalhadores da educação, que
atuam na rede estadual de ensino e nas universidades públicas estaduais.
***
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Em 2003, a demonstrar que a história se repete como farsa, Francelino sucedeu de
novo Aureliano Chaves, quando ele morreu. Desta vez, na cadeira 25 da Academia Mineira de
Letras. Diferente da vez anterior, o ilustre piauiense foi escolhido em eleição direta,
concorrendo com a ensaísta mineira Elizabeth Rennó. Venceu por 28 votos a sete e duas
abstenções. Foi empossado pelo presidente da Academia, Murilo Badaró. Escritor que ficará
lembrado pelo menos por uma feliz comparação: “O Francelino está mais acuado que bode de
bicheira em canto de curral!”.
Vivemos no País da Tropicana. O nome foi inventado por um colega de faculdade,
Luís Carlos Eiras. Ele lançou em 1983 o livro Viagem ao País da Tropicana, que mereceu capa do
caderno Livro60. Uma divertida sátira aos costumes brasileiros, inspirada nas viagens de
Gulliver, de Jonathan Swift. Ao contrário da maioria dos colegas, Eiras não quis ser jornalista,
depois de formado.
Ele era mais esperto: foi ser funcionário de uma empresa estatal na área de informática.

De Papa e de bombas
Uma das grandes coberturas da sucursal mineira do JB foi da primeira visita do Papa
João Paulo II a Belo Horizonte, em 1º de julho de 1980. Foram publicadas, no dia seguinte,
duas páginas – e só não foi mais, porque no mesmo dia o papa viajou para o Rio de Janeiro. A
cobertura envolveu toda a sucursal, com repórteres espalhados ao longo do trajeto do Papa.
Ele chegou ao Aeroporto da Pampulha a bordo do avião presidencial, às 10h25 da
manhã. João Paulo II foi recepcionado pelo arcebispo Dom Serafim Fernandes de Araújo, pelo
vice-presidente Aureliano Chaves e pelo governador Francelino Pereira. Em seguida, desfilou
em carro aberto pelas avenidas Santa Rosa, Antônio Carlos e Afonso Pena, até a Praça Israel
Pinheiro, que se tornou conhecida como a Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras. Ali foi
recebido, pouco antes do meio-dia, por mais de quinhentas mil pessoas entusiasmadas. Ao
longo do percurso, multidão calculada em um milhão de pessoas saudou o Papa. Muitos se
ajoelhavam à sua passagem. Na praça, os fiéis gritavam: “Rei, rei, rei, o Papa é nosso rei”.
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Durante a missa, o clima de festa continuou, com o povo agitando bandeiras de Minas, do
Brasil e do Vaticano. Entre aplausos e vivas, João Paulo II fez longa homilia dirigida aos
jovens. Num dos trechos, ele afirmava:
Aprendi que um jovem cristão deixa de ser jovem, e há muito não é cristão, quando
se deixa seduzir por doutrinas ou ideologias que pregam o ódio e a violência. Pois
não se constrói uma sociedade justa sobre a injustiça. Não se constrói uma
sociedade que mereça o título de humana desrespeitando e, pior ainda, destruindo a
liberdade humana, negando aos indivíduos as liberdades mais fundamentais.

Não podia ter dado um apoio mais direto a Figueiredo, aquele general-presidente que
ameaçava: “Eu prendo e arrebento!” (Essa ameaça era dirigida aos militares que se opunham
ao seu projeto de abertura política.) Depois da missa, o Papa foi levado para o almoço no
Palácio Arquidiocesano, na Praça da Liberdade, e em seguida embarcou para o Rio.
No dia seguinte, o editor de 1ª página, Xico Vargas, e o editor nacional, Hedyl Valle,
enviaram telex à sucursal, nestes termos: “Parabéns, obrigado e um grande abraço. A cobertura
papal em Belo Horizonte foi impecável. Se assim não aparece no jornal, culpa nossa”.
O elogio nos calou na alma, pois nem só de pão vive o homem. Mas era uma tradição
no JB: elogiar generosamente, sempre que possível, e no geral, cobrar sem piedade um trabalho
melhor.
Quase um ano depois, no dia 1º de maio, milhares de jovens foram ao Riocentro para
assistir ao show comemorativo do Dia do Trabalho. Do lado de fora, explodiu uma bomba. Ela
estava dentro de um carro Puma. Quase acabou com a vida de um dos ocupantes do carro, o
capitão Wilson Machado, e matou na hora o outro passageiro, o sargento Guilherme Pereira
do Rosário. Ambos eram agentes do Doi-Codi, a temível polícia política do Exército.
A imprensa descobriu, no dia seguinte, que os dois se preparavam para executar uma
ação terrorista planejada pelo serviço secreto do Exército. Jogariam duas bombas de alto poder
destrutivo no Riocentro. A carnificina seria debitada aos comunistas. O objetivo era deter o
processo de abertura política.
No dia 2 de maio, o repórter Marcelo Beraba, de O Globo, obteve fotos exclusivas do
capitão Wilson na mesa cirúrgica. O editor-chefe do jornal era Milton Coelho da Graça, que
contou anos depois – no dia do enterro de Roberto Marinho, em 2003 – como as fotos foram
publicadas. Segundo Graça, com autorização de Marinho, conseguiu tapear o coronel Job
Lorena de Sant’Anna, responsável pela comunicação do I Exército e que presidiu o Inquérito
Policial Militar instaurado para apurar o caso. O coronel compareceu ao jornal à meia-noite e
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meia, para proibir a divulgação das fotos. A manchete havia sido garantida, em Brasília, por
Merval Pereira, que ouvira de Tancredo Neves e do diretor geral da Polícia Federal esta
informação relevante: havia no Puma uma segunda bomba, que não explodira.
O jornal de Roberto Marinho foi o primeiro a dar informações importantes para
elucidar o crime, mas depois perdeu o ímpeto. A TV Globo escamoteou a verdade até o fim.
Quem levou o assunto adiante foi o JB, que conseguiu fazer toda a reconstituição do caso,
num trabalho investigativo que teve à frente o repórter Heraldo Dias, nascido em Juiz de Fora.
Os culpados, porém, nunca foram punidos. O primeiro IPM concluiu que o sargento e
o capitão eram vítimas e não autores de atentado. Em junho de 1999, o presidente do Superior
Tribunal de Justiça, tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista, aceitou pedido do
procurador-geral da Justiça Militar, Kleber de Carvalho Coelho, para desarquivar o processo.
Seis meses depois, Baptista deixou o tribunal, pois fora nomeado comandante da Aeronáutica
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Em maio de 2000, o ministro-relator do
processo, Carlos Alberto Soares, recomendou o arquivamento do caso. Por maioria, os outros
ministros aceitaram o argumento de que a Lei da Anistia extinguia a punibilidade dos culpados.
De qualquer forma, a ação penal para o crime prescreveria em abril de 2001. Na época,
o capitão Wilson Machado havia sido promovido a coronel do Exército e dava aulas no
Colégio Militar de Brasília.

Normas de redação
reda ão
Um dos profissionais com quem eu mais mantinha contato na sede do JB era Juarez
Bahia, que por muitos anos foi editor nacional. Era autor de um dos raros livros de jornalismo
existentes no meu tempo de escola. Ensinava técnica de títulos, com centenas de exemplos
comentados. É das coisas mais importantes de se aprender. A atenção do leitor é atraída pelo
título (que não pode ser falso... mesmo que atraente), e ele prossegue na leitura da notícia, se o
lide for bom.
O lide clássico, com auxílio do sublide, responde às seis perguntas básicas no
jornalismo, e tem sido criticado por estudantes e professores que vêem nele limitação à
criatividade. Talvez prefiram o “nariz de cera”, que imperou nos tempos heróicos do
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jornalismo e com o qual se tentava “enriquecer” a notícia. Em geral, com resultados
desastrosos. O lide, no mínimo, é muito útil para quem edita um jornal diário. A seleção de
notícias, feita pelo apressado editor, começa pelo lide. Se a parte mais relevante ficar no meio
ou no fim do texto, azar da notícia, que pode acabar na cesta de lixo.
Nascido na Bahia, mas criado em São Paulo, Juarez Bahia começou a carreira como
vendedor, entregador de jornais e tipógrafo, impressor e paginador, até se empregar como
repórter em O Diário de Santos e na Tribuna de Santos, chegando, em ambos, a editor-chefe.
Passou depois por televisão e rádio. Era negro. Segundo Muniz Sodré, na imprensa brasileira,
aos negros, quando um ou outro conseguia ser admitido, reservava-se sempre o lugar da
"cozinha", velha gíria jornalística para tarefas que não requeriam visibilidade pública – como
diagramação, revisão, copidescagem etc. Um redator negro poderia até mesmo ganhar mais do
que um repórter branco – e ele cita, como exemplo, “o excelente Juarez Bahia”, que entrou no
JB em 1969, como editor nacional. Ficou nesse cargo por 11 anos. Nos quatro seguintes, foi
correspondente do jornal em Madri e Lisboa. Em 1984, Juarez Bahia reassumiu a editoria
nacional e passou a atualizar as normas de redação. Pretendia dar ao JB uma espécie de Style
Book, como o do The New York Times. Era também romancista e editorialista. Morreu pouco
depois da chegada deste século.
As novas Normas de Redação só foram lançadas em julho de 1988, depois de aprovadas
por Marcos Sá Correa, que era editor-chefe desde janeiro de 1985. Em maio de 1987, o chefe
da redação, Xico Vargas, anunciou mudanças:
Esta é uma convocação para que todos nós comecemos a trabalhar em outro
jornal. Um jornal bom, como o JB, sem os defeitos do JB. Um jornal mais fácil de
ler, mais alegre, com uma feição gráfica mais moderna. Um jornal mais vivo.
O modelo gráfico que utilizamos dá sinais de esgotamento ao abrigar, na sua
simplicidade – e este é o grande truque do JB –, textos pesados, cansativos, fotos
mal cortadas, títulos descuidados e que não atraem, não provocam o leitor. Com o
tempo, o modelo tornou-se – um pouco pela rotatividade dos quadros, um pouco
por descuido de todos nós – complacente, por assim dizer.

A história demonstrou que esse diagnóstico correto chegou tarde demais. Em abril de
1991, Marcos Sá Correa pulou fora do barco, que afundava...
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Censura começa
come a em casa
Um problema do jornalismo foi descrito claramente pelo presidente João Batista de
Figueiredo em entrevista para Getúlio Bittencourt e Haroldo Cerqueira Lima, da Folha de S.
Paulo: “Vocês falam muito em censura, mas se esquecem que a censura começa na casa de
vocês. Já viram algum jornal publicar alguma coisa que seja contra o interesse dos donos?”
Ex-chefe do SNI e irmão do escritor Guilherme Figueiredo, que foi colunista do Globo
e morreu em 1997, aos 82 anos, o general sabia do que estava falando. A censura começa em
casa – ou dentro da nossa própria cabeça. E o grande problema desse tipo de censura reside na
falta de definição correta do que seja o interesse da empresa, que no Brasil é geralmente
confundido com o interesse do dono. É por isso que temos um veículo que não fala sobre o
partido B – a não ser contra – porque o dono é político do partido C. Outros não divulgam as
revelações das CPIs que tratam de irregularidades no sistema financeiro, porque têm acionistas
que são banqueiros ou, mais freqüentemente, devem a bancos que podem resolver cobrar um
papagaio em hora imprópria (e para alguns donos de jornais, todas elas são ruins). O mesmo
jornal que noticia corretamente a greve na Mannesmann omite a greve no Estadão. O leitor, às
vezes, percebe que o fazem de bobo e muda de jornal – ou, desiludido, usa o dinheiro para
comprar coisa mais útil.
E este problema não é apenas da imprensa brasileira, com suas conhecidas fragilidades.
Em outubro de 2003, o site Observatório da Imprensa divulgou artigo sobre a demissão do
crítico da mídia Daniel Schneidermann, pelo Le Monde, um jornal parisiense admirado por
jornalistas e intelectuais do mundo inteiro. No entanto, ele foi demitido por criticar a direção
do jornal, onde trabalhava há mais de 20 anos. Seu último artigo, que o jornal publicou,
juntamente com a explicação dos motivos para a demissão, afirma o seguinte:
Parece que isso não se faz. Pode-se criticar (e Le Monde encoraja a crítica) JeanPierre Raffarin, Johnny Halliday, George Bush, Tony Blair, Alain Delon, Vladimir
Putin, o Papa, o Dalai-Lama, os partidos políticos. A isso se chama “necessidade de
transparência”... Mas a direção do Le Monde é sagrada.

Schneidermann foi demitido com base no conceito da lealdade, como explicou a
direção do jornal. A alínea B do artigo 3º da convenção coletiva dos jornalistas franceses prevê
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que “a liberdade de opinião dos jornalistas não pode prejudicar os interesses da empresa de
jornalismo para a qual eles trabalham”.
Não sei se os contratos de trabalho no Brasil são tão explícitos. Acho que não há
necessidade. Um estudo feito pela professora Betânia Tanure de Barros, da Fundação Dom
Cabral, para sua tese de doutorado na Brunel University, da Inglaterra, mostrou que os líderes
franceses controlam fortemente os subordinados e as decisões são muito centralizadas.
Esperam obediência de todos. No Brasil, assim como no Japão, o relacionamento acompanha
a tradição familiar. O líder dá proteção e o liderado assume deveres sagrados com o líder. O
rompimento das relações líder/liderado significa derrota moral para o chefe, principalmente se
o traço da lealdade pessoal for significativo nesta relação líder/liderado. Mais ainda, no Brasil, a
lealdade é à pessoa do líder. Numa sociedade desse tipo, os conflitos não são tratados
abertamente. As questões não são colocadas explicitamente sobre a mesa, ao contrário dos
Estados Unidos, pois isso poderia comprometer o relacionamento, criar constrangimentos
entre as pessoas e minar a harmonia do grupo. Os conflitos são tratados em circuitos fechados,
com cautela, para harmonizar pontos de vistas pessoais. E o brasileiro tende a evitar conflito
com quem detém mais poder do que ele.
No caso do jornalista, que escreve com a atenção dividida entre seu trabalho e o chefe,
a situação seria menos grave, se este fosse apenas aquela pessoa com ar preocupado, óculos na
ponta do nariz, sentado no “aquário” da redação. Ou um Alberto Dines, para quem
“comandar não é dar ordem, comandar é aprender, fazer junto, co-mandar: o outro também
manda, você manda junto”.
Mas, em geral, no jornalismo, o verdadeiro chefe é multifacetado e polivalente. É o
dono do veículo em que trabalhamos. O governador, seu assessor de imprensa e sua irmã. O
delegado de polícia pançudo, o guarda da esquina magricelo. O banqueiro. O deputado e o
senador. O chefe do tráfico de drogas. O general e o cabo. Esse chefe é o “homem-tesoura”
que não produz esculturas verdes no jardim, mas poda a criatividade do subordinado e impede
o vôo da imaginação... e dá a sua contribuição à pior crise vivida pela imprensa brasileira, na
atualidade.
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Teoria da Libertação
Liberta ão
Em julho de 1982, no Especial de domingo, o JB publicou reportagem sobre as
Comunidades Eclesiais de Base61. Acreditava-se, na época, que elas teriam influência eleitoral,
tese contestada pelos meus dois entrevistados, os professores Antônio Luís Paixão e Antônio
Octávio Cintra, autores do estudo “Movimentos religiosos e mobilização política: o fenômeno
das Comunidades Eclesiais de Base”.
Paixão, 34 anos, era professor-assistente do Departamento de Sociologia e
Antropologia da UFMG, com mestrado em Sociologia pela State University of New York.
Cintra, 42, professor-adjunto do Departamento de Ciência Política da UFMG, com mestrado
em sociologia pela Flacso, do Chile, e pós-graduação em Ciência Política no Massachesetts
Institute of Technology (EUA). Para Cintra, não eram promissoras as perspectivas de
convivência das CEBs com o PT. E argumentava:
– O significado das CEBs para o sistema político brasileiro parece residir mais em seu
caráter de movimento social e menos em sua capacidade de recrutadoras de clientelas para
partidos políticos determinados.
Paixão negou que houvesse simpatia das CEBs pelo comunismo, como vinha sendo
propalado pela direita brasileira. Explicou que elas enfatizavam um democratismo beirando ao
anarquismo. Mas admitiu que a Teoria da Libertação era receptiva ao pensamento marxista,
“sem que essa receptividade implique adesão ao comunismo ou a organizações políticas
marxistas, vistas como versões grosseiras da teoria”.
Os entrevistados achavam que as CEBs não tiveram grande influência no sucesso de
candidatos oposicionistas nas eleições de 1978. Dizia-se também que elas apoiaram fortemente
a criação, por Tancredo Neves e outros líderes oposicionistas, do Partido Popular, que na
época da entrevista havia desaparecido, mas Cintra e Paixão minimizavam a importância desse
apoio.
O Especial publicava ainda, naquele dia, artigo do economista americano Albert
Fishlow, da Universidade de Yale, um brasilianista respeitado. Ele comentava as relações
abaladas entre Estados Unidos e Brasil. Em 1981, por decisão do governo americano, três
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produtos de exportação brasileiros foram excluídos da categoria de importações com
prioridade especial. No ano seguinte, o Brasil foi considerado culpado de dumping nas vendas
de aço para o mercado americano. Além disso, Washington queria impedir que o Brasil tivesse
acesso aos empréstimos do Banco Mundial. Para Fishlow, a situação econômica brasileira era
amplamente condicionada por sua significativa dívida externa e altos juros.
Isso, há mais de 20 anos!
Na verdade, em 1982, o Brasil enfrentou o choque de juros, que saltaram de 7,5% ao
ano para 22%, sem contar a correção monetária provocada pela inflação. Sarney era senador e
presidente do PDS, o partido do governo. Propôs ao chefe do gabinete civil da Presidência da
República, ministro Leitão de Abreu, um plano de congelamento de preços e salários, para
reduzir a inflação e aumentar as chances do partido nas eleições de novembro. A proposta foi
recusada pela equipe econômica, que tinha Afonso Celso Pastore como presidente do Banco
Central, e só se concretizou quando Sarney se viu presidente após a morte de Tancredo Neves
e lançou o Plano Cruzado – um plano tipicamente eleitoral e que foi abandonado logo depois
que o partido de Sarney, o PMDB, registrou ampla vitória nas eleições.
Antes disso, em maio de 1984, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, que só se
tornou Sarney em 1965, quando adicionou ao seu nome o prenome do pai –, que era filho de
um homem que trabalhava nas terras maranhenses de Sir Ney e que resolveu homenagear
desse modo o seu patrão britânico – renunciou à presidência do PDS, para se candidatar a
vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo governador Tancredo Neves, nas
eleições indiretas do ciclo militar. Em 2003, Sarney assumiu a presidência do Senado, como
grande aliado de Lula. No mesmo ano, a filha Roseana conseguiu arquivar na Justiça o
processo de corrupção que a envolvia num desvio de milhões de reais da Sudam
(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia). A denúncia fora do Ministério Público
Federal, que, ao fazê-la, inviabilizara, um ano antes, a candidatura de Roseana à Presidência da
República. Como se sabe, os senadores José Sarney e Roseana Sarney são hoje fiéis aliados do
governo Lula... aquele líder petista que se elegeu prometendo muitas mudanças neste país! Um
país onde se muda tudo, para garantir que nada deixará de ser como sempre foi.
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Pedra no caminho
Fui acordado no dia 26 de dezembro de 1982, por telefonema da sede do JB. Olhei o
relógio – uma hora da madrugada! O vice-presidente Aureliano Chaves havia levado um tiro –
essa era a primeira informação – em Brasília, e estava sendo embarcado num avião para Belo
Horizonte. Seria internado no Prontocor. Um diretor desse hospital, na Savassi, era irmão de
Aureliano. Liguei para o fotógrafo Waldemar Sabino, em Vespasiano, a cerca de 40
quilômetros, vesti-me às pressas e fui esperar a chegada do vice-presidente. Pouco depois,
apareceram outros repórteres de jornais e televisões.
Quando Aureliano finalmente chegou, não tivemos acesso ao ferido. Seu assessor de
imprensa, João Batista de Assis Correa, que veio junto, desmentiu a versão do tiro. Aureliano
teria sido atingido na barriga por uma pedra, atirada pela lâmina da máquina de cortar grama
do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.
Depois surgiram outras versões, mas a que nos assombrava – porque estávamos
sempre às voltas com esse fantasma, temendo que se revelasse real a um concorrente do JB –
foi sempre a primeira: Aureliano teria sido atingido por tiro, numa briga com o genro, casado
com a filha mais velha, Maria Guiomar. Transcorrido um quarto de século, ninguém
confirmou ainda essa versão.
Mas, naquele primeiro momento, passei a noite diante do hospital, a observar a
movimentação e, quando possível, entrevistando quem chegava ou saía. Os repórteres não
podiam ir além da portaria. De manhã, chamei um repórter para me substituir e fui direto para
a redação. Esse plantão de 24 horas só foi suspenso semanas depois, quando decidimos que
não havia risco de Aureliano morrer à noite no hospital. Os repórteres faziam rodízio. Por fim,
contratamos um freelance para fazer o plantão noturno. Trabalho frustrante, pois não havia
novidades no caso.
O vice-presidente só saiu do hospital 48 dias depois da internação e, pela primeira vez,
deu entrevista62 ao lado da filha caçula, Maria Cecília, de 20 anos. Alguns dias antes, ela fora
entrevistada pelo repórter Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, quando negou, com grande
naturalidade, que o pai tivesse sido baleado. Ao lado da mãe, Dona Vivi, ela permanecera no
apartamento 307 do Prontocor a maior parte do tempo em que Aureliano esteve internado.
62
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Quando saíram, fiquei por conta da entrevista coletiva, enquanto José Alves Cerqueira
dava um jeito de entrar no apartamento sem ser observado. Lá ainda estavam os cartazes feitos
por Maria Cecília, para animar o pai. Um deles: “Papai, são tantas as coisas que eu gostaria de
dizer, que talvez uma fábrica de papéis não seria suficiente. Mas resumindo tudo em duas
palavrinhas, te adoro”.
Aureliano havia perdido uns 20 quilos e, também, a aparência de um homem forte e
saudável. Uma imagem que era reforçada por exercícios de levantamento de peso. Anos antes,
num fim de semana, ao passar de carro pela Savassi, rumo ao Palácio da Liberdade, um gaiato
gritou: “Ô, Kung Bó!” – mistura de Kung Fu com Pedro Bó, um então famoso personagem de
Chico Anísio na TV Globo. O governador mandou parar o carro, desceu sozinho e desafiou o
atrevido para uma briga no braço. Assustado, o homem pediu desculpas, e Aureliano se
acalmou. Os seguranças apenas se divertiam, à distância, com a valentia do chefe.
O vice-presidente demonstrou, na entrevista, que continuava atento à política, mesmo
quando lutava pela própria vida. Defendeu a busca de consenso para a sucessão do presidente
Figueiredo, mesma posição do governador eleito Tancredo Neves. Aureliano justificou o
processo de eleição indireta do novo presidente:
– Estamos vivendo um período de transição e consolidação do processo democrático.
Nos 20 dias seguintes, ele permaneceu em seu apartamento da Rua Passa Tempo,
Bairro Anchieta. Mostrava-se disposto a assumir, durante o processo de recuperação física, a
presidência da República no dia 1º de abril, se o general Figueiredo viajasse para o exterior.
Durante a doença, os dois, que andavam às turras, tinham feito as pazes. No dia 23 de janeiro,
Figueiredo havia viajado a Belo Horizonte só para visitar Aureliano e, dois dias depois, noutro
gesto de cortesia, despachou a equipe médica da Presidência da República para examinar o
vice.
No dia 18 de março, 11 congressistas do PDS, entre eles o senador José Sarney,
presidente do partido, visitaram Aureliano. O único repórter admitido no apartamento foi
Antônio Britto, da TV Globo de Brasília. Protestamos, em vão. Na saída, Sarney disse que não
era hora ainda de tratar de sucessão presidencial.
Mas o processo estava em curso. Tancredo Neves passaria a usar o telefone da mansão
do presidente da Construtora Mendes Júnior, Murilo Valle Mendes, vizinha do Palácio das
Mangabeiras, para fazer articulações. Temia que o telefone do palácio estivesse grampeado. O
ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, estava nos Estados Unidos fazendo check-up
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na clínica para doenças cardíacas de Cleveland. Lá mesmo, deu entrevista para defender um
nome civil na sucessão do general Figueiredo. O brigadeiro não citou nomes, mas só no PDS
havia pelo menos dois na disputa. Os civis Aureliano e Paulo Maluf concorriam pela indicação
com o coronel e ministro do Interior Mário Andreazza.
Na oposição, despontava isoladamente o nome de Tancredo Neves, do PMDB.

