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INVESTIMENTOS E MELHORIAS NOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CORSAN.
A Corsan melhora a qualidade de vida de milhões de gaúchos.
Os municípios atendidos pela Corsan recebem quase R$ 1 bilhão
em investimentos em obras para tratamento e distribuição de água,
coleta e tratamento de esgoto. São novas infraestruturas, redes
adutoras e coletoras, reservatórios e melhorias que vão trazer
mais água limpa e esgoto tratado, para que todos vivam melhor.

CORSAN E VOCÊ. JUNTOS PARA TRATAR A VIDA COM RESPEITO.
CONHEÇA MAIS MELHORIAS EM CORSAN.COM.BR.

Ser gaúcho é preservar nossas tradições acima de
tudo; é valorizar a educação e acreditar que um futuro
melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição
trabalhar duro, sem fraquejar. Temos orgulho do suor
que escorre do rosto, ele reconforta a alma e
sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar
o passado para desenvolver o futuro.

fb.com/CeluloseRS
celuloseriograndense.com.br

PROJETO GUAÍBA2
Geração de mais de 20 mil
empregos diretos e indiretos
durante a obra.

DESENVOLVIMENTO É
A NOSSA TRADIÇÃO

Referência e inspiração

A

imprensa gaúcha é uma das mais respeitadas no Brasil. Nossos profissionais acabam se destacando por onde
passam. Mantemos um dos maiores
índices de leitura de jornal do país. Apesar de todas as
dificuldades econômicas que o Estado vem experimentando nas últimas décadas, e, apesar da turbulência
que a indústria da comunicação está vivendo em todo
o mundo, temos veículos de mídia eletrônica e impressa com qualidade comparável ao que se faz de
melhor na imprensa brasileira.
E isso tudo não é de hoje, aliás, o
que temos hoje é muito do legado
que recebemos de várias gerações
de grandes profissionais que ajudaram a construir a história de nossa
imprensa. Infelizmente, muitos desses
nomes vão se esvaindo na memória coletiva da nossa profissão.
Muitos dos jovens jornalistas e radialistas que ocupam, atualmente, nossas redações
desconhecem figuras como Edison Pires, que marcou
época nos anos 50/60 como um dos repórteres mais
inventivos e determinados da lendária Folha da Tarde,
da Cia. Caldas Jr. Quantos ensinamentos, quanta inspiração o “Rei do Furo” poderia lhes proporcionar.
Para grande maioria dos novos profissionais de
nossa imprensa, o nome Cid Pinheiro Cabral, por exemplo, seja apenas uma referência distante, alguém de
quem já ouviram falar, mas desconhecem o legado de
análises isentas do futebol (mesmo sendo um colorado
inconfesso), de textos elegantes e sínteses precisas.
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Então, é com imensa alegria que publicamos o 3º
volume do NOMES QUE FIZERAM A IMPRENSA GAÚCHA, com o apoio fundamental da Corsan, da Celulose Riograndense e da Assembléia Legislativa do RS ,
com pesquisa e textos do jornalista Antônio Goulart.
Esperamos com esta nova edição, primeiramente,
reconhecer e homenagear alguns dos profissionais
que, nas diferentes áreas do jornalismo, honraram
o nosso ofício com seu trabalho. E, também, queremos destacar a contribuição de cada
um para a construção de uma imprensa respeitável e respeitada, tendo
como base a dedicação, a ética e a
paixão pelo jornalismo, e o quanto
esta contribuição chega até nós,
hoje, mesmo que dela muitos não
tenham a consciência.
Esperamos que a serenidade de
Alberto André, a competência de Amir
Domingues, a capacidade de comunicação
de Cândido Norberto, a elegância de Cid Pinheiro Cabral, a criatividade de repórter de Edison Pires, o rigor com as palavras de Eunice Jacques, a
ousadia de Flávio Alcaraz Gomes, o senso estético de
Justino Martins, a isenção de João Aveline e espírito
empreendedor de Múcio de Castro, demonstrados ao
longo dessas mais de 100 páginas, achem espaço na
memória dos que vierem a ler esta edição, sirvam de
referência para os novos profissionais de imprensa e
diapasão para o futuro da imprensa gaúcha.

JULIO RIBEIRO
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ALBERTO

André

Um patrimônio
jornalístico
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ALBERTO ANDRé
O aspecto que, sem dúvida, mais
chama a atenção na biografia de
Alberto André (1915-2001) é o da
multiplicidade. Além de jornalista,
foi professor, advogado, vereador,
presidente da Câmara Municipal,
deputado estadual, diretor de
Faculdade, multicomendador,
autor de inúmeras obras, dirigente
de entidade de classe (Associação
Riograndense de Imprensa),
conselheiro do Tribunal de Contas de
Porto Alegre, conselheiro e dirigente
de clube esportivo (Internacional).

A

lberto André recebeu dezenas de comendas, medalhas e honrarias municipais, nacionais e internacionais. Publicou diversos livros, entre os quais
50 Anos de Imprensa, Alemanha Hoje e Ética e Códigos
de Comunicação Social.
Sua vida profissional, nas mais diversas atividades,
foi sempre exercida com ética, competência, liderança, lealdade e dedicação, projetando, por isso mesmo,
uma imagem irretocável de honestidade, responsabilidade e modéstia. A soma de tantos atributos o transformou, sem exagero, num dos símbolos do jornalismo
do Rio Grande do Sul da segunda metade do século
que passou. Um autêntico patrimônio, cuja memória
deve ser preservada com carinho.
Filho de imigrantes libaneses, Alberto André não
recebeu por parte da família qualquer influência cultural para se tornar jornalista. O pai, Miguel André, que
era comerciante, sonhava vê-lo médico. No entanto,
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estimulou os filhos (sete ao todo) a estudar e escolher
livremente uma profissão.
Nasceu em Porto Alegre, no dia 2 de fevereiro de
1915. Sua formação passou pela Escola Lassalista de
São João, Colégio Nossa Senhora das Dores e Júlio de
Castilhos. Ainda adolescente, já sonhava em escrever
na imprensa. Chegou a criar um jornalzinho com o colegas de curso no Colégio das Dores. Em 1936, aos
21 anos, pouco antes de ingressar na Faculdade de
Direito da Ufrgs, surgiu a oportunidade de trabalhar
na Rádio Sociedade Gaúcha, localizada no bairro Moinhos de Vento.
O jornalista, radialista e dirigente da emissora, Nilo
Ruschel, convidou-o para apresentar um pequeno
programa, duas vezes por semana, com a duração
de apenas cinco minutos. Assunto: comentários sobre
problemas da cidade. Mas foi no vespertino Jornal da
Noite, de propriedade do então governador Flores da
Cunha, que Alberto André começou sua atividade jor-

nalística, com uma coluna em que abordava assuntos
de Porto Alegre. A experiência durou poucos meses, já
que, devido a divergências políticas entre seu dono e
Getúlio Vargas, o veículo foi fechado em 1937.
O passo seguinte foi em A Nação, pertencente à
Tipografia do Centro, da família Meltzer, e à Cúria Metropolitana, onde, durante quatro anos, editou o no-

Alberto André
presidiu a Associação
Riograndense de
Imprensa
por 34 anos

Alberto André com o ex-governador Leonel Brizola
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ALBERTO ANDRé
ticiário internacional. Durante a II Guerra Mundial, o
jornal procurou seguir uma linha de neutralidade, mas
não conseguiu esconder uma certa simpatia pela causa germânica, o que provocou o seu fechamento, em
1942, quando foi totalmente empastelado na famosa
Noite do Quebra-Quebra.
		

Com o fechamento de A Nação, Alberto André conseguiu emprego no Correio da Noite. Assessorado por
integralistas, o vespertino demonstrava ostensivo apoio
aos alemães na guerra, mas não exercia influência na
comunidade. Considerado por ele um “jornal menor”,
aceitou ali trabalhar durante um mês, mesmo sem receber salário, porque queria continuar na profissão.
A carreira jornalística de André, como se vê, começou marcada pela censura política e religiosa. Um
exemplo disso foi o que ocorreu na Agência Brasileira de Notícias, onde passou a trabalhar em seguida
como redator-chefe e tradutor do noticiário internacional. Era uma organização nacional, com sede no
Rio de Janeiro e correspondentes em todo o país.
Conveniada com a agência européia Transocean, a
ABN transmitia um noticiário “mais europeu do que do
lado de lá”. André trabalhou na agência até a entrada
do Brasil na II Guerra.
Assim que a posição brasileira foi oficializada, a
agência teve sua sede, na Rua Fernando Machado,
invadida pela Polícia Política e Social (DOPS) que
confiscou todo o seu material, sem deixar qualquer
recibo. “Foi uma violência desnecessária, pois estava
suspenso o trabalho. Fiquei mais uma vez desempregado”, lembraria anos depois o jornalista. Colaborou,
também, com o Estado do Rio Grande, vespertino de
formato tablóide ligado ao Partido Libertador. Com a
revolução de 64 e o posterior fechamento dos partidos políticos, o jornal foi extinto, marcando mais uma
vez a carreira de André.
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Fotos: Acervo do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

Trabalhando de graça

Censurando a Guerra

O jornalista
iniciou sua
carreia aos 21 anos,
na Rádio Gaúcha,
em 1936

Em 1940, de casamento marcado, mas desempregado, André recebeu, certo dia, um telefonema do escritor Manoelito de Ornellas. Ele estava organizando
em Porto Alegre o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, vinculado ao DIP do governo Vargas.
Havia duas vagas para jornalista, que na verdade já
estavam ocupadas por Abdias Silva e Hytarco de Freitas. André hesitou em aceitar o convite, mas, na situação em que se encontrava, não havia outra saída. Teve
ainda que se sujeitar, no início, a dividir o salário com o
primeiro, um jornalista vindo do Piauí e igualmente sem
emprego. O trabalho consistia em censurar os jornais
nos assuntos de guerra.
André foi destacado para atuar junto ao Correio do
Povo. Sua atribuição era a de examinar notícias que
pudessem redundar em males para o Brasil e seus aliados. A movimentação dos navios, por exemplo, merecia cuidado dos censores. Os vasos de guerra do Eixo
poderiam, de posse de certas informações, atacar os
Aliados nos mares. Os exportadores eram obrigados a
transformar em códigos dados sobre a localização e a
rota dos navios que transportavam cargas. Como censores, eles não tiraram nenhum jornal de circulação.
Pelo contrário, ajudavam os colegas na redação.
Por estranha ironia, Alberto André, que já fora vítima de jornais fechados pela força do arbítrio e que
viria mais tarde, como presidente da Associação Riograndense de Imprensa, a se constituir num vigoroso
defensor da liberdade de expressão, acabou desempenhando um papel de censor. Não no sentido estrito da palavra, porque sua função era apenas analisar
matérias que tratavam de assuntos estratégicos ligados especificamente à questão da II Guerra Mundial.
Em depoimento prestado anos mais tarde, disse que
não tinha do que se arrepender, garantindo nunca ter
suprimido ou proibido qualquer matéria de jornal. As
ordens que recebia de Manoelito de Ornellas eram de
“acertar as coisas e nunca punir ninguém”.
Em 1941, aos 26 anos de idade, sem prejuízo do
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trabalho no Correio do Povo, onde fora efetivado como
redator, André inicia suas atividades no magistério, lecionando contabilidade no Colégio Nossa Senhora do
Rosário. Como professor, passa para a Faculdade de
Ciências Políticas e Econômicas – um dos núcleos da
futura Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul. Sua atuação no magistério durou, no conjunto, 45
anos ininterruptos, ministrando aulas de diversas matérias. Neste mesmo ano, casou-se com Lourdes Cafruni, com quem comemorou bodas de ouro em 1991.

Mudando o Correio
Foi também em 1941 que André, trabalhando à noite no Correio do Povo, foi convidado, numa emergência, pelo secretário de redação Adail Borges Fortes da
Silva para tomar conta da primeira página, dedicada
inteiramente ao noticiário internacional. Já no oitavo
dia, decidiu, por sua conta, modificar a distribuição das
matérias na página, eliminando o encontro gráfico dos
títulos e lançando alguns quadrinhos diferenciados.
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Era uma espécie de diagramação determinada por ele
e não mais pelas oficinas.
A novidade agradou aos colegas. Mas, no dia seguinte, ao entrar na redação, André foi chamado pelo
diretor da empresa para falar sobre a nova cara da
capa do Correio. “O jornal tem personalidade, e as
mudanças só devem acontecer aos poucos, para não
chocar os leitores”, ponderou o doutor Breno Caldas.
A advertência foi atendida, a página voltou à forma
antiga e as modificações foram sendo feitas paulatinamente. Alguns meses depois estavam assimiladas
pelos leitores e aprovadas pela direção.
Durante 14 anos André fez a primeira página do
Correio do Povo e cuidando do fechamento da edição,
tarefas que terminavam por volta das 4 horas da madrugada. Assim, de 1942 a 1956, era ele quem dava
a ordem para a rodagem do jornal. Foram seus colegas de redação, entre outros jornalistas conhecidos,
Adail Borges Fortes da Silva, Antônio Carlos Ribeiro, Archymedes Fortini, Heitor Brasil Berutti, Freitas
Lima, Manoel Peixoto, Paulo Fontoura Gastal, Carlos
Rafael Guimaraens, Mario Quintana, Domingos José

Em 1964, Alberto André tomou posse como presidente do
Tribunal de Contas do Município de Porto Alegre. Na foto, o
então prefeito Célio Marques Fernandes, o deputado Manoel
Braga Gastal e Rafael Peres Borges, da CEF

Varela, Rodrigo Till, Francisco Gandolfo, Salomão Kirjener, Isaias Valliatti, Sílvio Braga e Péricles Druck. O
ex-prefeito Guilherme Socias Villela escrevia artigos,
enquanto os editoriais eram redigidos por Edgar Luís
Schneider, Adail Moraes e Breno Caldas.
Os últimos anos de sua atividade no Correio do
Povo foram dedicados, quase que exclusivamente,
aos assuntos urbanos. Toda semana publicava um
trabalho em que abordava, de forma exaustiva, algum
problema ligado à vida da cidade. Acumulava essa tarefa com a função de vereador, sem uma interferir na
outra. Ingresso na Câmara Municipal em 1951, eleito
pelo Partido Libertador, ingressando mais tarde no
Partido Trabalhista Brasileiro. Exerceu mandatos durante cerca de 12 anos.

Paixão pelo jornalismo
“Pelo jornalismo faria tudo de novo”, afirmava
sempre Alberto André. Foi a sua grande paixão. Não se
arrependeu de ter trocado uma promissora carreira de

advogado, em que atuou durante 15 anos, pelas noites
numa redação. Só não se afastou foi do magistério, era
o que oferecia mais recursos para a sua manutenção.
Diante das dificuldades impostas ao profissional da imprensa, ele entendia que apenas os apaixonados pelo
ofício suportam os muitos dissabores.
Para André, as obrigações de um jornalista, seu comportamento e sua ação devem ter como base, em primeiro lugar, a verdade. Em segundo, a pluralidade. “Quando
se ouve uma parte, deve-se igualmente colher informações da outra, pois todos os atingidos devem apresentar
sua versão de um fato”, ensinava. Em terceiro lugar,
colocava a honestidade profissional, “procedendo com
independência e ética com tudo e todos e não aceitando
propinas ou vantagens ilícitas para alterar, dar ou impedir a publicidade de determinada notícia”.
Na reportagem investigativa, aconselhava nunca fazer a denúncia sem provas. O abuso, para ele, era o do
simples denuncismo, caracterizado pela falta de fundamentos e da verdade. É necessário que a reportagem
investigativa reflita o correto, sem invencionices, a fim
de que seja aceita pela comunidade.
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Perguntado, certa vez, já aposentado, do que mais
gostou de fazer em jornal, respondeu que, além dos
artigos e colunas diversas, o que mais o gratificou foram as reportagens sobre Porto Alegre. “Se voltasse
no tempo, retomaria o mesmo modelo, mas dedicando
mais esforço às reportagens urbanas e regionais, porque é nas cidades que a maioria das pessoas nasce,
cresce, vive, trabalha, se diverte, passa necessidades
ou recebe benesses e morre”, comentou.
Há duas coisas fundamentais na profissão de jornalista, no entendimento de Alberto André: vontade
de ser jornalista e cultura. Por isso, considerava indispensável ao profissional, além de dominar as técnicas de redação, possuir conhecimento dos fatos e
estar atualizado com o que de mais importante estiver
acontecendo na sociedade em geral. Para ele, a pior
coisa que pode acontecer a um jornalista é elaborar
um trabalho e ser desmentido depois, por ter cometido
graves erros de conhecimento.

Na presidência da ARI
Alberto André filiou-se à Associação Riograndense
de Imprensa, órgão que mais projetaria o seu nome,
em 1948. Já em 1953 era eleito seu secretário; em
54, membro do Conselho Deliberativo e vice-presidente da entidade. Em 1956, por insistência dos colegas
do Correio do Povo, candidatou-se a presidente da ARI.
Venceu Tabajara Tajes por apenas um voto, 32 a 31.
Mas graças a sua atuação dedicada, dinâmica e produtiva, permaneceu à frente da entidade durante 34
anos consecutivos, sendo sempre reeleito sem enfrentar candidato de oposição.
Numa entrevista concedida ao jornalista Luiz Osório
(o Barão), publicada no Jornal da Semana em julho de
1974, André, com a modéstia que era uma das marcas
de seu caráter, disse que atribuía a sua “longevidade” na
presidência da ARI aos companheiros que o assessoravam e à cooperação dos veículos de imprensa, de outras
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entidades e do poder público. Do ponto de vista individual, destacava sua paciência diante dos problemas e a
vontade de resolver.
Na mesma entrevista, considerava que, naquele
primeiro período de 18 anos no comando da entidade,
o que de melhor fizera na ARI fora “criar-lhe prestígio
e respeito, dando, assim, à classe um instrumento de
sua dignificação”. E, em seguida, acrescentava: “Temos
tomado posição em tudo e procurado atender reivindicações societárias e pessoais, valendo-nos desse prestígio. Temos hoje uma entidade com porta aberta ao
diálogo e soluções em toda a parte”.
Durante a gestão de 34 anos de Alberto André à
frente da ARI, inúmeras campanhas bem-sucedidas foram encabeçadas pela entidade. Entre estas aparece
com destaque a criação do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa. A ARI incorporou-se também
a outras iniciativas como a da transformação do antigo Hotel Majestic na Casa de Cultura Mario Quintana, a
criação da Faculdade de Comunicação Social da PUCRS,
Famecos, onde André chegou a diretor.
A entidade, tendo sempre à frente o seu presidente, emprestou ainda apoio a importantes iniciativas que
visavam o crescimento econômico do Estado, como as
que resultaram na instalação do Pólo Petroquímico em
Triunfo, da Aço Finos Piratini e da Refinaria Alberto Pasqualini. Associou-se também à campanha pela derrubada do antigo Cadeião do Gasômetro, transformando
a área num espaço cultural. Participou da criação da
cinqüentenária Feira do Livro, cuja conquista de um local
definitivo se deve a projeto de iniciativa do também então vereador Alberto André.
O presidente da ARI teve uma atuação particularmente importante durante o regime de exceção implantado
no país após o movimento de 64. Em diversas oportunidades percorreu, de forma destemida, delegacias de
polícia e quartéis, negociando e exigindo a libertação de
jornalistas presos. Sua presença, em situações como estas, sempre foi respeitada, e seus argumentos acatados.
No âmbito interno da entidade, são incontáveis as

O Presidente da ARI, com o
jornalista Ercy Torma, em
visita ao vice-governador
Otávio Germano, nos anos 80
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A visão de
colegas e amigos
“Alberto André foi uma grande pessoa, um
espírito público como poucos e, principalmente,
um homem devotado à causa do jornalismo. Basta dizer que ficou 34 anos dirigindo a ARI. Nesse
período a entidade cresceu e se projetou, inclusive
nacionalmente”.
- Manoel Braga Gastal (1916-2007),
jornalista e político
“Como repórter, como educador, como dirigente,
Alberto André jamais deixou de colocar seu coração
e sua mente a serviço das liberdades públicas e das
melhores causas da humanidade. Essa coerência e
essa combatividade fizeram dele o líder que foi”.
- Antônio Carlos Ribeiro (1922-2012),
jornalista
“Político sem passionalismo, avesso a posturas
radicais, André primou sempre pela coerência e lealdade. Líder conciliador, compreensivo e hábil, não lhe
faltaram energia nem tolerância nas horas próprias. E
forrado de simpatia humana e modéstia, soube formar
uma legião de amigos e eleitores cativos”.
- Sérgio da Costa Franco – jornalista e
historiador
“Uma vez estabelecido um objetivo e escolhido
um caminho, era por ali que ele iria transitar, e nada
o demoveria. Talvez ele pegasse um atalho. Credite
isso à sua habilidade política. Mas ele nunca se jactou
disso. Era a sua velha e irremovível modéstia”.
- Walter Galvani, jornalista e escritor

24 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

“Um homem de múltiplas atividades e múltiplos
atributos. Uma trajetória profissional de mais de
60 anos, sempre pautada na lealdade, dedicação,
honestidade, responsabilidade, competência e
liderança, sem abdicar da modéstia”.
- Ercy Pereira Torma, jornalista,
ex-presidente da ARI
“Espécie de cavaleiro andante saído das páginas
de um épico a Amadis de Gaula ou Walter Scott, sua
postura era sempre a de um gentil-homem. Solícito e
afetuoso como só os espíritos sabem e podem ser”.
- Raul Quevedo (1926-2009), jornalista
“Amparado por uma autoridade moral incontestável, saiu muitas vezes em defesa de colegas
perseguidos em razão de suas posições políticas
ou ideológicas. (...) Em nome da ARI e do patrimônio ético que ela representa, desde sua fundação,
André percorreu delegacias e quartéis argumentando, ponderando, intercedendo para que a vida
de colegas presos não tivesse o fim trágico reservado ao jornalista Vladimir Herzog, nos anos 70,
em São Paulo”.
- Kenny Braga, jornalista
“O notável prestígio da ARI foi em não pequena
parcela o reflexo do prestígio de seu presidente. Por
isso mesmo, Porto Alegre tem para com essa figura
ímpar, desde já, uma dívida de honra: a de uma
homenagem pública que mais consagre o nome de
Alberto André em um de seus logradouros”.
- Do editorial de ZERO HORA, de 07 de
setembro de 2001, por ocasião da
morte de Alberto André.

realizações concretizadas na longa gestão de Alberto
André: a presença da ARI em dezenas de conselhos estaduais e municipais; entrevistas coletivas de visitantes
oficiais e diplomáticos em sua sede; bolsas de estudo
a jornalistas; cursos, encontros, simpósios; criação de
uma estante de comunicação social; prêmios e concursos, com destaque para o Prêmio ARI de Jornalismo. Em
tudo isso a presença e a participação de Alberto An-

dré foram fundamentais. A identificação do presidente
com a entidade era tamanha que, em muitas oportunidades, havia uma simbiose de nomes: ele chegava a
ser chamado de “Seu ARI”. Como tributo à memória,
a entidade criou como um braço de sua estrutura o
Instituto Alberto André.
Foi casado com Lourdes Cafruni e deixou três filhos: Marlene (falecida), Roberto e Fernando.