Refúgio de Aureliano
Em julho de 1983, o presidente Figueiredo viajou para Cleveland, nos Estados Unidos.
Foi colocar pontes de safena no coração. Antes de assumir interinamente a Presidência da
República, por 29 dias, Aureliano recolheu-se em sua fazenda de Três Pontas. Temendo a
morte do general, militares da linha dura ameaçavam tomar o poder, pois não confiavam no
vice. Para intimidá-lo, num episódio burlesco, dois caças Mirage da FAB fizeram vôo rasante
na fazenda e pousaram na pista da Rodovia Fernão Dias, a alguns quilômetros dali.
José Alves Cerqueira acampou diante da porteira da fazenda, juntamente com os
repórteres José Magno Madureira, da sucursal do Estadão, e Hudson Brandão, da Folha de S.
Paulo. Durante três dias, nada de Aureliano aparecer.
De repente, surge um automóvel, acompanhado pelos carros da segurança presidencial.
Numa manobra arriscada, o motorista de um dos jornais atravessa o carro na estrada, para
fechar a passagem. Aureliano se aborrece, mas disfarça e cumprimenta os repórteres, como um
bom político. José Alves saca a pergunta:
– Presidente, por que o senhor não está em Brasília?
Aureliano olha-o, firme:
– Meu caro! Nos momentos graves da Nação, o homem público deve se recolher à
natureza, para meditar.
E mais não disse.
Quando governador, Aureliano sempre dizia que o seu era um governo solidário. Não
sei se a idéia colava. Homem de primeira hora do movimento de 64, ele tinha algumas idéias
próprias que não inspiravam a confiança irrestrita dos militares da linha-dura, fenômeno que
havia vitimado outro “revolucionário” mineiro, Pedro Aleixo.
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Como vimos, Aureliano foi um dos primeiros no governo a defender a anistia aos
políticos cassados pelo AI-5. Apesar da repercussão negativa de suas declarações no meio
militar, manteve-se firme. Não botou a culpa em Jadir Barroso, autor da reportagem. Foi um
alívio para a nossa redação, que ainda não esquecera de outro episódio envolvendo o mesmo
repórter.
Foi assim: o governador Rondon Pacheco irritara-se com a parte que lhe coube numa
reportagem sobre o “testamento dos governadores” nomeados pela ditadura, sobretudo com a
chamada de capa. Em represália, mandou que o presidente do BDMG demitisse o gerente de
comunicação social do banco, Jadir Barroso, que também cobria política na sucursal mineira
do JB. (Curiosamente, naquele tempo, ninguém estranhava essa dupla atividade.) Ele apenas
enviara à sede, como fizeram repórteres de outras sucursais e correspondentes, as informações
pedidas sobre a atuação do governador. Era uma reportagem a muitas mãos, alinhavada por
algum redator na sede.
Temendo cometer uma injustiça e tentando salvar a pele de seu gerente, o presidente
do BDMG telefonou para Acílio Lara Resende, para confirmar a autoria.
– Diga ao Rondon que fui eu quem fez a notícia – disse Acílio.
O recado foi transmitido, e Rondon preferiu esquecer o caso. Não lhe convinha
comprar briga com Acílio, chefe da sucursal e irmão do diretor de redação do JB, Otto Lara
Resende.
Voltando a Aureliano. Entre suas virtudes, ele não costumava prometer o que não
pudesse cumprir. Quando fui assessor na Secretaria da Agricultura, havia ordem do
governador para não anunciar qualquer projeto cujos recursos financeiros não estivessem
assegurados. Essa característica dele deve ter tornado mais amarga sua frustração com a
Açominas, que seria uma das maiores obras de seu governo. O dinheiro, que parecia garantido,
faltou no meio da obra, encarecendo-a estupidamente.
Aureliano morreu no primeiro semestre de 2003. Levou consigo minha esperança de
um dia escrever um livro baseado nas memórias, anotações e documentos do homem que
atuou na linha de frente e nos bastidores da política mineira e brasileira durante várias décadas.
A idéia do livro era de Ênio Silveira, que oferecera a tarefa a Maurício Lara, em 1994. O editor
havia gostado de Campanha de Rua, livro de estréia de Maurício, lançado naquele ano pela
Geração Editorial. O autor estava sem tempo para redigir um novo livro e perguntou-me se
poderia me indicar a Ênio Silveira, da Editora Civilização Brasileira. Infelizmente, eu também
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não estava disponível, mas fiquei com aquela idéia na cabeça, mesmo depois que Ênio morreu
aos 70 anos, em janeiro de 1996, vítima de edema pulmonar.
Nunca soube se Aureliano estava a par da idéia de Ênio Silveira. Sei que o livro não foi
escrito. E suspeito que muitas coisas reveladoras de nossa história estejam sepultadas, para
sempre, no mesmo caixão de Aureliano.

Revolução
Revolu ão pelo voto
Tancredo Neves começou na política aos 23 anos, como vereador em São João Del
Rey. Em 1953, era deputado federal pelo PSD mineiro e, com apoio do governador Juscelino
Kubitschek, do mesmo partido, foi escolhido ministro da Justiça de Getúlio Vargas, do PTB.
Foi primeiro-ministro no começo da década de 60. Com a queda de João Goulart, optou pela
discrição, como deputado federal. Ressurgiu no noticiário em meados da década de 70. Era
líder do MDB na Câmara. Quando resolveu disputar o governo de Minas, Tancredo tinha 72
anos. “Estava velho”, no dizer de Eliseu Resende, que aos 53 anos havia deixado o poderoso
Ministério dos Transportes para se candidatar, com apoio do presidente Figueiredo e do
governador Francelino Pereira. Em 2006, com 77 anos, Eliseu candidatou-se ao Senado com
apoio de Aécio Neves, e ganhou as eleições concorrendo com o ex-governador Newton
Cardoso, que tinha então 68 anos.
Um dia, em plena campanha eleitoral, com as ruas inundadas por cartazes, faixas,
santinhos e outros penduricalhos do candidato Eliseu Resende – e alguns poucos materiais de
propaganda de Tancredo Neves, que contava com recursos bem menores que os do exministro para a campanha –, a recepcionista da sucursal anuncia:
– Tem um senhor Guilherme Machado aqui, querendo falar com você.
Demorei um pouco para responder. Só me lembrava de um Guilherme Machado, que
havia sido deputado federal e presidente da Arena mineira e que agora se dizia ser a “eminência
parda” do governo Francelino Pereira. Jamais o vira pessoalmente.
Logo depois entrou na minha sala – chamada pejorativamente de aquário, talvez
porque tivesse uma divisória envidraçada separando-a do restante da redação – um homem
magro de uns 70 anos de idade, altura mediana, rosto enrugado, cabelos pretos bem penteados,
vestindo terno cinza escuro e gravata discreta. Estendeu-me a mão, num cumprimento.

149

– O senhor é quem manda aqui?
Levantei-me para cumprimentá-lo, e informei:
– Quem manda é o chefe da sucursal, Acílio Lara Resende. Ele deu uma saída, mas não
demora a chegar...
– Sei, mas eu quero falar é com o senhor mesmo! – interrompeu ele, sentando-se sem
ser convidado na cadeira de assento estofado de plástico marrom que ficava sempre em frente
da mesa com tampo de vidro onde eu trabalhava.
Pedi que se identificasse. Ele o fez, e foi direto ao ponto:
– Você está fazendo uma aposta errada! O Eliseu Resende é quem vai vencer as
eleições. Não existe hipótese de o Palácio da Liberdade ser derrotado por Tancredo. Só se
houvesse uma revolução pelo voto, mas isso nunca aconteceu na história de Minas!
–

Não faço qualquer aposta, respondi. O JB é um jornal isento.

Riu, sarcástico, e esticou o dedo para o meu queixo:
– Isento! Você é quem anda tirando dessa barbicha feia essas notinhas do Informe JB
contra Francelino e Eliseu. A gente vai fazendo um trabalho sério, e essas notinhas idiotas
estragam tudo!
Como ele sabia que eu escrevia aquelas notas? Finquei pé na minha posição de
jornalista isento, sem grande sucesso. Por argumentos diversos, tentou convencer-me de que
eu levava o jornal a cometer um erro grave. Eu apenas torcia para que Acílio chegasse logo,
para livrar-me do homem, mas o danado não aparecia! O tormento durou mais de uma hora.
Às oito da noite, Guilherme Machado saiu, visivelmente decepcionado com minha burrice.
Nunca mais o vi.
Quatro anos depois, durante reunião na sede, fui acusado de ter levado o jornal a errar
na cobertura da eleição de Newton Cardoso para governador de Minas, em 1986. O JB foi o
jornal que mais publicou reportagens desfavoráveis a ele, durante a campanha.
O dono do jornal, obviamente, gostaria de ter apostado certo. Só então me ocorreu a
pergunta: o que teria acontecido comigo, fosse Eliseu o vencedor em 1982?
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Esquema furado
Provavelmente, não teria acontecido nada, porque, ao contrário do que pensava o expresidente da Arena mineira, o JB só teve alguma influência na vitória de Tancredo durante a
contagem dos votos. Fazíamos esforço igual para cobrir bem as duas campanhas. Inclusive, a
direção do jornal, no Rio, apostava no ex-ministro dos Transportes, embora, na redação, essa
aposta se limitasse, até onde fui informado, ao editor Walter Fontoura.
Na verdade, Eliseu Resende teve alguns problemas com a nossa cobertura, mas por
culpa de sua assessoria ou dele mesmo. Era tão egocêntrico, que ganhou na época o apelido de
Eulizeu Resende. Para a convenção do PDS, realizada na Assembléia Legislativa de Minas, o
repórter especial Villas-Bôas Corrêa, ex-editor de política, veio do Rio, mas não dispensou a
ajuda de José Alves e Nairo Alméri. Este cobriu a movimentação do lado de fora. Havia gente
de todo o interior mineiro, com muitos carrinhos de pipocas e distribuição gratuita de
refrigerantes e cachorro-quente, bandas de música e foguetório. Fazia sucesso, então, uma
música de Gal Costa, que inspirou o título da retranca escrita por Nairo: “Festa do interior”.
No dia seguinte, o assessor de imprensa do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, Durval Guimarães, ligou para reclamar:
– O jornal chamou a nossa convenção de festa do interior...
Nairo acompanhou o candidato e o governador no primeiro comício, em Morro do
Ferro, que era distrito de Oliveira quando Eliseu ali nasceu, em fevereiro de 1929. No mesmo
dia, inauguraram rodovia asfaltada entre Pitangui e Divinópolis. Como observou o repórter, o
ex-ministro fez nas duas ocasiões discursos cansativos de tecnocrata – e se esqueceu de pedir
votos. Francelino percebeu a falha e pediu por ele, num discurso breve e apropriado aos
ouvidos caipiras. Curiosamente, Eliseu não se esqueceu de citar trecho da canção “Quem sabe
faz a hora”, de Geraldo Vandré, compositor perseguido pela ditadura.
***
Na realidade, a sucursal teve papel importante para a vitória de Tancredo, mas isso foi
durante o processo de apuração dos votos. A TV Globo havia montado grande esquema para a
apuração paralela. A equipe era composta por mais de cem pessoas, entre repórteres,
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comentaristas e estagiários, estes contratados e treinados especialmente para aquele trabalho. O
JB não havia montado nenhum esquema. Convencera-se, pelas informações do TSE, de que
desta vez os resultados oficiais seriam divulgados muito rapidamente, pois estava quase tudo
informatizado.
Era uma mentira deslavada.
Numa reunião preparatória, no Rio, com todos os editores regionais, fomos
apresentados a um esquema de cobertura que levava em conta apenas os dados oficiais. O
esquema havia sido preparado por um repórter especial da sucursal de São Paulo, José
Nêumanne Pinto, juntamente com o chefe da redação, Paulo Henrique Amorim. Quando se
concluiu a exposição do plano e o editor-chefe, Walter Fontoura, perguntou o que achávamos,
ouviu-se apenas o zumbido do silêncio dos constrangidos. Finalmente, ele foi quebrado, por
mim, com uma sentença:
– Não vai dar certo!
– Não?! Por quê?
Nêumanne continuava de pé, na frente, e me olhava sorrindo ironicamente. Paraibano
de Uiraúna, onde nasceu em 1951, ele era repórter respeitado. Em 1976, ganhou o Prêmio
Esso de Reportagem Econômica, com a série “Perfil do operário brasileiro hoje”, e o Troféu
Imprensa de Reportagem Esportiva, publicadas pelo JB. Era também poeta e escritor (em
2005, recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Senador José Ermírio de Morais,
pelo livro O Silêncio do Delator). Eu, pobre diabo, tive de explicar:
– Não acredito nessa informação do Tribunal Superior Eleitoral. Estive conversando
sobre isso com amigos no Tribunal mineiro. Acham que o esquema de apuração oficial não
será muito diferente da última eleição. O primeiro resultado vai demorar a sair. A TV Globo
vai ficar bem na frente do TRE mineiro, pois ela montou um grande esquema de apuração
paralela, pelo menos lá em Minas. Parece que ela também não acredita na informação do TSE.
Nêumanne, porém, confiava nas suas fontes, e a chefia da redação confiava nele. Ficou
combinado: diariamente, às 11 da manhã e seis da tarde, cada sucursal enviaria um boletim
para a sede, com base nos números oficiais. Além de municiar a Rádio Jornal do Brasil e a
Agência JB, esses dados serviriam para que os editores e redatores preparassem textos
analíticos. Às 11 da noite, mandaríamos o último boletim do dia.
Às 11 horas do dia seguinte às eleições, o TRE mineiro não havia divulgado nenhum
boletim, e a TV Globo, como previsto, adiantava-se na apuração. Desconfiado, como bom
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mineiro, eu havia armado um esquema de apuração, com repórter no TRE, outros telefonando
para rádios do interior do Estado e outros ligados na Rádio Itatiaia, que havia montado seu
próprio esquema, como fazia em todas as eleições. Ofereci ao Rio os dados apurados por nós.
Não quiseram. A mesma coisa ocorreu às 18 horas. Uma hora depois, Ricardo Noblat, que
tinha sido transferido temporariamente da chefia de redação da sucursal de Brasília para editar,
na sede, as eleições em Minas e São Paulo, ligou do Rio:
– Pode mandar seus dados... O esquema do Nêumanne furou!
Engoli, prudentemente, um “não disse?” Na reunião, o pernambucano Ricardo Noblat
ficara do lado do velho amigo Nêumanne.
Na sucursal do JB, éramos seis fazendo a apuração paralela. Oscar Valporto, que viera do
Rio para reforçar a equipe, ajudava o repórter de política na cobertura. Não tínhamos
computador. Usávamos uma calculadora emprestada pela administração da sucursal, para
somar os votos parciais e finais de cada município, que íamos colhendo de diversas fontes, em
fichas de papel, uma para cada município, colocadas em ordem alfabética. Os dados eram
atualizados ao longo do dia e somados à noite. Enquanto fazia esse trabalho, ia analisando os
resultados por amostragem de micros, pequenos, médios e grandes municípios, e conferindo o
que acontecera neles em termos de mudanças no cenário político.
***
Guilherme Machado, semanas antes, me confirmara o que já imaginávamos: com base
em pesquisas encomendas pelo Estado, o governador Francelino Pereira apostava na vitória de
Eliseu Resende por causa do voto acachapante dos pequenos municípios, aqueles que
Tancredo Neves chamara de “burgos podres, sem alma cívica”. Eram pequenos, mas
numerosos, e sempre fiéis ao Palácio da Liberdade, qualquer que fosse o governador e seu
partido.
Pois comecei a observar que, nesses municípios, o candidato oficial ganhava, mas não
de balaiada. Boa percentagem dos votos ia para o velho e conhecido Tancredo Neves. Nos
grandes e médios municípios, a oposição liderada pelo PMDB estava vencendo com boa folga.
Havia quatro candidatos a governador, mas a votação ficara polarizada nos dois candidatos. A
professora Sandra Starling, lançada pelo PT como a primeira mulher a disputar o governo de
Minas em toda a sua história – estava bem atrás, e acabou em terceiro lugar, com 113.950
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votos, enquanto o outro candidato de oposição, Theotônio dos Santos, do PDT, não passou
de 11.160.
Chegou um momento em que a soma dos votos apurados por nós dava a vitória de
Tancredo, mas a TV Globo mostrava Eliseu ainda com uma frente confortável. Os outros
veículos haviam desistido de concorrer com a Globo e estavam divulgando os números por ela
apurados. O JB era a exceção, mas seus números totais eram bem menores que os da
concorrente da família Marinho, por mais que nos esforçássemos.
Quando meus cálculos apontaram Tancredo na frente, tomei coragem e liguei para um
amigo na TV Globo em Minas, por volta de seis da tarde do dia 18 de novembro. Disse-lhe
que meus números davam a vitória de Tancredo, e perguntei:
– O que está acontecendo com a apuração da Globo?
Ele riu, baixou a voz e me contou: os computadores não estavam sendo alimentados de
forma correta com os votos dos municípios onde se sabia que seria avassaladora a vitória de
Tancredo. E acrescentou: Hélio Garcia, que era candidato a vice-governador, desconfiou
dessa manobra e foi à redação da Globo em Belo Horizonte, para reclamar, e quase saiu aos
tapas com o editor regional. Depois de rever mais uma vez os meus números, liguei para
Ricardo Noblat:
– O Tancredo venceu!
Silêncio do outro lado.
– Ouviu? O Tancredo derrotou o Eliseu Resende.
– Ouvi, mas não acreditei. Explique!
Seguiram-se 20 minutos de conversa, eu expondo meus cálculos e minha análise da
situação, ele procurando furos. Finalmente, se convenceu.
– Maravilha! Vou conversar aqui, e depois te ligo.
Meia hora depois, ligou:
– Eles toparam! A eleição de Tancredo vai ser a manchete do jornal.
Já havíamos nos prevenido, em relação à foto. Semanas antes, Waldemar Sabino havia
fotografado Tancredo dentro do apartamento dele, com a estante de livros no fundo. As fotos
foram enviadas ao Rio, por malote, antes das eleições.
À meia-noite, eu continuava na sucursal, à espera de ser liberado por Noblat. Meia hora
depois, ele ligou para dizer que o jornal estava fechado, eu podia ir para casa. Descreveu a
capa, com a manchete: “Tancredo já assegurou vitória em Minas”.
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Mas Noblat estava preocupado. Os últimos números da Globo continuavam com
Eliseu na frente. Só depois fiquei sabendo que um diretor do jornal havia ligado para a casa de
Acílio. Queria saber se ele também confiava na vitória de Tancredo. Temia que o JB levasse
uma “barriga” com sua manchete. O chefe da sucursal tranqüilizou-o, mas perdeu o sono.
Noblat também não dormiu. Às sete e pouco, ele me acordou:
– Você viu? A Globo continua com Eliseu na frente. Estamos ferrados!
– Não vi, estava dormindo... Por que não dorme, pô? Vai ver como os números da
Globo vão mudar, depois que o JB chegar aqui...
Nenhuma chance de voltar a dormir. Cheguei cedo à sucursal. O primeiro repórter que
apareceu foi enviado à sede do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, para ver o
que acontecia por lá. Com escritórios espalhados por todo o estado, o DER-MG era uma
espécie de QG do candidato governista, empenhado a impedir, de qualquer forma, a revolução
pelo voto.
O assessor de imprensa de Tancredo, J. D. Vital, ex-repórter de política da sucursal do
Estadão, havia-me falado de rumores de que o pessoal do DER-MG estava preparado para
fraudar as eleições, se fosse preciso. Podia ser paranóia, mas neste jogo pesado de disputa do
poder tudo era possível. O JB vendia em Minas cerca de 30 mil exemplares, incluindo
assinaturas, mas naquele dia o reparte fora aumentado e os jornais se esgotavam rapidamente
nas bancas.
Por volta de onze horas, o repórter me liga do DER, dizendo que o clima lá era de
pânico. Já esperavam para qualquer momento a divulgação, pela Globo, da virada no resultado
de sua apuração – o que ocorreu no jornal da uma da tarde. Bem antes, confirmei com minha
fonte e liguei para Noblat, mas não consegui falar com ele.
Estava dormindo...

Estadista britânico
Tancredo sumiu depois das eleições. Enquanto toda imprensa procurava por ele, o
candidato descansava da canseira da campanha na casa da filha Maria do Carmo Simões, em
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Petrópolis. Reapareceu em Belo Horizonte na noite do dia 19 de novembro, quatro dias depois
das eleições.
Avisados por sua assessoria, fomos ao apartamento em que ele morava na Praça da
Liberdade, no Edifício Niemeyer, e encontramos um Tancredo alegre e satisfeito com “a
audácia do Jornal do Brasil ao afirmar que minha vitória era certa quando faltavam 2 milhões de
votos a ser apurados e outros órgãos de imprensa insistiam na recuperação de Eliseu”. Vendo
no meio dos repórteres o Mazico, autor da foto publicada na primeira página do JB, ele
brincou:
– Fiquei parecendo um estadista britânico...
A vitória de Tancredo não era oficial, pois o TRE estava ainda longe de terminar a
apuração. Por isso, o candidato informou:
– Vou reunir meu estado-maior político e administrativo e acompanhar mais de perto
os resultados de todos os municípios.
Porém, não havia motivos para preocupação. Francelino e Eliseu estavam sendo
humilhados até no reduto eleitoral do governador, o Vale do Jequitinhonha. Em Comercinho,
com 4.720 eleitores, o PT conseguiu eleger como prefeito o trabalhador rural Jonas Costa, com
apoio das Comunidades Eclesiais de Base, que tinham o incentivo do bispo de Teófilo Otoni,
Dom Quirino Adolpho Schmidt. Com igual apoio, o farmacêutico prático e trabalhador rural
Serafim Pereira dos Santos, do PMDB, foi eleito prefeito de Campanário, perto de Teófilo
Otoni.
O PMDB de Tancredo impôs também histórica derrota aos Bias e Andradas em
Barbacena, elegendo prefeito o professor Lídio Nusca, da Escola Preparatória dos Cadetes do
Ar. O deputado Bias Fortes era candidato a vice-governador na chapa do PDS, que perdeu
também em Barbacena para Tancredo Neves. Este teve 18.850 votos, contra 14.400 de Eliseu
Resende. O deputado estadual José Bonifácio, filho do líder do governo Geisel na Câmara dos
Deputados, José Bonifácio de Andrada, o Zezinho, não conseguiu se reeleger. Foi eleito o
peemedebista Manuel Conegundes da Silva.
Pouco depois da oficialização da vitória de Tancredo pela Justiça Eleitoral (ele teve
2.667.595 votos, contra 2.424.197 de Eliseu), um editor no Rio me telefonou à noite. Queria
que eu procurasse o governador eleito, para repercutir declaração do presidente Figueiredo.
Descobri que ele estava no apartamento do Edifício Niemeyer e fui para lá. Tancredo me
recebeu cordialmente, mas se desculpou:
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– Não vou comentar mais as declarações do presidente, porque agora eu tenho a
responsabilidade de governar Minas.
O jornal publicou apenas essa declaração dele. Mal vencera a eleição para governador,
Tancredo já pensava nas dificuldades que teria para governar um Estado muito dependente de
recursos federais e, quem sabe, nas suas chances para suceder Figueiredo...