Um profissional múltiplo:
jornalista, professor, advogado,
vereador, deputado,
diretor de Faculdade, escritor,
dirigente de entidade de classe,
conselheiro do Tribunal de Contas de Porto Alegre
O início da carreira foimarcado pela censura
política e religiosa e por
um jornal depredado
pela polícia do Estado Novo
O que mais o gratificou
no jornalismo foram as
reportagens no Correio
do Povo sobre problemas
da cidade de Porto Alegre

Requisitos fundamentais
da profissão: vontade de
ser jornalista e cultura
geral atualizada
Alberto André
presidiu a ARI por 34 anos,
sendo reeleito 15 vezes
sem ter tido oposição

Defensor intransigente
da liberdade de expressão,
André percorreu delegacias
e quartéis para libertar
jornalistas presos
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AMIR

Domingues
A arte de
entrevistar
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Em 50 anos de jornalismo, nas mais
diversas funções, Amir Macedo
Domingues (1928-2007) deixou sua
marca, sobretudo como profissional
do rádio, onde ganhou projeção
principalmente como entrevistador,
graças à atuação de quase 30 anos
no comando do programa Agora, na
Rádio Guaíba. Hoje, figura na seleta
galeria dos Nomes que Fizeram a
Imprensa Gaúcha.
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Fotos: Acervo da família de Amir Domingues

O

interesse pela profissão, segundo
seu próprio relato, começou muito
cedo. Por volta dos 6 ou 7 anos de
idade, morando no Interior, gostava
de ouvir os programas infantis da Rádio Gaúcha. Mais
tarde, no período da II Guerra Mundial, ao acompanhar
com atenção as transmissões dos fatos, o menino Amir
passou a sentir uma atração especial pelo rádio e imaginava que ali estaria o seu futuro.
Nascido em Porto Alegre, em 22 de março de
1928, filho de militar, transferiu-se para São Leopoldo
e depois para Cruz Alta. Nesta cidade, aos 16 anos,
teve sua primeira experiência com microfone. Foi na
chamada “Rádio Poste”, um serviço de alto-falante
que divulgava notícias e música à população, bastante
comum nas pequenas cidades. Na época da guerra,
não havia permissão para o funcionamento de emissoras de rádio no Interior. Pouco depois, em 1945, com
o fim do conflito e o início da redemocratização no
país, esse tipo de serviço radiofônico passou a transmitir até comícios políticos. Foi o que aconteceu quando Luiz Carlos Prestes passou por Cruz Alta.

Amir realizou
milhares de
entrevistas ao longo
de sua carreira.
Aqui, com o
governador
Leonel Brizola,
em 1958
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Pedro Carneiro Pereira, Alcides Krebs e Amir Domingues, na unidade móvel da Rádio Gaúcha

Ingresso no
profissionalismo
No início da década de 1950, com a família de volta a Porto Alegre, Amir tentou emprego em três emissoras. Sem atestado de reservista, nada consegue.
Busca uma saída em outra área bem diferente da que
pretendia. Faz concurso público na Secretaria de Segurança Pública e é aprovado. Mas não desiste do seu
sonho. A Rádio Gaúcha abre uma vaga para locutor.
Amir concorre com diversos candidatos. Após vários
testes, dois são aprovados, mas apenas um selecionado. Amir fica em segundo lugar, mas acaba sendo
contratado, já que o primeiro, por questões familiares,
prefere voltar para São Borja, sua cidade de origem.
Na Gaúcha, atua como redator e locutor de notícias no departamento dirigido por Jorge Alberto Mendes Ribeiro (1929-1999), onde procura aprimorar, na
prática, o texto e a forma de transmitir informações,
já que não passara por qualquer curso especializado.
Permanece por quatro anos. Indenizado, por conten30 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

ção de despesas, vai para a Rádio Itaí, a convite de
Rui Vallandro. Ali, começa a fazer reportagens, principalmente nas feiras livres da cidade, entrevistando as
donas de casa.
Após um mês, é chamado de volta para a Gaúcha,
onde vive a primeira grande experiência jornalística.
No dia 24 de agosto de 1954, entra como de costume às 6 horas para abrir a rádio. Pouco depois, ouve
pela Nacional, na voz de seu primo e cunhado Eron
Domingues, a notícia da morte do presidente Getúlio
Vargas. Amir redige a informação que é retransmitida
pela Gaúcha e, meia hora depois, a cidade está em polvorosa, com muitos prédios em chama, como as sedes
do Diário de Notícias e da Rádio Farroupilha, vizinha da
Gaúcha que funcionava numa espécie de porão na Rua
Marechal Floriano.
Ainda durante sua estada na Gaúcha, foi convidado para trabalhar como repórter no jornal Clarim,
que pertencia ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB),
onde ficou por pouco tempo, transferindo-se a seguir,
em 1955, para A Hora, um novo e moderno jornal que
surgia em Porto Alegre, o primeiro a ser diagramado

Foto: Acervo do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

e impresso a cores. Começa a ali a fase jornalística
propriamente de Amir Domingues.
Quando foi aberta Rádio Guaíba, em 1957, deixa
os outros empregos e transfere-se para a Caldas Júnior, onde assume como subdiretor do departamento
de notícias e esporte. Não foi à Copa de 58 na Suécia.
Mendes Ribeiro e Flávio Alcaraz Gomes fizeram a transmissão. Amir se encarregou da cobertura da chegada
triunfal dos campeões no Rio de Janeiro. Nesse período,
passou a atuar como repórter de polícia na Folha da
Tarde, onde permaneceu até o fechamento do jornal.
Já no cargo de Comissário de Polícia, faz concurso para
o quadro de jornalistas do Estado, onde, durante 11
anos, acumulou funções no Palácio Piratini, durante os
governos de Euclides Triches, Amaral de Souza e Sinval
Guazzelli, cuidando dos assuntos ligados às agências
de propaganda e aos jornais do Interior, tendo também montado um sistema de rádio no Palácio. Sempre
vinculado à Companhia Caldas Júnior, Amir ainda atuou
como editorialista na nova fase do Correio do Povo.

Inauguração de Brasília

Paralelamente ao jornalismo, Amir foi
Comissário de Polícia, o que lhe ajudou na hora
das entrevistas ao microfone

Entre as inúmeras coberturas feitas em sua carreira, Amir citou a da inauguração de Brasília como das
mais marcantes, sobretudo pelas dificuldades encontradas. Em primeiro lugar, tiveram que levar todo um
volumoso equipamento da rádio. A solução mais prática foi comprar uma Kombi em São Paulo. Colocaram
o transmissor, dos antigos e pesando perto de 700
quilos, dentro e partiram, via Belo Horizonte, cobrindo
os 1.200 quilômetros até Brasília.
Na hora de instalar as antenas, sem muita experiência geográfica, os técnicos, colocaram voltadas para o
lado errado. O contato era precário, com um som fundo e baixo. Alguém avisou depois que, daquele jeito, a
transmissão estava literalmente dando a volta ao mundo
antes de chegar a Porto Alegre. Corrigida a falha, tudo
ficou perfeito, e a inauguração da nova capital pôde ser
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acompanhada com clareza pelos ouvintes da Guaíba.
Outro evento importante na carreira de Amir foi
sua participação na Cadeia da Legalidade, em 1961,
quando se revezou com outros colegas no microfone
da rede comandada por Leonel Brizola, em defesa da
posse de João Goulart na presidência da República,
após a renúncia de Jânio Quadros.
Amir, também, realizou muitas coberturas fora
do Brasil, como a Conferência da Bacia do Prata, em
Punta del Este; a Conferência de Puebla, no México,
além dos campeonatos sul-americano e pan-americano de futebol, em 1959 e 1960. Alguns deste trabalhos lhe renderam inclusive prêmios de reportagem.
Em seu depoimento à publicação Na Onda do Progresso – O Papel do Rádio no Desenvolvimento do
Rio Grande do Sul (Alternativa, 2004), Amir declarou
que não se considerava propriamente um nostálgico,
mas sim um profissional que guardava na memória os
tempos em que o rádio exigia muito esforço, sacrifício e desdobramentos. Carregava saudades mesmo
era do convívio com o grupo que fazia esse tipo de
trabalho. “Um grupo – ressaltou ele - que encarava
o rádio não como uma simples emissora, mas como
uma causa”. Por estar certo de que esta causa foi
vencida, preocupava-se muito mais com o presente e
o futuro do rádio.

Mudando as
coberturas eleitorais

Entrevista o Marechal Mascarenhas
de Moraes, Comandante da FEB,
durante a inauguração de Brasília...
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Um dos pontos altos na carreira de Amir Domingues foram as coberturas das eleições, a partir de
1958. Assessorado pelo engenheiro Homero Simon,
montou, naquele ano, um sistema integrado com as 70
zonas eleitorais de todo o Estado, envolvendo a CRT, a
Viação Férrea e a Corsan.
Naquela eleição, o resultado foi tão surpreendente
que chegou a antecipar-se ao TRE na apuração dos vo-

tos. “Em menos de 48 horas nós estávamos anunciando o governador eleito: Leonel Brizola. Enquanto o restante das emissoras continuavam no modo antigo, com
a mesma lentidão”, testemunhou Amir. Segundo ele, até
então, participar da cobertura eleitoral era frustrante.
Havia muitas dificuldades e um tempo enorme até o resultado final da apuração, que chegava a cinco ou mais
dias. Dali para a frente, o sistema foi sendo aprimorado,
o que deu prestígio e audiência à Guaíba, fazendo jus
ao próprio slogan: “Urna aberta, resultado no ar”.
Em depoimento publicado no livro Na Onda do Progresso, em 2004, Amir Domingues afirmou que a Guaíba fez a primeira revolução no campo do radiojornalismo no Rio Grande do Sul, a começar pelas coberturas
eleitorais. A primeira foi em 1959, na eleição padra a
prefeitura de Porto Alegre, quando Loureiro da Silva
saiu vencedor. Foi uma cobertura paralela, sem computador, sem calculadora eletrônica, mas que ganhou
prêmio da ARI.
No ano seguinte, na eleição de Jânio Quadros, a
Guaíba, com Amir na linha de frente, falou de todas
as capitais do Brasil. Mas, por trás de tudo, havia o
trabalho de Arlindo Pasqualini, tratado por Major, “um
diretor excepcional; ele não mandava, pedia. Estava
sempre pronto a resolver problemas, com extrema delicadeza”, acentuou Amir. Na montagem daquela cobertura, Pasqualini achava difícil incluir o Acre na rede
da Guaíba. Mas, quando a transmissão entrou com um
som limpo, toda a equipe se emocionou.

Entrevistando Figueiredo
Entre as milhares de entrevistas que Amir fez para
o programa Agora, ao longo de décadas, uma ficou
particularmente marcada. Foi com o presidente João
Figueiredo, em 1992. Foram necessárias várias tentativas, até obterem a concordância do general. “Mas só
fiquei sabendo no dia da entrevista – contou o próprio
jornalista em depoimento posterior ao arquivo Vozes

...E na mesma ocasião, Amir
entrevista o Núncio Apóstolico no Brasil,
Dom Armando Lombardi
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Na Casa da Dinda , Amir entrevista o então presidente

do Rádio, da Famecos/PUC -. Entrei às 8 horas para
preparar o programa e encontrei um recado para mim:
‘O Figueiredo vai dar entrevista, mas só não pode falar
em política com ele’. Já estava com a linha aberta para
gravar a entrevista. Eu não tinha me preparado, não
tinha uma vaga ideia do que perguntar.”
Como entrevistador experiente, Amir não titubeou
e partiu para o lado pessoal da vida do presidente, de
forma simples e direta: “O senhor se lembra do Sul, da
sua carreira militar aqui?” Foi o que bastou para que
Figueiredo começasse a falar do seu tempo do Colégio
Militar e de sua atuação mais tarde como oficial superior
no Rio Grande do Sul. Continuou falando sobre outras
coisas, até que, a certa altura, esquecendo das restrições que havia imposto, entrou na questão da abertura política que se discutia na época, fez previsões
sobre o futuro e sobre o risco de convulsão nacional. A
entrevista alcançou uma das maiores repercussões em
todo o pais e até no Exterior.

O locutor sem tropeços

				
Conhecendo todos os segredos do microfone, Amir
Domingues sempre foi um locutor correto, sem hesitações ou tropeços, sem rir ou fazer gracinhas. Certa vez, os colegas Roberto Eduardo Xavier e Antônio
Carlos Porto, na Guaíba, resolveram preparar uma armadilha. Na redação de um noticioso, colocaram, no
final, a chamada “Atenção para a última notícia!” Mas,
ao colocarem o material na mesa de locução, retiraram
discretamente a folha com a última notícia. A intenção
maldosa era desestabilizar o locutor para que ele desse uma escorregada. Os dois, porém, se surpreenderam quando perceberam que Amir ficou sério, mas,
sem se perturbar, improvisou uma outra informação:
“Na tarde de hoje foi interrogado pelo delegado fulano
de tal o suspeito de ter assassinado fulano de tal, no
caso conhecido como o crime do brique”.
Por ser escrivão de polícia, Amir estava por dentro
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do fato, mas, por se tratar de assunto sigiloso, acabou tendo problemas com seus superiores. O então
chefe de polícia tentou, inclusive, transferi-lo para o
Interior. Graças à intervenção de diretores da rádio,
nada aconteceu de mais grave.
		

O caso da “morte”
de Dom Vicente
Amir Domingues acompanhou de perto o insólito
acontecimento que ficou na história da Rádio Guaíba,
quando a emissora anunciou, em 1959, baseada num
trote por telefone, a morte de Dom Vicente Scherer,
estando o arcebispo vivo. Depois de classificar como
“episódio chato, grande mancada da radiofônia gaúcha”, o jornalista contou que, naquela tarde, estava
em casa, após ter trabalhado num jogo de futebol,
quando recebeu este recado de Mendes Ribeiro:

Fernando Collor, em 1992, antes do impeachment

tava sempre ocupado. No meio da confusão, ninguém
sabia o que fazer. A certa altura, o repórter Estêvão
Rigel gritou, perguntando: “Confirmaram a notícia?”
O locutor Ênio Berwanger, distante, entendeu a frase
como afirmativa e, de imediato, pegou o microfone e
soltou a notícia, em edição extraordinária.
Quando Amir chegou ao estúdio, já recebeu as cartas
de demissão dos dois principais envolvidos no caso, mas
ignorou, colocando-as no bolso. No dia seguinte, teve
que viajar ao Rio para a cobertura de um jogo. Na volta,
encontrou Dom Vicente sendo recebido pela direção da
Caldas Júnior. Cortesmente, acolheu as explicações e os
pedidos de desculpas. O episódio foi superado, mas
nunca esquecido. Ficou como uma lição: toda informação precisa ser confirmada antes de virar notícia.

Um legado de superação
“Amir, vai à rádio, apura a responsabilidade, põe na
rua os responsáveis”.
Chegando à rádio, encontrou o locutor de notícias
Ênio Berwanger que foi logo dizendo: “Mataram o arcebispo e ele não morreu”. Na hora que a Guaíba
transmitia o jogo, estava sendo rezada uma missa na
Igreja da Conceição. O sacristão, num recinto anexo,
liga o rádio para saber do resultado do jogo e ouve
a chocante notícia. Imediatamente vai até altar e, de
forma discreta, comunica ao padre. Este interrompe a
cerimônia e passa a informação ao público presente.
Não demora e os sinos de todas as igrejas começam a
tocar e a notícia se espalha inclusive no Interior.
Segundo Amir, tudo começou quando o telefone da
rádio tocou e uma “voz de padre” informou: “Lamentamos, aqui é da Cúria, morreu o arcebispo, teve um
derrame”. Como é de praxe, a primeira iniciativa do
pessoal do estúdio, foi ligar para a Cúria em busca da
confirmação. Várias tentativas inúteis, o telefone es-

Falecido há uma década, em 2007, Amir Domingues
deixou como legado um exemplo de superação, evoluindo dentro da carreira, graças ao próprio esforço,
praticando um jornalismo acima de tudo ético e responsável. Numa trajetória de meio século, realizou no
rádio grandes coberturas, no Brasil e no Exterior, entrevistou as mais destacadas personalidades de sua
época e foi um comentarista correto e ponderado do
futebol. Em jornal, escreveu sobre os mais variados assuntos, destacando-se, no final, na área política.
Pelo seu trabalho, recebeu inúmeras homenagens e
títulos, além do reconhecimento. Em 1976, conquistou
o primeiro lugar, em rádio, do Prêmio ARI de Jornalismo,
pela cobertura das eleições presidenciais nos Estados
Unidos. Em 2005, recebeu da ARI o Troféu Hipólito José
da Costa. Em 2006, a maçonaria gaúcha lhe outorgou
a Medalha Caldas Júnior, como destaque em jornalismo.
Em 2007, foi homenageado pela Câmara Municipal, nas
comemorações do 50º. Aniversário da Rádio Guaíba.
Amir foi casado com Euryclea Domingues e deixou quatro filhos: Breno, Celso, Décio e Flávia.
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CÂNDIDO

Norberto
O comunicador
por excelência
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F

ormou-se em Direito e em Jornalismo.
Neste último curso, integrou a primeira turma da Ufrgs em 1954, junto com
dois nomes de destaque na imprensa
gaúcha, Antônio Carlos Ribeiro e Carlos Rafael Guimaraens, e que teve como paraninfo de formatura o
cronista Rubem Braga. Foi responsável pela primeira
transmissão esportiva internacional do rádio gaúcho,
em 1949, narrando um jogo em Montevidéu entre Nacional e Grêmio Porto-Alegrense.
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Fotos: Acervo da Revista Press

Um profissional que conheceu todos
os segredos de um microfone. Esse foi
Cândido Norberto dos Santos (19262009).Transitou praticamente por
todos os estágios de uma emissora de
rádio. Foi repórter, locutor, redator,
galã de radionovela, narrador de
futebol, cronista, comentarista,
criador e âncora de programas,
diretor, bem como presidente da
TV Educativa. Fora dos estúdios,
foi também advogado e político,
com quatro mandatos consecutivos
como deputado estadual pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB).
Na primeiro eleição, em 1950, foi
o deputado mais votado do Estado.
Ocupou a presidência da Assembleia
Legislativa e da União Parlamentar
Interestadual e, interinamente, o
governo do Estado. Em 1966, teve o
mandato cassado pelo regime militar.

O começo em jornal
Natural de Bagé, onde nasceu em 18 de outubro
de 1926, Cândido, aos 13 anos, veio estudar em Porto
Alegre. Como o Colégio Militar local estava temporariamente fechado, transferiu-se para o Rio de Janeiro.
Mas, retornou à capital gaúcha um ano depois, onde
começou a trabalhar, em 1940, no jornal Folha da Tarde. Ali o amigo João Bergmann, que assinava suas crônicas como Jotabê, também trabalhava à tarde como
locutor da Rádio Difusora. Os dois passaram a encontrar-se com frequência nas dependências da emissora.
Foi onde, por acaso, surgiu um novo locutor.
Em entrevista concedida, em 1999, ao jornalista e
professor Luiz Arthur Ferraretto, Cândido, já ingressando na aposentadoria, falou sobre sua inesperada
estreia no rádio. Conversava com Jotabê no estúdio,
no intervalo de uma transmissão musical, quando este
teve que se ausentar para atender a um telefonema.
Logo em seguida, o operador fez sinal que abrira o
microfone. O jovem intruso, que já conhecia a prática,
passou a ler os textos que estavam sobre a mesa. A
partir daí, foi convidado e contratado para fazer locução comercial. Não demorou para passar a atuar
como redator e, no passo seguinte, já estava fazendo
o comentário “O fato e algumas palavras”, apresentado à noite.
Por falta de um ator, chegou a participar, “com a maior cara-de-pau e pessimamente”,
do programa humorístico “Serões da dona Generosa”,
de Erico Kramer. Integrou depois, temporariamente, o
conjunto de radioteatro da Difusora. “Como todo canastrão, eu fazia o papel de mocinho”, relembrou.
Durante algum tempo, Cândido foi o encarregado
de abrir a emissora às 7 horas da manhã, quando lia
uma síntese do noticioso divulgado na noite anterior,
mas sabendo que era “rigorosamente inútil porque
aquele horário era dominado pela Farroupilha”. Segundo ele, nem o operador, na época Ruy Vergara
Corrêa, ouvia, porque estava sempre ocupado com
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Cândido norberto

Cândido Norberto entre
Mendes Ribeiro e João Carlos
Belmonte no Beira-Rio. Aparecem
ainda: Jessé Madureira Coelho,
Raul Moreau, Athaíde Ferreira,
Euclides Prado, João Carlos
Machado Filho, Jodoé Souza
e Marco Aurélio Barbosa

Os radio-atores Cândido Norberto, Adroaldo
Guerra e Walter Ferreira nos anos 1940
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notícias de esporte. O noticiário era montado de forma rudimentar, na base do recorte dos jornais impressos. Assim, muitas vezes o locutor tropeçava na
frase “continua na página seguinte”.
No início dos anos 1940, havia em Porto Alegre
apenas três rádios: a Difusora, a Farroupilha e a Gaúcha. Cândido as classificava como como “emissoras
ecléticas”, isto é, que faziam de tudo: notícias, radioteatro, programas de auditório, espetáculos com música ao vivo e com disco. E a programação não durava
o dia inteiro, abria às 7 horas e ia no máximo até a
meia-noite, com interrupção das 14 às 16 horas.
Devido a esse intervalo da tarde, surgiu uma história curiosa envolvendo um dos nomes históricos ligados à Difusora, Arthur Pizzoli. Conta-se que na época
ele trabalhava também na antiga Casa Coates, onde
vendia rádios. Como era preciso testar os aparelhos
para os clientes e não havendo nada para sintonizar,
no início da tarde, ele teve a ideia de construir ou
adquirir um transmissor. Daí surgiu a lenda de que
Pizzoli teria criado uma emissora de rádio própria.