Proconsult
O Prêmio Esso Regional Sudeste foi dado à equipe do JB responsável pela cobertura
das eleições de 15 de novembro de 1982. O prêmio teve uma razão: foi o jornal que denunciou
o envolvimento da TV Globo com a Proconsult, para tentar impedir a eleição de Leonel
Brizola para governar o Rio de Janeiro. Esta empresa fazia apurações de votos para o TRE
fluminense e estaria fraudando a apuração.
Em 2005, Paulo Henrique Amorim – que era o chefe de Redação do JB em 1982 – e
Maria Helena Passos lançaram pela editora Conrad, de São Paulo, um livro sobre as eleições de
1982 no Rio de Janeiro: Plim Plim – A Peleja de Brizola contra a Fraude Eleitoral. O texto afirma:
era importante que, primeiro, entrassem no computador os votos onde o candidato governista,
Wellington Moreira Franco (PDS), era forte – o interior do Estado – para criar o clima de “já
ganhou” e preparar a opinião pública para a idéia da derrota de Brizola. No sistema de
apuração do jornal O Globo, os votos dos redutos de Moreira Franco entravam numa
proporção maior e mais rapidamente do que os votos dos redutos de Brizola. Os autores
descrevem o que ocorreu no primeiro dia de apuração:
Na redação do Jornal do Brasil, um sufoco: o sistema de computação não conseguia
digerir os resultados que chegavam. Até as 19h21, das 111 urnas, apenas 9 haviam
sido processadas. Decide-se que, no dia seguinte, o jornal sairia com os dados da
rádio (a Jornal do Brasil) e que o processo de apuração de resultado seria
modificado, limitando-se a governador, senador e voto de legenda, tal como fora
concebido o esquema de apuração da Rádio Jornal do Brasil.

A participação de Roberto Marinho na tentativa de fraudar as eleições no Rio fica clara
pelo relato do jornalista Luís Carlos Cabral, transcrito no livro, e que foi publicado, em
novembro de 1986, pelo jornal O Nacional. Cabral era diretor regional da TV Globo no Rio, em
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1982. O comando da Central Globo de Jornalismo, formado por Armando Nogueira, Alice
Maria, Alberico Souza Cruz e Woile Guimarães, estava em São Paulo, dirigindo o programa
Show das Eleições. Roberto Marinho ligou para a televisão, como conta Cabral:
A voz cavernosa que eu só conhecia através das televisões agradecendo prêmios na
maioria recebidos artificialmente estava lá.
– Quem era o responsável pelo jornalismo da Globo ontem à tarde?
– Pelo jornalismo nacional, Eduardo Simbalista; pelo jornalismo local, eu mesmo,
Luís Carlos Cabral.
– É com você mesmo que eu quero falar. Você me desobedeceu.
Confesso, não é vergonha: a mão tremia. Não era medo do desemprego. Era o
terror de quem vê desabar sobre si, repentinamente, o próprio Spectro. Jung explica.
Mas, sim, a voz era firme.
– Dr. Roberto, se desobedeci foi involuntariamente.
– Você me desobedeceu. Eu disse que não era para projetar e você passou o dia
inteiro projetando, dizendo que o Brizola vai ganhar. Você desobedeceu.
– Mas dr. Roberto, eu não podia desobedecer a ordens que não recebi. Projetei
segundo a orientação de meus chefes.
– E quem são os seus chefes?
– Os meus chefes são, pela ordem, Alice Maria, Armando Nogueira e Roberto
Irineu.
– Eles não são chefes coisa nenhuma. O chefe aqui sou eu e você me desobedeceu.
– Bem, dr. Roberto, não desobedeci.
– Vai trabalhar aí, que na segunda-feira a gente conversa. Até logo.

Não houve conversa segunda-feira nem em outro dia. No fim, a “desobediência” foi
útil para a Globo. As projeções que davam a vitória de Brizola foram usadas posteriormente,
pela emissora, para “provar” sua isenção e não-participação em qualquer esquema de fraude.
O resultado oficial das eleições foi divulgado no dia 14 de dezembro. Brizola teve
34,2% dos votos válidos e Moreira Franco 30,6%. O presidente Figueiredo enviou telegrama
de felicitações a Brizola, que agradeceu três dias depois da posse:
– É preciso ser justo e reconhecer sua crescente capacidade de acompanhar os novos
tempos. Primeiro, ele recebeu a idéia da anistia com muitas reservas e restrições, mas, depois,
assimilou essa aspiração nacional – disse Brizola em entrevista.
Tancredo começava a fazer escola...
Brizola morreu de enfarte na noite de 21 de junho de 2004, no Rio de Janeiro. Recebeu
grandes homenagens. A Globo, mais uma vez, se defendeu, em seus noticiários. Ao relembrar
o episódio da Proconsult, disse que Brizola denunciou o envolvimento da emissora numa
tentativa de fraude das eleições no Rio, mas que a Globo “apenas se limitou a divulgar os
resultados oficiais”, que eram fornecidos pela Proconsult, empresa contratada pelo TRE-RJ.
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O que nos deixa indignados
Era grande a expectativa em relação a Tancredo, após mais de 20 anos de governos
escolhidos pelos ditadores de plantão. Durante a campanha, havia prometido mudanças.
Estávamos à espera.
Uma das decepções veio com as nomeações na área da segurança pública. O delegado
Gabriel Ignácio Prata Neto, que havia sido destituído da chefia da Metropol, responsável pelo
policiamento na Região Metropolitana, durante o governo Aureliano Chaves, após a denúncia
pela imprensa de casos de tortura, estava de volta a um cargo importante na polícia. Outro
indigitado torturador de presos comuns, José Maria Cachimbinho, foi promovido a inspetor. O
repórter José Guilherme Araújo entrevistou estes e outros suspeitos de tortura que haviam
sido promovidos e fez a reportagem, publicada com destaque pelo JB.
Eu lia no Minas Gerais, diário oficial, algumas nomeações interessantes. No meio do
ano, colhera dados suficientes para a reportagem, que foi publicada no dia 7 de junho, com
este lide:
O PMDB mineiro governa em família. Doente há mais de um mês num hospital de
São Paulo, o secretário de Governo, Renato Azeredo, continua assinando os atos
publicados diariamente no diário oficial do Estado, embora esteja sendo substituído
pelo secretário-adjunto, Tancredo Augusto, filho do governador Tancredo Neves. O
secretário particular do governador, Aécio Cunha Filho, é seu neto e filho do expresidente do PDS mineiro, Aécio Cunha. O filho do secretário de Governo,
Eduardo Brandão Azeredo, aos 34 anos, é presidente da Prodemge (Companhia de
Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais).

Para quem não sabe, a pessoa nomeada como Aécio Cunha Filho é o atual governador
Aécio Neves da Cunha, filho do ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha. Eduardo
Brandão é Eduardo Brandão Azeredo, que na década de 90 elegeu-se governador e, em 2002,
senador pelo PSDB mineiro.
Tancredo Neves, no Palácio da Liberdade, cumpria seu papel de patriarca. Nada mais
do que aquilo que dele esperavam os membros de seu clã e os conhecedores da cultura
brasileira. Ninguém temia qualquer reação do povo, que aceita sem reclamar o nepotismo e
sempre demonstrou uma dependência infantilizada em relação ao governo – qualquer governo.
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Portanto, ao redigir e assinar aquela reportagem, era eu ingênuo Dom Quixote, a
brandir a lança da imprensa contra moinhos de vento. No curso de Jornalismo e nos primeiros
anos do JB, convencera-me de que a imprensa tinha papel importante a desempenhar, para que
fôssemos um país democrático. Mesmo na ditadura, estávamos sempre atentos aos abusos dos
políticos, e às vezes conseguíamos expô-los, como nesta reportagem, publicada63 em janeiro de
1973, que começava assim:
Sob a alegação de que os subsídios de Cr$ 4 mil são baixos, muitos deputados
estaduais mineiros nomearam parentes para o cargo de secretário parlamentar, visando
a melhorar o orçamento doméstico.
As nomeações, que começaram a ser publicadas no Minas Gerais, contemplam
parlamentares tanto da Arena como do MDB. O cargo de secretário parlamentar foi
criado por lei sancionada pelo governador Rondon Pacheco, à semelhança do que já
existe no Congresso Nacional.

O salário do deputado equivalia a 14,9 salários mínimos e o parente nomeado por ele
ganhava Cr$ 851,00 – ou 3,16 salários mínimos, mais do que eu ganhava no Jornal do Brasil,
para trabalhar dez horas por dia, em média.
Numa democracia, nos ensinavam, existem três poderes em equilíbrio – Executivo,
Legislativo e Judiciário – que só funcionam bem se um fiscalizar o outro. E o povo, por
intermédio da imprensa, acompanhar criticamente o trabalho de todos eles. Essa pregação
continua. Em setembro de 2002 o Columbia Journalism Review publicou artigo de Jay Rosen,
dizendo:
O jornalista, supõe-se, representa alguém além de si mesmo, de sua empresa, de seu partido
político, de seu clã, de sua classe, de seu rei. Existe lá fora um público, que espera de você
notícias que são do interesse comum.

Em outras palavras, o público tem o direito de saber o que está acontecendo...
Rosen e outros como ele não pregam no deserto. São ouvidos. Pouco antes da invasão
do Iraque pelos americanos e britânicos, minha filha caçula Cristina, perto de completar 18
anos, criou com uma colega do Colégio Santo Antônio, Maria Tereza Novo Dias, o blog Foice
e

Martelo

Branco,

que

depois

passou

a

se

chamar

Tamos

com

Raiva

(www.tamoscomraiva.blogger.com.br), para divulgar “tudo aquilo que nos deixa indignadas”.
(Cristina formou-se em jornalismo em meados de 2007 pela UFMG, e Maria Tereza, que
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Jornal do Brasil, 5/1/1973, “Deputados mineiros dão emprego a parentes a fim de melhorar o orçamento”
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entrou depois no mesmo curso, após tentar o vestibular de Medicina, está para se formar.) Na
apresentação do blog, elas escreveram:
Estar com raiva não é sempre um sentimento negativo – também serve para despertar
a consciência política das pessoas, despertar um desejo de que as coisas mudem para
melhor. Este blog, que começou como um espaço pacifista, prossegue com ideais de
Justiça e Paz. Principalmente de paz de espírito – aquela só alcançada quando não
temos mais motivos para estar com raiva. Esperamos alcançar não só os que querem
nos ouvir, mas principalmente os que costumam tapar os ouvidos para nós.

Em menos de sete meses, o blog registrou mais de 17 mil visitas, muitas comentando,
discutindo, trocando idéias. É o novo jornalismo que se está a espalhar pela Internet como
fogo em campo seco.

Uma potência
Em 1984, apesar dos revezes, o JB – sem dúvida, o mais influente jornal brasileiro
durante todo o regime militar, embora não fosse o maior e nem o mais querido pelos
poderosos – era ainda uma potência. Formavam o Sistema Jornal do Brasil o próprio jornal, a
Gráfica JB, a cadeia de rádios – uma delas em Belo Horizonte, a Rádio Jornal do Brasil FM,
depois Cidade FM – e a Agência JB (AJB), entre outras empresas (JBIG, Superbancas, Rádio
Jornal Fluminense, Placom, JBA, Sompur, Jorbra Diesel, Jorbratur, Editora JB/SP e Editora
Cidade Cultural).
De acordo com o boletim interno Nós do JB de abril de 1984, a AJB era a maior e
melhor agência de notícias do país. Além de usar o trabalho das sucursais e correspondentes,
ela distribuía com exclusividade no Brasil, desde 1977, os serviços da AP (Associated Press)
para mais de 100 jornais e emissoras de rádio. O JB assinava outras cinco agências
internacionais e tinha parceria com The New York Times. O novo subeditor internacional,
Anilde Werneck, havia chegado recentemente do Japão, onde fora correspondente do jornal
durante cinco anos. Para cortar despesas em dólar, os correspondentes estavam sendo
chamados de volta ao Brasil.
A AJB distribuía o serviço econômico AP/Dow Jones, tido como o mais importante
no mercado financeiro, e as colunas de Carlos Drummond de Andrade, Carlos Eduardo
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Novaes e João Saldanha. Vários correspondentes de jornais estrangeiros no Brasil estavam
entre seus assinantes, e 99% das agências noticiosas estrangeiras assinavam o noticiário da AJB.
***
A Rádio Jornal do Brasil, da qual fui por um tempo editor em Minas, acumulando o
cargo de chefe de redação da sucursal, havia passado por profundas modificações em 1959,
para mesclar música e informação, antecipando-se a uma tendência seguida depois até por
algumas FMs, como a Rádio Alvorada, em Belo Horizonte, cujo superintendente, o jornalista
Francisco Salles Bessa, que havia dirigido o departamento comercial da Rádio Jornal do Brasil
em Belo Horizonte, sabia da importância do noticiário para uma emissora de rádio. Por muitos
anos, a Alvorada foi a mais ouvida no seu segmento em audiência.
Com a mudança impulsionada pelo discotecário-programador Fernando Veiga,
nomeado coordenador geral em 1971, a Jornal do Brasil logo passou a ser a rádio mais ouvida
dentro dos automóveis, no Rio. Há muito tempo, o aparelho de rádio havia perdido, para a
televisão, o lugar nobre nas casas dos brasileiros. Mas no meio rural e nos automóveis, ônibus
e caminhões, o rádio ainda dominava a audiência.
Veiga lançou a Rádio Jornal do Brasil FM no Rio, Porto Alegre, Salvador e Belo
Horizonte. Aqui ela foi montada junto ao Mirante das Mangabeiras, numa área obtida por
Acílio Lara Resende, em regime de comodato com a Prefeitura, dona do terreno. Acílio era o
diretor da rádio. Eduardo Simbalista foi o primeiro editor.
Os locutores foram selecionados entre os mais experientes de Minas. O primeiro
coordenador deles, Roberto Márcio, foi demitido pelo diretor geral da Rádio Jornal do Brasil,
Carlos Lemos, logo depois da inauguração, porque ele chegou alguns minutos atrasado ao
trabalho e o noticiário das oito não entrou na hora certa. Para Acílio, a demissão era injusta.
Tentou evitá-la, para não traumatizar a equipe recém-formada, mas Lemos foi implacável. Ele
queria dar exemplo de profissionalismo. O segundo coordenador, Ney Neves, era poliglota... e
pontual.
Apesar de FM, a JB de Belo Horizonte comportava-se como AM. Sua programação
incluía todos os noticiários da AM Rio. Foi um sucesso. No primeiro mês, faturou 10 vezes
mais que o esperado. Representou, na verdade, uma revolução no rádio mineiro, empregando
pouco mais de 20 pessoas.
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Não fosse o empenho do Acílio, a rádio não teria sido instalada. Por pouco, o JB, que
havia ganhado a concessão, não a devolveu ao governo, a exemplo do que fizera com a
televisão. Acílio não conseguiu, porém, realizar o sonho de ter em Minas um jornal do JB.
Nascimento Brito quase comprou O Diário, da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas desistiu, e
ele foi parar nas mãos do temível Minhoca, com o nome de Jornal de Minas. Depois, o chefão
do JB chegou a enviar a Belo Horizonte máquinas adquiridas do gaúcho Correio do Povo, para
lançar um novo jornal. O JB, infelizmente, não soube investir na hora certa. “Perdeu o bonde”,
lamenta o ex-diretor da sucursal.
– A imprensa mineira, hoje, com o JB, seria outra – imagina Acílio. – Certamente.
Minas ficou nesta: exportou, durante muito tempo, para Rio e São Paulo, o que tinha de
melhor.
E acrescenta, em seu depoimento para este livro:
Nunca trabalhei tanto... para os outros. O que me movia era um sonho, que
acalentei durante muitos anos, que só se desfez, em definitivo, quando vi a rádio nas
mãos, primeiro, de Newton Cardoso, e depois de Edir Macedo. Pelo sonho, eu e
família (Ana e seis filhos) pagamos caro. Nunca recebi, por exemplo, salário como
diretor da rádio, durante 13 anos. Nem um prêmio ou justificação. Sem falar que, na
construção do prédio, fui até fiscal da obra, no lugar de uma multinacional que havia
sido contratada. E nunca sofri tanto, sobretudo com o episódio de 7 de setembro,
que resultou na estúpida demissão de repórteres e motorista, determinada pelo
Lemos, que não soube (ou não pôde) neutralizar uma ordem de Nascimento Brito,
que, por sua vez, cumpriu ordens dos ditadores de plantão. Quase me demiti. Não
fiz, porque Castelinho (Carlos Castelo Branco) e Otto (Lara Resende) me
convenceram a ficar. Ficando, tive como trabalhar em favor dos que foram incursos
na terrível Lei de Segurança Nacional.

Francisco Pinheiro e Maria do Carmo Resende começaram a carreira na Rádio Jornal
do Brasil. Em 1977, entrou Tereza Goulart. Nos dois anos anteriores, ela trabalhara como
correspondente da revista Manchete em Minas. Os outros repórteres e redatores da rádio eram
Hugo Almeida, Rosângela Conrado e Carlos Alberto dos Santos.
Em abril de 1978, Tereza Goulart – hoje editora da revista DOM da Fundação Dom
Cabral, da qual sou um dos redatores – pediu demissão, pois queria estudar no Canadá, e no
lugar dela entrou Cássia Lage, que depois foi editora regional da TV Manchete em Minas.
Antes de viajar, Tereza trabalhou por três meses com Simbalista na TV Globo, como chefe de
reportagem. Foram convidados, em seguida, Chico Pinheiro e Carlos Alberto Santos. Este
ficou na Globo durante muitos anos, como editor. Tinha dois empregos. O outro era na Rádio
Alvorada, como coordenador de jornalismo, até que o substituí na década de 90, sendo depois
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substituído por ele em 2003, quando fui demitido depois de divulgar uma notícia sobre a
campanha salarial dos jornalistas mineiros que desagradou ao diretor Francisco Bessa,
responsável pelas negociações por parte das empresas de rádio e televisão.
De acordo com Acílio, a Rádio Jornal do Brasil incomodou tanto a concorrência, com
seu noticiário vibrante, que o diretor de jornalismo da Globo, Armando Nogueira, pescou
Simbalista e os outros, desmontando a equipe.
No começo da década de 80, o Grupo JB criou a Rádio Cidade, dedicada ao público
jovem. Era dirigida também por Carlos Lemos. Um sobrinho da condessa Pereira Carneiro,
Carlos Towsend, era seu braço direito.
Apesar do grande sucesso, a Jornal do Brasil de Belo Horizonte sofreu uma
transformação. Era agora a Rádio Cidade. Grande erro, lamentado muito depois pela empresa,
segundo Acílio. O ideal era ter as duas rádios funcionando na capital mineira. Mas, com a
mudança, fiquei livre do acúmulo de responsabilidades, pois a Cidade não dava atenção ao
jornalismo. Após a saída de Acílio, ela foi vendida a Newton Cardoso. Atualmente, pertence à
Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, que também comprou do exgovernador o jornal Hoje em Dia.
***
Uma situação difícil de ser prevista em 1984, quando, apesar da crise geral, o Grupo JB
era ainda muito forte. A revista Domingo, por exemplo, lançada em 1977 e que era encartado no
jornal, aos domingos, registrou em dezembro de 1983 o recorde de páginas de publicidade (71,
numa revista de 104 páginas). O jornal ainda mantinha sucursais em Brasília, São Paulo, Belo
Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador e Curitiba.
A sucursal de Minas empregava agora seis repórteres. Três ganhavam para sete horas
de trabalho diário, e três para cinco horas. Já não era exigida dedicação exclusiva ao jornal.
Entre novembro de 1983 e abril 1984, a sucursal publicou 483 notícias, num total de 18.836
centímetros por coluna. Era a que mais publicava, fora Brasília e São Paulo. A gaúcha vinha em
segundo lugar, com 390 notícias e 12.109 centímetros por coluna.
Esse levantamento havia sido feito por mim na tentativa de responder, com números,
uma reclamação do editor Juarez Bahia. Preocupado com a crise do jornal, ele pressionava as
sucursais. Ao criticar nosso trabalho, disse que Minas tinha seis repórteres, Porto Alegre cinco,
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Bahia quatro e Recife apenas dois, sem teletipista e fotógrafo. E explicou, numa resposta ao
meu levantamento:
Fiz a alusão ao número de repórteres mais como estímulo a Minas, como emulação
e não propriamente porque os dois do Recife são melhores do que os seis de Belo
Horizonte. A emulação, creio, é a base do trabalho jornalístico. Recorri à
comparação com Recife mais como um exemplo, um fato digno de nota para
expressar exatamente um índice alto de produtividade (e não apenas produção) em
condições desconfortáveis.

Senti-me um idiota, e enviei telex ao Bahia: “OK. Transmita, por favor, ao Celso a
nossa admiração. Vamos nos esforçar para alcançá-lo”. Celso Ferreira, um ex-seminarista, era o
chefe da redação em Recife.
Em julho, saí de férias e deixei Cláudio Arreguy no meu lugar. Ao voltar, encontrei um
bilhete dele: “Além da sua chave, passo algumas considerações sobre os dias em que ocupei a
‘salinha’ – num dos períodos mais desgastantes que vivi aqui no JB. Agüentar o Bahia todo dia
realmente não é mole...”
Não era, mas a gente aprendia muito com Juarez Bahia.

Renovação
Renova ão
A sucursal perdeu, em julho de 1983, mais um repórter experiente, Geraldo Magela
Guimarães, que vinha me substituindo nas férias. Naquele ano, quando voltei, Geraldo havia
sido demitido pelo Acílio. Até hoje, ignoro a razão. “Não me lembro dos motivos”, disse
Acílio, 23 anos depois daquele episódio. De qualquer forma, Geraldo foi convidado logo
depois para ser assessor de imprensa da Secretaria da Agricultura, onde ganharia quase o
dobro. Depois, virou funcionário efetivo do governo mineiro e trabalhou, em meio horário,
nos jornais Estado de Minas, Hoje em Dia e O Tempo.
A vaga aberta com sua saída só foi preenchida três meses depois por Fernando
Lacerda, recém-formado na PUC Minas, onde hoje é professor. Ele trabalhara como estagiário
na assessoria de imprensa da prefeitura de Belo Horizonte, chefiada por Jadir Barroso.
No segundo semestre de 1984, a economia brasileira começou a sair da recessão e, no
ano seguinte, apesar da inflação elevada – pouco menos de 400% –, os salários recuperaram
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parte do poder aquisitivo e foram criados, durante o ano, cerca de 1,5 milhão de novos
empregos.
Um deles foi o de Maurício Lara, contratado como repórter da sucursal naquele ano.
Em abril de 2005, Maurício lançou seu terceiro livro, desta vez pela Record. Com todas
as letras é um relato do drama vivido pelo autor, a partir de fevereiro de 2004, quando uma
biopsia confirmou que sofria de câncer da próstata. Enquanto se recuperava da cirurgia, coligia
dados para seu livro, que concluiu em agosto. Ninguém duvidava que era bom repórter; agora,
revelava-se um escritor de talento. No mesmo ano, ele publicou, pela Editora Planeta, seu
primeiro romance, Em nome do bem, inspirado na sua experiência como assessor de imprensa da
Prefeitura de Belo Horizonte e da Presidência da República, no governo Lula.
Foi também em 1984 que apareceu na sucursal Lúcia Helena Gazolla, que era há vários
anos repórter do Estado de Minas. Uma das melhores. Queria trabalhar no JB, mas eu achava
que os repórteres daquele jornal eram mal acostumados. Ela insistiu e resolvi fazer o teste. Não
demorou a adaptar-se “à cultura da casa”. Em uma série de reportagens, denunciou as
mordomias na Cemig. A estatal mantinha dispendiosas “casas de hóspedes” em algumas de
suas usinas, para a recreação de diretores, parentes e amigos.
Na época, não era costume falar mal de estatal, principalmente uma do porte da Cemig.
Ainda por cima, grande anunciante. Hélio Garcia era governador. Apoiava Tancredo Neves na
disputa à presidência da República, e não queria esse tipo de problema no governo. Demitiu o
presidente da Cemig, seu amigo, para encerrar o assunto.
Lúcia Helena continuou no JB até 1990, quando se licenciou para trabalhar na
campanha de Pimenta da Veiga ao governo de Minas. No meio da campanha, demitiu-se e foi
trabalhar em São Paulo, no Estadão. Anos depois, virou sócia-proprietária de uma empresa
paulista de assessoria de imprensa.

Nova esperança
esperan a
No dia 14 de agosto de 1984, o governador Tancredo Neves transmitiu o cargo ao vice,
Hélio Garcia, para disputar a presidência da República. E saiu atirando. Durante concentração
popular na Praça da Liberdade, com a participação de 15 mil pessoas e de toda a cúpula da
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Frente Liberal do PDS, denunciou os “altos funcionários que não só vivem no mundo
fantástico das mordomias”, negociam o interesse do Brasil no exterior. E completou: “A
corrupção, a fraude, o peculato, tornaram-se rotina na vida brasileira”.
Ouviam o discurso os líderes da Frente Liberal – Aureliano Chaves, José Sarney, Marco
Maciel e muitos outros que tinham passado os últimos anos no poder. Todos fingiam que
aquela fala nada tinha a ver com eles. Do PMDB, Mário Covas, Pedro Simon, Franco
Montoro, Gilberto Mestrinho, Jader Barbalho e Gérson Camata ouviam, atentamente,
Tancredo prometer que aquelas seriam as últimas eleições indiretas no país. No palanque, o
candidato de oposição não poupou promessas.
Anunciou Tancredo:
– Começa aqui e agora a grande caminhada que há de redimir a nossa pátria da miséria,
do opróbrio e da vergonha. Não temos outra escolha. Vamos às ruas, reunir o povo para a luta
democrática, com a certeza de que nossa será a vitória, porque a causa que defendemos é a
causa da pátria, invencível em sua dignidade, imperecível em sua honra.
Os adversários de ontem, disse o candidato, “são hoje nossos intrépidos companheiros
na trincheira cívica da pátria”. Ainda em tom guerreiro, Tancredo completou:
– Já que não podemos impor a batalha no campo limpo e arejado das urnas populares,
iremos aceitar o combate no pantanoso terreno em que querem travá-lo.
Ou seja, nas eleições indiretas.
Tancredo conquistou o poder impulsionado por uma das maiores campanhas
populares da história brasileira – a das “Diretas Já”. Considerava-se, com isso, legitimado pela
vontade do povo, expressa nas ruas, para pedir o voto de um colégio eleitoral espúrio e
dominado pelos conservadores. Formou a Aliança Democrática e recebeu José Sarney como
vice, para viabilizar a vitória sobre o candidato governista, Paulo Maluf, do PDS.
O JB publicou Caderno Especial sobre as eleições de Tancredo, com mais de 50% do
material produzido pela sucursal. José Guilherme Araújo foi enviado a São João Del Rei e a
Cláudio, para pesquisar a vida do futuro presidente. Quando cobria o Palácio da Liberdade,
certo dia, Tancredo lhe disse: “Estamos construindo a aliança das Forças Democráticas”. Era a
primeira vez que o governador admitia que sairia para ser candidato à sucessão de Figueiredo.
Pouco depois da eleição, as sucursais do JB e do Estadão estavam trabalhando, por
coincidência, numa mesma pauta: os bastidores das articulações que levaram à formação da
Aliança Democrática. Após uma cerimônia sem importância no Palácio da Liberdade, José

167

Guilherme e Magno Madureira conseguiram aproximar-se de Hélio Garcia, depois que os
outros repórteres tinham ido embora. Na conversa, eles perguntaram se Francisco Dornelles,
sobrinho de Tancredo e secretário da Receita Federal no governo Figueiredo, havia ajudado
nas articulações.
– Ele tanto ajudou, que às vezes saía do gabinete dele e ia a um telefone público na rua,
para podermos conversar...
No dia seguinte, os dois jornais deram manchete com essa revelação, e Millôr
Fernandes publicou uma charge no JB. Dornelles ligava para Hélio Garcia de um orelhão,
cercado de caixas de uísque, e anunciava:
– Alô, Maverick. Estou com a mercadoria...
Não era preciso explicar a charge: Hélio Garcia gozava de uma invejável fama de
bebedor de uísque escocês, que, naqueles tempos pré-Collor, costumava chegar às melhores
mesas contrabandeado.

A grande frustração
frustra ão
A sucursal de Minas desdobrou-se na cobertura da agonia e morte de Tancredo Neves.
Uma das tarefas era procurar especialistas que interpretassem corretamente as notas oficiais
sobre a doença do presidente. Além disso, desde o início, investigamos a possibilidade de que a
doença de Tancredo pudesse ter sido provocada por algo mais grave que o divulgado, e essa
trilha foi percorrida mesmo depois da morte do presidente.
O que mais nos estimulava nesta busca era uma declaração atribuída ao ministro da
Justiça de Figueiredo, Ibrahim Abi-Ackel, de que Tancredo não tomaria posse. Como não
havia provas dessa afirmação, suponho que não tenha sido publicada. Mas ela assombrava as
redações, pois, como no caso do tiro de Aureliano, o concorrente poderia, a qualquer
momento, quem sabe, obter a prova de um complô contra a saúde do presidente.
Quando não havia mais esperança de salvação, o JB montou mini-sucursal em São João
Del Rey. Durante 10 dias, repórteres e fotógrafos da sucursal e da sede ocuparam oito
apartamentos do Hotel Porto Real, o melhor da cidade. Instalamos também laboratório
fotográfico, serviço de telex e telefones com linha direta para a sede do jornal. Para a cobertura
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do velório na capital e do enterro em São João Del Rey, a equipe da sucursal, composta por
cinco repórteres e um fotógrafo, além do chefe da redação, foi reforçada por oito repórteres e
cinco fotógrafos.
No dia 23 de abril, o corpo do presidente morto chegou a Belo Horizonte, onde seria
velado no Palácio da Liberdade, antes de seguir no dia seguinte para o enterro na terra natal. O
fotógrafo Custódio Coimbra, que veio da sede para reforçar nossa cobertura, juntamente com
o fotógrafo Delfim Vieira, estava no meio da multidão, quando cinco metros da cerca de ferro
que protegia o palácio não resistiu à pressão. Ao desabar, provocou pânico e machucou muita
gente.
Coimbra fotografou de perto pessoas sendo pisoteadas e esmagadas. Ele ainda
conseguiu pegar alguns filmes de Delfim Vieira e correu de volta à sucursal, rompendo com
dificuldade o cerco da multidão – mais de um milhão de pessoas – que tomara toda a praça e
os primeiros quarteirões em volta do palácio para receber o corpo de Tancredo. Quando
Coimbra chegou, esbaforido, eu sabia da tragédia, pois as televisões transmitiam ao vivo do
Palácio. O chefe da Administração, José Milton Eça de Farias, informou que, às sete da noite,
saía do aeroporto da Pampulha um avião para o Rio. Coimbra seguiu de táxi para o aeroporto,
levando os filmes. Ele tinha passagem com reserva para daí a dois dias. Quando chegou ao
aeroporto, a reserva havia sido remarcada, por telefone, e ele embarcou.
Valeu o esforço de Custódio Coimbra, que havia começado sua carreira no JB pouco
tempo antes. No dia seguinte, a primeira página era toda de material produzido pela sucursal64.
Duas fotos da capa estavam assinadas por ele, uma por Delfim Vieira. Foi o único jornal a
publicar fotos de vítimas do tumulto. O primeiro caderno do jornal tinha 28 páginas, das quais
10 foram de texto e fotos produzidos pela sucursal. Nessa edição, publicamos 26 fotos, das
quais 11 nas páginas 12 e 13.
Para complicar, a Seleção Brasileira de Futebol fez à tarde, no Mineirão, seu primeiro
treino. Cláudio Arreguy e Oldemário Touguinhó, este vindo do Rio, cobriam o treino, mas não
havia fotógrafo. Delfim Vieira, que estava escalado para acompanhar a seleção, fora desviado
na última hora para a Praça da Liberdade. O JB, em desespero, publicou foto tirada pelo
versátil Touguinhó na parte da manhã. Ela mostrava um zagueiro comungando durante missa
celebrada na Toca da Raposa, onde estava concentrada a seleção. Pelo ineditismo, essa foto
64

Jornal do Brasil, 24/1/1985, 1ª pág.: “Minas sepulta Tancredo com a dor do país”. “Tumulto na praça mata
4 e fere 27”.
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merece um lugar na história da cobertura esportiva... O colunista João Saldanha também estava
em Belo Horizonte. Todos os textos eram transmitidos por apenas dois telexistas. Somente
depois de minha saída, em 1989, a sucursal pôde contar com fax, computador e internet.

Força
For a da mulher
A sucursal se superou, para transmitir todas as fotos e textos para o Rio, sem atrasar o
deadline de fechamento do jornal, naquela noite tumultuada. Durante todo o tempo, era preciso
interromper o trabalho para atender aos telefonemas da sede. Os editores estavam em
polvorosa. Tínhamos, ainda, que repartir espaço em nosso laboratório fotográfico com
correspondentes de agências internacionais que nos pediram socorro.
Quando essas grandes coberturas ocorriam, sempre recebíamos, no dia seguinte, uma
avaliação da sede, com críticas ou elogios. Dessa vez, ouvimos o mais rumoroso silêncio.
Nenhuma palavra sobre o nosso desempenho. Mas eu não tinha tempo para analisar essa
situação nova. Era preciso cobrir o enterro de Tancredo. Afinal, a heroína do dia não era a
sucursal, como poderia supor nossa vã filosofia, mas dona Risoleta – a viúva do presidente
morto.
Dona Risoleta evitou que mais pessoas morressem no tumulto. Da sacada do Palácio,
ela improvisou um discurso que, pela sua dramaticidade, paralisou a multidão. Sua voz, trêmula
e estrangulada no começo, foi adquirindo confiança e força, à medida que o tumulto
abrandava.
Ela implorou:
– Mineiros! Mineiros! Minha gente! Meu coração está em pedaços... eu não teria força
suficiente para lhes dizer uma palavra sequer, mas, diante deste carinho imenso, diante desta
multidão embebida em amor, em amor doado ao seu presidente, em amor, em amor que ele
recebeu... e não fosse tamanho amor, não teria força suficiente para uma arrancada como a que
ele realizou. Lutou, trabalhou, viveu para vocês, querendo dar a cada um dias melhores,
condições de vida digna.
E aquela mulher frágil e desconhecida da grande maioria das pessoas ali presentes, que
nunca ouvira antes sua voz, teve forças para paralisar a multidão com o fascínio de seu apelo,
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com a dor de seu lamento, transmitidos por potentes alto-falantes. Foram 623 palavras,
publicadas na íntegra pelo JB (Eram transmitidas pela televisão e eu as gravava.) No fim, a
multidão aplaudia e gritava em coro:
– Risoleta! Risoleta! Risoleta!
Se esta empatia instantânea com o público puder, de alguma forma, ser herdada pelo
neto, Aécio Neves poderá realizar o grande sonho de chegar à Presidência da República em
2010, sete anos depois da morte de dona Risoleta. Ela morreu no dia 21 de setembro de 2003,
aos 86 anos, no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, por causa de uma diverticulite – a
mesma doença que matara o marido antes que ele pudesse tomar posse na Presidência da
República.
O corpo de dona Risoleta foi enterrado ao lado dos restos de Tancredo, no cemitério
da Igreja de São Francisco de Assis, em São João Del Rey. O presidente em exercício, José
Alencar, esteve presente ao sepultamento, e o governo de Minas decretou luto oficial por três
dias. Nos últimos anos, dona Risoleta presidira a Fundação Tancredo Neves.
Ela levou para o túmulo alguns segredos, entre eles, provavelmente, seu sentimento a
respeito da secretária do marido, dona Antônia. Por falar em mistério, o que estaria naquela fita
de vídeo que Fidel Castro enviou a Tancredo, em fevereiro de 1985, e que foi entregue por
dona Antônia ao presidente eleito? Essa história, quem conta é Deonísio da Silva, em artigo
no Observatório da Imprensa, em 15 de agosto de 2006.
Deonísio havia estado em Cuba, no começo de 1985, acompanhando Frei Beto,
Oswaldo França Júnior, Carlos Nelson Coutinho, Thiago de Melo e Fernando Novaes. O
grupo conversou com Fidel Castro durante algumas horas. Deonísio e Oswaldo dormiam no
mesmo quarto e, uma noite, foram acordados por dois militares que levavam uma fita de
vídeo, a mando de Fidel Castro, para ser entregue a Tancredo. Conta Deonísio:
A fita foi entregue a dona Antônia, secretária de Tancredo, por Oswaldo França Jr. Eu
não fui a Brasília. Anos depois falei com a escritora Cristina Agostinho perguntando se
ela sabia ou Oswaldo soubera o que havia na fita, pois desconhecíamos seu conteúdo.
E Tancredo não quis revelar ou não teve tempo de revelar. Somente ela pode dizer se
viram ou não viram o que havia naquele vídeo.
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A despedida
Dezoito anos e cinco meses antes da morte de dona Risoleta, o corpo de Tancredo
havia chegado a Belo Horizonte por volta de duas da tarde, vindo de Brasília, onde mais de 20
mil pessoas formaram fila de dois quilômetros, durante a madrugada, para ver o corpo exposto
no Salão Nobre do Palácio do Planalto.
Era a primeira vez, em 25 anos de existência, que o palácio abria as portas ao povo.
Durante a manhã, o cardeal Dom Agnelo Rossi, representando o Papa, concelebrou missa de
corpo presente. À direita do caixão ficaram os presidentes da Venezuela, Portugal, Uruguai e
Paraguai. Após a missa, Sarney e a família Neves fecharam o caixão.
Entre os presentes estava o ex-presidente Geisel, que retornava pela primeira vez ao
Palácio do Planalto, desde que deixara o poder em 1979. Durante o réquiem para Tancredo,
Geisel deu um aperto de mão em Ulysses Guimarães, o homem das “Diretas Já”, e pronunciou
a frase ritual: “Que a paz esteja convosco”. Os dois não se falavam desde 1976, quando o
presidente do MDB chamou Geisel de “Amin branco”, comparando-o com o sanguinário
ditador de Uganda.
No dia seguinte, em São João Del Rey, dona Risoleta apareceu chorando na sacada do
Solar dos Neves, onde o corpo era velado. Mesmo sem microfone, ela conseguiu se fazer ouvir
em todo o Largo do Rosário, falando, emocionada, para uma multidão silenciosa. Ela
começou:
– Meus amigos! Gostaria que essa casa fosse tão grande quanto o coração de Tancredo,
para que o adeus de todos vocês pudesse ser aqui. Mas, creiam, ele está com todos vocês. Ele
está aqui nesta casa onde viveu, nesta terra onde nasceu, juntamente com vocês. Foi por isso
que eu não quis que ele passasse sem parar alguns minutos apenas, para rever o lugar onde
viveu comigo, com os filhos, com os netos e com vocês, meus são-joanenses.
O corpo ficou no Solar durante 50 minutos, sobre uma mesa no salão principal do
segundo andar, ocupado por cerca de 80 pessoas, entre elas, Dom Lucas Moreira Neves e Frei
Betto. Depois, foi levado em cortejo até a Igreja de São Francisco de Assis, onde 12 padres
concelebram, às quatro da tarde, a missa de corpo presente, com Dom Antônio Carlos
Mesquita, o Bispo Diocesano. Assistiam à missa os governadores Leonel Brizola, Íris Rezende
e Jáder Barbalho, o ex-governador Francelino Pereira e o ministro das Minas e Energia,
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Aureliano Chaves. Cerca de 50 mil pessoas desfilaram diante do caixão. Não houve tumulto.
Dona Risoleta prometera que nenhum conterrâneo que quisesse deixaria de se despedir do
presidente por falta de tempo. Por esse motivo, o enterro, que estava marcado para as cinco da
tarde, só aconteceu depois das 10 da noite.
No dia 27 de abril, cerca de duas mil pessoas assistiram à missa de sétimo dia
encomendada pela família de Tancredo, na mesma igreja. O ministro-chefe do Gabinete Civil,
José Hugo Castelo Branco, representou o presidente José Sarney. O governador Hélio Garcia
foi representado pelo secretário Carlos Cotta.
Sic transit gloria mundi! Com sua ausência, Sarney e Garcia deixaram claro que o
cemitério está cheio de insubstituíveis. Tancredo tem ainda os ossos bem guardados no
cemitério da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ao lado do corpo em decomposição
de Dona Risoleta.
***
Para concluir. A doença de Tancredo Neves obrigou todas as sucursais mineiras a
montar esquema especial de cobertura não muito diferente da nossa.
Em entrevista ao jornal Marco, da PUC Minas, o editor-chefe da sucursal de O Globo,
Carlos Lindenberg, contou que depois da primeira cirurgia de Tancredo sua equipe entrou em
“regime de prontidão” e foram enviados repórteres para São João del Rei e também para
Cláudio, terra de Dona Risoleta. Tancredo possuía ali uma fazenda. Quando o estado de saúde
piorou, na Semana Santa, o plantão na sucursal passou a ser de 20 horas diárias. Nessa época,
foi enviada mais uma equipe do Globo a São João del Rei, com equipamentos de fax e telefoto.
O jornal havia reservado seis apartamentos num hotel e montou ali a redação. Três dias antes
da morte, foram enviadas mais equipes para a cidade e outra para Barbacena, na eventualidade
de pousar ali o Boeing presidencial com o corpo de Tancredo. Para acompanhar o cortejo de
Barbacena a São João Del Rey, O Globo alugou um helicóptero. No dia da morte, mais equipes
vieram, desta vez de Brasília, para ajudar a cobertura, trazendo mais um laboratório
fotográfico.
O chefe da sucursal da Folha de S. Paulo, Otaviano Lage, na mesma edição do Marco,
não revelou o esquema montado. Disse que a grande contribuição da cobertura do jornal foi a
de recuperar o trabalho de reportagem, a busca da informação. Revelou que o dono do jornal,
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Otávio Frias, tinha um informante muito importante dentro do Instituto do Coração, onde
Tancredo foi operado e permaneceu até morrer, o que permitiu à Folha alguns furos de
reportagem.
Durante os 41 dias de agonia, morte e enterro de Tancredo Neves as reportagens do JB
foram feitas por 75 profissionais, assim distribuídos: 33 repórteres e cinco fotógrafos de
Brasília; 19 repórteres e cinco fotógrafos de São Paulo; cinco repórteres e um fotógrafo de
Belo Horizonte; e oito repórteres e cinco fotógrafos do Rio, que foram reforçar as sucursais.
Para fazer o trabalho, não podíamos contar com equipamentos que hoje são comuns
em qualquer redação. O JB demorou a se informatizar. Em setembro de 1982, calculava-se em
cerca cinco mil, só no Rio de Janeiro, o número de “adeptos de uma nova moda que veio para
ficar”, conforme reportagem publicada pelo jornal. Podiam ser encontrados nas lojas mais de
20 modelos diferentes de microcomputadores nacionais, com preços entre Cr$ 76 mil e Cr$ 5
milhões. O salário mínimo estava em torno de Cr$ 15 mil.
Quanto ao fax, só entrei em contato com um deles em 1990, em Três Corações,
quando, desempregado, aceitei convite de Acílio para trabalhar na campanha eleitoral de
Pimenta da Veiga. Magno Madureira, que estava licenciado da chefia de reportagem do
Estadão, em Minas, para chefiar a campanha de Oscar Corrêa Júnior ao governo, presenciou
minha dificuldade para fazer funcionar o aparelho. Os candidatos ao governo de Minas
participavam do lançamento, pela Fiemg, da campanha para a duplicação da rodovia Fernão
Dias. Apesar da ajuda de dois técnicos, não consegui transmitir a mensagem pelo fax. Depois
de três horas de tentativa, recorri ao velho telex.
O fax foi inventado em 1848 pelo escocês Alexander Bain, mas só chegou às redações
brasileiras em meados da década de 80. Em 1991, existiam no Brasil pouco mais de 30 mil
usuários de fax. Mais rapidamente chegou a nós o e-mail, apenas 20 anos depois que o
engenheiro americano Ray Tomlinson desenvolveu um programa capaz de enviar pequenas
mensagens pelo computador.
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Em busca da felicidade
Em janeiro de 1985, a diretoria anunciou mudanças nas chefias da redação do JB.
Fernando Pedreira, 58 anos, que tinha sido Redator-Chefe do Estadão entre 1971 e 1977,
passava a exercer essa função no Jornal do Brasil, onde era colaborador há nove anos, com
artigos publicados regularmente. O secretário da redação era José Silveira. Ele havia trabalhado
no JB, entre 1964 e 1980, como copidesque e secretário-geral, e depois foi para a Folha de S.
Paulo.
Marcos Sá Correa, 38 anos, foi nomeado editor-chefe. Ele fora repórter especial do JB,
entre 1976 e 1979, quando saiu para a Veja. Como repórter no jornal, seu trabalho mais
notável havia sido a série de reportagens sobre a influência dos Estados Unidos na queda de
João Goulart e a ascensão dos militares ao poder. Ele teve acesso a documentos inéditos da
Biblioteca L. B. Johnson, de Austin, no Texas. Foi também redator do Informe JB.
O novo editor acabava de sair da Veja, e parecia achar possível transformar o jornal
numa espécie de revista diária. Não dava importância aos assuntos do dia-a-dia tratados pelos
outros jornais. Uma das pautas dele determinava que a sucursal pusesse um repórter, dia e
noite, para fazer o perfil completo do maior empresário mineiro, o presidente do Grupo
Mendes Júnior. Além de entrevistar Murilo Valle Mendes, o repórter deveria acompanhar
discretamente seus passos, conversar com o motorista, o copeiro, o engraxate e assim por
diante. Teria uma semana para fazer o trabalho.
Havia escassez de repórteres, o que tornava penoso cumprir a pauta. Ela foi dada a
José Guilherme Araújo, que estava na sucursal desde o começo de 1984. Ex-repórter do Globo,
ele era um dos mais experientes da redação. Escreveu seis laudas. Xico Vargas, gaúcho
barbudo e magro, voz grossa e autoritária, era chefe da redação.
Ele me disse, ao telefone:
– Pô! Esse perfil do Murilo Mendes está incompleto! Não foi isso que pedimos.
Exigiu o número do telefone particular do empresário, para que um repórter da sede
completasse o trabalho. Eram oito e meia da noite. Eu avisei que seria difícil conseguir, ele
estranhou:
– Como? O chefe da redação em Minas não tem o telefone do empresário mais
importante do Estado?
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Engoli em seco. Na época, não havia ainda grande preocupação com seqüestros, tanto
que Murilo Mendes dirigia sozinho o próprio carro, mas pessoas muito importantes
costumavam manter em sigilo os telefones residenciais. Não constavam das listas da
companhia telefônica, as telefonistas não informavam e era preciso ser muito amigo do cara ou
de seu assessor de imprensa para ter acesso ao número. Até então, sempre que precisei falar
com Murilo, ele me atendeu, mas na empresa. Claro que Xico Vargas não queria uma
explicação, pelo jeito como bateu o telefone. Eu optei por ignorar a sua ordem.
O perfil do empresário foi publicado no domingo seguinte, sem nenhum acréscimo ao
que José Guilherme havia feito. Pelo contrário, foi cortado em cerca de três quintos do
tamanho original. Algum raio de bom-senso havia caído na cabeça de alguém na sede.
Em março de 1985, Acílio me encaminhou um bilhete. Dizia:
Marcos Sá Corrêa aguarda pauta de entrevistas para o Especial. A entrevista sairá,
normalmente, na última página. O entrevistado importante terá que dar uma
entrevista muito boa. Agora, o assunto poderá tornar muito bom um entrevistado
até desconhecido. Marcos me pediu, também, pauta para a série Histórias de
Sucesso. Vamos apanhar, sobretudo, as pequenas e médias empresas. Vamos
descobrir quem, na verdade, fez sucesso.