Grandes nomes
No início de sua carreira, Cândido Norberto teve
oportunidade de conviver e trabalhar com importantes figuras dos primeiros anos da radiofonia gaúcha,
como Nelson Lanza, Arthur Pizzoli, Arnaldo Ballvé, Ruy
Figueira, Erico Kramer, Nilo Ruschel, Manoel Braga
Gastal,Pery Borges, Estelita Bell, Ernani Behs, Walter
Ferreira, Ary Rego, Adroaldo Guerra, Maurício Sirotsky
Sobrinho, Carmen Silva, Flávio Alcaraz Gomes, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, Amir Domingues e tantos outros.
Ao longo da entrevista ao professor Ferraretto, Cândido contou histórias pitorescas ligadas a alguns nomes
do passado. Ainda sobre Arthur Pizzoli, lembrou que,
na Casa Coates, onde trabalhava, e depois tornou-se
sócio, para provar a resistência das máquinas registradoras à venda, costumava jogá-las no chão, na frente

do comprador. Foi daqui que teria surgido um sonho,
mais tarde, quando dirigia a Rádio Gaúcha, de só veicular anúncios de produtos que tivessem passado por
rigoroso teste de qualidade. Tal sonho, evidentemente,
nunca se realizou, inclusive porque seu autor morreu
cedo, na faixa dos 40 anos.

Mudanças na
Rádio Gaúcha
Em 1945, Cândido Norberto transferiu-se para a
Rádio Sociedade Gaúcha. Foi onde começou a fase
mais produtiva do jovem profissional. Entrou como
locutor e redator. A emissora, na época, era pobre
em programação, perdia em muito para a Farroupilha, já sob o controle dos Associados, que exercia
forte liderança. A Gaúcha, segundo Cândido, praticamente “só rodava disco o dia inteiro”, entremeados
de dedicatórias e anúncios, cujos dados eram trazidos por corretores, que eram transformados em
textos pelo redatores.
A rádio funcionava na Rua Sete de Setembro e seu
principal suporte financeiro vinha de um modismo da
época, as dedicatórias. Os interessados iam pessoalmente para entregar suas mensagens dirigidas a amigos, namorados, familiares, aniversariantes, que eram
lidas ao microfone, seguidas da música escolhida. Era
cobrada uma taxa que variava conforme o horário.
Cândido foi crescendo e, em pouco tempo, já era
diretor de broadcasting da emissora, tendo estruturado o elenco de radioteatro com nomes importantes
como Walter Ferreira, Tânia Maria e Adroaldo Guerra,
mais outras pessoas com alguma experiência e que
não faziam parte do cast da Farroupilha. E a Gaúcha, com a veiculação diária de capítulos de novelas,
passou a melhorar, significativamente, sua audiência.
Da mesma forma, o pensamento e as qualidades de
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percutir entre os ouvintes, com o comentário diário
Pensando em Voz Alta.
		

Narrador por acaso
Já instalada nos altos do Edifício União, no início da
Avenida Borges de Medeiros, a Rádio Gaúcha passou a
contar com um auditório, e Cândido Norberto teve papel importante na introdução de apresentações e espetáculos ao vivo naquele espaço, com artistas locais e
até figuras internacionais de renome.
O esporte, particularmente o futebol, passou também a figurar na programação da emissora. Foi nesse
segmento que Cândido Norberto entrou, por acaso,
como narrador. Aconteceu no estádio do Cruzeiro, a
Colina Melancólica (hoje, Cemitério João XXIII), num
amistoso entre o time da casa e o Sol de América,
do Paraguai. O locutor esportivo Farid Germano pedira demissão e o jovem Otávio, seu irmão, escalado,
“entrou em pânico” e nem compareceu ao estádio. E
Cândido, que lá estava como chefe da equipe, acabou
assumindo como narrador improvisado.
O chefe da agência que detinha a conta da Brahma, patrocinadora exclusiva da cobertura, estava em
Porto Alegre, gostou da transmissão e teria dito: “É
este aí”. “E eu, para segurar as pontas, fiquei. Fiquei
interinamente e foi se prolongando, se prolongando, e
fiquei anos. Nem lembro quantos. Eu até estava eleito
deputado e andei fazendo algumas transmissões por
aí”, revelou em sua entrevista a Ferraretto.
Foi Cândido Norberto quem introduziu no Rio Grande do Sul as transmissões de jogo em dupla, a exemplo
do que já se fazia no Rio, na Rádio Nacional. Trouxe da
Farroupilha o locutor Guilherme Sibemberg e os dois
passaram a transmitir juntos as partidas, cada um ocupava-se de uma metade do campo. Cada vez que a
bola ultrapassava a linha divisória, mudava o narrador.
Havia ainda um terceiro participante, que era o encarregado de ler os comerciais.
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Ainda nesta área, Cândido lembrou que certa vez,
em plena Semana Santa, após narrar um jogo no campo do Força e Luz, teve que sair apressado e correr
até o estúdio para interpretar o papel de Jesus Cristo, numa representação ao vivo de sua vida, paixão
e morte. “Saí da narração estridente de um jogo de
futebol para fazer o suave Jesus Cristo”. Assim era o
rádio, numa época em que, sem gravação prévia ou
planejamento mais cuidadoso, predominava a improvisação. “Era algo alucinante”.
Sinal desse tempo do rádio heroico foram também
as transmissões feitas de jogos no Exterior - como na
América Central e em Montevidéu, no Nacional x Grêmio - sem o sinal de retorno, quando o narrador falava
sem ter a certeza de que estava sendo ouvido.

Final com salto
de qualidade
Cândido Norberto teve passagem pelas quatro
emissoras mais importantes de sua época: Difusora,
Gaúcha (mais de uma vez), Farroupilha e Guaíba. Nesta
última, foi o criador, junto com Roberto Eduardo Xavier,
do programa de debate Távola Redonda. De volta aos
estúdios da Avenida Ipiranga, foi o responsável pela
grande virada modernizadora da emissora, dando ênfase aos setores esportivo e jornalístico.
O programa que deu a largada para essa nova fase
foi, sem dúvida, o Sala de Redação, idealizado por Cândido, em 1970, e inicialmente voltado o noticiário geral,
entrevistas e debates, feito diretamente da redação de
Zero Hora. Mas o que marcou definitivamente a nova
linha, ainda hoje em expansão, da Rádio Gaúcha, foi a
concepção trazida dos Estados Unidos por Nelson Sirotsky, onde estudou, resumida em duas frases: “Nós
vamos marchar para o radiojornalismo. Vamos passar
a dar ênfase para o radiojornalismo e buscar a classe
A.” Foi o acréscimo à semente já plantada por Cândido.

Depois de uma passagem pela Farroupilha e pela direção da TVE, Cândido retornou, em 1993, à RBS, onde
participou semanalmente como âncora do Fórum Rádio
Gaúcha, fazendo ainda comentários diários, além de atuar como cronista semanal de Zero Hora. Rotina que foi
mantida nos seus últimos 15 anos de vida. Uma trajetória
profissional que durou no total meio século e que, com
certeza, deixou frutos e uma rica contribuição para o
aprimoramento dos meios de comunicação do Rio Grande do Sul, aí incluídos o rádio, a imprensa e a televisão.

Repórter de rua
Numa entrevista exclusiva à revista Press (edição
de janeiro de 2001) Cândido Norberto apresentou
um amplo painel do que foi sua vida pública, como comunicador e como político. Respondendo à primeira

pergunta, esclareceu que não foi nem o rádio nem a
política o que entrou primeiro em sua vida. Foi o jornal.
Era a Folha da Tarde, em 1943, no tempo de Arlindo
Pasqualini. Estava com 17 para 18 anos.
Sintetizando o que fazia, acrescentou: “Era repórter
comum. Buscava as informações na rua. Vale lembrar
que ainda vivíamos a ditadura de Vargas, de forma que
não havia espaço para desenvolver fatos e, de resto,
era repórter iniciante e não tinha condições. Caçava
os aspectos pitorescos da cidade. Em 1945, comecei
a trabalhar em rádio, como locutor da Rádio Difusora
Porto-Alegrense. Em seguida, quando o proprietário,
Arthur Pizzoli, vendeu a emissora para os Associados
e foi para a Gaúcha, me levou junto.”
Na nova casa, Cândido começou a evoluir: de simples locutor de anúncios passou a redator de textos
comerciais e até se aventurou num comentário diário,
de “título pretensioso”, Pensando em voz alta.
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No mundo do futebol
Anos mais tarde, veio a fase de narrador de futebol, atividade que, como já vimos, aconteceu por
acaso, devido à falta do profissional escalado para um
jogo. Na entrevista, Cândido lembrou o fatídico jogo do
Brasil com o Uruguai, na Copa de 50, no Maracanã,
transmitido por ele pela Gaúcha. Mais de meio século
depois, recordou: “Foi o silêncio mais ensurdecedor
que ouvi até hoje.” Falou também da precariedade das
transmissões esportiva da época. Como exemplo, citou
o caso de um colega de outra emissora, que havia narrado um jogo na Bahia e, ao desembarcar no aeroporto de Porto Alegre, perguntou a um amigo como tinha
sido sua transmissão. “Que transmissão?”, indagou
o outro. O som simplesmente não havia chegado. Em
todos os jogos fora havia sempre essa incerteza. Só
se ficava sabendo no dia seguinte, quando recebia um
telegrama. Cândido disse que teve sorte no trabalho,
suas transmissões sempre chegaram.

O político polêmico
Antes de completar dez anos no rádio, em 1950,
Cândido Norberto já se tornara um nome conhecido
em todo o Estado, o que atraiu a atenção dos partidos
políticos. Mesmo relutante e mais por espírito de classe, aceito o convite para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo Partido Socialista Brasileiro,
que não tinha nem vereador no Rio Grande do Sul, ou
apenas um, em Carazinho, que havia sido eleito pelo
PSD e depois trocara de partido.
Quando a notícia de sua candidatura saiu em
jornal, Cândido contou que, certo dia, passando em
frente â Confeitaria Central, “onde se encontravam os
filhinhos de papai da época”, ouviu de um deles o comentário: “Imaginem que até esse speaker quer ser
deputado”. Sua reação foi esta: “Ouvi aquele troço e
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saí ruminando. Ora, por que não? Foi a primeira reação classista. Terminei ficando vulnerável, em razão
do assédio do presidente regional do PSB da época,
um cidadão chamado Germano Bonow Filho, advogado, pai desse rapaz, excelente por sinal, o médico e
deputado estadual Germano Bonow. Ele e um pequeno grupelho de idealistas, mas boas cabeças, como
Rubem Maciel e João da Silveira. A sede do partida era
na Rua Montaury, segundo andar, uma sala pequena.
Anunciada minha candidatura, as pessoas iam à rádio
buscar a cédula”.
Cândido foi eleito com 8,471 votos, a maior votação em Porto Alegre, e a segunda em todo o Estado.
Sem ter feito campanha no Interior, só perdeu para
Leonel Brozola, que já era deputado e líder do PTB.
Voltou à Assembleia em mais três eleições, totalizando
16 anos como deputado estadual, concorrendo pelo
PSB, depois pelo PL e, por último, pelo MTR, quando
obteve 26.812 votos.
Na entrevista à Press, Cândido lembrou ainda ter
sido protagonista de um episódio de muita repercussão. Como presidente da Assembleia, no segundo
mandato, dois deputados passaram a discutir, no plenário, de forma ríspida, grosseira e com trocas de
ofensas de conteúdo pornográfico. O único recurso,
como presidente da sessão, foi tocar a campainha,
suspendendo os trabalhos. Como o parlamentar que
se encontrava na tribuna continuou falando, teve que
chamar a segurança para retirá-lo à força. Isso gerou
um forte crise, levando os demais integrantes da mesa
diretora, do PSD e PL, a renunciarem.

Episódio da cassação
Um fato marcante na vida política de Cândido Norberto foi sua cassação, para permitir a eleição indireta de Walter Peracchi Barcelos para o governo do
Estado. Lembrou que ambos tinham sido colegas na
Assembleia e que até, numa eleição anterior, havia

trabalhado na campanha de Peracchi, quando Brizola saiu vencedor. Mas os tempos mudaram com o
1964. “Fiquei na minha posição – recordou Cândido
-, usando as armas que tinha para combater a ditadura. Fiz o meu papel. De repente, em 1966, termina
o governo do Meneghetti e teríamos a eleição, só
que não mais direta. O governador seria eleito pelo
Legislativo. Mas aqui, a oposição era majoritária. Aí
o governo militar o que fez? Mandou cassar tantos
deputados quantos precisassem para que a situação
fosse maioria.”
Semanas depois, segundo relato de Cândido,
ocorreu um episódio curioso. Peracchi, já governador e com ajudante de ordens, mas não empossado, encontra o cassado na rua, desce do carro e lhe
estende a mão para um cumprimento. Resposta na
hora: “A minha mão, não. O mandato tu levaste, a
minha mão não vais apertar”. Tempos depois, Peracchi ficou seriamente doente, e Cândido, conversando
com um amigo comum, disse que pensava em ir visita-lo. “Vai ser a maior alegria dele”, disse o outro.
A visita foi sendo adiada, até que o coronel morreu.
Cândido disse que foi ao enterro dele.

A aproximação
com Figueiredo
Indagado pela Press sobre sua aproximação com o
presidente João Figueiredo, fato de muita repercussão
na época, Cândido disse que ia passar a vida dando
explicação sobre isso. Mas contou que um dia recebeu
a notícia de que Figueiredo queria conversar com ele.
Os portadores do convite foram os deputados federais Nelson Marchezan (1938-2002) e Victor Faccioni.
Ficou intrigado com o gesto, mas viajou a Brasília. Na
abertura do encontro, acompanhado dos dois parlamentares, com franqueza, foi logo perguntando ao
presidente se sabia com quem ia conversar. Resposta:

“Olha, o senhor é um homem que pensa da mesma
forma que pensava quando foi cassado e se opôs à
revolução. E não pode esquecer que fui chefe do SNI
(Serviço Nacional de Informação)”.
Figueiredo buscava apoio para o processo de
abertura democrática, que Geisel havia iniciado. Cândido disse que não tinha nenhuma contribuição a dar,
mas não se negava a “contribuir para abrir mais, não
para fechar”. Acrescentou que os quadros dos governos estavam desgastados, que ninguém queria largar
os cargos e disputar eleição direta. Depois disso, nasceram um bom relacionamento com o presidente e outras visitas a Brasília.

Breno Caldas
e Mauricio Sirotsky
Desafiado a fazer um paralelo entre Breno Caldas
(1910-1989) e Maurício Sirotsky (1925-1986), com
os quais trabalhou em épocas diferentes, Cândido
disse que o primeiro foi uma das maiores figuras que
conheceu e dele guardava as melhores recordações.
Contou que, no dia em que foi cassado na Assembleia,
o dr. Breno entrou na redação do Correio do Povo,
chamou o diretor Adail Borges Fortes da Silva e determinou que o jornal prestasse uma homenagem ao
ex-deputado, publicando com destaque, na última página, uma matéria de três colunas. “Não era um homem de fácil comunicação. Era o mais cortejado do Rio
Grande do Sul, com um detalhe: não se deixava embevecer com aquilo. De temperamento discreto, não ia a
festas. Não tinha rapapé com ele”.
Quanto ao Maurício, Cândido também disse guardar
as melhores lembranças, do ponto de vista afetivo e
pela sua generosidade e intuição, além de ter sido um
“fantástico empresário” que construiu um império.
Cândido foi casado com Oyara Pons dos Santos e
teve o filho Lauro.`
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Pinheiro
Cabral
O p a p a d o s c r o n i st a s
esportivos
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A trajetória de Cid Pinheiro
Cabral (1915-1983) no jornalismo
esportivo é admirável sob vários
aspectos. Um deles, porém, merece
especial relevo: foi um autodidata
que sequer completou o antigo
curso ginasial. Graças ao esforço e
muita leitura, progrediu na carreira
e terminou consagrado como “o
papa dos cronistas esportivos”.

I

ngressou no jornalismo só aos 26 anos, antes tinha sido representante comercial e até
vendedor de túmulos. Na época, 1941, ainda não existiam no Rio Grande do Sul cursos
especializados. A maioria de quem escrevia em jornal
usava o linguajar bacharelesco ou produzia textos rudimentares e toscos, que precisavam passar por rigorosa revisão. Cabral foi a exceção. Praticando e estudando por conta própria, desde o início passou a escrever
com correção, elegância e um incrível poder de síntese,
uma das suas características mais marcantes.
Nascido em São Luís Gonzaga, na região das Missões, em 5 de maio de 1915, mudou-se cedo para
Porto Alegre, onde começou a trabalhar na imprensa,
depois de algumas atividades na área do comércio.
Consta que, na mocidade, teve sua fase de boêmio,
de tocador de cuíca e de violão. O primeiro emprego
foi no jornal católico A Nação (1871-1963), cuidando do setor esportivo. Ali, permaneceu dois anos. Em
1943, passou para a Companhia Jornalística Caldas
Júnior, onde começou como repórter daFolha da Tarde(1936-1984). Com o surgimento da Folha da Tarde
Esportiva (1949-1973), passou a assinar artigos no
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Edmundo Soares e Cid Pinheiro Cabral, durante a
cobertura para os veículos da Caldas Jr., na Copa
do Mundo no México, em 1970

novo jornal. Mas o auge de sua carreira viria a seguir
nas páginas do primeiro vespertino, onde estreou, em
24 de fevereiro de 1955, sua primeira coluna assinada, Ponta de lança, mudada tempos depois para Por
fora dasquatro linhas,a qual, durante mais de 20 anos,
tornou-se leitura obrigatória dos amantes do futebol.
Aos domingo, escrevia também no Correio do Povo.
Em dezembro de 1977, transferiu-se para Zero Hora,
continuando com seu espaço, com o mesmo nome original, até a véspera de sua morte, no dia 6 de setembro de 1983, totalizando 42 anos de carreira

Participativo e atuante
Cid Pinheiro Cabral não foi um profissional voltado
apenas para a crônica ou coberturas esportivas, foi
um homem participativo e atuante também em outras
áreas. Figura entre os 11 fundadores da Associação
dos Cronistas Esportivos de Porto legre (ACEPA),
hoje Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos
(ACEG), sendo eleito o primeiro presidente da entidade. Atuou também como secretário do S. C Internacional. Durante muito tempo, representou a agência
France-Presse no Estado. Foi membro honorário da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Paulista de Cronistas Esportivos (FPCE). Em
1965, participou do concurso de biografias de José
Gomes Pinheiro Machado, seu tio avô, quando obteve
o 1º.lugar com a obra O Senador de Ferro, editada
em livro em 1969 pela Sulina. Nos seus últimos anos
de vida, teve participação ativa no programa Sala de
Redação, da Rádio Gaúcha.
Em dissertaçãosobre o jornalismo esportivo no Rio
Grande do Sul, para um curso de pós-graduaçãoda
Universidade Federal de Santa Maria, em 1996, a professora Marli Hatje chamou a atenção para um aspecto pouco conhecido da personalidade de Cid Pinheiro
Cabral. Escreveu ela: “Durante sua vida profissional
desenvolveu umacampanha sistemática e feroz contra
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Sobrinho-neto do senador José Gomes Pinheiro Machado,
Cid publicou em 1969 a biografia “Senador de Ferro”
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Tesourinha, o primeiro jogador negro
na história do Grêmio, em 1952

“Vejo mais um dos meus
ideais tornando realidade. Não
há mais preconceito de cor no
futebol porto-alegrense.”

o preconceito de cor no futebol”.
Ampliando a pesquisa, encontramos um fato marcante comprovando esta posição do jornalista. Quando o
Grêmio contratou o atacante Tesourinha (Osmar Fortes
Barcellos, 1921-1979), quebrando uma longa tradição
de não aceitar negros entre seus jogadores, Cid Pinheiro
Cabral, sob o título “Até que afinal...”, escreveu, no dia 5
de março de 1952, na coluna que mantinha na Folha da
Tarde Esportiva: “Apologista do negro no futebol, defensor acérrimo da absorção das castas na prática esportiva, confesso que a intransigência do Grêmio Porto-Alegrense em manter uma tradição que seus estatutos não
subscreviam, num momento em que os negros caíam ao
lado dos brancos nas colinas da Itália, era das coisas
mais abomináveis que poderiam existir para mim.”
No encerramento do texto, acrescentou: “Vejo mais
um dos meus ideais tornando realidade. Não há mais
preconceito de cor no futebol porto-alegrense. É o que
todos os arautos do mais popular dos esportes já podem
apregoar.”
Tesourinha estreou com a camisa tricolor no dia 16
de março de 1952, em Caxias do Sul, derrotando o
Juventude por 5 a 3. Ele fez um dos gols.