Havia um boato de que essas reportagens eram patrocinadas pela Petrobrás. Estávamos
no governo Sarney, que queria mostrar um Brasil em pleno crescimento econômico e contava
com a cumplicidade do JB.
No fim, os proprietários do jornal viram o resultado dessa submissão. Além de o JB
perder credibilidade e prestígio, Sarney concedeu a Roberto Marinho mais quatro concessões
de televisão, durante seu governo. A televisão Globo massacrava o jornal da condessa.
Divulgava doses maciças de publicidade do jornal O Globo, no horário nobre, mediante
pagamento apenas simbólico e contábil dessa publicidade, não obstante a Lei das Sociedades
Anônimas determinar que as empresas de mesmo grupo econômico devam conservar
identidade e patrimônio distintos.
A pauta de Marcos Sá Correa não me pegou de surpresa. Juarez Bahia reforçou, por
telefone:
– Descubra aí cidades onde as pessoas são felizes. Vamos fazer boa reportagem em
cada uma dessas cidades.
A Bíblia nos ensina que Adão e Eva não eram felizes no paraíso, tanto que se
submeteram facilmente à tentação da serpente, apesar de nossa dificuldade para imaginar um
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homem e uma mulher sendo enganados por um animal asqueroso como uma serpente. E não
uma simples serpente, mas uma serpente falante! Pois, imagine então encontrar, no vasto
interior de Minas, uma cidade em que as pessoas sejam felizes... Bom, com muita força de
imaginação, é até possível – mas jornalismo, presume-se, lida com fatos!
Já havíamos passado antes por um período desses. Foi quando J.B. Lemos, que era
chefe de redação da sucursal paulista, assumiu a editoria geral, em 1983. O diretor de redação
era Mauro Guimarães, que por muitos anos chefiara aquela sucursal. Era uma época em que se
tentava transformar o mais típico jornal carioca num jornal paulista. A visão que predominava
era a do publicitário, não a do jornalista.
Na época em que entrei no JB, a sucursal de Minas era maior que a de São Paulo e seu
faturamento, além de quitar todas as nossas despesas, pagava os salários da sucursal de Brasília.
Quando saí, em 1989, tínhamos seis jornalistas, a de São Paulo 36. (Quatro anos depois, esse
número havia caído para 15, por causa da crise.)
O contraponto ao Brasil visualizado por Sarney e retratado em preto e branco pelo JB
veio de pesquisa do Instituto de Estudos Políticos e Sociais dirigido pelo cientista Hélio
Jaguaribe. Em 26 de maio de 1986, Ricardo Noblat divulgou em sua coluna política no JB
alguns dados da pesquisa: 38 milhões de brasileiros em estado de miséria; metade da população
tem acesso a apenas 13% da renda nacional, enquanto 33% estão concentrados nas mãos de
5% da população mais rica; 1% dos mais ricos detém igual percentual (13%) de renda dos 50%
mais pobres; a mortalidade infantil é de 65 crianças por mil nascidas vivas; e pelo menos um
terço das famílias brasileiras vive em estado de subnutrição.
Noblat ocupava agora o espaço que durante muitos anos pertencera a Carlos Castello
Branco na mais prestigiada coluna política do país. Mas Noblat foi demitido pouco depois da
posse do presidente Collor. Sua cabeça teria sido pedida pela Presidência da República.
Na fase negra de meados dos anos 80, o JB publicava de preferência notícias positivas,
à custa de sua credibilidade. Na escola de jornalismo, ouvimos uma definição feita pelo
primeiro magnata da imprensa americana, William Randolph Hearst, em fins do século 19, de
que notícia é aquilo que alguém quer impedir que seja publicado – não sendo assim, é um
anúncio. Nossos dois últimos editores pareciam acreditar mais na definição irônica de Thomas
Jefferson, numa carta a Nathaniel Macon, no Século XVIII: “Os anúncios contêm a única
verdade confiável num jornal”.
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De qualquer forma, foi por causa de J. B. Lemos que fui à forra com Luiz Noronha
Braga, gerente comercial da sucursal. Ele vivia a reclamar: “a redação atrapalha o faturamento,
por causa das reportagens com denúncias”. Um belo dia, Noronha se aproxima de minha
mesa, com um sorriso contrafeito, e diz:
– Você tinha razão... nem a secretária do presidente da Cemig me atende mais!
Acostumara-se a ser recebido, sem problemas, pelos presidentes das grandes empresas.
O jornal era respeitado, porque tinha credibilidade. Sobre essa difícil convivência entre redação
e comercial, ponderou o jornalista Carlos Chaparro, em artigo para o site Comunique-se:
O jornalismo não é melhor nem pior do que a publicidade. A discussão não deve ser
colocada, portanto, na perspectiva moralista, como se o jornalismo fosse o bem,
recheado de virtudes e de virtuosos, e a publicidade fosse o mal, por onde circulam o
pecado e os pecadores. Ou vice-versa. Jornalismo e publicidade são apenas
linguagens diferentes, para interações sociais organizadas por expectativas e interesses
igualmente diferentes. Convivem, complementam-se, mas não devem se misturar, sob
risco de perderem eficácia social. Deviam ser como o azeite e a água, que convivem e
jamais se misturam. Quando publicidade e jornalismo se imbricam, ambas as
linguagens se tornam enganadoras. Constroem a burla.

Coisa aparentemente simples, mas que provoca muita confusão na imprensa brasileira.
Aí o discurso revela-se, quase sempre, bem diferente da prática.

Meu amigo, o bandido
Sempre gostei de Villas-Bôas Corrêa, que foi editor político do JB por um tempo,
ficando depois como repórter especial e, finalmente, como colunista. Para mim, no entanto, a
chegada do filho dele, Marcos Sá Corrêa, gerou uma crise que só terminou com minha saída do
jornal.
O novo editor-chefe queria colocar gente de sua confiança nas principais sucursais. De
cara, trocou as chefias de Brasília e São Paulo. A próxima seria a de Minas, mas esbarrou na
resistência de Acílio, que conhecia bem os dentes de seu cavalo velho e não queria trocá-lo
pelo pangaré daquele cigano.
Marcos Sá Correa teve seus poderes reforçados em 1988, e conseguiu seu objetivo de
me substituir em janeiro de 1989, pouco depois da demissão de Acílio por Nascimento Brito,
que cedeu às pressões do governador Newton Cardoso, pois precisava de empréstimos de
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bancos oficiais mineiros para melhorar as finanças da empresa. Cara-de-pau, o governador,
logo em seguida, convidou Acílio para chefiar sua assessoria de imprensa. Ele recusou, e
aceitou o convite do prefeito Pimenta da Veiga, inimigo político de Newton, para ser secretário
municipal de Atividades Urbanas, em Belo Horizonte.
Antes disso, numa das idas de Acílio ao Rio, ele recebeu uma tarefa de Nascimento
Brito: oferecer a três empresas mineiras bônus lançados pelo jornal. O plano era vender os
bônus a 15 empresas, no país, para arrecadar 15 milhões de dólares, o que deveria resolver o
problema financeiro. Com grande esforço, Acílio conseguiu a adesão das construtoras Mendes
Júnior e Andrade Gutierrez, mas nenhuma outra empresa mostrava-se disposta a aceitar a
oferta do JB. Noutro encontro com Nascimento Brito, este mandou que Acílio procurasse
Newton Cardoso. Ele tentou argumentar que o jornal criaria relacionamento perigoso com um
político tido como desonesto. O dono não cedeu:
– É bandido, mas é meu amigo!
Em outras palavras, Newton Cardoso havia sido admitido no clube dos homens ricos
deste país. Acílio voltou de lá abalado, e desabafou com Luiz Noronha Braga, na minha
presença. É por isso que sei dessa história. O Credireal, que estava praticamente falido, foi a
terceira empresa mineira a assumir o mico do JB.
O único que reclamou do cano foi Murilo Mendes, quando sua empresa entrou
também em crise. Se lhe perguntarem o que pensa do caráter de Nascimento Brito, vai
responder, se estiver numa fase de sinceridade. Como aquela que testemunhei, ao entrevistá-lo
no escritório da Mendes Júnior, ao lado apenas do assessor de imprensa Ricardo Gomes Leite.
De repente, desabafou o empresário mais importante de Minas, no dizer de Xico Vargas:
– O problema desse país é a corrupção!
Surpreso com esse rompante de um discreto mas profundo conhecedor desse
problema, sugeri que mudássemos o rumo da entrevista. Murilo sorriu, e continuou a falar dos
planos da empresa para tentar obter obras do projeto de reconstrução da Alemanha comunista
depois de sua reunificação com a Alemanha Ocidental.
Acílio recorda-se da vez em que Newton Cardoso pediu diretamente a Nascimento
Brito a cabeça de José Guilherme Araújo. Newton disse que o repórter do jornal que cobria a
área política não gostava do governador do estado. Foi durante almoço na sede do jornal.
Além do diretor da sucursal, estava presente o chefe de cerimonial do governador, Pedro Paulo
Taucci, que por pouco tempo, na década de 70, havia sido repórter da sucursal mineira.
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Acílio reagiu:
– Gostaria de dizer o seguinte: Zé Guilherme é excelente repórter, e não tem má
vontade com o governador. Essa história de governador reclamar de repórter não é nova. O
Pedro Paulo, aqui, foi acolhido por mim na sucursal, a pedido do Juarez Bahia, porque ele
estava sendo perseguido pelo governador do Mato Grosso...
Ele se referia ao espancamento sofrido pelo repórter, anos antes, quando era
correspondente do JB no Mato Grosso e fez reportagens sobre corrupção no governo
estadual. Com receio de que ele fosse assassinado, o editor nacional resolveu trazê-lo para
Minas (Pedro Paulo havia se formado na Universidade Federal de Juiz de Fora), recorrendo a
Acílio.
José Guilherme não foi demitido daquela vez, mas o chefe da sucursal percebeu,
claramente, pela primeira vez, ter perdido prestígio com Nascimento Brito, que puxou sua
orelha na frente de todos, ao dizer:
– Acílio tem comparecido pouco ao governador de Minas...
Em fins de 1988, José Guilherme saiu para trabalhar na assessoria de imprensa da Fiat
Automóveis, que pagava bem mais que o jornal. Seus problemas com Newton Cardoso
começaram durante a campanha eleitoral, em 1986, quando levantou algumas denúncias de
corrupção contra o candidato, que se enriquecera à época em que exercera o cargo de prefeito
de Contagem e de presidente de uma empresa municipal, a Companhia Urbanizadora de
Contagem (Cuco).
– Recebi alguns telefonemas de gente da equipe de Newton, dizendo que tomasse
cuidado, não saísse de casa sozinho. Queriam fazer terrorismo, fingindo-se de amigos – contou
José Guilherme, em depoimento para este livro.
Telefonemas semelhantes foram dados para sua mulher, que acabou perdendo o
emprego de relações públicas na prefeitura de Contagem.

Os senhores das Gerais
No último domingo de março de 1986, véspera do 22º aniversário do golpe militar, o
caderno Especial publicou reportagem, nas páginas 1 e 2, baseada num livro da historiadora
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mineira Heloísa Starling. Os senhores das gerais – os novos inconfidentes e o golpe de 1964 seria lançado
pela Editora Vozes, mas estava ainda na gráfica. O editor do caderno soube do livro e ligou na
manhã de quinta-feira. Queria a reportagem pronta até meia-noite. Telefonei para a autora, em
Belo Horizonte. Ela prometeu que tentaria obter um exemplar. Ao meio-dia, comunicou que já
o tinha em mãos.
Enquanto o motorista saía para buscá-lo, entrevistei a autora por telefone e desci para
lanchar. Passei o dia lendo o livro. À noite, fui redigir diretamente no telex. Antes da hora
marcada, o texto estava nas mãos do editor. Publicado domingo65, começava deste modo:
A revolução de 1964, em Minas, teve uma participação insignificante dos políticos
profissionais, a começar pelo governador Magalhães Pinto, contou com importante
apoio de militares e do clero, mas foi organizada e dirigida, verdadeiramente, por
um forte grupo empresarial, que mesmo após a vitória jamais reivindicou o
reconhecimento desse papel. Ao contrário, sempre exerceu alguma influência, para
que não se levantasse o espesso véu que encobre a face oculta da conspiração em
Minas.

O livro retirava parte desse véu e recuperava vasto campo de pesquisa sobre um tema
que parecia esgotado. “E, no mínimo, revela como é errônea a suposição da tradicional
submissão do empresariado mineiro aos políticos profissionais”, acrescentei.
Segundo a autora, o movimento que derrubou Jango Goulart foi “altamente civil e
político em sua formação e execução”, e não se limitou ao eixo Rio/São Paulo/Belo
Horizonte. “Tratava-se de uma gigantesca engrenagem, construída nacionalmente pelo IPES –
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais”. Para fundar o IPES em Minas, o tenente-coronel
Golbery do Couto e Silva indicou um advogado, Aluízio Aragão Villar, que havia conhecido
quando servia no QG da 4ª Divisão de Infantaria, em Belo Horizonte. Villar trabalhou com o
secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho de Minas, Lucas Lopes, pai do
economista Francisco Lopes, e tornou-se secretário-geral da Fiemg. Em 1961, ele dava
consultoria jurídica para 128 empresas, em seu escritório no edifício Acaiaca, onde se reuniam
os conspiradores.
Depois da publicação da reportagem, Marcos Sá Corrêa, que é formado em História,
telefonou para a autora. Queria a opinião dela sobre a reportagem. Ouviu elogios. Por um
tempo, pude trabalhar em paz.

65

Jornal do Brasil, 30/3/1986, Caderno B/Especial: “31 de março – A revolução dos empresários”
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Esse tipo de checagem do editor é elogiável. Era feita também no Globo. Tive certeza
disso depois que entrevistei, em 1991, no Mosteiro de Nossa Senhora de Serra Clara, em
Delfim Moreira, no Sul de Minas, o historiador Hélio Silva, que aos 86 anos, viúvo, havia
abandonado tudo no Rio de Janeiro, para transformar-se no monge beneditino Dom Lucas.
Ele havia escrito 80 livros, entre os quais a monumental História da República Brasileira, em 24
volumes, que começou a redigir em 1975, três anos após abandonar a prática da medicina.
Depois de publicada a reportagem, um dos chefes da redação ligou para Hélio Silva, que era
também jornalista (desde os 16 anos de idade). Felizmente, não reclamou do meu trabalho, e
ainda pediu a Toninho Lara, o fotógrafo, uma foto de recordação. Quatro anos depois, morreu
na santa paz de Deus.
Bem, juntamente com a reportagem sobre o golpe de 64, o JB publicou a resenha de
Contato, o romance de estréia do astrônomo americano Carl Sagan. Tinha como tema a busca
da vida inteligente extraterrestre. Até hoje, não há provas de sua existência fora da Terra.
Enquanto isso, no lugar em que ela existe, com certeza, toda a vida encontra-se ameaçada
pelos artefatos atômicos criados por alguns de seus mais inteligentes exemplares...
E os “senhores das Gerais”, por sua vez, estão esquecidos. Muitos perderam o direito à
senhoria porque morreram. Outros, porque suas empresas faliram ou foram vendidas depois
que o presidente Collor deu uma oxigenada na concorrência, facilitando a entrada no mercado
brasileiro de empresas estrangeiras.

A volta dos
dos que não foram
No começo de 1986, Sarney viu-se em condições de montar o próprio governo. Até
então, devido à comoção popular, contentara-se com o ministério escolhido por Tancredo
Neves. Agora, os vencedores do golpe militar de 1964 estavam de volta ao poder: Marco
Maciel, na chefia do Gabinete Civil; Antônio Carlos Magalhães, no Ministério das
Comunicações; Aureliano Chaves, no Ministério das Minas e Energia; Abreu Sodré, no
Ministério das Relações Exteriores; e Jorge Bornhausen, no Ministério da Educação.
O PMDB ameaçava rebelar-se. O que segurava o estouro da boiada era a chave do
cofre, pois o peemedebista Dílson Funaro era ministro da Fazenda. No dia 28 de fevereiro de
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1986, Sarney anunciou o Plano Verão, em cadeia nacional de rádio e televisão. Bradou o grito
de “guerra de vida e morte contra a inflação”, e nomeou 130 milhões de brasileiros como
fiscais do congelamento de preços. O povo recebeu bem esse discurso, e os descontentes no
PMDB recuaram. Fernando Henrique Cardoso continuou líder do governo no Senado. Na
Câmara dos Deputados, Pimenta da Veiga prosseguiu na liderança do PMDB.
A direita, é claro, comemorava. E dava-se ao luxo da ironia. Em artigo no jornal O
Globo, o senador Roberto Campos dizia:
Por ironia da história, os economistas de esquerda do PMDB adotaram medidas bastante
parecidas com as do programa de estabilização do Governo Castelo Branco que,
depreciativamente, chamavam de arrocho salarial e de política recessiva.

Não é verdade? A história se repete. Recentemente, com Lula no governo, ouvimos
discurso semelhante...
Mas havia uma diferença, apontada pelo ex-ministro do Planejamento: o plano
anunciado por Sarney não previa medidas drásticas de cortes de gastos públicos e nem proibia
o Banco Central de financiá-los. Alguma coisa sempre muda... para pior!
Apesar do entusiasmo dos homens de 64, o PMDB foi beneficiário da estratégia da
equipe econômica de Sarney, que contava com alguns dos melhores quadros do partido. O
Plano Verão impulsionou, num primeiro momento, o crescimento da economia, a ponto de a
indústria não conseguir atender à demanda e faltar mercadoria nos supermercados. A
agricultura, que se recuperava de sete anos de recessão, foi incapaz de reagir com a agilidade
necessária, como era de se esperar, e o governo viu-se obrigado a importar um bilhão de
dólares em alimentos, depois de fracassada a tentativa de agentes federais de caçar bois gordos
nos pastos. Os pecuaristas esperavam a liberação dos preços para vender os bois.
Com os preços ainda congelados, o PMDB ganhou as eleições de novembro de 1986,
elegendo 22 governadores, contra apenas um do PFL – o de Sergipe. Em Minas, venceu
Newton Cardoso, com apoio de Hélio Garcia, depois de ter disputado na convenção partidária
com Pimenta da Veiga. Mas, uma semana depois das eleições, o governo discutia o fim do
congelamento dos preços, entre outras medidas que levariam o país a uma profunda recessão
em 1987. O país estava quebrado, e o ministro Dílson Funaro foi substituído, em abril de
1987, por Bresser Pereira.
A roda da história não pára, e sempre volta ao mesmo ponto.
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***
A sucursal ainda dava mostras de ousadia, apesar das dificuldades. Em julho de 1987,
Fernando Lacerda foi enviado à Bahia para acompanhar um grupo de 13 jovens espeleólogos
mineiros e paulistas que planejavam ficar 21 dias na Gruta do Padre, no sertão baiano,
estabelecendo novo recorde sul-americano de permanência subterrânea. Os pesquisadores
conheciam cerca de oito quilômetros da gruta. Queriam fazer o levantamento topográfico de
toda a caverna. Imaginavam ser ela a maior do país.
Concluído o trabalho, uma decepção: a gruta media 15,5 quilômetros. Era menor que a
de São Matheus, em Goiás, com 21 quilômetros. Mas os cientistas sentiram-se recompensados,
pois descobriram na gruta dois novos gêneros de isópodes. Eram crustáceos sem olhos e
pigmentos, e mediam dois centímetros. Nos dias que se seguiram, à viagem de Fernando
Lacerda, o JB publicou várias notícias exclusivas sobre a expedição.
Não era novidade a viagem de repórteres de uma sucursal para cumprir pauta em
outros estados. Quando chefe da redação, na década de 70, Eduardo Simbalista foi a Santa
Catarina, para uma série de reportagens sobre aquele estado. Gutemberg foi cobrir escândalo
político no Espírito Santo. Eu viajei no trem de minério da Vale, de Itabira a Vitória. Anos
mais tarde, a mesma viagem foi repetida por Nairo Alméri. Cláudio Arreguy cobriu a Copa do
Mundo na Espanha e alguns amistosos da seleção em outros estados.
Numa dessas viagens, Telê Santana dormiu numa poltrona do aeroporto do Galeão,
enquanto esperava o próximo vôo. Mazico fotografou-o de boca aberta, e a foto foi publicada
pelo JB. O técnico não escondeu sua irritação, mas não tinha razão, pois a foto não mostrava o
som do seu ronco... De outra vez, quem ficou irritado com nosso valente fotógrafo foi o editor
de fotografia, no Rio. Ele não sabia o que fazer com uma foto de Pelé no vestiário do
Mineirão, enviada por telefoto pelo Mazico – que talvez quisesse apenas mostrar que o rei
estava nu...
Fernando Lacerda foi a Goiânia, em 1986, para ver a nova seleção de Telê derrotar a da
Alemanha Oriental, no Serra Dourada, por 3 a 0. Nesta contagem está o gol registrado por
equívoco pelo árbitro. Ele não viu que a bola chutada por Careca havia entrado pelo lado de
fora da rede.
Nessa época, a Seleção Brasileira vivia a crise que culminou com a perda do título no
México. Telê saiu magoado e, no fim do ano, aceitou convite para treinar o Al-Ahli, na Arábia
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Saudita. Tinha sido muito criticado por ter trazido a seleção para treinar na Toca da Raposa,
como fizera na preparação para a Copa da Espanha. Só que daquela vez o Brasil assombrou o
mundo com um belíssimo futebol – e ninguém reclamou das preferências do treinador. Nós é
que não reclamaríamos, pois a sucursal pôde mostrar um excelente desempenho nas duas
ocasiões, com os trabalhos de Cláudio Arreguy, em 1982, e de Fernando Lacerda, quatro anos
depois.
Nas duas ocasiões, eles tiveram a ajuda valiosa do enviado especial do JB a Minas,
Antônio Maria Filho, um excelente repórter de esportes que herdou parte dos talentos do pai:
o locutor esportivo, poeta, jornalista, produtor e apresentador de programas de rádio e
televisão Antônio Maria, também autor de dezenas de letras de músicas de sucesso, como
Ninguém me ama e Tuas mãos, gravadas por Nat King Cole. Ao todo, 62 músicas de Antônio
Maria foram gravadas, entre elas, Valsa de uma cidade e Canção da Volta, com Ismael Neto;
Manhã de Carnaval e Samba do Orfeu, com Luís Bonfá; O Amor e a Rosa e As Suas mãos, com
Pernambuco; e Se eu Morresse Amanhã. Ele fez tudo isso em apenas 43 anos de vida. Nasceu no
Recife em março de 1921 e morreu no Rio em outubro de 1964.
Passei boa parte de minha vida ouvindo músicas de Antônio Maria tocadas em rádios, e
fiquei muito surpreso quando seu filho me disse que nem ele nem sua mãe, os herdeiros, não
recebiam nada de direitos autorais. Por isso, não estranhei quando li, em novembro de 2007,
uma notícia dizendo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça havia confirmado
uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio que obrigava o Ecad (Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição) a depositar R$ 142 milhões em favor de oito compositores
cariocas.
A notícia não dizia se Antônio Maria era um deles. Aliás, não revelava o nome de
nenhum dos compositores – o que não chega a ser surpresa no jornalismo que se faz
atualmente.