Foto: Lisette Guerra/ ZH

Sete copas do mundo
Ao longo dos 42 anos de carreira, na cobertura de
eventos esportivos, Cabral visitou nada menos do que
40 países. Só Copas do Mundo foram sete, a começar
pela de 1950, no Brasil. Nesta, esteve acompanhado
do fotógrafo Santos Vidarte, e produziu material para
os três jornais da Caldas Júnior. Foi uma tarefa volumosa e estafante. Ele próprio registrou mais tarde: “Creio
que tenha enviado em 35 dias meiomilhar de trabalhos – notícias, reportagens e comentários. Isso numa
época em que não havia telex e a gente levava ordem
da gerência para ocupar pouco o telefone e o Western,
coisas muito caras”. Era tamanha a quantidade de textos, enviados principalmente através de tripulantes da
Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha | 51

cid pinheiro cabral
Varig ou de viajantes voluntários, que o secretário do
Correio do Povo, Adail Borges Fortes da Silva, avisou:
“Não mande tanto material que nem temos onde botar”.
Mais de 20 anos depois, em 1973, o Correio do
Povo, numa retrospectiva sobre a trajetória do profissional, conforme registrou Marli Hatje em sua dissertação acadêmica, destacou que Cid Pinheiro Cabral “soube reunir todos os ingredientes com os quais se faz um
bomjornalista e acrescentar mais alguns que foram sua
marca registrada. O amor à verdade, sólidos conhecimentos gerais, ampla facilidade de comunicação foram
somados ao estilo franco e direto, à habilidade que leva
ao cento do assunto sem rodeios inúteis, à precisão e
à clareza que dispensam longos discursos – tudo bem
condimentado por umas pitadas de ironia e um molho
de bom humor – e deram às suas crônicas diárias da
Folha da Tarde e aos comentário dominicais do Correio
do Povo uma legião sempre crescente de leitores.”

Colorado não declarado
Sua simpatia pelo Internacional era conhecida de
todos, embora Cid jamais tenha dito ser torcedor colorado. Quando questionado sobre isso, invariavelmente
respondia: “Sempre confiei na inteligência dos leitores”.
E acrescentava: “Não,nunca admiti, só não contrario os
que dizem que eu sou”. Nos estádios, não costumava
externar qualquer emoção: “Num jogo, sou quase de
mármore. Quem duvidar, pode ficar do meu lado”, dizia.
Numa entrevista, em 1980, disse que a influência do
vermelho vinha por ser maragato. Mas contou também
outra história. Revelou ter sido levado pela primeira
vez a um Grenal, em 1927, aos 12 anos, por um gremista amigo da família, Francisco Melecchi, para torcer
pelo tricolor. “Mas – confessou -, quando vi aquelas
camisetas vermelhas, reluzentes, numa tarde sol... Não
disse para o cara que me levou, porque ele tinha sido
generoso comigo, mas já saí dali transformado”.
Mesmo com sua reconhecida paixão colorada, Cid
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Aos 12 anos, foi levado ao
primeiro Grenal por um
gremista, para torcer pelo
tricolor. Mas saiu encantando
com o vermelho das
camisetas adversárias

Pinheiro Cabral sempre foi um profissional exemplar
e era respeitadopor todas as torcidas, inclusive a
do tradicional adversário. Quando de sua morte, em
1983, o então presidente tricolor, Fábio Koff, assim
se manifestou: “O Grêmio associa-se à tristeza dos
meios esportivos. Com a morte de Cid Pinheiro Cabral
fecha-se um ciclo na história do futebol gaúcho. Muitas vezes suas opiniões não nos agradavam, é certo,
mas, por sua inteligência e honestidade, conquistou
nossa admiração e respeito.”
O Internacional divulgou a seguinte nota, assinada
pelo seu presidente, Arthur Dallegrave: “O jornalismo,
o esporte gaúcho e o Internacional sofrem uma grande
perda com a morte de Cid Pinheiro Cabral. Mas especialmente o Inter, a quem ele sempre defendeu ardorosamente. Por isso, reverenciaremos sua memória neste
jogo contra o São Borja, no Beira-Rio, quando o time
atuará de luto. É uma forma de homenagear a quem
deu muito pelo clube e pelo jornalismo brasileiro.”

Respeitado e admirado
Nas redações da Folha da Tarde, da Folha da Tarde
Esportiva e do Correio do Povo, Cid era respeitado e
admirado. Respeitado como pessoa e admirado pelo
que escrevia. Os mais novos o chamavam de “Mestre”.
Não era um esteta da escrita do porte do seu contem-

Mesmo sendo colorado - não assumido - Cid Pinheiro Cabral sempre teve sua opinião respeitada,
até por gremistas, como no programa Sala de Redação, do qual participou durante muitos anos

porâneo Armando Nogueira, do Jornal do Brasil, mas
seus textos primavam pela correção, pela objetividade
e pela síntese. Esta qualidade foi uma das marcas mais
sólidas do seu estilo. Ele próprio, com humildade, reconhecia esta característica: “Tem coisas que Deus dá
para a gente e a gente vai descobrir quando tem que
usá-las. A minha cultura e o meu poder de síntese são
coisas de um autodidata”.
O jornalista Walter Galvani, que foi seu colega e amigo, buscou na literatura a explicação para esse dom.
“Cid era uma pessoa que lia muito Eça de Queiroz e
Machado de Assis. Acho que ele aprendeu muito por

aí. Seu poder de concisão era incrível. Ele fazia coisa
pequena, um artigo pequeno, mas aparecia tudo”.
Ruy Carlos Ostermann foi outro que não poupou elogios por ocasião da morte do companheiro do Sala da
Redação: “Com Cid aprendi a caprichar especialmente
no encerramento de qualquer texto – a última impressão é sempre a definitiva, dizia ele – e a levar a sério
nossa profissão como se fosse a mais importante do
mundo”. Ostermann destacou ainda outras qualidades:
“Ele tinha intuições muito ricas, era um bom observador.
Era, sobretudo, uma pessoa identificada com a mística.
Embora torcedor assumido do Internacional, sua coluna
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foi um espaço crítico, contraditório, muito rico e de uma
ótica muito dura. Era implacável na contemplação do Internacional e também de outros assuntos”.
Convidado a um programa de televisão no Rio, diante das referências feitas pelos demais participantesao
seu belo texto e pelo que representa para a crônica
esportiva do Rio Grande do Sul, Ostermann, com humildade, respondeu: “Vocês falam isso porque não conheceram o Cid Pinheiro Cabral”. Reconhecimento que
dispensa qualquer explicação.

Até a véspera da morte
Cid sempre foi dedicado à profissão. Nunca quis
se aposentar. Dizia que seu sonho era morrer trabalhando. E foi o que aconteceu. Faleceu no dia 6 de setembro de 1983, deixando já redigida parte da coluna
do dia seguinte. Naquela data, Zero Hora deixou o
espaço de Cid inteiramente embranco, apenas com o
título no alto e o nome dele embaixo. Paulo Sant´Ana,
sob o título Fim da aventura, escreveu: “Morreu Cid,
o mais antigo e ousado de todos os aventureiros. Ele
sentiu-se mal na Redação, indo depois para o hospital. Lindo, o velho morreu na luta”.
Há 20 anos, no dia 22 de setembro de 1997, Porto Alegre,através da Câmara de Vereadores, homenageou seu maior cronista esportivo, inaugurando a
Praça Cid Pinheiro Cabral, esquina das avenidas Erico Verissimo e José de Alencar, em frente ao Largo
do Papa, entre os estádios Beira-Rio e Olímpico, na
época sede do Grêmio Porto-Alegrense.Durante a cerimônia no local, o autor do projeto, o gremista Paulo
Sant´Ana, declarou: “O Cid não morreu, sobrevive nas
árvores da nossa terra, assim como sobrevivem as
jogadas do Tesourinha e do Airton”.
O S. C. Internacional também reverenciou a memória de seu fiel admirador, dando na ocasião seu nome
à Sala de Imprensado Beira-Rio. Com as remodelações
do estádio para a Copa de 2014, este espaço foi trans54 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

formado em Centro de Imprensa, que acabou, mais
recentemente, recebendo o nome de Mário Sérgio,
ex-jogador e ex-técnico do clube, falecido no acidente
do avião que transportava a delegação da Chapecoense, na Colômbia. A placa com o nome de Cid Pinheiro
Cabral aparece agora na porta do pequeno auditório
destinado às entrevistas coletivas.

Testemunhos
e lembranças
Por ocasião da morte de Cid Pinheiro Cabral, em 6 de
setembro de 1983, vários de seus ex-colegas, familiares e ex-dirigentes do Internacional divulgaram seus
depoimentos na imprensa.
“Foi uma época em que, menos por deficiências pessoais do que por tradição, o texto esportivo era o paraíso do lugar-comum e da frase feita. O Cid era diferente. Escrevia limpo, conseguia a façanha de escrever
com clareza e simplicidade e, ao mesmo tempo, com
estilo. Foi o primeiro cronista gaúcho que a gente lia,
não só para saber a sua opinião e as novidades, mas
pelo prazer da leitura”
- Luis Fernando Verissimo, escritor
“Um velho cronista que escrevia português no tempo
em que ao seu redor se massacravam frases e ideias.”
- Ruy Carlos Ostermann, jornalista
“Com Cid aprendi a caprichar especialmente no encerramento de qualquer texto – ‘A última impressão
é sempre definitiva’, ele dizia – e a levar a sério a
nossa profissão, como se fosse a mais importante do
mundo. Lembro de 1970, o Cid no México e um grupo

de jovens na retaguarda e lembro a sua indignação na
volta, vendo a sua coluna, em que um de nós havia deixado passar o texto na íntegra, inclusive o BIP no fim
de cada parágrafo significando um ponto codificado.”
- Cláudio Dienstmann, jornalista
“Ele escrevia o melhor texto que eu já li, depois de Miguel de Cervantes.” – Cláudio Cabral, radialista e filho
(já falecido)
“O Cid era colorado e conhecido como o papa dos
cronistas. Ele sentava e dizia: ‘Eu vou escrever a favor
do Internacional porque está todo mundo escrevendo
contra’”.
- Athaide Ferreira, jornalista
“Ele tomou os talentos que recebeu de Deus e soube
valorizá-los. O esporte deve servir para unir as pessoas, e Cid trabalhou toda a vida nesse sentido.” - Monsenhor Augusto Dalvit,
ex-capelão do Internacional
“Fecho mais uma vez o meu baú de recordações (depois de lembrar do colega Justino Martins) comovido
e conformado. Quando e para quem terei de voltar a
abri-lo novamente? Pois agora estou abrindo outra
vez, revendo fotos e coberturas de Copas do Mundo
em que Cid aparece.”
- Flávio Alcaraz Gomes, jornalista
“Para o Rio Grande do Sul, Cid Pinheiro Cabral não era
apenas um cronista consagrado. Ele integrava uma família conhecida e respeitada e deu seu depoimento
diariamente com inteligência e talento. Sua lembrança
permanecerá para sempre entre nós.” –
- Maurício Sirotsky Sobrinho,
ex-presidente da RBS
“Ele nunca quis se aposentar, abandonar a profissão.
Dizia que seu sonho era morrer trabalhando.”
- Lélia Cabral, esposa

Caderno de memórias

“Tem coisas que Deus dá e a gente vai descobrir
quando tem que usá-las: a minha cultura e o meu
poder de síntese são coisas de um autodidata.”
			
“Até escrevi coisas com as quais
depois nem eu concordava.”
			
“Eu passei 34 anos sem dizer que era colorado:
sempre confiei na inteligência dos leitores.”
				
Em futebol sou como São Tomé: gosto de
primeiro ver para depois crer.”
“Um sujeito que é político tem que ter dois eus.”
			
“O jogador mais espetacular que vi foi o Leônidas,
mas ele não teve aquele total do Pelé.”
		
		
“Sempre tive relação na minha vida com o número 5:
nasci num dia 5 do quinto mês do ano, numa quintafeira, às 5 horas da manhã e me casei num dia 5 do
quinto mês do ano.”
(Cid foi levado ao hospital em 5 de setembro).
Cid Pinheiro Cabral foi casado com Lélia Cabral e teve quatro filhos: Cláudio, Roberto,
Odete e Clarice Maria, dois legítimos e dois
de criação.
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O Rei do Furo
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Uma das figuras mais
curiosas e interessantes que o
jornalismo gaúcho produziu,
entre as décadas de trinta e
setenta do século passado, tem um
nome: Edison Pires (1912-1973).
Conhecido também como o Rei
do Furo. Era chamado ainda
pelos colegas de Baixinho. Sua
altura não alcançava um metro e
sessenta. De pouca escolaridade
(ele mesmo confessou ter chegado
apenas até o 5o. livro), destacouse, no entanto, como um dos mais
perspicazes e ágeis repórteres
esportivos da imprensa riograndense.

N

ascido em Pelotas, em 24 de abril
de 1912, Edison Pires veio cedo
para Porto Alegre. Sua aproximação com o jornalismo se deu em
função da profissão do pai, Valdemar Gonçalves Pires, que era linotipista do jornal A Federação e, mais
tarde, em 1926, fundou seu próprio jornal, a Semana
Esportiva, onde Edison, ainda adolescente, começou a praticar, trazendo informações dos treinos das
equipes de futebol.
A primeira experiência profissional só veio mais tarde, no vespertino Última Hora (que circulou entre as
décadas de 1920 e 1930), dirigido por Fernando Barreto e Lourival Cunha. Foi nessa época também que
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ele buscou realizar-se em outra profissão, estranha
para quem já se exercitava na área intelectual: passou
a se dedicar ao boxe. Lutou pelo Carpentier Country
Club, chegando a ser campeão de peso-mosca, no
auge desse esporte em Porto Alegre. Confessou que
batia bem com a esquerda, mas perdeu o título para o
uruguaio Kid Quindim. Foi num ringue que o jornalista
Amaro Júnior o conheceu e levou para trabalhar na
Rádio Gaúcha, que funcionava no bairro Moinhos de
Vento. Lá permaneceu de 1936 a 1952.

Rabiscos e mancadas

			

Edison começou como rádio-escuta. Amaro Júnior,
que viria a ser depois um dos mais destacados cronistas esportivos do jornais da Caldas Júnior, contou,
anos mais tarde, que o seu contratado era bom na
função. Só que o material que lhe passava vinha “nuns
rabiscos incríveis, mas acabei me acostumando com
aquilo e os lia direto, sem passar a limpo”.
Foi na condição de plantão de uma jornada esportiva que Edison Pires protagonizou algumas de suas
famosas mancadas, que hoje fazem parte do folclore
do rádio gaúcho. Cândido Norberto (1926-2009) narrava um jogo de futebol e o “Baixinho”, no plantão,
insistia em chamar:
- Alô Cândio... Alô Cândio...(ele não pronunciava o
nome de forma completa)
- Um momentinho... (e Cândido continuava narrando
o jogo)
Dali a pouco, ele de novo:
- Alô Cândio... Alô Cândio...
- Sim, Edison...
- á passou um minutinho?
Em outra oportunidade, o plantonista, que devia ter
retornado de um almoço regado a algo mais, faz sua
costumeira intervenção:
- Alô Cândio...
- Fala, Edison...

Foto: Arquivo pessoal de Nelson Moura

Edison Pires, ao lado do jornalista Nelson Moura (de óculos), entrevistando o técnico do Flamengo,
o paraguaio Fleitas Solich (1900-1984), no aeroporto Salgado Filho, em meados da década de 1950

- Na Bombonera, pelo campeonato argentino, Boca
um, Júniors zero. Informou “Grama” (saiu assim o
nome da marca da cerveja patrocinadora).
Estas e muitas outras histórias e revelações se encontram na longa reportagem “O Rei do Furo”, que
o jornalista Cláudio Dienstmann publicou na Folha da
Manhã (1969-1980) no dia 1o. de novembro de 1972.
O trabalho conquistou o primeiro lugar do Prêmio ARI
de Jornalismo, na categoria reportagem esportiva, e
serviu de base para o presente perfil de Edison Pires.
			

O grande salto

Depois da passagem pelos microfones, onde também se transformou no primeiro rádio-repórter de

campo em jogos de futebol, Edison Pires ingressou na
poderosa Cia. Caldas Júnior, aos 37 anos de idade. Foi
no dia 15 de setembro de 1949, data da fundação da
Folha da Tarde Esportiva. Foi ali que realmente teve
início sua ascensão profissional, como repórter vivo,
furungador, que não tinha hora para trabalhar. Não
era bom de texto. Sua redação sofrível tinha sempre
que passar por outras mãos, mas as informações exclusivas que trazia dos campos e dos bastidores do
futebol compensavam as deficiências formais.
Ficou famosa a cobertura que fez de uma reunião
secreta dos dirigentes da Federação Gaúcha de Futebol (então Federação Rio-Grandense de Futebol),
localizada na Rua da Praia, nos altos da antiga Casa
Victor, hoje livraria Paulinas. Miúdo, não teve dificuldade – segundo a sua versão - de esconder-se debaixo
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da mesa coberta por uma grande toalha rendada. Dali
ouviu e anotou o que mais interessava. No dia seguinte, quando tudo apareceu nas páginas do jornal, quase
saiu briga entre os diretores. Era um acusando o outro
de ter revelado o que era para ser mantido em sigilo.
Foi aí que Edison Pires se transformou no “Rei do
Furo”. O apelido o acompanhou até a morte, em 26
de maio de 1973, e pelo qual continua a ser lembrado ainda hoje por todos aqueles que com ele conviveram profissionalmente.
			

Façanhas na ponte aérea
Edison Pires foi um repórter que viajou muito, principalmente pelos países da América do Sul. Costumava dizer que gostava muito da “ponte aérea”, quando
dava seus principais furos. Entenda-se “ponte aérea”
como o sistema que utilizava para mandar seu material aos jornais. Na época, por economia, as empresas
autorizavam telegramas do exterior de no máximo 50
palavras. Era a síntese da síntese.
Mas Edison, para salvar seu prestígio, enviava reportagens e fotografias tiradas por ele mesmo pelas
precárias linhas aéreas de então. Isso o transformou
num verdadeiro rato de aeroporto, conforme relato de
Cláudio Dienstmann. Certa vez a seleção brasileira jogava em Buenos Aires, e avião para Porto Alegre só na
segunda-feira. Foi quando o enviado da Caldas Júnior
recebeu um telegrama do secretário da Folha da Tarde,
Adil Borges Fortes: “Queremos reportagem e fotos do
jogo aqui na manhã de sábado para a edição do dia”.
Edison se desesperou. O que fazer? Lembrou-se
então que havia um vôo de Buenos Aires a Montevidéu,
na noite de sexta, com conexão com outro que seguia
para Porto Alegre. Por telefone avisou o correspondente na capital uruguaia e estabeleceu a ponte aérea.
Acabou furando a Última Hora e o Diário de Notícias
que só deram a matéria na terça-feira. Na época, os
matutinos não circulavam na segunda-feira. Em 1952,
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conseguiu a façanha de mandar material de Frankfurt,
onde o Grêmio jogou, em apenas um dia.
Como viajava muito, Edison tinha seus contatos,
não só entre as tripulações dos aviões como entre o
pessoal dos aeroportos. Mesmo assim, confessou ele,
“às vezes tinha que chorar, implorar, dizer que meu
emprego dependia da chegada daquele material. Até o
pessoal da FAB, que era proibido de fazer tais favores,
se compadecia e colaborava”.
Talvez por ter sido boxista, nosso Rei do Furo utilizava às vezes com os colegas, em suas viagens, de
expedientes não muito ortodoxos, o que se poderia
chamar de golpes baixos. Durante a Copa do Mundo
de 66, ele recebeu uma única incumbência: ficar de
plantão no aeroporto do Galeão para receber o material que os enviados especiais remetiam da Inglaterra
e repassar os envelopes da Caldas Júnior para os vôos
que seguiam bem cedo para Porto Alegre. Como esse
sistema e alguma malandragem, chegou a furar os
próprios jornais cariocas.
Conforme relatou a Cláudio Dienstmann, como nem
todos tinham como ele a disposição de ficar acordado
durante as madrugadas no aeroporto, algumas vezes
surripiava material alheio. “Guerra é guerra .Se eu não
roubasse, podiam roubar o meu”, justificava-se, já
aposentado, o velho guerreiro.
Na entrevista da Folha da Manhã, em 1972, Edison
Pires deixou registrado:
- Hoje, o furo não é a mesma coisa. Não vou dizer
que não existe, mas os tempos mudaram. Já não é a
luta de cronista contra outro, mas de equipes inteiras
contra outras equipes. Existem repórteres para cada
clube, fazendo o setor, outros para a escuta. De modo
que, quando se leva um furo, a responsabilidade pode
ser dividida, não é tão terrível. No estrangeiro, agora
é fácil, há telefotos e telex, que já não exigem tanta ginástica nos aeroportos, embora ainda existam ladrões
de material de imprensa. Mas eu estou feliz. No meu
tempo era diferente. Eu cumpri minha missão.
Nem sempre, porém, a nosso herói obteve vitórias

Foto: Alfonso Abraham / Correio do Povo

Golpes baixos
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ou levou vantagem em sua agitada carreira profissional. Deixou também no seu acervo da façanhas algumas mancadas. A que mais o envergonhou e quase o
fez perder o emprego aconteceu em Bento Gonçalves.
Jogando contra o Esportivo, quando o Grêmio fez um
quarto gol, Edison conta que baixou por instantes os
olhos para conferir o horário e registrar o lance na sua
planilha de anotações. Ao voltar os olhos para o gramado, o jogo já tinha sido reiniciado. E logo em seguida
terminou. Para ele, o resultado tinha sido 4 a 1. E foi
esse o resultado que passou em seguida para a Rádio Guaíba. Na verdade, fora 3 a 1, porque o árbitro
anula aquele gol. “O Major (Arlindo Pasqualini, diretor
da emissora) podia até me ter posto para rua. Mas foi
compreensivo”, relembrou.
		
Treinador
e empresário
Edison Pires, além de jornalismo, fez de tudo um
pouco dentro do futebol. Foi até técnico e empresário.
Começou treinando a equipe juvenil do Mont´Serrat,
um clube de várzea de Porto Alegre. Depois, foi para
os juvenis do Grêmio, onde, segundo ele, até pagava
passagens de bonde para os garotos pobres. Chegou
mesmo a trabalhar com a equipe tricolor titular, depois que esta levou uma goleada do Esperança, de
Hamburgo Velho. Ele conta como foi esta curtíssima
experiência:
- Houve um jogo revanche, e eu peguei o time. O
goleiro do Esperança, o Caneco, jogava de boné. Na
cobrança de um escanteio, mandei um atacante meu
puxar o boné na cara dele. Um outro fez o gol. O presidente do Grêmio, Balbino Ermida, achou que aquilo era
molecagem, e quando descobriu que a idéia tinha sido
minha, encerrou minha carreira de treinador.
Relembrando seu passado, o Rei do Furo também
relatou que chegou a atuar como uma espécie de empresário, sem largar a crônica esportiva. Disse que foi
ele quem levou o goleiro Sérgio Moacir para o Grêmio,
62 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

na década de 50. A princípio, o jogador não queria ir
porque se considerava muito baixo para a posição. O
treinador da época, Frazão de Lima, achava uma loucura colocar um garoto franzino no lugar do Edmundo,
o goleiro titular. Sérgio então foi para o Floriano, de
Novo Hamburgo. Só depois que defendeu dois pênaltes num jogo de várzea é que foi para o Olímpico.
Anos mais tarde, quando Sérgio Moacir estava dificultando a renovação de contrato, Edison Pires conta
que o presidente Fernando Kroeff o mandou a Buenos
Aires com um cheque em branco, para contratar um
novo goleiro. Foi quando trouxe o argentino Germinaro. Foi também o responsável pela vinda para o Grêmio
do ponteiro Vieira. Mas lembra que o negócio aconteceu por acaso. Viajava para São Paulo quando, devido a um acidente mecânico, o avião teve que parar
em Joinvile. Lá foi convidado para assistir a um jogo e
observar um atacante chamado Juarez (não aquele
que ficou conhecido como o “tanque” do Olímpico),
mas gostou foi de um ponta-esquerda chamado Vi. De
volta a Porto Alegre, recomendou-o ao Grêmio que o
contratou. Quando o jogador chegou, alguns torcedores faziam brincavam, dizendo: “Um cara com esse
nome... Já Vi tudo...”
Embora tivesse amigos em todos os clube, Edison
sempre se identificou mais com o Grêmio, mas garantia
que nunca foi um torcedor. Houve época em que dirigentes do Internacional chegaram a afirmar que ele
recebia dinheiro do Grêmio. Foi feita até uma investigação contábil e nada ficou provado. “Ganhei fama
de gremista porque costumava chegar ao presidente
e perguntava ´como vai o nosso clube´? Mas eu fazia
isso com os outros também”, garantiu o Baixinho ao
encerrar a carreira.
				

Testemunhos de colegas
Quando da morte de Edison Pires, em 27 de maio
de 1973, o Correio do Povo publicou este registro:

“Foi sempre repórter, repórter a vida inteira. Era a sua
condição e o seu temperamento. Uma existência dedicada à busca da notícia, para transmiti-la sempre que
possível com primazia a seus leitores, garantindo-lhe e
reforçando-lhe o título de que tanto se orgulhava como
profissional, o Rei do Furo.”
José Domingos Varela, que foi editor de esportes do
Correio do Povo por muitos anos, deixou este depoimento sobre Edison Pires:”Era um belíssimo repórter.
Ativo, vivo e que não tinha hora para trabalhar, como
tem que ser um bom profissional. É verdade que não
redigia muito bem. Tinha algumas deficiências nesse
ponto. Mas quando viajava fazia uma cobertura eficientíssima. Mandava uma quantidade incrível de notícias.
Tinha amigos dentro dos clubes, e eram eles que facilitavam os furos. Mas o Edison jamais revelou suas fontes, para não trair os amigos e para continuar dispondo
deles. Eu o conheci desde que era boxeador. Sua vida é
mesmo uma história. Claro que tinha também seus defeitos. Mas era um sujeito muito alegre e brincalhão.”
Antônio Carlos Porto, como cronista da Folha da
Tarde e comentarista da Rádio Guaíba, conviveu muito
com Edison Pires. Sobre ele, falou:” Era esperto, mas
muitas vezes incrivelmente ingênuo. Conheceu o mundo na profissão. Viajou pela Europa, mas era capaz de
fazer as mais tremendas confusões, não sabendo se
Atenas era a capital da Grécia ou da Hungria. Perguntava se açúcar se escrevia com dois “ss” ou com “c”
cedilha. Para ele, Maomé, Confúcio ou Brahma podiam
ser tão-somente marcas de cerveja. Não importa. Edison Pires chegou a Rei do Furo, porque, como muito
pouco jornalista deste país, tinha a intuição do que
era de fato notícia para o público consumidor. Arrancava verdadeiros diamantes brutos de uma simples
informação, que, burilados, transformavam-se nas
manchetes mais gritantes. Durante mais de uma década, foi o maior fabricantes de manchetes esportivas
no Rio Grande do Sul.”
O jornalista Manoel Dias, quando conheceu Edison
Pires atuava em outro veículo, na Última Hora, e mais

de uma vez sentiu a sua força. Mais tarde, trabalharam juntos na Caldas Júnior. Mais tarde, relembrando
o antigo colega, reconheceu que o Baixinho teve uma
brilhante passagem pela imprensa esportiva gaúcha:
“Alegre, brincalhão, amigo de todos, Edison trabalhava
com uma disposição de dar inveja aos jovens focas que
estavam se iniciando na profissão. Quando surgia um
assunto de grande interesse, lá estava ele colhendo os
dados nos seus mínimos detalhes para dar a notícia
em primeiríssima mão. Outra qualidade sua era a imparcialidade. Era bem recebido em todos os grandes
clubes da capital. Com o Grêmio, excursionou à Europa,
visitando vários países. E, mais uma vez, demonstrou
sua enorme capacidade de trabalho e senso jornalístico. Na última vez que o vi, foi numa cama de hospital.
Disse-me que estava contando os dias para voltar ao
trabalho no jornal. Infelizmente, esse seu desejo não
se realizou.”
Benito Giusti, que conviveu com Edison na redação
da Folha da Tarde: “Ele vivia jornalismo 24 horas por
dia, porque sempre sabia tudo em primeira mão. Era
realmente o Rei do Furo.”
Jair Cunha Filho, outro colega, registrou na época:
“Ele chegava na redação e dizia: ‘Tal dia, em tal setor,
vou dar um furo’. E tinha segurança de que a notícia
não ia vazar, apesar de dizer na frente de todo mundo.
Geralmente era matéria importante e bombástica. No
dia da edição, só abria ao editor, tarde da noite. Ele
não dividia a notícia com ninguém. Dava sempre em
primeira mão.”
Athaide Ferreira também deixou esta lembrança do
colega: “O Edison Pires foi um exemplo inigualável no
jornalismo esportivo. Era semialfabetizado, mas tinha
uma capacidade de produção de notícias, de incrível
envolvimento com os jogadores (...). Ele passava dia,
noite e madrugada procurando notícia (...). Dava de
dez a zero em cada repórter em matéria de notícia de
primeira mão. Ele vivia com o futebol na cabeça.”
Edison Pires foi casado com Dejanira Pires e teve
uma filha, Jussara.
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eunice

Jacques
Rigor e elegância
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eunice jacques
Difícil encontrar juntas, num mesmo
profissional da escrita, estas duas
características: rigor e elegância. A
jornalista Eunice Jacques (1943-1997)
cultivouambas e com refinamento.
A primeira aparecia sobretudo no
texto jornalístico, que primava pelo
rigor da investigação, pela exatidão
das palavras e pela objetividade. A
segunda era a parte mais palpável de
suas crônicas semanais, cuja temática
tinha como núcleo preferencial as
coisas do cotidiano de cada um de
nós, quando não se elevava até o
estágio superior dos sonhos. Em
síntese, uma jornalista de talento,
uma cronista sensível, para ficarmos
apenas na dualidade mais perceptível
de sua personalidade. No fundo, ela
era, de fato, múltipla, como veremos
mais adiante nas manifestações de
muitos de seus ex-colegas.

Natural de Bagé, Eunice
cursou jornalismo pela UFRGS
e antes de concluir o curso,
inicou em seu primeiro
emprego, como repórter da
Revista do Globo
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U

ma das presenças mais fortes na imprensa gaúcha das últimas décadas
do século passado, Eunice Jacques
cumpriu uma trajetória de vida relativamente curta, eis que veio a falecer aos 54 anos, em
plena atividade. Um período de existência útil rico, mas
reconhecidamente insuficiente diante do repertório de
realizações possíveis de que ainda dispunha.

Foto: Carlos Rodrigues / ZH

eunice jacques

Síntese da carreira
Nascida em Bagé, em 4 de janeiro de 1943, Eunice
era filha da professora aposentada Lacy Baltazar da
Silva Jacques e do ferroviário Israel Felippsen Jacques.
Passou a infância em Montenegro, ao lado dos irmãos
Moacir, Eurico e Pedro. Estudiosa, aos 17 anos, pediu
para estudar interna no Colégio São José, em São Leopoldo. Mais tarde, morou nos Estados Unidos como
integrante de um programa de intercâmbio estudantil.
De volta ao Brasil, fixou-se em Porto Alegre para seguir o curso de jornalismo na Ufrgs.
No início da década de 1960, antes de concluir o
curso acadêmico, já obteve seu primeiro emprego.
Convidada e tendo superado com destaque um teste
profissional, começou a trabalhar como repórter na
Revista do Globo (1929-1967), da família Bertaso.
Em 1967, depois de uma breve passagem pela
Folha da Tarde (1936-1984), ingressou na sucursal
gaúcha do Jornal do Brasil, superando em pequeno
concurso vários outros candidatos à vaga. Combinando habilidade na apuração de informações e talento na
redação de textos, Eunice logo se destacou como um
dos melhores profissionais do jornalismo do Rio Grande do Sul.
Com a carreira em ascensão, em 1979 ingressou
em Zero Hora como repórter especial. Passou depois
a editora de economia e, posteriormente, de variedades. No passo seguinte, chefiou, durante nove anos, a
editoria de Opinião do jornal, colaborando ainda como
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Eunice ingressou na Zero Hora em
1979, onde permaneceu por 22 anos

cronista semanal do Segundo Caderno. Neste período,
atuou também como coordenadora-geral do Programa de Jornalismo Aplicado da RBS. Foi igualmente professora de técnica de redação na Faculdade dos Meios
de Comunicação da PUCRS (Famecos). Participou ainda do programa de debates Ponto de Vista, na TVCom.
Faleceu de câncer no dia 12 de março de 1997.
Deixou cinco livros publicados: Um duende na calçada (crônicas), CLT Editora, 1993; Para bem-te-ver
(crônicas), Sulina/AGE, 1995; O anjo distraído (infantil), Moderna, 1996; Lucinha quer-não-quer(infantil), FTD, 1996; Partilhando histórias (crônicas),
AGE Editora, 1997.

Com a condessa Pereira
Carneiro, da JB. Embaixo,
com a mãe, Glaci

Autora de cinco livros,
sendo dois de
literatura infantil,
Eunice tinha paixão
e vocação pela
palavra escrita
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A opinião
dos colegas
Nos quatro veículos de imprensa por onde passou, Eunice Jacques deixou sinais inconfundíveis de seu talento profissional, cuja característica mais marcante era a
qualidade do seu texto. A seguir, algumas manifestações, em sua maioria externadas quando da morte da
jornalista, no dia 12 de março de 1997.
“Repórter de exceção, que dominava a língua com maestria e elegância. A marca de seu talento não fica gravada apenas nos textos que ela assinou em centenas
de reportagens, artigos, crônicas e livros. Seu brilho
esteve em muitos editoriais que expressam as opiniões
da RBS em seus veículos, tornando-os mais eloquentes. Ela foi importante para que Zero Hora conquistasse, em 1994, pela série de editoriais sobre corrupção
no governo Collor, seu primeiro grande prêmio internacional – o Prêmio Opinião, da Sociedade Interamericana de Imprensa.”
-Lauro Schirmer (1928-2009),
na época, Diretor de Redação de ZH
“Excepcional texto, caráter e cultura definiam Eunice
Jacques, que tive a sorte de levar para Zero Hora. Foi
ela quem imprimiu novo estilo às grandes reportagens
do jornal, mudou a editoria de economia e consolidou
a área de opinião. Em Florianópolis, onde passei a atuar desde 1992, segui em contato com ela comandando aqui o Curso de Jornalismo Aplicado, aprimorando
novos grupos de jovens. O jornalismo ficou mais pobre
com a sua perda.”
- Carlos Fehlberg,
ex-editor-chefe de ZH
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“Fui estagiário da Eunice na sucursal do JB. O traço
fundamental foi seu rigor profissional, rigor que aparecia nas questões éticas, rigor das palavras. Era preocupada com a exatidão. Por isso, foi uma professora
tão boa – porque encarnava os princípios do jornalismo, como o rigor na apuração, o rigor na frase. A
Eunice foi uma grande pessoa que fez do jornalismo
uma forma da artesanato.”
- Antônio Britto, jornalista e,
na época governador do Estado
“A Eunice foi jornalista por opção. Uma opção definida por uma forte vocação que mostrou durante sua
carreira. De uns anos para cá, transferia suas informações para os novos companheiros do Curso de Jornalismo Aplicado. Teve a oportunidade de exteriorizar
suas opiniões em suas colunas assinadas com o encanto e a qualidade jornalística que a caracterizaram.”
Jayme Sirotsky, na época, presidente
do Conselho de Administração da RBS

“Um dia, Eunice escreveu sobre a extraordinária sensação de abrir o jornal a cada manhã sabendo que,
em alguma página ou mesmo numa simples legenda,
haveria algo de sua autoria. Compartilhei com ela essa
sensação durante seis anos na sucursal do Jornal
do Brasil e outros 12 na redação de Zero Hora. Mas
nunca consegui descrevê-la tão bem como ela o fez.
Hoje, cada vez que abro o jornal, sinto duplo orgulho
ao identificar alguma coisa minha e ao perceber que
nos meus textos e nos de tantos outros companheiros,
Eunice continua presente, pelas lições que nos deu e
pelo exemplo de profissionalismo que nos deixou.”
-Nilson Souza, editor de Opinião de ZH
“Tive pouco contato com a Eunice fora dos ambientes
do nosso trabalho, mas acho que o que ela era na
profissão a definia. No caso (raro), da Eunice, a eficiência profissional, o relacionamento com os colegas

e até o talento eram decorrências diretas do caráter,
do seu jeito direto de ser em qualquer circunstância.
Não entrei mais na sala de editorialista de ZH depois
que recebi, lá, como um soco no peito, a notícia da sua
morte. Talvez eu esteja tentando preservar a ideia de
que, quando voltar de novo, a encontrarei, e ela me
receberá com o ‘Àí, garoto!’ de sempre.”
- Luis Fernando Veríssimo
“Sua disposição para a convivência não destoava de
sua inclinação para a privacidade. Há vidas exclusivas,
que se pertencem sem egoísmo. Por vezes, em trechos
esparsos de conversa, deixava entrever traços de seu
cotidiano, em seguida represados com recato. Pois
o estuário natural de cada contida confidência eram
suas crônicas. Nestas, seus mais secretos pensamentos ganhavam voz e ritmo. Transfigurando-se em arte,
tornavam-se o som de sua alma, a tradução de sua
humanidade. É assim que Eunice sobreviverá em todos
nós, seus amigos: nas palavras, frases, textos em que
repartiu conosco seu coração e seu talento.”
- Liberato Vieira da Cunha,
de uma crônica em ZH
“Há a garotinha do Interior, primeiro em Bagé e depois em Montenegro, que a dureza da vida profissional escondia. Mas, aos poucos – graças a Deus -, a
moleca travessa foi-se manifestando. Primeiro nas
crônicas semanais, depois nos livros escritos para
crianças. É gratificante conviver com o Anjo Distraído,
a tartaruga Tuga ou Lucinha quer-não-quer. São os
personagens que estão aí, enquanto Eunice Jacques,
menina esperta, toma cafezinho e como quindim com
a doçura de sempre.”
Carlos Urbim (1948-2015), jornalista,
escritor

“Mil vezes visitei Eunice em sua mesa de trabalho
para trocarmos ideias e frequentemente pedir suas

sensatas opiniões. Ficava fascinada pela atmosfera
que criava em sua volta. Junto à frieza do terminal,
lá estavam um peso de papeis na forma da cabeça
de um cão e a alegre margarida de madeira, como
ícones de seu amor pelos animais e pela natureza
em flor. Os dois objetos pareciam animados diante
dos olhos da jornalista e da poeta que enfrentava
seu cotidiano.”
- Célia Ribeiro, jornalista
“Na escrita diária que persegue o fato, que fixa um instante ou que capta em poucas linhas os sentimentos,
no editorial e na reportagem, Eunice Jacques soube
usar as palavras. Sabia que, “na indiferença, as palavras se tornam desnecessárias. No ódio, ficam secas,
sibilinas. E, no amor, sempre são insuficientes” (Sobre
Palavras). A atenção ao múltiplo sentido, ao efeito e à
força das palavras a identifica como cronista.”
-Tania Franco Carvalhal
(1943-2011), professora e escritora
“Foi o melhor texto que passou pelo Jornal do Brasil
em Porto Alegre. Esta característica a classificou em
primeiríssimo lugar no pequeno concurso a que se
submeteu para ingresso na sucursal do JB, superando vários outros candidatos. Foi avaliador o experiente
Abdias Silva. Eunice Jacques, uma excelente repórter,
uma profissional aplicada e uma colega simpática.”
-Lucídio Castello Branco,
ex-diretor da sucursal do JB
“Recordo a coragem que a então estagiária de reportagem no JB demonstrou na cobertura de um conflito
entre policiais e estudantes durante uma passeata de
resistência ao governo militar. Enquanto a polícia avançava sobre os manifestantes, Eunice postou-se em meio
ao enfrentamento para acompanha-lo mais de perto.”
- Carlos Alberto Kolecza, jornalista
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“A tarefa que mais a gratificou nos 18 anos em que
atuou na empresa foi, certamente, dirigir o Curso de
Jornalismo Aplicado da RBS, no Rio Grande do Sul e
em Santa Catarina. Eu me sentia contagiado com o seu
entusiasmo de falar nos jovens, de relatar os progressos de cada turma e de vibrar cada vez que um aluno
começava a trabalhar. Ela nos deixa, acima até mesmo
das relações de amizade, essa inesquecível lição de
profissionalismo.”
-Marcos Dvoskin, ex-executivo da RBS
“O que me chamava a atenção na Eunice era a combinação de doçura e eficiência, ternura e firmeza. Tinha
um grande talento jornalístico com uma dose alta de
simplicidade e empatia.”
-Moacyr Scliar (1937-2011),
escritor e médico
“Eunice, inteligente, perspicaz, dotada de uma grande
sensibilidade. Competente como jornalista e como professora universitária (lecionou técnica de redação na
PUC), exigia sempre de seus alunos um desempenho
máximo. Generosa, amava os animais, especialmente
os gatos a fascinavam. tratava-os como pessoas, com
carinho e afeto. A última vez que nos vimos, prometemos: ‘Vamos nos encontrar para pôr os assuntos em
dia’. Esse encontro, lamento, jamais aconteceu.”
-Vera Ferreira
“No início da década de 1960, quando secretariava a
Revista do Globo, precisando de mais um repórter, fui
até a Faculdade de Jornalismo da Ufrgs. Conversando
com a turma do último semestre, uma aluna, em especial, logo me chamou a atenção. Era Eunice Jacques.
Convidada, passou com brilho por um teste de redação
e começou a trabalhar com um entusiasmo exemplar.
Foi seu primeiro emprego. Dali partiu, meses depois,
para voos mais altos.”
- Antônio Goulart, jornalista
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Eunice, nome de praça
No dia 5 de janeiro de 1998, numa iniciativa da vereadora Sônia Santos, uma praça em Porto Alegre foi
inaugurada com o nome de Eunice Jacques. O jornal
Zero Hora, em sua edição do dia seguinte, publicou
a seguinte nota: “Uma extensa área verde no morro Teresópolis ganhou ontem o nome da jornalista e
escritora Eunice Jacques, que morreu de câncer em
12 de março do ano passado. A praça, que fica na
Rua Fernando Osório, próximo ao número 745, é uma
amostra da mata nativa encravada no meio de Porto
Alegre com vista para parte da cidade e para o Guaíba. Ontem pela manhã, dia em que Eunice completaria
55 anos de idade, amigos e parentes da jornalista se
reuniram para a inauguração da nova praça. ‘O lugar
é a cara dela. É um mirante para a cidade de que
ela tanto gostava’, disse, emocionado, Pedro Jacques,
irmão mais novo de Eunice.” A placa foi descerrada
por Glaci Jacques, mãe de Eunice, e pela vereadora
proponente da homenagem.

Navio dos sonhos
Terei hoje já chegado ao mar. Está bem, eu sei, estou atrasada. Mas o que posso fazer? Não
tenho a compulsão pela freeway, ao contrário. Sou por demais comodista para enfrenta engarrafamentos e depois... Depois, sei lá. Para que se precisa explicação de qualquer minúcia?
As férias estão começando e me lancei ao mar. Este mesmo que, por achar gelado, raramente
deixo que me envolva. Mas é este o mar cujo horizonte procuro pensando no que está mais
adiante, no navio que singra em águas que não vislumbro, e no camarote que habitaria, nas
suas escotilhas, no gingado que faria pelo balanças nas ondas, no capitão empertigado com seu
uniforme branco, no mugido sempre triste do apito de um navio. Porque ele berra adeeeeeus.
Vou para o mar aqui tão perto e queria navegar até bem longe. Compraria ingressos para
chegar à ilha de Malta, lá no meio do Mediterrâneo. Sei que há um cais de pedras lisas e uma
história tão bonita honrando Santa Catarina. A santa padroeira de uma terra tão vizinha tem
uma igreja de séculos lá na ilha de Malta.
No navio que me levaria a Malta e à outra ilha que lhe apega, me vestiria de fada para a noite
das fantasias. Mas, eu juro, embora fosse roupa fantasiosa, seria de alguma forma verdadeiro
condão. E com ele haveria de tocar, bem de leve, na cabeça do suboficial que se transformaria
numa baleia de gravata borboletas. E ao tocar no ombro do capelão, ele viraria um peixe-voador verde e cinzento, a entoar aleluia sobre o convés. Nas toucas das camareiras o toque do
meu condão as transformaria em cisnes maravilhosos, brancos e de cor pérola, e dançariam um
pas-de-trois por todos os corredores. E de novo usaria o condão para que surgisse um arrecife
com serias cantando o canto azul do mar.
Antes de jogar a vara mágica ao oceano por dela não ter precisão, faria com que meu navio não
gritasse seu apito triste: seria um soar alegre, aquele que marca a volta e o chegar.
(Última crônica escrita por Eunice Jacques, publicada em Zero Hora no dia 24
de fevereiro de l997, duas semanas antes de morrer).
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Flávio

Alcaraz
Gomes
Acima de tudo,
repórter
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flávio alcaraz gomes
Considerado um dos mais completos
jornalistas gaúchos, Flávio Alcaraz
Gomes (1927-2011) destacou-se pela
paixão com que exerceu a profissão,
pela ousadia com que encarava todas
as tarefas e pelo espírito de liderança.
Com uma trajetória de mais de 60
anos na imprensa, onde começou
como revisor, pode-se dizer que
passou por todos os estágios do ofício,
encerrando a vida como um moderno
multimídia, presente em jornal, rádio,
televisão e internet.