Chave da cadeia
Em 1988, Sarney articulava um pacto social. O presidente contava com o apoio de
grandes empresários e, como sempre, de Roberto Marinho. O economista Chico Lopes havia
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apresentado sua versão do Plano Real, que foi descartada, porque Sarney temia o desgaste
político de aceitar um plano elaborado à revelia do governo.
A crise econômica não intimidava os prefeitos. Em outubro de 1988, a prefeitura de
Juiz de Fora inaugurou o Estádio Municipal com capacidade para 55 mil pessoas. Em
Varginha, no mesmo mês, o prefeito inaugurou o Melão, para 45 mil – o que representava um
terço da população do município. A média de público do Campeonato Mineiro era inferior a
dois mil pagantes...
Mas nem só de economia vivia o jornalismo. O racismo era um bom assunto, como
demonstrou Fernando Lacerda numa reportagem publicada no dia 15 de julho de 1988. O
advogado Hélbio Ivan Alves Jardim, que era vice-presidente da Sociedade Afro-Brasileira,
tentou comprar uma cota do clube campestre Recanto Lago Azul, em Santa Luzia, Região
Metropolitana de Belo Horizonte, e não conseguiu.
O clube informou que não havia mais cotas à venda. Outros negros enfrentaram
problema igual. O repórter do JB apresentou-se, logo em seguida, como interessado em
tornar-se sócio do clube, e descobriu que havia 500 cotas disponíveis, de um total de dois mil.
O Recanto Lago Azul também só empregava “pessoas de boa aparência”, o que excluía os
negros, segundo um dos candidatos ao cargo de vigia.
Estou até hoje esperando uma reportagem, para saber se, afinal, há sócios negros no
maior clube mineiro, o Minas Tênis Clube. Sei, há jogadores negros entre seus atletas, mas eles
deixam de freqüentar o clube quando são afastados de suas equipes campeãs de vôlei, natação
ou basquete. Sei também que essa não é uma pauta palatável para a discreta imprensa mineira.
***
Mas voltemos ao governador Newton Cardoso. Ele estava há um ano e oito meses no
cargo e articulava seu nome para a sucessão de Sarney, quando foi surpreendido pela primeira
rebelião da PM mineira. 66 (A segunda foi em junho de 1997, no governo Eduardo Azeredo,
que viu explodir suas chances de disputar um dia a Presidência da República quando, medroso,
pediu a ajuda do Exército para conter a rebelião de soldados, cabos e sargentos da orgulhosa
66

Jornal do Brasil, 8/11/88, pág. 7: “Indisciplina da PM mineira contesta Newton Cardoso”, “Coronel
reformado acusa máfia”, “Delegados afirmam que não obedecem mais secretário”, “Campanha presidencial
sofre abalo – Na chave do cofre e da cadeia, o enigma de Newton” e “Crise mais séria foi há sete anos (na
Bahia)”.
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Polícia Militar mineira, e depois lhes concedeu um reajuste salarial de mais de 48% para pôr
fim à greve.)
A greve da PM contra Newton Cardoso começou no dia 6 de novembro e terminou 23
horas depois, quando o governador prometeu aos PMs um aumento de 75,5% nos salários e a
equiparação, a partir de janeiro de 1989, com os soldos das Forças Armadas. Os soldados da
PM mineira ganhavam 1,6 salário-mínimo, ou cerca de um terço dos vencimentos pagos pelas
Forças Armadas aos seus soldados.
Pouco antes do início da rebelião, o coronel reformado Felisberto Egg de Resende foi
preso por criticar publicamente o governador e os soldos dos policiais militares. Deveria
cumprir 48 horas de prisão na Academia da PM, mas, por causa da revolta, só ficou preso por
38 horas. O coronel Felisberto tinha costas quentes: era filho adotivo do brigadeiro Eduardo
Gomes, que pagou os estudos dele, até ingressar no seminário de Mariana. Era também amigo
íntimo do brigadeiro Délio Jardim de Mattos, ministro da Aeronáutica no governo João
Figueiredo, e fora chefe do gabinete Militar no governo Rondon Pacheco. O coronel era
considerado um intelectual. Ele fez cursos de Direito e Letras, além de um curso de
Planejamento na Fundação Getúlio Vargas.
O comandante geral da PM, coronel José Braga Júnior, 47 anos, foi exonerado, por terse recusado a prender um líder do movimento reivindicatório, o coronel reformado José
Geraldo de Oliveira, 74 anos, que era o comandante-geral da PMMG durante o golpe de 1964
e era ainda tido como um herói por ter ajudado a derrotar os comunistas brasileiros. Depois da
prisão de Felisberto, Oliveira publicou no jornal Estado de Minas um artigo assinado, no qual
chamou Newton Cardoso de aventureiro cercado de “um bando de oportunistas, corruptos e
subservientes”.
O artigo saiu no domingo. Às duas da tarde, o coronel Braga foi exonerado, mas
continuou efetivamente comandando a PM, que estava rebelada. Os 19 coronéis que
compunham o Alto Comando da PM reuniram-se às seis da tarde e decidiram não aceitar a
transferência do comando ao coronel Jair José Dias, nomeado pelo governador. As reuniões
sucederam-se em busca de solução pacífica. Dez ex-comandantes da PM mineira foram ao
quartel-general, ao lado do Palácio da Liberdade, para prestar solidariedade ao comandante.
Entre eles estava o próprio coronel José Geraldo de Oliveira, que elegera-se deputado
estadual pela Arena em 1974. O chefe da 4ª Divisão do Exército, general Valtencir dos Santos
Souza, participou das negociações. Ele chegou ao Palácio das Mangabeiras, residência oficial
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do governador, na noite de domingo, e só saiu na manhã de segunda-feira, depois de debelada
a crise.
Às duas da tarde daquela segunda-feira, o coronel José Braga Júnior convocou uma
entrevista coletiva. Estava acompanhado de 10 coronéis do Alto Comando. Anunciou que o
movimento chegara ao fim, e que transmitiria o cargo às seis da tarde ao coronel Jair José Dias.
O coronel Braga, que era formado em Administração de Empresas, havia assumido o cargo no
início do governo, após ter chefiado o Gabinete Militar nos governos Tancredo Neves e Hélio
Garcia.
Esse embate com a PM foi a primeira grande derrota na carreira de Newton Cardoso.
Seis meses antes, em entrevista a um editor do JB, ele dissera que possuía uma receita infalível
para ter sucesso no governo:
– Estou governando como Benedito Valadares. Com a chave do cofre numa mão e a
da cadeia na outra.
Após a greve, o editor lembrou essa frase, respeitando o cacófato, e comentou:
Agora, com o desafio feito pela mesma polícia que o protegia de grevistas, a chave
da cadeia cai-lhe das mãos, exatamente por problemas de cofre, e a combinação de
tudo isso fere com a voltagem de um raio a imagem de quem se preparava para ser
candidato a presidente da República na eleição de 1989, com base exatamente
numa mensagem que agora começa a ser questionada: a de um administrador que
sabe exercer a autoridade e agir na hora certa, virtude que não enxergava
ultimamente no presidente José Sarney.

Por falar em chave da cadeia: o governador Newton Cardoso estava gastando muito
dinheiro para construir a Penitenciária de Segurança Máxima de Contagem. Quando a obra
estava quase concluída, foi visitá-la. Waldemar Sabino ia acompanhar a visita, e pedi:
– Tira a foto do governador atrás das grades.
Nosso bravo fotógrafo levou a brincadeira a sério. Antecipou-se à comitiva e ficou
esperando o governador, atrás da grade de uma cela. Quando Newton Cardoso ia passando
pelo corredor em frente, Mazico chamou:
– Governador! Governador!
Newton, distraído, agarrou-se na grade de aço para ver quem o chamava. Clic, clic, clic!
Publicada com grande destaque pelo JB, a foto serviu de inspiração para a charge de Millôr
Fernandes, no dia seguinte. Naquele tempo, o humorista tinha espaço na página de opinião do
JB.
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A foto e a charge fizeram sucesso, pois realizava, de certa forma, o sonho dos
brasileiros de ver um político desonesto atrás das grades...
A penitenciária, como ficou demonstrado repetidas vezes nos anos seguintes, não era
sequer de segurança mínima. Traficantes de drogas e bandidos ricos fugiam dali até pela porta
da frente, com a ajuda de uma quadrilha – a das autoridades cobradoras de propinas.

Turbulências
Cada vez que a economia brasileira entrava em crise, a sucursal era pressionada a cortar
custos. Em meio a uma dessas turbulências, recebi em janeiro de 1987, da Divisão de
Documentação do JB, chefiada por Maria Regina Brito, filha do presidente do jornal, lista de
revistas nacionais e estrangeiras, para que escolhêssemos as que desejávamos assinar. O
objetivo, explicou Maria Regina, era “suprir as necessidades básicas de informação das diversas
sucursais da empresa”. Na lista estavam The Economist, L´Express, Fortune, Newsweek, Le Nouvel
Observateur, Playboy, Le Point e Time, além das revistas brasileiras Exame, Isto É e Veja, mais o
Relatório Reservado.
Consultado por mim, Acílio opinou, por escrito: “Neste momento, não sei se seria
oportuno mais gasto. Sobretudo quando me é pedido o máximo de economia. Será permuta?
É melhor aguardar”. Dois dias depois, recebi do Departamento pedido de resposta urgente.
Instrução do Acílio: “Já que insistem, peça, mas seja mineiro. Guarde isto”. Como se
documento fosse salvaguarda de emprego! Pedi as publicações nacionais e a Newsweek. Estou
ainda a esperar. Alguém de bom-senso deve ter entrado no circuito e cortado o vôo da neta da
condessa.
Meu cargo no jornal fora mudado, com a nova estrutura organizacional. Eu era agora
editor regional. Há muito, desde a demissão de Gutemberg, fora extinto o cargo de chefe de
reportagem. A pauta passou a ser feita por mim. Nem sempre havia assunto que pudesse
interessar a um editor carioca, e a orientação mais freqüente ao repórter era: “Cave”. Mazico
continuava na fotografia. Havia ainda seis repórteres: Nairo Alméri, José Guilherme Araújo,
Lúcia Helena Gazolla, Fernando Lacerda, Carlos Cândido e Maurício Lara.
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No fim de 1988, Acílio deixou o jornal e eu vi que meus dias ali estavam contados. Em
depoimento para este livro, ele contou:
As demissões, minha e do Lucílio Castello Branco (irmão de Castelinho e chefe da
sucursal gaúcha), foram anunciadas no início de outubro, pelo próprio Nascimento
Brito. Um com 23 e o outro com 25 anos de serviços prestados ao Grupo JB.
Motivo? Teria sido conseqüência da briga entre José Antônio e Nascimento Brito,
filho e pai? José Antônio assumira o comando do jornal, mas o pai, embora tivesse
concordado, puxou-lhe o tapete na ‘hora h’. José Antônio havia me comunicado a
transferência de comando e, ao mesmo tempo, me convidado para integrar sua
futura equipe. Ciúmes?

Em janeiro de 1989, Flamínio Fantini, que era editor nacional, chegou a Belo
Horizonte e ficou hospedado no melhor hotel da cidade. Corria boato de que ele teria vindo
para fechar a sucursal, a exemplo das de Recife, Curitiba e Salvador.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas, Luiz Carlos
Bernardes, o Peninha, enviou no dia 6 de janeiro telex à diretora Maria Regina Nascimento
Brito. Pediu informações sobre o futuro da sucursal e reclamou do descumprimento, pelo JB,
do acordo assinado com o sindicato dos donos de jornais mineiros.
Marcos Sá Corrêa respondeu:
São improcedentes as versões mencionadas em seu telex sobre o fechamento da sucursal do
Jornal do Brasil em Belo Horizonte. Os planos da redação, ao contrário, prevêem que o espaço
dedicado aos acontecimentos nacionais cresça neste jornal, em 1989, ano de eleição presidencial, o que
não se faz evidentemente com o corte em sucursais. Você está autorizado a fazer desta informação o
uso que julgar apropriado para o esclarecimento de profissionais e do mercado.

De fato, o fechamento só ocorreu quatro anos depois, em outubro de 1993, quando o
JB ficou apenas com a correspondente Roselena Nicolau. A sucursal só viria a ser reaberta em
1996, tendo Teodomiro Braga como diretor.
Conheci Flamínio Fantini no curso de jornalismo. Ele entrou quando eu estava no
terceiro ou quarto ano. O Diretório Acadêmico havia comprado, anos antes, dois tabuleiros de
xadrez. Jogávamos nos intervalos e, às vezes, durante as aulas, que matávamos por algo mais
útil. Um dos jogadores mais assíduos era um estudante de Letras que fora campeão
universitário e que me fazia pensar um pouco mais do que os outros, para vencer. Aprendi
estratégia e tática de xadrez com o grande-mestre Márcio Miranda, quando trabalhávamos na
subestação elétrica da Refinaria Gabriel Passos, da Petrobrás. Anos mais tarde, ele foi campeão
brasileiro e eu continuei “capivara”.
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Quando entrou para a faculdade, Flamínio deu umas sapeadas, mas não se interessou
em jogar conosco, pois viu logo que não passávamos de “capivaras”. Ele preferia jogar no
Clube de Xadrez com alguns ex ou futuros campeões mineiros.
No começo da década de 80, Flamínio era correspondente do Globo em Paris. Foi
demitido por culpa de uma saborosa reportagem, em que contava detalhes do repasto do
ministro Delfim Netto com alguns amigos e assessores, os delfim-boys, num dos mais caros
restaurantes parisienses. Além de brindar os leitores com o cardápio selecionado por sua
excelência, o repórter informou o preço de cada item consumido e o total da conta. O ministro
pediu, e a cabeça de Flamínio foi-lhe oferecida numa bandeja.
Enquanto Delfim se esbaldava em Paris, o Brasil entrava de cabeça – à custa do
estômago dos mais pobres – na grave crise econômica desencadeada pelos países exportadores
de petróleo e pelos projetos megalomaníacos dos regimes militares, que endividaram
fortemente o governo.
Flamínio chegou ao JB como editor de Brasil – que unificou duas editorias, a nacional e
a política – a convite de Marcos Sá Corrêa com quem trabalhara na Veja. Como bom mineiro,
ele deu atenção a Minas, e a sucursal recuperou espaço no jornal. Foi com ele que a greve da
Polícia Militar ganhou a primeira página do JB e repercussão nacional. Flamínio reconhecia
nosso esforço, como mostrou num telex enviado na manhã do dia 8 de novembro:
Sua aguerrida sucursal brilhou nessa história da rebelião da PM. O JB deu banho nos
concorrentes. Aliás, há tempos que estou para cumprimentar vocês pela participação
decidida na editoria nacional, com um noticiário consistente e diversificado.
Estamos com as páginas abertas para Minas.

Nem sempre vivemos tempos tão amenos. Certa vez, o coordenador das sucursais era
Gilberto Pauletti, um ex-editor de Cidade. Era gaúcho de Cruz Alta, e chegou ao JB em 1984,
aos 39 anos, depois de ter ficado quase três anos no Globo como subeditor de economia.
Também, tinha sido secretário de redação da sucursal da Gazeta Mercantil no Rio, repórter de
Veja e copidesque de Quatro Rodas. Com toda essa experiência, chegou ao novo cargo disposto
a me atazanar a vida. Num dos vários atritos que tivemos, perdi a compostura, mandei-o à puta
que o pariu, e bati o telefone. Em seguida, liguei para Acílio, que participava de reunião da
diretoria no Rio. Disse-lhe:
– Você acaba de perder seu chefe de redação.
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Relatei o episódio. Acílio respondeu, como sempre, que eu ficasse frio, que veria o que
poderia ser feito. Dias depois, a convite do Acílio, Pauletti veio visitar a sucursal e me
conhecer. À noite, levei-o ao Restaurante Tavares, onde saboreou carne de paca e de outras
caças, bebeu cerveja, conversamos e demos um jeito, a partir daí, de conviver bem,
profissionalmente.
Perdi, assim, mais uma chance de abandonar aquele barco à deriva. Eu tinha 40 anos e
poderia conseguir bom emprego naquela idade e com minha experiência. Seis anos depois, tive
que recomeçar a carreira em circunstâncias mais difíceis.
Mas, como dizíamos, em janeiro de 1989 Acílio já não era chefe da sucursal. O chefe
da administração, José Milton, recebera ordens do diretor administrativo do jornal para manter
fechada a sala que havia sido do Acílio. Quando Flamínio chegou à sucursal, quis ocupar
aquela sala, mas ela não lhe foi aberta. Não voltou mais. Nos dias seguintes, permaneceu
hospedado no hotel mais caro da cidade.
Era uma situação estranha. Ele não fechara a sucursal, não substituíra Acílio e nem
ocupara o meu lugar, mas seus amigos diziam que Flamínio estava de mudança para Belo
Horizonte...

Retoque na biografia
biografia
Era preciso resolver o impasse. Liguei para Charles Magno Medeiros. Ele voltara ao JB
no fim de 1988, convidado por Flamínio Fantini, como subeditor da editoria Brasil. Depois de
ter sido demitido naquele episódio de 7 de setembro, Charles fora trabalhar na sucursal da
Folha de S. Paulo. Em janeiro de 1983, mudou-se para São Paulo, a convite do Estadão. Voltou
no ano seguinte a Minas, para chefiar a reportagem da TV Manchete, e depois a sucursal da
revista Isto É. Em 1987, estava de volta a São Paulo, como subeditor de política e do Caderno
2 do Estadão. Ao ser convidado para voltar ao JB, lembrou-se de antiga norma da casa:
funcionário demitido não podia ser readmitido.
Em 2005, ele me disse:
– Flamínio levou o caso ao Marcos Sá Correa, então editor-chefe. Ele bancou a
contratação, dizendo que quem mandava na redação era ele e que tinha carta branca para
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contratar ou demitir quem quisesse. Mandou me contratar e não deu confiança ao “possível”
veto do Nascimento Brito.
Charles foi até elogiado, certa vez, por Nascimento Brito, dentro da redação, por causa
de reportagem sobre vandalismo em escolas públicas de todo o país. A pauta e a edição eram
dele.
Prosseguiu Charles, no seu relato:
– Um dia, numa festa em meu apartamento no Rio, contei a história de minha
demissão do JB para o Kiko, filho do Nascimento Brito, que era editor de Cidades. Ele morreu
de rir, e disse que seu pai por certo não se lembrava do episódio e talvez nem tivesse pedido
minha demissão.
Kiko, sem dúvida, dava um retoque na biografia do pai...
Essa terceira estada de Charles Magno no JB não durou muito. Em 1989, voltou a São
Paulo, como coordenador nacional de jornalismo no SBT. Em 1990, trabalhou nas campanhas
eleitorais de Ciro Gomes, no Ceará, e de Renan Calheiros, em Alagoas. Em 1991, ficou alguns
meses na Veja, até ser convidado por Luiz Fernando Emediato para ser sócio numa empresa
de comunicação que assessorou, por quase três anos, a Força Sindical e o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, entre outros. Desde fins de 1994, trabalha na Lide Soluções
Integradas em Comunicação, onde é atualmente superintendente e diretor de contas da
Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e Petrobrás, entre outras.
Um longo caminho percorrido por um ex-seminarista pobre, que trocou o jornalismo
pela assessoria de imprensa e relações públicas, depois de fazer, na Fundação Getúlio Vargas,
pós-graduação em Visão Estratégica de Negócios.
***
Bem, quando liguei para Charles, naquele janeiro de 1989, propus:
– Você é amigo do Flamínio. Será que poderia me fazer um favor? Peça a ele para me
demitir. Só quero indenização de 40% do saldo do FGTS. Abro mão de todos os outros
direitos trabalhistas.
Pouco depois, Flamínio me ligou. Disse que Marcos Sá Correa concordava com minha
proposta, desde que eu informasse à redação que havia partido de mim o pedido de demissão.
– Você tem bom nome no mercado – alegou.
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Informei também a Acílio, que me convidou para ser assessor de imprensa na
Secretaria Municipal de Atividades Urbanas. Algum tempo depois, entrei na Justiça do
Trabalho contra o JB, que havia cumprido marotamente o acordo: pagou-me os 40% , mas
apenas sobre o saldo atual do FGTS. Algum tempo antes, eu havia usado dinheiro do Fundo
para a compra da casa-própria, e o saldo era irrisório. Meu advogado era Afonso Cruz, que
havia sido demitido da Petrobrás, pouco antes de mim, por também ter-se recusado a optar
pelo FGTS abrindo mão da estabilidade, na época em que o general Geisel era o presidente da
estatal. Cruz aconselhou-me a exigir todos os meus direitos, mas limitei-me aos 40% do FGTS.
Com isso, minha vitória na Justiça do Trabalho foi tranqüila.
Não tive dificuldades para receber a indenização, ao contrário de centenas de outros
demitidos depois de mim, quando o jornal ia às brecas. O curioso é que em determinado ponto
do processo o JB teve que oferecer à Justiça do Trabalho algum bem, como garantia do
pagamento.
Ofereceu – e aceitei – o telex ponta a ponta. Por sorte, a dívida foi paga em dinheiro, e
não precisei levar para casa aquele equipamento que, não demoraria muito, perderia a maior
parte de seu valor e utilidade, com a chegada do fax e da Internet.

Um epitáfio
Em fevereiro de 2003, quando Nascimento Brito morreu, Walter Fontoura recordou,
em um artigo divulgado pelo Observatório da Imprensa67, dirigido por Alberto Dines:
Nascimento Brito – o Dr. Brito, como sempre o chamei – convocou-me em
dezembro de 1973 para substituir Alberto Dines na chefia da redação do Jornal do
Brasil. Foi uma surpresa enorme – e não só para mim. Eu representava o JB em São
Paulo, não estava na linha de sucessão, imaginava o Dines insubstituível. Além disso,
a reforma do Jornal do Brasil tem muitos pais e mães, mas Alberto Dines, o editorchefe que eu iria substituir, tinha sido o consolidador do projeto de renovação do
jornal, que vivia naqueles dias um grande momento. Apesar da censura imposta à
imprensa pelo AI-5 – a partir de dezembro de 1968 –, o JB era a grande referência
da imprensa nacional. Era mais criativo, mais inteligente, mais bonito, tinha mais
charme e mais prestígio que os outros – e Dines tinha tudo a ver com isso.
67

Observatório da Imprensa, 10/2/2003
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Não há, ainda hoje, nada comparável. Quando Bernard Campos, o principal
executivo do jornal, me intimou a estar no Rio no dia seguinte, para assumir, não
acreditei (...).
Como até hoje, os editoriais eram decididos numa reunião diária às 4 da tarde,
com a presença da diretoria – Nascimento Brito, Bernard Campos, Lywal Salles e
Sette Câmara ou Celso de Souza e Silva (que se alternariam como diretores) – e dos
editorialistas. Havia debates, às vezes acalorados. E o Dr. Brito, de quem discordei
muitas vezes, sabia ceder e adotar ponto de vista contrário ao seu. Houve tempo,
ainda na Av. Rio Branco, em que participaram da reunião, além dos diretores, o
editor-chefe Alberto Dines e os editorialistas Otto Lara Resende, Antônio Callado,
Wilson Figueiredo, Pedro Gomes, Hélio Pólvora, Luís Alberto Bahia, José Lino
Grünewald – e eu. Callado era adversário do governo, que chegou a proibi-lo de
exercer a profissão.

Outro ex-editor-chefe do JB, Noemio Spínola, que voltou ao jornal em 1998 para
exercer o cargo, depois de ter sido por muitos anos correspondente no exterior, também
registrou na mesma época suas recordações de Nascimento Brito:
Esse cidadão elegante, cavalheiro do império britânico, presidia diariamente a mesa
de editoriais do JB propositadamente construída em forma de grande círculo. Seu
papel à mesa, tanto quanto me lembro, sempre foi garantir algo que marcou a
personalidade do jornal em tempos difíceis: independência de opinião, o que lhe
custou caro. Muito caro.

Fritz Utzeri, que fez carreira no jornal, chegando a editor-chefe já no ocaso do JB,
relatou, ao também prestar homenagem ao patrão morto, um episódio sobre a bomba no
Riocentro, em 1981. Depois de fechadas duas páginas, em que o jornal desmontava
completamente a farsa dos militares, Utzeri disse ao editor-chefe, Walter Fontoura: “Acho que
hoje estamos de parabéns”. E ouviu esta resposta: “Quem está de parabéns é o doutor Brito.
Se ele não quisesse, nada disso sairia no jornal”.
Desde 1º de janeiro de 1979, não havia mais desculpa para a censura imposta pelos
próprios donos dos veículos. Naquela data, entrou em vigor a Emenda 11, que derrogou o AI5 e restabeleceu algumas garantias mínimas de liberdade individual, como o habeas corpus. Era a
nova Lei de Segurança Nacional (LSN). Verdade que, até fins de 1983, ainda vigorava o artigo
55 da LSN, que permitia ao Ministério da Justiça, a seu critério, apreender e censurar
publicações ou material informativo de qualquer natureza considerados atentatórios aos
poderes constituídos. Não havia, porém, clima para o exercício desse poder contra a imprensa.
Mesmo porque, ao completar 100 dias de governo, o presidente Figueiredo mandara ao
Congresso a proposta de anistia, deixando de fora apenas cerca de 200 condenados pela prática
de terrorismo.
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Na época, o Gabinete Militar da Presidência da República divulgou um levantamento,
mostrando que, desde 1964, foram punidas 5.343 pessoas, com base nos Atos Institucionais 1,
2 e 5. Desse total, 1.387 eram militares (31 generais). Vinte e sete dias antes desse ato do
general Figueiredo, era enterrado em São Paulo, pelo irmão Ernesto Geisel, o ex-ministro do
Exército Orlando Geisel, um dos homens fortes do regime militar.
Os problemas de Nascimento Brito que tiveram reflexo no jornal começaram em
setembro de 1978, quando ele pescava em Maracaibo, litoral da Venezuela. Sofreu um
derrame, que deixou parte do corpo paralisado. Depois de um prolongado tratamento em
Nova Iorque, voltou ao Brasil em cadeira de rodas. Quatro dias depois, estava de novo no
comando do JB, mas nunca mais foi o mesmo.
Dois anos antes, o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, general
Hugo Abreu, montou um relatório confidencial sugerindo “medidas contra o Jornal do Brasil”,
para reprimir “a sua ação contestadora e subversiva permanente”. Entre as sugestões, estavam
a suspensão do crédito dos bancos oficiais e das publicidades do governo, inclusive os
estaduais, e a pressão sobre os anunciantes privados para que deixassem de anunciar no jornal
considerado inimigo do governo militar. Em setembro de 1978, o JB devolveu as concessões
de TV para o Rio e São Paulo, um projeto que não chegou a implantar mais por falta de
vontade do que propriamente de recursos.
Com o corte de boa parte dos anúncios do governo, o jornal começava a ficar
financeiramente sufocado. Ele havia investido pesadamente para construir a nova sede na Av.
Brasil, 500, para onde se mudara em 1973. Além disso, a nova sede, um elefante branco que
deveria abrigar também a TV JB, aumentara consideravelmente as despesas operacionais do
jornal. A morte da condessa, em 1983, aprofundou a crise. Nascimento Brito assumiu a
presidência do Grupo Jornal do Brasil.
Em fins de outubro de 1983, o presidente do JB organizou um jantar em homenagem
ao governador paulista Franco Montoro, do PMDB, quando surgiu a idéia das Diretas Já. O
jornal se vinculou à campanha, depois à eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, e
ganhou um novo fôlego quando José Sarney – que havia sido correspondente do JB no
Maranhão, convidado pela condessa – assumiu a presidência da República. Depois, o jornal
apoiou a campanha de Fernando Collor de Mello.
Em 2002, um ano antes da morte de Nascimento Brito, foi arrendada pelos próximos
60 anos a marca Jornal do Brasil. Ela é explorada atualmente por Nelson Tanure, um baiano
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filho de comerciante libanês. A sede da Av. Brasil foi abandonada. E o jornal voltou à Av. Rio
Branco, agora como inquilino.
Terminava, melancolicamente, uma das mais belas páginas da história do jornalismo
brasileiro.

Aqui se paga
Entre 15 de outubro e 26 de novembro de 1991, fiquei desempregado. Começava a dar
razão ao J.D. Vital, brilhante cronista do Diário de Minas nos tempos de estudante de
jornalismo na UFMG. Depois de formado, ele trabalhou na sucursal do Globo, até 1974. No
ano seguinte, foi estudar na Itália. Ao voltar, em 1976, entrou para a sucursal do Estadão, para
cobrir política, até sair para ser assessor de imprensa na campanha de Tancredo, em meados de
1982. Vital foi assessor dos governadores Tancredo Neves e Hélio Garcia, e hoje chefia a
assessoria de imprensa da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM).
Mineiro de Barão de Cocais e ex-seminarista em Mariana, filho de uma lavadeira, Vital
dizia, quando assessorava o governador, que mineiro não perdoa o sucesso dos outros. Mas
não é só mineiro. Segundo Tom Jobim, “sucesso no Brasil é ofensa pessoal”.
Apesar de minha experiência em vários cargos, estava difícil conseguir emprego. No
mercado de trabalho com carteira assinada desde os 19 anos, eu nunca ficara mais que poucos
dias desempregado. Em desespero, telefonei para Maria Tereza Rios, a Tetê, que chefiava a
redação da sucursal do Globo. Ela entrara no lugar de Carlos Lindenberg – atual diretor de
redação do Hoje em Dia –, quando este saiu para chefiar a assessoria de imprensa do
governador Newton Cardoso. Quando Lindenberg chegou à sucursal, nos primeiros anos da
década de 80, ela já era maior que a do JB. Contava com dois carros com motoristas, dois
fotógrafos, 10 repórteres, um chefe de reportagem e um chefe de redação, além do diretor da
sucursal, Rodrigo Mineiro. Apesar disso, conseguíamos competir sem maiores vexames.
A sucursal do Globo procurava cobrir tudo, sem preocupar-se muito com a qualidade.
Nós selecionávamos os assuntos e nos empenhávamos por produzir bons textos e excelentes
fotos. Por isso, nossa produção destacava-se mais que a do concorrente. Quem dava a
orientação no Globo era o diretor de redação Evandro Carlos de Andrade, que teve muitos
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atritos com o editor nacional Xico Vargas. Este havia deixado o JB em 1978, para ganhar mais
no Globo, mas voltou dois anos depois, por causa dos atritos com Evandro.
Depois do meu pedido de emprego, Tetê conversou com Rodrigo Mineiro e fui
contratado na vaga de Josemar Gimenez Resende – atual diretor de redação do Estado de Minas
–, que fora trabalhar na sucursal paulista do Globo. Assim, quase 18 anos depois de receber o
diploma de jornalista, era de novo um simples repórter. Por ironia, exatamente daquele jornal
reacionário no qual, como estudante, eu jurava que nunca trabalharia. O professor Plínio
Carneiro dizia que eu era muito ingênuo e que ainda morderia a língua. Morreu aos 48 anos, na
volta de viagem de férias ao Nordeste, sem ver a profecia realizada...
Fiquei no Globo até fevereiro de 1993. O jornal procurava então ocupar o espaço do JB
como o mais influente do Rio, e dava importância a Minas, como fizera no passado o
concorrente. Por isso, foi-me possível publicar, em 26 meses de trabalho efetivo, 845 notícias
(80 assinadas). Além do entusiasmo de voltar à reportagem, tinha um estímulo extra: a vontade
de furar o JB. Por puro despeito. Levaria ainda muitos anos para me livrar da influência
dominante desse jornal em minha vida. (Ao redigir este livro, estou fazendo a última catarse.)
De qualquer forma, o primeiro furo não demorou muito.
Depois da vitória nas eleições, Hélio Garcia desapareceu. Os assessores diziam que só
daria entrevista na véspera da posse. Estava a descansar em lugar incerto e não sabido. Alguns
diziam que andava deprimido, por causa das informações que lhe chegavam da equipe de
transição. Minha primeira notícia assinada no Globo, publicada dois dias depois da
contratação68, dizia:
Um mês e meio antes de transmitir o Governo do Estado ao Governador eleito
Newton Cardoso, em março de 1987, o então Governador Hélio Garcia advertira,
do alto de uma dívida de US$ 2,2 bilhões: ‘O Newton vai ter de pagar dívidas
minhas, como eu tive de pagar as de governos anteriores. E eu lamento não ter
endividado mais o Governo, porque, agora, acabou’. Em março de 1991, Hélio
Garcia receberá de volta o Governo, com a dívida ampliada para US$ 4 bilhões,
total revelado ontem pelo secretário da Fazenda, Jairo José Isaac. E, o que é pior,
com o salário do funcionalismo em crise.

No dia 10 de janeiro, eu viajava para Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, para
entrevistar, se não me falha a memória, o historiador Hélio Silva num convento beneditino
em Delfim Moreira. Ia comigo o fotógrafo Antônio Lara. Ele havia se licenciado do jornal no
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ano anterior, para trabalhar na campanha de Hélio Garcia. Quando nos aproximávamos de
Santo Antônio do Amparo, Lara disse que era por ali a fazenda do governador eleito.
Resolvemos apostar na sorte. Paramos numa venda à margem da Fernão Dias e perguntamos
ao dono se, por acaso, sabia se Hélio Garcia estava na fazenda.
– Ele passou por aqui há cerca de uma hora – respondeu o homem.
Ele pensava que Hélio tinha ido para uma de suas fazendas ali perto, e indicou o
caminho. Ao chegarmos, um trabalhador confirmou que ele estivera ali, mas seguira para outra
fazenda, do outro lado da rodovia. Chegamos lá com 30 minutos de atraso. Alguém sabia,
porém, que ele almoçaria na sede principal das fazendas. Fomos esperar, com o carro do jornal
atravessado na estrada, para obrigá-lo a parar.
Não demorou mais que 20 minutos, uma caminhonete apareceu e parou perto de onde
estávamos. Hélio Garcia desceu, sem demonstrar aborrecimento – acho que por causa de
Toninho Lara, seu companheiro de campanha –, nos cumprimentou sorridente, mas foi logo
avisando:
– Sem entrevista! Ainda mais pra vocês, depois da sacanagem que a TV Globo fez
comigo na campanha!
A tevê apoiara abertamente Hélio Costa, o adversário de Garcia no segundo turno.
Quis saber se tínhamos jornal dentro do carro. Demos a ele o Globo. Ele folheava o jornal e
comentava algumas notícias. Disse-lhe que também era filho de fazendeiro, para puxar
conversa. Garcia reclamou do tratamento que os fazendeiros recebiam do governo federal.
Para ele, era uma injustiça o produtor receber 22 cruzeiros (US$ 0,12) por litro de leite, que o
consumidor comprava no supermercado por 77 cruzeiros. O futuro governador possuía 2.200
hectares de terras, em quatro fazendas, e vendia diariamente quatro mil litros de leite.
Costumava colher 10 mil sacas de café, mas naquele ano as perspectivas eram ruins. Antes de
se despedir, permitiu que Toninho Lara tirasse uma foto, “como recordação”.
No caminho, anotei o que Hélio Garcia dissera, auxiliado pela boa memória do
fotógrafo e do motorista. Pudemos, desse modo, oferecer ao jornal a primeira “entrevista”
com o governador eleito de Minas, publicada em meia página no domingo seguinte, 13 de
janeiro. Era o fim de 59 dias de silêncio69. A “foto de recordação” ilustrava a reportagem, para
grande preocupação de Toninho Lara.
– O que será que o homem vai pensar? – repetia ele.
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Nosso fotógrafo conhecia bem a casa para a qual trabalhava. O Globo não gostava de
contrariar futuros governantes.

Dedo no nariz
O fotógrafo poderia ter dormido tranqüilo. Ao encontrar-me de novo com Hélio
Garcia, na entrevista coletiva marcada para o dia anterior à posse, ele me cumprimentou
sorridente.
– Gostei da reportagem! Quando vai voltar lá na fazenda?
Mas esse bom humor não durou muito. No centésimo dia de seu governo, o jornal
publicou outra reportagem assinada por mim. O governador andava sumido. Mais uma vez,
havia rumores de que atravessava período de depressão e de crises alcoólicas. Conversei com
alguns secretários de Estado que nunca haviam despachado com o governador, nesses três
meses.
A assessoria de imprensa, chefiada por Márcio Fagundes, ex-repórter da sucursal do
Globo, protestou. Houve certo incômodo na redação do Rio, mas a pressão foi contornada de
alguma forma por Rodrigo Mineiro e Tetê. Passadas duas semanas, fui entrevistar o secretário
da Fazenda, Roberto Brant. Ele demonstrou surpresa, ao me cumprimentar em seu gabinete:
– Uai! Você continua no Globo?
Apesar disso, concedeu a entrevista.
Por essa época, o dono de uma das três agências de publicidade que trabalharam na
campanha de Pimenta da Veiga, a menor delas, me ligou no jornal, para saber se eu poderia
publicar notícia sobre as dívidas da campanha tucana ao governo de Minas. Alegava que se não
recebesse logo teria que pedir falência. Peguei os dados, procurei mais informações e redigi a
notícia, mesmo sem ter conseguido falar com Pimenta. Ela saiu assinada.
Alguns dias depois, fui cobrir a inauguração, pelo governador Hélio Garcia, do
Shopping Del Rey, obra que havia sido autorizada quando Pimenta era prefeito. Encontrei-o
lá, pela primeira vez desde a frustrada campanha eleitoral, da qual fui subcoordenador de
imprensa, a convite de Acílio Lara Resende, o coordenador. Pimenta viu-me em meio a
dezenas de pessoas, e aproximou-se para cumprimentar, coisa que raramente fazia na época da
campanha. Antes que eu tivesse tempo para fazer alguma pergunta, comentou:
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– Li a sua notícia... Interessante!
E se afastou, bruscamente. Daí a pouco, foi a vez de Hélio Garcia, que estava
percorrendo o shopping, acompanhado de um séqüito, parar na minha frente, apontar o dedo
para o meu nariz, e declarar:
– Você foi injusto comigo!
Francamente, eu não sabia fazer amigos entre os poderosos. Talvez por isso, nunca
recebi uma medalha de mérito de qualquer governo ao longo de mais de 30 anos no
jornalismo.
Por mais duas vezes, Hélio Garcia apontou-me o dedo no nariz, para repetir a mesma
coisa. A última foi no Palácio das Mangabeiras, durante recepção a um político importante – se
não me engano, Antônio Carlos Magalhães. Chamei Márcio Fagundes à parte, e disse:
– Da próxima vez, eu mordo o dedo dele!
Márcio encarou-me, em silêncio. O que ele poderia dizer a um maluco? Durante alguns
dias, diverti-me a imaginar a cena, que só ficou na minha imaginação. Não houve mais dedo no
nariz.

Megalomanias
Eu gostava de trabalhar no Globo. O jornal havia mudado, para conquistar, do JB, não
apenas leitores e anunciantes, mas também credibilidade. Não parecia aquele jornal que eu
tanto detestava na época de estudante. Agora, era até possível falar mal do governo, em
determinadas circunstâncias. Tanto, que em setembro de 1992 publiquei reportagem, intitulada
“Irrigação ameaça flora e fauna do Jaíba”, bastante crítica ao governo de Minas70.
O Projeto Jaíba fora planejado durante o “milagre brasileiro”. A idéia era de Alysson
Paulinelli, quando secretário da Agricultura no governo Rondon Pacheco. Assumira
novamente a pasta, depois de ter sido ministro da Agricultura no governo Geisel e deputado
federal. Na reportagem, além de falar dos problemas ecológicos do “maior projeto de irrigação
da América do Sul”, contei o seguinte:
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O governo de Minas, por iniciativa de Paulinelli, concordara em pagar ao Grupo
Ometto CR$ 46,1 bilhões, o equivalente a 88 mil salários mínimos da época, para comprar de
volta 30 mil hectares. Esse terreno fora vendido a preço simbólico ao grupo paulista, na década
de 70, quando Paulinelli era secretário ou ministro da Agricultura. Num cargo ou no outro, ele
teve participação decisiva nas negociações. Para fazer jus às terras, o Grupo Ometto prometia
construir na Jaíba a maior usina canavieira do Estado, o que sequer começou a fazer – ao
contrário de tantos outros projetos que, pelo menos, mostram ruínas das fundações da fábrica
para provar que houve boa vontade inicial do empresário.
Com essa recompra, o governo viabilizaria um financiamento de 110 milhões de
dólares, prometidos pelo The Overseas Economic Cooperation Fund (DECF), do governo
japonês, para a conclusão do projeto, que em 20 anos havia consumido entre 230 milhões e
670 milhões de dólares. Esses números variavam, dependendo da época em que Paulinelli dava
informações sobre o projeto. A área efetivamente irrigada, em 1992, era de 2.600 hectares. O
DECF exigia que a terra fosse dividida em lotes de no máximo 90 hectares, para cumprir o
objetivo social do financiamento.
Além de criticado por sua concepção – e pela sucessão infindável de problemas,
inclusive técnicos –, o projeto foi denunciado em 1986 pela Associação Mineira de Defesa do
Ambiente (Amda) ao Banco Mundial, por causa de suas condições ambientais. Três anos
depois, quando um juiz de Belo Horizonte concedeu liminar à Amda proibindo desmatamento
na Jaíba, o Banco Mundial exigiu que o Governo atendesse às reivindicações dos ecologistas.
Ameaçava cancelar o financiamento.
Em 1990, foi feito um acordo judicial. A Codevasf comprometia-se a cumprir, em 45
dias, um total de 47 medidas mitigadoras dos danos causados pelo projeto. A reportagem
afirmava que 16 ainda não tinham sido cumpridas.
Treze anos depois, em outubro de 2003, o governador Aécio Neves lançou, durante
solenidade no Palácio da Liberdade, edital para a segunda fase do Projeto Jaíba, oferecendo
área de 16 mil hectares, dividida em 1.101 lotes (648 para empresas e 453 para pequenos
produtores rurais). Na época, havia cerca de 800 colonos da Jaíba, com lotes de cinco hectares
cada, que estavam sem produzir, pois não tinham dinheiro para pagar as contas de água e luz.
O plantio estava limitado a apenas oito mil hectares.
A área irrigada estava longe, ainda, de ser a maior da América do Sul. Mas, certamente,
era a mais cara.
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O Globo assumira também outra bandeira do JB, a defesa do meio ambiente. Publicava
diariamente uma página sobre o tema. Em setembro de 1991, fui a Araxá, com o fotógrafo
Toninho Lara, para conhecer o Parque Natural do Cerrado, mantido pela Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração71. Reproduzia-se no parque o lobo-guará, uma espécie do
cerrado sob risco de extinção. Os ecologistas acreditavam que, além dos 77 animais em
cativeiro, existissem no país apenas 1.500 lobos-guará. Naquele ano, em Araxá, nasceram
quatro filhotes e todos sobreviveram.
***
Enquanto estava nesse jornal, acompanhei todo o processo de privatização da
Usiminas, defendido pelo presidente do BNDES, Eduardo Modiano, que esteve várias vezes
em Minas para buscar apoio. De uma dessas vezes, durante entrevista coletiva na Associação
Comercial de Minas, Modiano recebeu vigoroso apoio do representante da Fiemg. Segundo
ele, era a hora certa de vender a estatal. Dali a 20 anos a Usiminas não valeria nada, pois, com o
rápido avanço de novas tecnologias, o aço seria substituído em todo o mundo por outros
materiais. E exemplificou: para cortar coisas, não se usariam facas, serras ou enxadas, mas raiolaser.
Achei exagero, mas vamos aguardar mais um pouco, para ver se a profecia se realiza e
lá na floresta Amazonas, em vez de serra de aço, os madeireiros estarão usando o laser para
cortar madeira. Por enquanto, a Usiminas vai lucrando muito com a produção de aço.
Ela foi privatizada no dia 24 de outubro de 1992. Um ano depois, Collor caiu. Itamar
Franco era o novo presidente e Paulino Cícero o ministro das Minas e Energia. Em entrevista,
o ministro criticou o processo de privatização realizado no governo Collor. Segundo ele, dos
5,5 bilhões de dólares arrecadados pelo governo com a privatização, nada fora destinado para
socorrer a área social. Dez dias depois, seria privatizada a Acesita, por um preço mínimo fixado
em 338 milhões de dólares, para 64% do capital social e com resultados bem piores do que os
da Usiminas, para a economia mineira.
O Globo, como todos os grandes jornais brasileiros, foi um entusiasmado defensor do
processo de privatização, tanto nos governos Collor e Itamar Franco, como no de Fernando
Henrique Cardoso. Alegava-se que os problemas seriam resolvidos pelo próprio mercado,
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numa economia globalizada, sem a necessidade de intervenção governamental. Alguns anos
depois, de pires nas mãos, grandes jornais tentavam socorro no BNDES...