D

esde o início, foi acima de tudo um
repórter, participou de grandes
eventos, nacionais e internacionais; atuou como correspondente
de guerra; assinou uma coluna diária no Correio do
Povo; foi um dos fundadores da Rádio Guaíba, onde
criou e comandou, entre outros, os programas Agora
e Guerrilheiros da Notícia, este apresentado depois
na TV Guaíba e, nos últimos anos, na TV Pampa. Teve
passagem pela Rádio Gaúcha e Zero Hora. Em síntese,
foi um dos jornalistas mais lidos e uma das vozes mais
ouvidas no Rio Grande do Sul, fez coberturas jornalísticas históricas e publicou livros narrando suas vivências profissionais.
De certa forma, a ligação de Flávio com a imprensa vem de família. Seu avô, Joaquim Alcaraz (falecido
em 1930), era dono de um estaleiro em Porto Alegre
e ajudou na estruturação inicial do Correio do Povo,
financiando a compra de uma Marinoni, a mais moderna rotativa da época, que permitiu que o jornal se
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destacasse como o de maior qualidade do Rio Grande
do Sul. Quando o fundador da empresa, Francisco Antonio Vieira Caldas Júnior, seu cunhado, morreu, em
1913, Joaquim Alcaraz assumiu o controle do jornal,
para entregá-lo depois ao sobrinho Breno Caldas. O
pai de Flávio, Alcides de Oliveira Gomes, foi um dos
diretores da casa, cuidou da publicidade da Folha da
Tarde e da circulação do Correio do Povo.

Começou como revisor
Flávio Alcaraz Gomes fez seus estudos secundários no Ginásio Rosário e no Colégio Júlio de Castilhos.
Formou-se em Direito na UFRGS, em 1949, e em Jornalismo na PUC, em 1963. Ingressou na imprensa em
1944, como revisor dos jornais da Caldas Júnior. Em
seguida, foi promovido a repórter da Folha da Tarde.
Em 1950, viaja à França, onde permaneceu dois anos,
estudando e atuando como correspondente. De volta
a Porto Alegre, passou a trabalhar exclusivamente no
Correio do Povo. Em 1957, com a fundação da Rádio
Guaíba, foi convidado para ser seu primeiro diretor comercial. Em 1958, foi à Suécia para cobrir a Copa do
Mundo, com Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Devido a
seus bons relacionamentos e à sua ousadia, conseguiu a façanha de montar um circuito exclusivo para
o Rio Grande do Sul, o que permitiu uma transmissão
pioneira e perfeita dos jogos do Brasil.
A rica e movimentada biografia jornalística de Flávio inclui ainda inúmeras outras atividades. Em 1962,
foi eleito vice-presidente da Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT). Na Cia. Caldas Júnior, exerceu funções de executivo e de repórter
especial, tendo se notabilizado pelas grandes coberturas internacionais. Em 1967, foi correspondente de
guerra no Egito, Israel e Vietnam. Entre 1968 e 1975,
fez a cobertura da Conferência de Paz do Vietnam, da
revolta de maio dos estudantes em Paris, da invasão da Tchecoslováquia, foi correspondente na China,
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Flávio cobriu diversas
guerras, diretamente do
front, como o conflito
Árabe-Israelense, em 1973

acompanhou o lançamento das naves Apolo em Cabo
Kennedy e a guerra de 1973 no Oriente Médio, entre
outros eventos mundiais.
Em 1970, foi eleito presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT), sendo
reeleito em 1972. Envolvido num rumoroso episódio
policial, em 1981, mesmo cumprindo pena no Presídio
Central, Flávio não largou a profissão, passou a atuar
para os veículos da RBS, com uma página semanal em
Zero Hora e um programa diário na Rádio Gaúcha. Escreveu os livros: Morrer por Israel, A Rebelião dos Jovens, Transamazônica, a Redescoberta do Brasil, Um
Repórter na China, Diário de um Repórter (50 anos
sem medo), Prisioneiro 39310, Profissão: Repórter e
Diários de um Repórter (Antes e depois de 2001).

No front das batalhas
O aspecto que mais marcou a carreira de Flávio
Alcaraz Gomes, foi, sem dúvida, sua atuação como correspondente de guerra. Tal como um novo Hemingway,
acompanhou com coragem e de perto muitas batalhas. Enfrentou dificuldades imensas para transmitir
as informações para os seus veículos. Sem as facilidades que a tecnologia oferece hoje, conseguia enviar o
material noticioso, com presteza e qualidade, para os
jornais e a rádio.
Tinha um aguçado faro jornalístico. Em 1967,
quando viajava para visitar, a convite do governo americano, o Vietnam do Sul, em escala no aeroporto de
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Flávio teve o faro, a
curiosidade e a sorte,
que acompanham os
bons repórteres

Flávio Alcaraz foi o nosso ““Hemingway”, cobrindo guerras nas décadas de 60/70
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Especialistas no assunto deduziam que Israel seria
então aniquilado. Depois de analisar o potencial dos
dois exércitos, o israelense e o egípcio, Flávio ousou
escrever antecipadamenteum artigo em que dizia que
“a guerra vai sair e Israel irá vencê-la em operação
relâmpago”. Foi o que aconteceu. Não durou mais que
seis dias. A matéria saiu em manchete na Folha da
Tarde e lhe rendeu, entre outros, o 1º. lugar como reportagem no Prêmio ARI de Jornalismo de 1967.

O repórter aventureiro

te Nasser, do Egito, ordenara um bloqueio do Golfo
de Acaba, o que significaria a asfixia de Israel. Logo
deduziu que uma guerra entre árabes e judeus seria
iminente. Portanto, a notícia estava lá. Conseguiu um
visto e se deslocou para o Cairo. De lá mandou três
matérias diariamente para o Correio do Povo e Folha
da Tarde, além de boletins para a Rádio Guaíba. Foi
um dos poucos jornalistas que teve perguntas respondidas pelo presidente Nasser, numa coletiva de que
participaram 350 repórteres de todo o mundo.
Depois disso, mandou um telegrama cifrado para
o Correio do Povo, dizendo apenas “Sigo Bom Fim”.
Interpretado corretamente como “Sigo para Israel”,
por afinidade com o conhecido bairro porto-alegrense. Pegou um avião e, via Atenas, chegou a TelAviv,
onde encontrou o povo armado. Credenciou-se imediatamente e já no dia seguinte foi para o front de Golan. Contratou um fotógrafo e mandou duas fotos para
Porto Alegre, chegaram na véspera do dia em que a
guerra começou. Foram as primeiras fotos divulgadas
na imprensa do Brasil. A transmissão custou 150 dólares, uma fortuna na época.

Flávio viveu outras experiências marcantes em ambientes de guerra. Num de seus livros e em entrevista
contou como pressentiu que os Estados Unidos seriam
derrotados no Vietnam. Estava num bar em Saigon
e, em conversa com dois soldados americanos, ouviu
deles: “Nós vimos aqui para defender a América, para
defender a democracia, mas não dá. Sabe o que aconteceu? Hoje, nós estávamos transportando caixões de
alumínio com 68 companheiros nossos mortos, e os
vietnamitas riam o tempo todo”. O povo de lá estava
contra a presença americana.
O jornalista mandou por teletipo uma matéria falando
sobre a “hopeless war”, uma guerra sem esperança. O
Estados Unidos estavam com 500 mil homens no Vietnam e perderam a guerra. Flávio disse que, na ocasião,
uma das maiores aventuras de sua carreira foi quando
desceu a bordo do porta-aviões Constellation, o maior
do mundo na época, com 83 mil tonelada. Cinco mil homens e 90 jatos bombardeavam o Vietnam dia e noite.
Na mesma entrevista, Flávio lembrou a vida de repórter aventureiro que passou em outras oportunidades. Na guerra de 1973, no Oriente Médio, esteve
acompanhado do fotógrafo gaúcho Assis Hoffmann,
falecido em 2016. Pegaram dois bombardeios. No primeiro, tinham um refúgio; no segundo, foi em campo
aberto, com as bombas passado por cima. Três jornalistas morreram.
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Trabalho e transpiração
Flávio costumava dizer que ao longo de sua carreira, a estrela da sorte sempre o acompanhou. “Mas,
além da estrela, tem que ter trabalho. 90% de transpiração e 1% de inspiração”, acrescentava. Como exemplo contou que, quando foi a Paris, em 1968, para cobrir a Conferência da Paz, aconteceu a maior revolução
urbana dos tempos modernos, a revolução dos jovens.
E ele estava lá para testemunhar e registrar tudo.
Outro exemplo citado por ele. Em junho de 1970,
quando viajava de automóvel com um filho, de Porto
Alegre a Montevidéu, para buscar sua mulher e uma
filha, ao passar pela fronteira, ouviu a notícia do sequestro pelos tupamaros do cônsul do Brasil no Uruguai, Aloysio Gomide. Deixou o filho num hotel e se
deslocou para a embaixada brasileira, dizendo apenas: “Vou trabalhar”. Entrevistou o embaixador Bastian Pinto e tirou fotos. No dia seguinte, o Correio já
estampava a sua matéria.
Aos novos profissionais, deixou estas recomendações: “Tem que trabalhar, farejar, ler e estudar. A
minha sala é uma bagunça, com livros e recortes de
jornais espalhados. Se tu não te atualizas, tu morres.
E tem que saber idiomas. Tens que obrigatoriamente
dominar o inglês. Eu me defendo em francês, inglês,
italiano e espanhol”.

Resumo de uma carreira

Com o seu colega da Rádio Guaíba
Jorge Alberto Mendes Ribeiro
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No final da entrevista especial ao arquivo Vozes
do Rádio, da Famecos/PUC, Flávio Alcaraz Gomes
deixou uma síntese do que foi sua carreira: “Tempestuosa. Difícil, às vezes. Sempre cheia de esperança. Nunca desisti. Gostaria de dar meu exemplo
para vocês, quando quiserem desistir. Eu tive uma
fatalidade na vida. Cometi um homicídio, fui preso e
condenado a dez anos de cadeia. Fui para o fundo
do cárcere. E ali eu sobrevivi escrevendo. Um belo

dia, estou na minha cela batendo máquina, ouço um
berreiro horrível. Era um preso sendo torturado.
Larguei minha máquina, peguei meu gravador e saí
voando para lá e gravei tudo. Despachei de contrabando a gravação. A Rádio Gaúcha botou no ar. Teve
uma repercussão mundial. Foi notícia de capa em
jornais da França, da Inglaterra, do mundo árabe,
dos Estados Unidos. Mandaram uma repórter americana me entrevistar. Ganhei prêmio de reportagem,
preso (Prêmio ARI, 1983). Consegui transformar um
limão em limonada. Paguei minha dívida com a sociedade e não me entreguei. Essa é a mensagem. Por
pior que possa parecer a situação para vocês, não se
entreguem nunca. E a arma é o teu intelecto. É a tua
crença em ti mesmo. Este depoimento faço questão
de prestar para vocês.”

Com as próprias palavras
Na abertura do seu livro Prisioneiro 39.310 Profissão: Repórter, Flávio Alcaraz Gomes relatou como

ocorreu o crime que vitimou a estudante Maria José
Alberton Silva, no dia 11 de abril de 1976:
”Na madrugada de um domingo de outono, chegando em casa de táxi com minha mulher, nos surpreendemos com uma camioneta na contramão, estacionada defronte ao portão de entrada. Era a parte
mais escura da rua deserta e havia dois vultos em seu
interior. Preocupado, devido a ameaças que vinha recebendo e que me obrigaram a pedir proteção policial,
tratei de fazer minha mulher entrar, enquanto eu me
apressava em abrir a porta, Ela se deixou ficar para
trás e, voltando-se para o motorista, pediu que se
afastasse. O homem retrucou com impropérios. Já no
saguão, peguei uma espingarda que deixava ali quando saíamos de noite, cheguei junto ao carro e disse:
- Sai daí senão eu chamo a polícia!
Ele fez um movimento brusco em direção a sua
porta (na qual a perícia posteriormente assinalou o
risco do cano da arma, deslizando para cima) e houve
uma explosão: um dos dois projéteis havia detonado.
Ouvi então a voz fina do intruso dizer o meu nome e
dar início a minha tragédia:

Flávio participou de encontro com o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1946,
em sua primeira visita ao Rio Grande do Sul após deixar o Catete
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- Flávio, acabaste de matar uma moça!...
Com a arma para baixo e seu cartucho intacto, assisti perplexo ele ligar o motor e afastar-se. Três anos
e quatro meses mais tarde eu era julgado e condenado pelo júri popular.”

Das páginas de um diário
Durante os anos em que esteve detido no Presídio
Central de Porto Alegre, de 26 de junho de 1981 a junho
de 1983, pouco mais de dois anos, Flávio Alcaraz Gomes escreveu um livro em forma de diário. Nele registrou
experiências que jamais sonharia que teria um dia que
vivenciar. Foi também uma maneira que encontrou para
manter a mente ocupada e evitar cair no desespero.
Seu advogado, José Antônio Pinheiro Machado, escreveu numa petição: “Na prisão, (Flávio) evitou obstinadamente a tendência que os reclusos têm ao desânimo,
à prostração e à inutilidade. Impôs-se uma disciplina de
trabalho severa que lhe permitiu produzir uma página
semanal para o jornal Zero Hora, um programa diário
para a Rádio Gaúcha, e escrever um livro. Era a forma
de manter-se vivo: começar tudo de novo, redimindo-se
pelo trabalho durante a clausura. A libertação não estava na Suíça. Nem nas drogas, nem no suicídio. O caminho
da liberdade passava pela Penitenciária.”
No dia 3 de setembro de 1981, Flávio registrou no
seu diário da prisão um dos muitos episódios que viriam
a se constituir no fragmento de uma quase rotina do
meio prisional: “Três e quinze da madrugada. Correria.
Gritos de socorro. Estilhaço de vidro. Uivos. De homens
e do vento. Abro a porta, saio para o corredor deserto. A gritaria vem do primeiro andar. Desço. Dezenas de
presos, quase todos de calção, correm de um lado para
o outro diante da porta da administração com seu vidro
quebrado. Um homem caído de bruços no acesso da escadaria para a térreo. O que é que é. Me responderam
que é o fumo. Maconha. Que todos estão tomados. O
Wilson ficou louco e esfaqueou o Sarará. Onde está o
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A cobertura da
Guerra dos Seis
Dias rendeu a
Flávio o 1º lugar
no Prêmio ARI
de 1967

“Los tres amigos”: Mendes Ribeiro, Cândido Norberto e
Flávio Alcaraz Gomes nas pirâmides de Gizé, em 1963

Wilson? Lá embaixo, apanhando dos tiras. , não ouve
os gritos? E esse aí? Está morto? Que nada. Levou
só umas facadas na bunda, está fazendo fita. Tropelia
escada acima. Já para as baias, vagabundos! Todos
corremos, entro e me tranco. Agora sim que não durmo. Do fundo do corredor, gemidos. De homens ou do
vento? Debaixo da minha janela um gato mia.”
Menos de um ano depois, no dia 23 de março de
1982, uma luz de esperança se acende: “Alcides (o
filho) vem me dar os parabéns: finalmente a minha
sentença transitou hoje em julgado. Por minha vontade e iniciativa em desistir dos recursos, sou um preso
comum, definitivamente condenado. A partir de agora
começo a fazer jus ao serviço externo. Independente
disso, vamos entrar com um pedido de revisão criminal. Uma coisa é certa: cada dia que passa, caminho
para a liberdade. Mais cedo ou mais tarde, um dia em
saio daqui.”
Dias depois, em 27 de março, um registro de como
o ambiente acaba modificando as pessoas: “Só hoje
me dou conta de como estou sendo absorvido pelo
meio. Como os outros colegas todos. Às manhas, faço
os cálculos para saber quantos dias faltam para a
‘guarda boa’ voltar a dar plantão; por quanto tempo
ainda aquele agente corrupto ficará em férias; qual o
horário daquele monitor que não trata os presos como
bichos e lhes dá licença para telefonar. Com os amigos
que vêm me visitar tenho que me cuidar para não usar
a terminologia presidiária.”
Após deixar a prisão, em regime condicional, Flávio
ficou com o nome marcado, e sofreu, de forma velada
e explícita, muitas críticas. Mas, aos poucos, foi dando
a volta por cima e superando as resistências, até retomar o antigo pique profissional, passando a comandar
programas jornalísticos no rádio e na televisão.
Flávio Alcaraz Gomes morreu no dia 5 de abril de
2011, aos 84 anos. Foi casado com Maria Clara Gomes
e teve dois filhos: Alcides e Laura. Esta seguiu a carreira do pai, dando continuidade, durante algum tempo,
ao programa Guerrilheiros da Notícia, na televisão.
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João
Baptista

Aveline
O jornalista ativista
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Na galeria dos jornalistas que ocupam
espaço na história da imprensa do
Rio Grande do Sul, o nome de João
Baptista Aveline (1919-2005) merece
lugar de destaque como figura ímpar,
com a marca da unanimidade nos
meios em que atuou. Encontramos
nele o profissional emérito, o líder
sindical atuante e respeitado, além
do militante político de uma coerência
intocável. Mesmo trabalhando
num regime capitalista, manteve-se
comunista até o fim dos seus 86
anos de vida.

C

olegas que conviveram com João
Aveline nas mais diversas redações e
sindicatos, por ocasião de sua morte
(15 de novembro de 2005), foram
unânimes em destacar suas qualidades e virtudes:
“Escreveu uma trajetória de vida exemplar, também
como cidadão reconhecido pela retidão de caráter e
como pai de família”, registrou Lauro Schirmer (19282009), em Zero Hora.
“Ele era um fora de série, com um carisma incrível
e uma maneira de ser envolvente e cativante. Foi o
guru de várias gerações de jornalistas”, afirmou Carlos Bastos, no Jornal do Comércio.
“Suas possíveis ofensas eram sempre levadas
como brincadeiras, pois ele não sabia brigar com ninguém. Não conheço qualquer pessoa que tivesse tido
uma divergência insuperável com ele. Não via ninguém
em primeiro lugar como adversário, mas como uma
pessoa”, testemunhouAntonio Oliveira, em Versão dos
Jornalistas, órgão do Sindicato dos Jornalistas do RS.
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Militante desde estudante
Antes de se tornar um “jornalista ativista”, como
o classificou o antigo colega Carlos Bastos, Aveline já
revelava a tendência política que marcaria toda a sua
vida. Como estudante do Colégio Júlio de Castilhos, na
década de 1940, junto com o colega e futuro advogado Honório Peres, organizou a União da Juventude
Comunista (UJC). Ambos se tornaram amigos inseparáveis, sempre defendendo os mesmos ideais. Após o
movimento secundarista, passaram para o universitário. Foi iniciativa deles a primeira campanha para os
estudantes porto-alegrenses pagarem 50% do preço
dos ingressos nos cinemas.
João Aveline nasceu em 21 de junho de 1919 na
antiga Rua do Arvoredo, hoje Fernando Machado, no
centro de Porto Alegre. Perdeu o pai aos três anos
e passou a infância com a mãe, um irmão mais moço
e os avós, no bairro São João, onde fez o curso primário. Frequentou o Colégio Militar e terminou o curso clássico no Colégio Júlio de Castilhos. Jovem ainda,
engajou-se na luta contra o nazi-fascismo. Em 1943,
ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB), onde
exerceu cargos diretivos em nível municipal, estadual
e nacional, tendo integrado a Comissão de Ética do
Comitê Central do Partidão. Em 1962, com a divisão
do Partido Comunista em PCdoB (Partido Comunista
do Brasil) e PCB (Partido Comunista Brasileiro), opta
pelo PCB. Sá abandona sigla quando uma parte do PCB
transformou-se em PPS, no início da década de 1990.
Como jornalista e cidadão militante, participou de
todas as campanhas que buscaram colocar o Brasil
como um país independente e soberano, como a do
“Petróleo é nosso”; contra o envio de tropas brasileiras a Coreia; pela Paz Mundial; contra o uso da bomba
atômica; em defesa da indústria nacional; campanha da
Legalidade, em favor da posse de João Goulart; pela
anistia e volta dos exilados e perseguidos políticos do
regime militar; pelas Diretas Já. Em março de 1965,
98 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

foi preso enquanto trabalhava no jornal Zero Hora. A
notícia abalou a redação, mas como um ato de solidariedade e reconhecimento pelo seu trabalho, o proprietário do jornal manteve Aveline no emprego.