Notícia soterrada
No dia 18 de março de 1992, eu acabara de chegar à sucursal, depois do almoço,
quando a Rádio Itatiaia informou que havia ocorrido momentos antes um grande deslizamento
de terra na Vila Barraginha, em Contagem. Fui para lá com o fotógrafo Antônio Lara. No local
onde antes havia cerca de 150 barracos, via-se agora apenas terra, que sepultara tudo, e alguns
soldados do corpo de bombeiros tentando .
Fomos os primeiros repórteres a chegar ao local. Encontramos homens do Corpo de
Bombeiros a retirar os primeiros corpos e a buscar sobreviventes. Avisei ao novo chefe da
redação, Walter Huamany, que o acidente era grave, e pedi reforço. Ele mandou o repórter
Ney Soares Filho. Depois de entrevistar dezenas de pessoas, voltei à redação por volta de oito
da noite, para redigir a reportagem.
Huamany me disse que o Jornal Nacional acabara de informar que mais de duzentas
pessoas haviam morrido soterradas na Barraginha. Não concordei com essa estimativa. Na
hora do deslizamento, pelas informações dos sobreviventes, os barracos, em sua maioria,
estavam vazios, com os moradores trabalhando e as crianças nas escolas ou creches fora da
vila. Outros conseguiram fugir, ao ouvir o primeiro estrondo da terra se abrindo. Avisei a um
editor, no Rio, que meus números não batiam com os da tevê. Eu calculava entre 30 e 40 o
número de mortos.
O editor-chefe ligou em seguida, ouviu minhas razões, mas preferiu não apostar contra
a Globo. No dia 19, para meu desaponto, a manchete do jornal falava em mais de 200 mortos.
Meu lide, que falava de até 40 mortos, fora reescrito. No dia 20, porém, a manchete do Globo72
mudou, para: “Mortos não devem passar de 40”. Na realidade, como se verificou depois,
morreram no deslizamento 37 pessoas e 35 ficaram feridas.
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anos”, “Empresa põe a culpa no terreno”, “Construtora não possuía licença”, “Aterro é a base da
investigação”, “Arcebispo: foi uma sucessão de omissões”, “Fonolocalizador ajuda no resgate”, “Grávida de
nove meses perde filho de um ano”.
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Pode-se tirar uma lição desse episódio. A Globo se baseara em estimativas oficiais,
principalmente as divulgadas pelo major-PM José Luiz Veríssimo, que calculou em mais de
duzentos o número de soterrados. O major era Veríssimo, mas... Quando se dá mais
importância a informações oficiais, os repórteres se dispensam da difícil tarefa de ouvir
dezenas de testemunhas, para avaliar melhor a situação, sobretudo em casos de grande
comoção. Os repórteres da Globo não se deram ao trabalho de medir o terreno para estimar o
número de barracos destruídos, de ouvir sobreviventes, de traçar um cenário da realidade
anterior ao deslizamento de terra, do que aconteceu entre o primeiro sinal e o soterramento.
Foram alguns minutos apenas, mas muitos moradores, alertados pelo estrondo, puderam
correr e se salvar.
O major, por sua vez, não pensou em nada disso antes de fazer sua estimativa.
Todas as televisões e jornais embarcaram neste erro primário, influenciados,
certamente, pelo poderio da Globo. O diretor de jornalismo, Alberico Souza Cruz, enviara no
mesmo dia da tragédia equipes do Rio, para reforçar a cobertura da Globo Minas. O Globo
também enviou reforço, o repórter Rodrigo França Taves e o fotógrafo Guilherme Bastos,
mas eles só chegaram no dia seguinte a Contagem.
A melhor foto da tragédia, reproduzida por vários jornais no mundo, foi a de Antônio
Lara. Logo que chegamos ao local, uma criança acabara de ser desenterrada e um soldado do
corpo de bombeiros corria com ela nos braços, sujos de terra, para o carro de socorro. Uma
foto dramática e exclusiva, pois naquele momento Lara era ainda o único fotógrafo no local.
Só depois os cinegrafistas e fotógrafos dos outros veículos começaram a chegar para montar o
circo.
Esse não foi meu único problema, como repórter, no relacionamento com a chefia da
redação da sede. Quando Paulo Haddad foi nomeado ministro da Fazenda, por Itamar Franco,
em 1992, no primeiro sábado seguinte à posse eu estava de plantão na sucursal e resolvi ir à
casa dele, no Bairro Anchieta. Não havia nenhuma informação de que Haddad estivesse em
Minas, mas fui conferir. Não havia nada melhor a fazer naquela ensolarada manhã de sábado.
A empregada informou que o ministro havia saído com a mulher, para caminhar na
pista de Cooper da Avenida Bandeirantes, ali perto. Fiquei esperando, e ele não demorou a
chegar. Naquele tempo, não havia telefone celular e nenhuma cabine próxima, para que eu
avisasse ao jornal sobre a possível entrevista com o ministro.
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Paulo Haddad, que me conhecia desde os primeiros tempos do JB, quando ele era
professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, concordou com a entrevista. Ela
ocupou quase uma página, no formato de perguntas e respostas73. As perguntas eram as que
ocorriam a um repórter que cobria geralmente assuntos econômicos e estava atento ao
noticiário. Mas levei a maior bronca quando a entrevista chegou ao Rio, por que tinham outras
perguntas “mais importantes” para fazer.
Transmitiram-me as perguntas e voltei à casa de Paulo Haddad, mas não consegui mais
falar com ele. Passei o telefone do ministro para o Rio. A colunista Miriam Leitão conseguiu
ser atendida, mas o ministro pouco quis falar. A chamada de primeira página foi com uma
informação obtida por Miriam Leitão, embora minha reportagem tivesse sido publicada na
íntegra.
Eu era assíduo colaborador da coluna de Miriam Leitão. Parei no dia em que uma
informação exclusiva que enviei sobre resultados do balanço da Usiminas foi grosseiramente
deturpada pelo editor substituto. Liguei para reclamar, mas ela foi logo soltando os cachorros:
– Eu não admito erros na minha coluna!
Depois disso, não havia clima para explicações. Mas enviei a ela, pelo malote, cópia do
telex com minha notícia, que nada tinha a ver com o que fora publicado. Como não houve
correção na coluna, deixei de colaborar.
No dia seguinte ao episódio do ministro Paulo Haddad, recebemos nova orientação do
Rio: entrevistas do tipo “perguntas e respostas” tinham de ser combinadas antes com o editor,
para que ele elaborasse perguntas. Um ano antes, eu entrevistara em Mariana o presidente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, sobre a
próxima visita do Papa João Paulo II ao Brasil. O arcebispo concordou com a entrevista, desde
que eu lhe enviasse o texto antes da publicação, mas, no fim da conversa, dispensou-me da
promessa. O Globo publicou uma página, com 14 perguntas e respostas, todas elas elaboradas
por mim74. E não houve reclamação...
Na entrevista, Dom Luciano disse que o Papa encontraria um país diferente do que
vira 11 anos antes, na primeira visita ao Brasil:
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O Globo, 4/10/1992, página 46, 2º clichê: “Entrevista/Paulo Haddad – ‘Por ora, a política salarial será
mantida’”.
74
O Globo, 22/9/1991, pág. 12, “Entrevista/Dom Luciano Mendes de Almeida – Papa vai encontrar um Brasil
mais pobre”
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A pobreza, em vez de diminuir, se tornou mais forte, mais dura. Hoje há mais
população na faixa da miséria. Isso significa distribuição injusta de bens. Em
terminologia teológica, há um endurecimento do coração”, disse o presidente da
CNBB. Ele disse que o Papa faria um pronunciamento sobre “a necessidade de uma
mais justa distribuição da terra no País.

Dom Luciano morreu no dia 27 de agosto de 2006, aos 75 anos, de câncer no fígado,
sem ver realizado o desejo do papa, que morrera dois anos antes, em abril de 2004. Dom
Luciano deixou a presidência da CNBB em 1994. Antes de ser eleito para o cargo, em 1987,
havia sido seu secretário-geral, desde 1979. Em 1976, ano em que ajudou o arcebispo dom
Paulo Evaristo Arns a criar a Pastoral do Menor, foi nomeado bispo pelo Papa Paulo VI, mas
só se tornou titular de uma diocese, a de Mariana, um ano depois de ser eleito presidente da
CNBB. Durante 12 anos, auxiliou dom Paulo na Arquidiocese de São Paulo. Nascido no Rio
de Janeiro, ele fez doutorado em Filosofia em Roma, onde se ordenou padre aos 28 anos. Era
considerado um dos grandes intelectuais da igreja no Brasil.
Ele se definia como “moderado no discurso e radical na ação”.

As garras do bicho
Uma das coisas que me marcaram, nesses dois anos e pouco de Globo, foi o sumiço de
uma reportagem feita por mim no Sul de Minas. Por coincidência, um mês depois, fui uma das
vítimas do insaciável “passaralho”. Ave de mau agouro que ainda ronda as redações, o
“passaralho” é cria de um “tsuname” chamado downsize. Na década de 90, ele fez grandes
estragos em empresas de todo o mundo, e ainda continua ativo, alimentado pela crescente
cobiça por mais lucro. Ninguém acha que já tem dinheiro bastante.
Desconfio que passei a ser visto como problema depois daquela reportagem. A pauta
foi sugerida por Manoel Marcos Guimarães, que voltara a trabalhar na UFMG depois de
demitido do Estado de Minas, onde fora secretário de Redação pelo curto período em que durou
o projeto de Camilo Teixeira da Costa de reformar o jornal, para transformá-lo numa espécie
de JB. Participei durante um ano desse projeto, como subeditor e editor de Economia, até ser
demitido logo depois da eleição de Collor e as primeiras medidas anunciadas por ele, que
assustaram Camilo. Manoel nasceu em São Lourenço e estava preocupado com a invasão de
bicheiros cariocas e donos de cassinos clandestinos no Sul de Minas.
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Um dos candidatos a prefeito de São Lourenço era neto do notório bicheiro Tenório
Cavalcanti, o Homem da Capa Preta, que dominou o cenário da contravenção carioca nos anos
50 e 60, com sua metralhadora “Lurdinha”. O candidato Tenorinho contaria com o apoio dos
bicheiros.
Oferecida essa pauta ao Rio, ela foi aceita imediatamente. Pude comprovar na região a
presença dos bicheiros, ao entrevistar pessoas e visitar cassinos clandestinos. Conversei com
todos os candidatos a prefeito de São Lourenço, inclusive o neto do Tenório, e voltei com a
reportagem pronta. Ela ocuparia uma página no domingo. Sábado à noite, entre as principais
chamadas do jornal veiculadas pela TV Globo estava a minha reportagem.
Alguém muito poderoso (não sei quem, mas sempre me ficou a impressão de que foi o
próprio Roberto Marinho) ouviu pela televisão, entrou no circuito e, no lugar da reportagem,
saiu um daqueles anúncios do próprio jornal que são usados, numa emergência, para tapar
buraco – o calhau. Tenorinho havia me alertado: “Você está perdendo seu tempo”. E
acrescentou, para não deixar dúvidas, que era amigo do senador fulano (um homem conhecido
por sua ligação com o jogo do bicho, de cujo nome não me lembro mais), que era amigo do
dono do jornal. Quem fez a troca da reportagem pelo calhau se descuidou, e pelo menos na
primeira edição – aquela que chega a Minas – a chamada para a reportagem foi publicada.
Eu havia combinado a reportagem, no Rio, com o subeditor Oscar Valporto. Liguei
para ele. Disse que não sabia, mas provavelmente não quis informar quem dera a ordem para
derrubar a reportagem. Oscar havia começado a carreira no JB, tendo reforçado nossa
cobertura da campanha de Tancredo Neves para governador. Em 2005, era editor executivo de
O Dia. Foi demitido pelo novo diretor editorial, Eucimar de Oliveira, que voltara ao jornal,
depois de ter criado e chefiado a redação do Extra, do Grupo Globo. Seu desafio era fazer
com que O Dia voltasse a ser o maior jornal carioca em circulação.

Barragens da Cemig
Enquanto trabalhava no Globo, eu reforçava meu salário fazendo frilas. Carlos Cândido
era editor da Veja Minas Gerais, da Abril. Havia sido demitido da sucursal do JB, num episódio
meio grotesco. Quando o presidente Collor foi descansar no Grande Hotel de Araxá, em 1991,
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o Globo, o Estadão e a Folha de S. Paulo enviaram repórteres de Brasília, credenciados no Palácio
do Planalto. O JB, por economia, mandou apenas um repórter da sucursal, Carlos Cândido.
Collor discursou em Araxá. Como costumava acontecer, houve coincidência na
escolha, pelos repórteres de Brasília, da frase de um discurso de Collor, para destacar no lide.
Dos quatro grandes jornais, o JB foi o único que não saiu com a mesma manchete. Aliás,
Carlos Cândido nem dera importância à frase, que não constou de sua reportagem. O editor
geral, Dárcio Malta, que havia entrado recentemente no lugar de Marcos Sá Corrêa, mandou
demitir o repórter da sucursal, para dar um exemplo à redação.
Aliás, um mau exemplo, pois injusto com um repórter que não participava de
panelinhas e por isso não combinara, ao contrário dos outros, como abririam suas reportagens.
No começo dos anos 80, tentei combater, na sucursal, as alianças que se formavam
entre os repórteres para que ninguém levasse furo. Uma vez, Charles Magno chegou numa
sexta-feira à tarde com a notícia de que a água potável de uma cidade do interior estaria
envenenada por agrotóxicos, e que havia muita gente doente. Disse-lhe que ele deveria viajar
para lá no dia seguinte, para termos uma boa reportagem para a segunda-feira, dia em que os
jornais são geralmente frios, tirando a editoria de esporte.
– Não posso – ele disse. – Combinei com a repórter da TV Manchete que me passou a
informação, para irmos semana que vem... Ela só pode viajar na segunda-feira.
– Pois você vai amanhã!
Seguiu-se áspera discussão. Eu estava invocado. Subi nos tamancos. Fui acometido da
vertigem das pequenas alturas, um distúrbio de personalidade que aflige determinados chefes,
em certas ocasiões. Cura com a idade. Testemunhava a briga, em silêncio constrangido, o
repórter Antônio Maria Filho, que viera da sede para cobrir os treinos da Seleção Brasileira na
Toca da Raposa. Os outros estavam acostumados...
Charles viajou sábado cedo, depois de comunicar à amiga da Manchete. Ela se viu
obrigada a viajar no fim de semana para não levar furo. Quem menos gostou foi o namorado,
também jornalista. Sábado cedo, ele apareceu na sucursal, rebuscou a mesa de Charles,
apanhou na gaveta o dossiê sobre o caso da água envenenada – cuja cópia a namorada havia
repassado – e foi embora, xingando. Eu estava de folga naquele fim de semana, por isso não
houve confronto. Uns dois anos depois, o atrevido foi contratado pela sucursal do JB em
Brasília, onde fez carreira, com muitas reportagens assinadas.
Neste livro, porém, seu nome não entra! No máximo, o apelido: Batata.
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É óbvio: estou querendo transferir ao pobre Batata minha frustração por ter subido na
banqueta da autoridade no momento errado. Charles Magno viajou com má vontade e
produziu, como eu deveria ter previsto, uma reportagem burocrática, que não teve qualquer
repercussão. Até onde sei, ninguém se deu ao trabalho de apurar a denúncia ou se morreu
alguém envenenado por aquelas malditas águas. Avaliei a situação de forma precipitada, sem
levar em conta o feeling do repórter que não via urgência na apuração da denúncia.
Liderança é um dos problemas da nossa imprensa. Ninguém se preocupa em formar
líderes. Quando entrei pela segunda vez no jornal Hoje em Dia, no começo do século atual, para
editar o Caderno Minas, ninguém pensou em me dar treinamento para que eu, no mínimo,
dominasse o sistema de informática usado no jornal antes de começar a fechar páginas. Tive
que trocar o pneu com o carro andando. Aprendendo com subordinados que só queriam ver o
meu fracasso, pois eu, um velho recém-chegado, ocupava um espaço que eles tinham todo o
direito de almejar.
***
Voltemos a Carlos Cândido, para dizer que ele caiu para cima. Foi imediatamente
contratado como chefe da sucursal da Veja em Minas. Convidou-me para fazer reportagem
sobre as barragens que estavam sendo construídas pela Cemig no Vale do Jequitinhonha, por
ordem do governador Newton Cardoso. Colaboraram na apuração as repórteres Cláudia
Lemos e Marta Vieira. Esta última trabalhara comigo na editoria de Economia do Estado de
Minas, onde continua. Publicamos cinco páginas na revista de 19 de agosto de 1991. Na capa,
foto da Barragem de Calhauzinho, “que custou 25,5 milhões de dólares e não serve para nada”
e a manchete: “O Buraco da Cemig. Como o governo enterrou 158 milhões de dólares em
obras inúteis”.
Informávamos que oito barragens tiveram suas obras iniciadas em 1987, para “mudar
a vida do Vale do Jequitinhonha”. Promessa do governador. Quatro anos depois, sete
barragens estavam concluídas e uma oitava teve as obras paralisadas. A Cemig tentava vendêlas, porque essas barragens não serviam para gerar energia. Newton dizia que o objetivo não
era produzir energia, mas “encher o estômago do mineiro”, com a utilização da água represada
em projetos de irrigação. Não havia, porém, nenhuma proposta neste sentido.
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O projeto, lançado em 1987, previa a construção de 14 barragens, por 100 milhões de
dólares. Apenas metade saiu do papel, mas consumiu 158 milhões. Na época do lançamento, a
Cemig era considerada empresa-modelo no setor elétrico brasileiro, e fechava o balanço com
lucros há pelo menos 10 anos. Em 1988, apresentou prejuízo de cinco bilhões de cruzeiros, o
equivalente a 3,2 milhões de salários mínimos.
Carlos Cândido me contratou também para fazer um perfil do presidente da Fiemg,
José Alencar Gomes da Silva. Ele estava com 59 anos, era dono de um grupo de sete empresas
que empregavam cerca de 10 mil pessoas, e havia a possibilidade de sair candidato ao governo
de Minas. Na década de 80, o empresário costumava publicar artigos políticos na página de
opinião do JB, a convite de Acílio. José Alencar ia entregar pessoalmente o artigo na sucursal.
Marcamos a entrevista, durante almoço no restaurante Alpino. O presidente da Fiemg
confirmou o desejo de entrar na política e me revelou uma dúvida: não sabia ainda com que
nome se lançar. Qual teria melhor marketing: José Alencar? Gomes da Silva? Silva? Pediu
minha opinião. Sugeri o primeiro, ele ficou em dúvida: “E o escritor?”. Garanti-lhe que não
havia risco de qualquer confusão entre ele e o autor de “O Guarani”.
A reportagem não foi publicada.
Eu apostava que ele sairia candidato ao governo de Minas, mas a revista achou que era
precipitação minha. A eleição seria em 1994. José Alencar foi realmente candidato pelo PMDB.
Perdeu para o tucano Eduardo Azeredo, que tinha apoio do governador Hélio Garcia e do
candidato à presidência da República Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Os dois
derrotados – José Alencar e Lula – se tornariam aliados oito anos depois para, finalmente,
empalmarem o poder.

Memória traiçoeira
trai oeira
Jornalismo é busca constante da verdade. O repórter tenta desentortar, a cada
momento, uma seqüência de pontos de interrogação: quem? quê? quando? onde? como? por
quê? Não é tarefa fácil, mas ela se complica ainda mais quando se escreve sobre fatos de dez,
vinte ou trinta anos atrás.

211

A memória nos prega muitas peças. Confirmei isso ao relembrar coisas da década de 70
e ser desmentido ao consultar jornais da época. Acho que Freud já o havia percebido bem
antes de mim, ao perscrutar o id – esse pestinha que se esconde no fundo da nossa mente,
sempre pronto a nos assombrar.
Além disso, há o problema da leitura da realidade à nossa volta. Como disse John
Steinbeck, em O inverno da nossa desesperança (p. 92):
As coisas que não éramos capazes de compreender continuavam acontecendo, mas
com toda certeza não tinham nossa bênção. Não enxergávamos o que não éramos
capazes de explicar e, por isso, uma enorme parte do mundo ficava abandonada às
crianças, aos loucos, aos tolos e aos místicos, que estavam mais interessados no no
que do que no porquê.

Com essa citação, quero justificar boa parte das omissões e das falhas deste livro. Para
as demais, socorro-me daquelas três palavrinhas inscritas em letras douradas sobre fundo
verde, numa pequena placa, sempre exposta sobre a mesa de Acílio Lara Resende, na sucursal
do JB: “Isso também passa”.

Belo Horizonte, Primavera de 2007
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Apêndice

José Alves Cerqueira na cadeira em que se sentava o Chico Santana, que quase morreu ao comemorar
um gol do Brasil na Copa de 74. No fundo, na sala de telex, Willer Ribeiro da Silva.

Gutemberg da Motta e Silva, que foi processado pela Lei de Segurança Nacional e virou juiz.
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Jadir Barroso, o repórter mais antigo da Sucursal.

Amauri Torres, que viu a morte de perto nos anos de chumbo.
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Na

obra de ampliação do Ribeirão Arrudas, o autor (seta à esquerda), o repórter Geraldo Magela
Guimarães conversando com o governador Francelino Pereira (seta do meio) e o fotógrafo Waldemar
Sabino (seta da direita). Dezembro de 1980.

Convenção do PMDB para escolha de Tancredo Neves como candidato a governador de Minas.
27/06/1982.
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Eimar Magalhães (centro) entrevistando empresários de reflorestamento na sala do diretor da sucursal.
Outubro de 1978.

Visita à Sucursal do governador escolhido Francelino Pereira. A partir da esquerda, Jadir Barroso dos
Santos, José de Castro, Acílio Lara Resende, Francelino Pereira e José Romualdo Cançado Bahia. De
costas, Hugo Soares Pinheiro. Janeiro de 1979.
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Passeio de Aureliano Chaves (centro) no Parque das Mangabeiras durante seu processo de recuperação
após a cirurgia. No fundo, à esquerda, a filha caçula do vice-presidente, Maria Cecília.

O autor, José de Souza Castro, na Sucursal do Jornal do Brasil, no começo da década de 70.

Fotos de Waldemar Sabino.
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