Ingresso no jornalismo
Pode-se dizer que, profissionalmente, seu primeiro
contato com jornal foi como “carancho”, uma antiga
designação para revisor substituto. O próprio Avelinecontou, em entrevista à revista Press, que costumava
ficar, com outros colegas sem emprego, na Praça da
Alfândega. “Quando faltava alguém na revisão do Correio do Povo, eles nos chamavam”.
Como jornalista mesmo, no início da década de
1950,começou,depois de uma passagem pela Rádio
Itai, na Tribuna Gaúcha (1946-1958), jornal de orientação comunista, por onde passaram também, entre
outros, os jornalistas José Nelson Gonzalez, Plínio Cabral, Ibsen Pinheiro, Ophir Pinheiro, Norberto Silveira
e Ivo Correia Pires.
Ao assumir a Rádio Gaúcha, em 1957, Maurício Sirotsky Sobrinho convidou Aveline para chefiar o departamento de jornalismo. Foi dele o marco inicial da valorização da notícia na emissora. Em futuro depoimento
ao livro RBS: Da Voz do Poste à Multimídia, o jornalista
fez questão de destacar: “Quando me chamou, é claro
que o Maurício sabia que eu era militante do PCB, mas

Em 1943, Aveline ingressou no
Partido Comunista Brasileiro
(PCB), onde exerceu cargos
diretivos em nível municipal,
estadual e nacional, tendo
integrado a Comissão de Ética
do Comitê Central do Partidão

Foto: Marco Aurélio Couto

Aveline participa de reunião do “Partidão, nos anos 80, com
os camaradas Lauro Hageman, Domingos Todero e Nicanor

Comunista convicto, Aveline visitou a Coréia do Norte em 1995
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isso nunca foi problema. Nem naqueles tempos mais
risonhos, nem depois, nos anos de chumbo, quando eu
era chefe de reportagem de ZH e fui preso pela Polícia
Federal. Não só recebi apoio, como voltei a trabalhar
no jornal, recebido inclusive pessoalmente por ele.”
Na Gaúcha, com a incumbência de enfrentar os noticiosos da Guaíba que iniciava forte com o Correspondente Renner, Aveline montou uma equipe de peso, que
deu impulso ao setor. Dela fizeram parte, entre outros,
Carlos Bastos, João Borges de Souza, João Ferreira, Ivo
Correia Pires, índio Vargas, Paulo Totti, Nilson Guimarães, Floriano Corrêa e, mais tarde, Dilamar Machado.
A realização profissional de João Aveline no jornalismo impresso, que o acompanhou com exclusividade
dali para a frente, começou, na realidade, quando participou, em 1959, da instalação em Porto Alegre de
uma sucursal da Última Hora, de Samuel Weiner, que,
já no ano seguinte, passou a ter uma edição regional
própria. O jornal teve curta duração: de 1960 a 1964.
Nele, Aveline cuidou inicialmente na cobertura dos movimentos sindicais, onde se sentiu bem à vontade e
onde se projetou como um autêntico jornalista ativista.
Em pouco tempo tornou-se um dos líderes da redação,
ocupando posição de chefe de reportagem.
Com o fechamento da UH, o jornalista teve uma
passagem pela revista A Granja, especializada em agricultura e pecuária, que vem sendo editada em Porto
Alegre desde 1945. Manteve também uma coluna no
Jornal do Dia, de orientação católica, sobre rádio, com
o pseudônimo de Zé Antena. Já havia feito o mesmo
na Última Hora, assinando como Antenor Modula. Em
1971, retornou à RBS, para ser incialmente secretário
gráfico de Zero Hora, passando depois a chefe de reportagem. Foi a fase em que o jornal se consolidou e
começou a crescer.
Segundo Lauro Schirmer, que na época dirigia a
redação de ZH, a passagem de Aveline foi marcada
por muitos lances reveladores da sua perspicácia
como jornalista. Um deles aconteceu na madrugada de 30 de junho de 1971, em que ele estava de
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Por iniciativa da Câmara de Vereadores, João
Baptista Aveline empresta seu nome a uma
das ruas da Vila Farrapos, em Porto Alegre.
A entrega a placa ao filho, José Aveline Neto,
ocorreu na sede da ARI. Na foto: os vereadores
João Carlos Nedel, Reginaldo Pujol, Margareth
Moraes , Raul Carrion e João Bosco Vaz, com o
presidente da ARI, João Batista Filho

Ao assumir a Rádio Gaúcha,
em 1957, Maurício Sirotsky
Sobrinho convidou Aveline
para chefiar o departamento
de jornalismo. Foi dele o
marco inicial da valorização
da notícia na emissora.

plantão e recebeu pelo teletipo a notícia de que três
cosmonautas russos haviam morrido no espaço. Imediatamente, mandou parar a rotativa. Naquela hora
já não havia condições de abrir uma matéria especial.
Aveline então decidiu fotografar o próprio texto do
telegrama da agência UPI e estampá-lo na capa do
jornal, com uma nova manchete:Tragédia no espaço, russos morreram. Zero Hora foi o único jornal no
Brasil, naquele dia, a dar a notícia.
		

O militante partidário
Em 1999, João Aveline publicou seu único livro: Macaco preso para interrogatório – Retrato de uma época (AGE Editora), uma coletânea de histórias vividas
por ele ou que delas participou, em sua maioria ligadas à política e à sua atividade profissional. No texto
introdutório, o autor confessa ter passado toda a vida
entre jornalistas e comunistas. No tópico seguinte,
faz uma síntese da sua trajetória:“Tudo por conta da
ideologia que a consciência despertou e a profissão

que, meio por acaso, abracei quando caí na vida. A
prática confirmou a vocação. Como comunista, numa
vivência de quase permanente clandestinidade, às vezes semiclandestinidade, conheci os bastidores dos
aparelhos. Jornalista, me parece que fui um cozinheiro de mão-cheia, temperando pratos nas redações e
nas oficinas. Por força do meu engajamento político,
a precaução patronal invariavelmente se orientou no
sentido de me manter na condição de especialista em
forno e fogão. O preço de me manter empregado.”
O jornalista e radialista Lauro Hagemann (19302015), em comentário anexado ao livro, classificou
Aveline como o “protótipo do comunista que permeou
a vida do Pais nesses últimos 50 anos”. Acrescentou
que, como militante político e ativista social, ele atuou
principalmente nas entidades de classe dos jornalistas,
sem nunca ter usado o sindicato da categoria - onde
presidiu por muito tempo a Comissão de Ética, ou a
Associação Riograndense de Imprensa, na condição de
conselheiro -, como “correias de transmissão do PCB”.
Segundo Hagemann, mais do que um político sagaz
e um jornalista excepcional, Aveline foi um cidadão que
esteve sempre atento às mudanças do mundo e as encarou com humor e otimismo, “como compete a um bom
marxista”.
No prefácio da mesma obra, seu colega Paulo
Sant’Ana disse que Aveline era a figura mais rica e pitoresca da redação de Zero Hora. Lembrou que ainda ressoavam naquele ambiente seus gritos, verdadeiros comícios-relâmpago, que ele exercitava todo o dia durante
o trabalho, nos tempos em que as redações dos jornais
eram locais de intensos debates políticos, de conversas
amenas e brincadeiras, mas também centros intelectuais, culturais e políticos onde pulsava a vida das cidades.

Nome de rua
Em 2006, um ano depois de sua morte, foi homenageado pela Câmara Municipal dando o nome a uma
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rua de Porto Alegre, no bairro Farrapos, cuja placa registra:Rua João Baptista Aveline – Jornalista, Marxista,
Revolucionário, Humanista.
A exposição de motivos, assinada pelos vereadores
Raul Carrion, Manuela d’Àvila e Margarete Moraes, e
lida em sessão especial, tem este fecho: “Pela sua lucidez, pela sua vitalidade, por ter estado conectado com
o mundo até seus últimos momentos de vida, João Baptista Aveline nos deixa um legado de coerência política,
de garra e engajamento no jornalismo e na defesa da
profissão e de compromisso ético com a humanidade,
merecendo, assim, nosso maior respeito, admiração e
reconhecimento, independente da visão política e ideológica que por ventura tenhamos.”
João Aveline foi casado com Asdila Seixa Aveline e
teve quatro filhos: Luiz Carlos Aveline, Maria Helena
Avelilne, José Aveline Neto e Álvaro Alberto Aveline.

Coisas que acontecem
numa redação de jornal
A rotina de uma redação de jornal, na verdade,
nada tem de rotina. Todo dia apresenta novidades. A
mecânica de trabalho em princípio é a mesma. Mas o
conteúdo está sempre mudando. É uma vida pulsante
e cheia de imprevistos, alguns com toques esdrúxulos
ou pitorescos. Esta história, ocorrida provavelmente na
década de 1980, é um desses fatos. Foi testemunhada
e contada por João Aveline em seu livro Macaco preso
para interrogatório.

Catherine Deneuve
na rua Santana
A notícia chegou de forma sussurrada, no maior mistério, segredo quase de Estado. O repórter, que já tinha
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ultrapassado a condição de foca e merecia fé, colou a
boca no ouvido do chefe de reportagem para dizer:
- Tenho uma bomba pra ti.
Irritado com o bafo que saía da boca do repórter, o
chefe de reportagem ordenou:
- Pega uma máquina e bate a tal bomba.
Depois a gente conversa.
Aflito, quase em desespero, ele suplicou:
- Mas eu tenho que te explicar. Não sei nem como
começar a notícia que trago. É uma bomba, podes crer.
- Então fala.
- É o seguinte: Catherine Deneuve
está em Porto Alegre.
O chefe de reportagem olhou o relógio. Eram aproximadamente 20h30min. As matérias produzidas no
dia já tinham sido encaminhadas para a secretaria. A
informação, como toda notícia, não pode ser descartada de cara, mesmo que tenha tudo para ser estapafúrdia, como parecia ser aquela trazida naquele quase
fim de jornada. Mas não havia pressa.
- Tu viste a Catherine Deneuve?
- Claro que vi. Tá duvidando? Pensa que sou louco?
- Onde ela está hospedada?

Em seu livro “Macaco preso
para interrogatório “, Aveline
contou vários casos em sua
vida profissional e partidária.
Entre eles, a falsa passagem
de Catherine Deneuve por
Porto Alegre

- Num apartamento na Rua Santana, na casa de uma
amiga aqui do Rio Grande do Sul.
A partir daí o chefe de reportagem ficou com a
pulga na orelha. Catherine Deneuve não estava numa
suíte do Plaza São Rafael e nem mesmo em outro
grande hotel da cidade. Ela estava na Rua Santana, no
apartamento de uma amiga. Um frio percorreu todo
o espinhaço do chefe. Só faltava ele ouvir que a atriz
estava hospedada no Mato Sampaio. O repórter percebeu sua preocupação e, nervoso, insistiu:
- Alguma dúvida? Acha que tô inventado?
- Senta e escreve a matéria. Bota tudo no papel.
Enquanto o repórter olhava para o teto, pensando
em como abrir a matéria-bomba, tinha que ser um lead
de alto bordo, à altura da personagem que no outro
dia estaria sendo chamada de capa do jornal.
O chefe de reportagem, enquanto isso, foi até o
arquivo fotográfico e pediu a pasta de Catherine Deneuve. Para azar, todas as fotos eram muito antigas, o
que complicava mais ainda. Voltou à redação, abriu a
pasta e mostrou ao repórter.
- É esta a mulher que está hospedada na Rua Santana?
O repórter titubeou, mas se recuperou rápido:
- É ela. Tava meio escuro, mas é ela mesma.
O chefe se deu conta de que estava diante de um
delírio. Mas, no íntimo, queria que tudo fosse verdade.
Afinal, Catherine Deneuve em Porto Alegre já era uma
baita notícia. Hospedada na Rua Santana, nem se fala.
Apareceu um doido – isso é muito comum nas redações – e chegou a falar em homossexualismo. Talvez
ela tivesse um caso com a tal amiga que a hospedava.
Entre a certeza de que tudo não passava de loucura
e a vontade que fosse verdade, o chefe de reportagem
consultou o diretor do jornal. Sensato, prudente, equilibrado, Lauro Schirmer olhou as fotos, ouviu o relato
do repórter e depois, discretamente, deu o veredito:
- É chute. Mesmo que seja verdade – não é –, não dá
nada.
E foi assim que Zero Hora se livrou da barriga do
século.
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justino

Martins
Revisteiro por
excelência
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Escrever sobre Justino Martins (19171983) é tratar de uma especialização.
Ele foi um revisteiro, um fazedor
de revista, um artífice desta área,
o melhor no seu tempo. Durante
décadas, o mais carismático e o mais
talentoso. Por suas mãos passaram
e se projetaram, em suas respectivas
épocas, a Revista do Globo, no Rio
Grande do Sul, e a Manchete, no Rio
de Janeiro. O quinzenário gaúcho
conseguiu a façanha de ter sido a
primeira publicação no gênero, nos
anos 1940, depois de O Cruzeiro,
a alcançar circulação nacional,
colocando-se em segundo lugar em
tiragem. A Manchete inaugurou a
modernidade gráfica e pontificou,
praticamente sozinha, por muito
tempo, enquanto teve fôlego. Ambas
com a marca de Justino Martins.

G

aúcho de Cruz Alta, Justino chegou
jovem a Porto Alegre, recomendado por um escritor já famoso, seu
conterrâneo, para trabalhar como
revisor na tipografia da Livraria do Globo. Quando De
Souza Júnior, que dirigia a revista, algum tempo depois
sugeriu seu nome para substituí-lo, “ninguém tinha
muita fé naquele rapazote magro e moreno, de bigode
fino, pouco dado a conversas”, segundo o testemunho
de Erico Veríssimo.
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Na verdade, JM ingressou no jornalismo por caminhos transversos. Em sua terra natal, começou,
aos 13 anos, como ajudante de pedreiro. “Quando
assentei o meu primeiro tijolo – contaria ele mais tarde -, tive uma alegria indescritível. Julguei que aquela
seria, de fato, a minha vocação”. Mas quando teve que
aparar telhas em cima de um andaime e suas mãos
começaram a sangrar, teve que ficar uma semana em
casa. Para matar o tempo, passou a ler os romances
de José de Alencar. Daí nasceu sua paixão pelos livros.
“A literatura pegou em mim como um sarampo”.
Isso, no entanto, não o impediu de ingressar em
outra aventura profissional. Dos 14 aos 19 anos,
trabalhou na Cooperativa da Viação Férrea Rio-Grandense, em Cruz Alta, descarregando vagões de açúcar, arroz e feijão. Parte do salário servia para pagar
professores particulares, padres ou militares, que o
preparavam para os exames do curso ginasial que
se prestava, anualmente, em Passo Fundo ou Santa
Maria, já que em sua cidade natal não havia colégio
oficialmente reconhecido.
Em Porto Alegre, antes dos 20 anos, Justino faz
vestibular para medicina e é aprovado. O trabalho na
Globo servia para pagar a faculdade, da qual logo desistiu, fascinado que ficou pela literatura e pela nova
atividade na imprensa. Anos mais tarde, Rubens Vidal
Araújo (1920-2003) escreveria, na própria Revista
do Globo, sobre o colega:
- Com 19 anos de idade, qualquer rapaz vacila
diante da vida. Justino Martins desistiu de ser médico
como, meses antes – por causa de um chute mal dado
-, havia abandonado uma equipe de futebol. Só não
abandonou a literatura, sua paixão inexplicável. Morava numa pensão de moças, na Praça da Matriz, e ali
escrevia contos de alucinação, enquanto escutava os
sinos da catedral dobrarem pelos mortos que chegavam. A maioria desses contos se encontram publicados na Revista do Globo.
O emprego que Erico Veríssimo conseguiu para seu
conterrâneo na Editora Globo foi de revisor. “Durante

Fotos: Cedidas pela biblioteca da Casa de Cultura Justino Martins, de Cruz Alta

justino martins

dois anos – contaria mais tarde Justino -, eu li oito
horas por dia, desde o romance policial até a obra
científica. Foi nesse trabalho que matei definitivamente
em mim o complexo do médico, corrigindo três vezes
as provas das seis séries de “Clínica Médica”, do professor Annes Dias”.
Não demorou muito, porém, para assumir a direção da revista, naquela época um quinzenário humilde, com circulação restrita praticamente apenas à Rua
da Praia, e que vinha sobrevivendo há anos graças
à teimosia e à generosidade do editor José Bertaso.
Empreendedor e talentoso, Justino Martins começou a
crescer no jornalismo e, junto com ele, a revista que
fazia. Em 1947, quando deixou a direção da publicação, ambos já tinham aceitação nacional. Mas o repórter, até então provinciano, passou a empolgar-se
por assuntos internacionais, queria ampliar seus horizontes. Decidiu mudar-se para Paris e tornar-se um
“correspondente estrangeiro”. Lá ficou durante mais
de vinte anos, enviando matérias para a Revista do
Globo e jornais do centro do país, até aceitar o convite
de Adolpho Bloch para vir dirigir a Manchete, no Rio.
Em 1952, em visita a Porto Alegre, na entrevista
concedida a Rubens Vidal Araújo, Justino revelava já
ter completado sua milésima reportagem. “Sou um milionário. Um milionário sem dinheiro, um milionário de
assuntos, nada mais”, confessava, com falsa modéstia.

O drama da profissão

Justino inicou na Editora Globo como revisor e
depois assumiu a edição da Revista do Globo, que
veio a ser uma das principais publicações do país

Considerado pelos colegas e pelos leitores como
o verdadeiro “repórter nato”, aquele que possui o
dom de “saber o que o público quer saber”, Justino
Martins, no entanto, não escondia as dificuldades
da profissão. Na citada entrevista, chegou a revelar
que às vezes se sentia “enfarado de tanta futilidade”. Para em seguida acrescentar: “É difícil escrever sobre assuntos sérios neste nosso tempo. A pior
censura é a que nos estabelecemos a nós mesmos.
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Justino Martins foi um
dos grandes revisteiros
do país, em toda história
editorial brasileira

Se eu dissesse em meus artigos tudo o que penso,
teria que renunciar à profissão para fazer proselitismo. Ora, somente os católicos pagam para que lhes
rezem a missa...” Mas, o repórter tem mais ensinamentos a dar, e todos ainda atuais:
- Não se pode fazer jornalismo sem parti-pris. E
é justamente nisso que reside o pavoroso drama da
profissão. Eu estou nesse caso e vou me defendendo como posso. Atualmente (início da década de 50),
entrego-me à observação e ao estudo dos problemas
internacionais no seu principal foco. É na França que
se entrechocam, verdadeiramente, as grandes correntes do pensamento e da política atuais. Enquanto
puder, irei ficando por lá, que essa maravilhosa expe88 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

Justino descobriu Maria Della Costa durante
um footing na Rua da Praia, em 1944, quando
ela ainda era adolescente

riência irá servir-me no futuro, para uso próprio.
Numa espécie de desabafo, Justino conclui: “Até
hoje não consegui verificar se sou uma besta ou um indivíduo com qualquer capacidade artística. Levo a vida
escrevendo para ganhá-la e para ser publicado no dia
imediato. Quando me sobrar tempo, hei de tirar a dúvida a limpo. O diabo é que poderá ser tarde demais”.

Inventando um modelo
Intelectual respeitado e excelente cronista, Carlos
Reverbel (1912-1997), que conviveu por muito tempo
com Justino Martins, revela que o singular êxito obti-

“É

difícil escrever sobre assuntos sérios neste nosso tempo. A pior censura é a que nos estabelecemos a nós
mesmos. Se eu dissesse em meus artigos tudo o que penso, teria que renunciar à profissão”

do pela Revista do Globo, na década de quarenta, é
devido a dois fatores fundamentais: a infra-estrutura
oferecida pelas empresas comandas pelos Bertaso e
o gênio “revisteiro” do jovem vindo de Cruz Alta. Reverbel acrescenta ainda:
- Além de notório pé-de-boi, o que lhe valeu, nos
tempos de “foca”, a simpatia e o apadrinhamento do
grande homem de empresa que foi o velho Bertaso,
Justino Martins era dotado de muita criatividade e invulgar senso jornalístico, conciliando, assim, aptidões
que raramente se conjugam: a força de trabalho do
boi-de-canga e a inteligência capaz de dar asas largas
à uma vigorosa vocação, esgotando-lhe, profissionalmente, todas as virtualidades.

Segundo Reverbel, Justino, na Globo, passou a viver debruçado sobre as grandes revistas estrangeiras
da época, “inventando um modelo brasileiro de fazer
revista, cuja técnica inovou esse setor jornalístico no
País, atualizando-o e colocando-o ao nível das melhores publicações internacionais, no gênero”.
			
			

Adolpho Bloch

Na edição comemorativa dos 25 anos da revista
Manchete, em 1977, seu fundador, Adolpho Bloch
(1908-1995), conta como foi sua aproximação com
o jornalista gaúcho:
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- Lendo sempre a Revista do Globo, de Porto Alegre, observava a inteligência com que era feita: bons
textos, boas fotos, boa paginação. Seu diretor era Justino Martins, jovem, brilhante e dinâmico. Ele foi fazer
um estágio em Paris como correspondente de jornais
revistas do Brasil. Eu gostava de ler suas matérias.
Meu amigo Erico Veríssimo sempre se referia a ele com
muito entusiasmo. Em Paris, fui vê-lo no seu apartamento, na Rue Laos. Gostei do gaúcho. Começamos
a conviver e descobri que tínhamos muito em comum.
Convidei-o para dirigir Manchete, e até hoje ele é nosso irmão e patrimônio da Casa.
Bloch comentou também a participação anual de
Justino no Festival de Cinema de Cannes, dizendo tratar-se de uma “presença indispensável”, já que sem
ele não há a festa de abertura. “Justino é um índio de
natureza, mas tem um coração adorável. É um ótimo
companheiro. A imprensa brasileira deve muito a ele.
É mestre de várias gerações de jornalistas”, complementa.
Do ponto de vista empresarial, Justino Martins, porém, teve uma grande decepção quanto a uma das iniciativas Bloch: o lançamento da Rede Manchete de Televisão. Quando esta estava para ser inaugurada, em 1983,
equipada com o que havia de mais avançado na época,
o jornalista não escondeu sua crítica. Após assistir a um
filme japonês, no Festival de Cannes, em maio daquele
ano, reunido com colegas de imprensa no restaurante
Le Martis, mostrou-se cético quando lhe perguntaram
sobre o futuro do já tão festejado empreendimento:
- Não vai dar certo – disse -. Equipamento não faz
televisão. O que faz é cabeça. E eles (os da família Bloch) não têm cabeça para isso.
Segundo o testemunho do jornalista Geraldo
Mayrink, antigo redator da Manchete, Justino achava
que a nova rede de TV iria à falência e seria fechada,
levando consigo a principal revista e as demais publicações do império Bloch. O destino não quis que ele visse concretizadas suas sombrias previsões. Três meses
depois, morria de câncer, aos 66 anos de idade.
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Adolpho Bloch, fundador da Revista Manchete
contratou Justino como editor, por admirar o
trabalho que ele fazia na Revista do Globo

Antigos colegas
O gaúcho Antônio Carlos Ribeiro (1922-2012),
que se projetou nas páginas do Correio do Povo como
cronista, estreou no jornalismo pelas mãos de Justino
Martins nas páginas da Revista do Globo. Em entrevista, ele lembrou do antigo companheiro, e cruz-altense
como ele, como “um talento extraordinário, embora um
autodidata em jornalismo, que sabia fazer as coisas,
mas às vezes se excedia”. Conta que certa vez Justino

escreveu que as moças de Cruz Alta eram chamadas
de “aspiritas”, porque ficavam esperando os aspirantes, os jovens cadetes, na esperança de casar com
eles. Isso provocou uma indignação geral na cidade, e
o jornalista ficou muito tempo sem poder aparecer lá.
Para demonstrar a concepção de jornalismo do
então diretor da Revista do Globo, Ribeiro recorda a
tarefa que um dia recebeu de Justino:
- Quero que faças uma reportagem com o Lupicínio
Rodrigues, mas não me tragas aquele lero-lero comum
e repetido. Vai lá para a Ilhota, more com ele, se integre na vida dele.
O resultado foi que o jovem repórter ficou sete dias
andando com o compositor e cantor, “bailando pela

noite”, vendo e vivendo de perto os hábitos boêmios
do músico que despontava para a fama. E as páginas
da revista estamparam uma matéria realmente diferente e de grande interesse.
Na longa entrevista concedida a Luís Augusto Fischer e publicada por Zero Hora, em julho de 2002,
o historiador e jornalista Décio Freitas (1922-2004)
também relata que trabalhou com Justino Martins, na
época do Estado Novo. Na revista, entre outras coisas, foi até o conselheiro sentimental que respondia às
cartas das leitoras. “Elas imaginavam que eu fosse um
senhor de barbas brancas”. Lembra que juntos fizeram
“muitas estripulias”, como a publicação de um conto de
Dyonélio Machado, “Um Pobre Homem”, que se tornaria famoso. Décio conta como foi:
- Nós fazíamos, tanto quanto possível, oposição ao
Estado Novo. O Justino não era do partido, embora fosse
um forte simpatizante. (...) Relendo “Um Pobre Homem”,
ele me disse: “Olha, aqui tem um conto que a gente podia publicar para incomodar esses milicos”. Já naquele
tempo a gente culpava os milicos. A idéia foi publicar porque é um conto que deixa mal um dos heróis do Exército
brasileiro, e publicamos sem consultar o Dyonélio.
Como resultado, os dois jornalistas foram presos e
levados para o QG do 3o. Exército, mas liberados no
dia seguinte, porque o procurado era mesmo o autor
do conto, que se encontrava escondido no interior. O
fato fez com que dona Adalgisa, a mulher de Dyonélio,
nunca mais admitisse que Justino entrasse em sua casa.
Outro jornalista que guarda boas recordações do
nosso personagem é Ruy Castro. Por ocasião da Feira do Livro de Porto Alegre de 2003, revelou numa
entrevista:
- Tenho uma dívida extraordinária com um gaúcho.
Justino Martins, de Cruz Alta, cunhado do Erico Verissimo, foi meu diretor na revista Manchete nos anos 60 e
70. Eu era muito garoto e ele, o poderoso diretor. Observei-o editar, reescrever matérias e diagramar, principalmente escolhendo as fotografias. Sempre prestei
atenção porque sentia que era importante. Nos meus
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livros todos, em que palpito muito no projeto gráfico,
sempre dou crédito ao Justino. Sem saber que estava
ensinando, eu estava aprendendo junto com ele”.
		

Descobrindo uma artista
Aquela que veio a se tornar uma das personalidades artísticas de destaque no pais e uma das grandes
damas do teatro brasileiro, Maria Della Costa (19262015), contou uma vez que o principal responsável
pela sua carreira foi o jornalista Justino Martins. Era o
ano de 1944. Ela, uma adolescente pobre, recém-vinda da cidade de Flores da Cunha, trabalhava com um
primo que era fotógrafo, numa pequena loja na Rua da
Praia, a “Casa do Amador”. Sua função: cortar fotos
e atender aos clientes A atriz, meses antes de falecer,
lembrou como tudo começou:
- Eu estava sentada num banco de praça, esperando a hora de ir para o trabalho, quando o Justino
passou e, encantado comigo, parou e perguntou se eu
não queria ser manequim. A primeira reação foi dizer
que minha mãe ficaria uma fera se isso acontecesse.
Ele lamentou, quis saber o que eu fazia e, dias depois,
voltou a me procurar dizendo que a Revista do Globo
ia fazer umas fotografias para a Casa Krahe Eu acabei
aceitando posar com as roupas da loja.
Foi assim que a jovem Maria Della Costa se transformou na primeira manequim fotográfica do Brasil e
logo em seguida na primeira capa colorida da Revista
do Globo, que até então exibia ilustrações desenhadas.
Após outras aparições no periódico, a vida de Maria
ganhou novos rumos. Primeiro, surgiu o convite do
maquiador Fernando de Barros, do Cassino Copacabana, amigo de Justino Martins, que também se encantou com a jovem, mais ainda inexperiente, modelo
e a levou para o Rio de Janeiro, acompanhada da mãe,
naturalmente. Depois de um tratamento completo, com
pintura do cabelo e de muitos ensaios para aprender a
subir e descer escada, Maria estreou no show do can92 | Nomes que fizeram a Imprensa Gaúcha

tor francês Jean Sablon. O cantor até quis casar com
ela e leva-la para Paris. Mas o convite foi recusado.
Também não aceitou ir para Hollywood com proposta
para fazer cinema.
Maria Della Costa sempre reconheceu que Justino
Martins foi o seu descobridor e a quem considerava
como um irmão mais velho, “que me respeitava e me
protegia em todos os sentidos”. O jornalista acompanhou os primeiros passos de Maria em Paris, quando
ela desfilou para a grande estilista madame Grès, e,
mais tarde, já como atriz de teatro encontrou nele apoio
especial e destaque nas páginas da revista Manchete.

Senso de oportunidade
O jornalista Abdias Silva, um piauiense que veio para
Porto Alegre pelas mãos de Erico Veríssimo, e que fez
carreira na imprensa gaúcha, trabalhou com Justino
Martins, no início dos anos 40. Segundo ele, o que caracterizava Justino como diretor da Revista do Globo era
“o raro senso de oportunidade que exercitava de forma
incessante. Qualquer acontecimento que ganhasse repercussão, internacional ou não, a revista embarcava
nessa repercussão”. Abdias citou alguns exemplos:
- Quando chegou ao Brasil o filme “O Morro dos
Ventos Uivantes”, o que fez ele? Pediu-me para escrever uma matéria sobre a esquina da Avenida Borges
de Medeiros com a Rua dos Andradas só para apresentar a reportagem “A esquina dos ventos uivantes”
Quando a Alemanha desfechou o que daria início à II
Guerra Mundial e o nazismo era o assunto mais comentado no mundo, Justino fez uma reportagem sobre a simpatia do presidente Perón pelo fascismo, e
escreveu sobre a “Argentina, onde o nazismo dança
o tango”. O fato incomodou a direção da Editora Globo, tendo Henrique Bertaso sido intimado a prestar
depoimento, pois a embaixada Argentina chegou a
propor uma ação na justiça.
Abdias contou também que, por ocasião da grande

procurou Justino Martins com uma carta de Rubem
Braga, foi logo apresentado a algumas moças, entre
elas a ainda desconhecida Maria Della Costa. Abdias
lembra que a jovem, muito modesta, de família pobre e
vinda do interior, foi inteiramente “produzida” pelo famoso maquiador e se transformou em capa da Revista
do Globo e assunto de uma reportagem com o título de
“A filha da lavadeira”. Foi o início da carreira que a viria
consagrar como uma das grandes artistas do Brasil.
Abdias fez questão de destacar o sucesso que a
até então provinciana Revista do Globo alcançou pelas
mãos de Justino Martins. Conta que sua circulação era
impressionante. “Quando chegava às bancas, a cada
quinzena, a revista já era esperada por grande número de leitores”. Para ele, Justino podia não ser um
intelectual, mas era “um repórter excepcional”.

Dividindo apartamento

Para Justino, tudo está bem: se
estiver em Hong Kong para escrever
boas reportagens e ser feliz não
vacilou em se tornar chinês. Só uma
coisa não admite: escrever contra
a vontade, por dinheiro. Não alugo
minha consciência- diz ele”(Revista
do Globo, em 20/09/1952

enchente de 1941, Justino vestiu uma velha capa e,
todo molhado, deixou-se fotografar sentado no chão,
junto ao Clube Social Israelita, na Avenida Osvaldo Aranha, na companhia de um grupo de vítimas das chuvas. O resultado apareceu nas páginas da revista sob
o título “Eu fui um flagelado”.
Quando Fernando de Barros, conhecido como o
“maquiador das estrelas”, apareceu em Porto Alegre,

O jornalista Flávio Alcaraz Gomes (1927-2011) conheceu Justino Martins muito de perto. Dividiu com ele,
no início da década de 50, um apartamento de dois
quartos, sala e banheiro, em Paris, na Rue Monge, 55.
Uma vez por semana, sentavam-se junto à mesma mesa
e escreviam até a madrugada suas matérias.
O primeiro, para os jornais da Caldas Júnior; o segundo para a Revista do Globo. Justino era minucioso:
ele também fazia as fotografias e, depois de reveladas,
preparava o esboço da diagramação. Ao clarear do dia,
os dois pegavam o carro e iam até o aeroporto de Orly,
a 15 quilômetros de distância, onde esperavam o avião
da Panair para enviar os envelopes para o Brasil.
Durante mais de 30 anos, quando morou em Paris
e mesmo depois que passou a dirigir a Manchete, Justino Martins nunca deixou de cobrir o Festival de Cannes
para os veículos em que trabalhou. Tornou-se uma das
personalidades mais conhecidas e de presença obrigatória entre os astros e estrelas do grande evento do
cinema mundial.
Justino Martins é homenageado com o nome da Casa
de Cultura de Cruz Alta, sua terra natal e com a designação de uma rua no bairro Petrópolis, em Porto Alegre.
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Múcio

de Castro
A marca do Interior
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O cheiro de papel impresso começou
cedo na vida de Múcio de Castro
(1915-1981). Em 1931, aos 15 anos,
chegou à sede do jornal O Nacional,
em Passo Fundo, em busca de seu
primeiro emprego, para ajudar
no sustento da família. Ganhou
uma vaga no setor de expedição.
Esforçado, em pouco tempo já estava
ocupando a chefia do setor. Com boa
base escolar, rapidamente, cresceu
nas etapas seguintes, passando a
editor-chefe e depois a diretor de
redação. Mais tarde, tornou-se
proprietário da empresa.

F

undado em 1925, O Nacional pertencia
às famílias Annes, Araújo e Bastos. Sua
principal função era dar sustentação
política nas históricas disputas com os
opositores. Com o tempo, os proprietários foram deixando o negócio em segundo plano, o que despertou
o interesse do jovem jornalista que, em 1939, aos 24
anos de idade, menos de uma década após seu ingresso, tornava-se dono da empresa.
Mais recentemente, em maio de 2015, O Nacional
editou um caderno especial para assinalar o centenário de nascimento de Múcio de Castro. Dali extraímos
dados para o perfil de uma figura símbolo da imprensa
do Interior, que marcou sua trajetória também como
empresário e político de destaque, tendo sido eleito
deputado estadual em 1954 pela sigla do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
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Fotos: Acervo da família de Múcio de Castro

múcio de castro

Casamento e progresso
No início da década de 1940, não era só o lado
profissional do jovem jornalista que crescia. O namoro com uma moça de Guaporé, Ada Maria Gasparotto
Postal, terminou em casamento, no dia 10 de dezembro de 1940. No começo, ele a visitava sempre que
possível. Para amenizar a saudade, houve também a
troca de correspondência, até o dia que uma das cartas dela foi parar num endereço errado. Recordando
o episódio, muito tempo depois, dona Ada, já viúva,
contou o que houve: “Tinha um rapaz que morava em
Passo Fundo e se chamava Múcio Mendes de Castro,
já o sobrenome do meu namorado era Martins de Castro, só que o Correio mandou a correspondência para
a casa do outro. Deu uma confusão tremenda. O Múcio
que lhe interessava teve que ir até lá e explicar que a
namorada era dele”. A partir daí, para evitar novos
problemas, o jornalista passou a simplificar seu nome,
assinando apenas Múcio de Castro.

Na condição de diretor, ele vinha imprimindo uma
nova característica no jornal, até que em 1945 deu o
passo em direção ao caminho que seguiria ao longo das
próximas décadas. Com a ajuda financeira do pai, Leão
Nunes, assumiu a propriedade de O Nacional. Além de
jornalista, passou também à condição de empresário. A
mudança teve reflexo, igualmente, nas páginas do jornal, que recebeu nova diagramação, com mais fotografias e manchetes destacadas.
Com o fim da 2ª. Guerra Mundial, a publicação ampliou sua abrangência, dando ênfase às notícias estaduais, nacionais e internacionais. O seu conteúdo ganhou
força pelas mãos do novo proprietário e influencia de
maneira decisiva na opinião pública. Ali, também, passaram a ser tomadas decisões importantes para os rumos
da cidade e da política local e estadual.
Foi assim que a sede do jornal se transformou em reduto de amigos, intelectuais e políticos da época. “Bater
o ponto por lá, no final da tarde, era quase que obrigação para quem tinha interesse em ficar bem informado.
Entre as nuvens de fumaça dos cigarros, o cheiro de
café e o tilintar do gelo no copo de uísque, a conversa se
arrastava e invadia a noite. Múcio trocava ideias com os
amigos ao mesmo tempo em que cuidava da edição do
dia seguinte”, este o clima registrado pelo próprio jornal
no caderno especial do centenário do seu proprietário.

Combatendo a ditadura
Múcio desempenhou o
trabalho como deputado com
o mesmo entusiasmo
com que comandava o
jornal O Nacional

Em março de 1965, quando uma edição de O Nacional foi empastelada e teve um funcionário preso, seu
proprietário, acompanhado do segundo filho, também
chamado Múcio, de apenas 12 anos, procurou o diretor do Fórum de Passo Fundo, o juiz Eurípedes Fachini,
e o então prefeito Mário Menegaz. Os quatro foram até
a casa do comandante do Regimento de Cavalaria, o
major Grey Belles, para externar seu protesto e sua
posição em relação à ditadura.
Múcio de Castro Filho, hoje na direção da empreNomes que fizeram a Imprensa Gaúcha |107
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sa, relembrando o fato, contou que, no dia do empastelamento, o major Grey esteve no jornal para
tratar da publicação de uma nota e saiu levando um
exemplar. Mais tarde, retornou e apreendeu toda a
edição. Quando o pai recebeu a informação por telefone, foi armado para o jornal, mas os militares já
havia saído. Então, acompanhado do juiz, do prefeito
e do filho, foi até a casa de Grey, exigir que a lei fosse cumprida. Teria ouvido como resposta que a lei
estava abaixo do tacão da bota dele. Múcio, que até
então tinha sido amigo do major, reagiu, dizendo que
se ele colocasse os pés novamente no jornal seria recebido à bala. A edição do dia seguinte, impedida de
ser distribuída, trouxe como manchete “Guerrilheiros
desbaratados”.
“Isso eu vi com meus próprios olhos, ninguém
me contou. Meu pai combateu a ditadura e sofreu
as consequências econômicas por ter assumido esta
posição”, afirmou o atual diretor de O Nacional.
Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, advogado e
amigo de Múcio, relembrando o episódio, disse que a
revolta do jornalista era tanta que se dispôs a enfrentar o major em qualquer campo, tanto na imprensa,
na tribuna ou até no desforço pessoal. Sem medo de
represálias, desafiou o militar a pisar novamente na
sede do jornal, pois “seria recebido à bala”. Segundo o amigo, se Múcio não fosse contido, esse revide
aconteceria. Mas logo, por cautela, o militar foi removido de Passo Fundo.
O episódio dos militares entrando e empastelando
o jornal ficou também gravado na memória da jovem
Gilka de Castro, filha do casal. “Foi a cena mais marcante de todo o período que vivi lá dentro” – relatou
ela mais recentemente, acrescentando: “Lembro deles chegando armados com baionetas. Foram tirando
o jornal das mãos dos leitores que estavam do lado
de fora do prédio lendo. Já tinham levado o funcionário João Freitas. Foi um horror.”
Até adversários políticos e amigos que militavam
em outros partidos reconheciam a coragem de Múcio
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Como diretor, Múcio imprimiu
uma nova característica no
jornal, até que em 1945, com a
ajuda financeira do pai, Leão
Nunes, assumiu a propriedade
de O Nacional. Além de
jornalista, passou também à
condição de empresário
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de Castro no enfrentamento ao regime, “As posições
dele eram muito claras e corajosas. Durante o regime militar tomou posições de discordância. Tinha
coragem pessoal e cívica”, definiu o então deputado
federal da Arena Augusto Trein.

A trajetória política
Foi em 1954, aos 39 anos, que o jornalista e empresário decidiu entrar na vida política, filiando-se ao PTB.
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Teve a influência do grupo de amigos do qual faziam
parte Romeu Martinelli, Daniel Dipp, Arthur Canfield,
Ney Menna Barreto, Mário Menegaz e Augusto Trein.
Naquele mesmo ano, Múcio foi eleito deputado estadual com 6.664 votos. Foi o único período em que
esteve afastado do dia a dia do jornal.
Cumprido o primeiro mandato, ele seria o candidato natural à reeleição, mas o partido indicou
o nome de Ney Menna Barreto, o que gerou uma
divergência interna entre a chamada ala executiva,
representada por César Santos, e a ala rebelde, li-

Em 1954, aos 39 anos, o
jornalista e empresário
decidiu entrar na vida política
filiando-se ao PTB. Múcio foi
eleito deputado estadual com
6.664 votos. Este foi
o único período em
que esteve afastado do
dia-a-dia do jornal

derada por Daniel Dipp. O litígio transformou Passo
Fundo numa “praça de guerra”, conforme definição
da pesquisadora Sandra Benvegnú. Seis vereadores
da ala rebelde foram expulsos por Leonel Brizola
(1922-2004), já eleito governador do Rio Grande do
Sul. Múcio, mesmo não estando nesta lista, decidiu
desvincular-se do PTB. O grupo dos afastados passou a integrar o Movimento Trabalhista Renovador
(MTR), liderado por Fernando Ferrari (1921-1963),
outro dissidente do PTB.
Na eleição de 1962, Múcio voltou a disputar, pelo

novo partido, uma vaga na Assembleia Legislativa.
Com 2.166 votos, ficou com a sétima suplência. Com
a criação do bipartidarismo, no governo Castelo
Branco, em 1965, enquanto a maioria do grupo do
MTR de Passo Fundo optou pela Arena, o jornalista,
juntamente com Daniel Dipp, decidiu passar para o
então MDB. Em 1966, concorre pela terceira e última vez a deputado estadual, mas fica novamente na
suplência, com 3.965 votos.

A luta pela universidade
A atuação de Múcio de Castro, como parlamentar e
principalmente como jornalista, em favor do progresso de sua região, tem sido reconhecida e valorizada
pelos conterrâneos. Mas há um ponto que merece
especial destaque, fruto do seu empenho pessoal e
do jornal que dirigia. Foi a luta, difícil e tumultuada,
pela transformação da antiga SPU – Sociedade Pró
Universidade, na atual Universidade de Passo Fundo.
Tumultuada porque criou-se um forte e prolongado
litígio, já que os dirigentes da SPU não aceitavam as
matérias críticas publicadas pelo jornal. O objetivo
maior da campanha era o afastamento da direção da
Sociedade, acusada de irregularidades administrativas e financeiras. O depoimento do radialista Paulo
Roberto Pires dá a devida dimensão à participação do
diretor de O Nacional em todo o episódio:
“A intervenção de Múcio de Castro se revelou essencial e relevante, assumindo encargos e missões
que dependiam de sua capacidade de diálogo, de sua
capacidade de persuasão e, obviamente, das suas
credenciais políticas. Sou testemunha de intermináveis reuniões que invadiam madrugadas nas salas
do jornal entre as lideranças envolvidas com aquele
processo, sobressaindo-se ora uns, outros, mas sempre tendo o Múcio como articulador. Dessa verdade
resulta que a história da criação da UPF não passa
apenas pelo O Nacional, mas passa, também, pela
pessoa física do Múcio de Castro.”
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Na visão de
familiares
e amigos
Múcio de Castro faleceu no dia 30
de agosto de 1981, aos 66 anos.
Foi casado com Ada de Castro
por 41 anos (falecida em 2016).
Teve cinco filhos: Tarso, Gilka,
Paulo, Vera e Múcio Filho. Em
8 de maio de 2015, no caderno
comemorativo do centenário
de nascimento do seu grande
condutor, O Nacional publicou
a opinião de familiares e amigos
do jornalista e empresário. Todos
foram unânimes em destacar suas
qualidades como profissional,
político e chefe de família.
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“A vida de Múcio se confundiu com o jornal O Nacional. Era um homem vaidoso, gostava de andar sempre
bem barbeado, não abria mão do terno e da gravata.
Também era muito brincalhão. Uma de suas brincadeiras favoritas, durante os jantares e festas, era colocar
colheres de chá no bolso do paletó dos amigos. Em
toda festa ele fazia esta brincadeira. Dedicou-se ao Rotary desde quando nos casamos até o fim de sua vida.
Foi um bom marido, um bom pai, muito presente sempre. Uma curiosidade: não gostava de dirigir. Eu era
a motorista dele, inclusive nas viagens. Passamos por
momentos difíceis. Múcio teve pouquíssimos inimigos
ao longo da vida, inimigos de respeito, algumas brigas
tornaram-se até folclóricas.”
– Ada de Castro, esposa
“Meu pai foi um jornalista e uma liderança política
de renome nacional. Era um caudilho no bom sentido. A
figura dele se confunde com O Nacional. Ambos sempre
estiveram ligados com todas as ações que ajudaram
a transformar Passo Fundo na cidade que é hoje. Um
trabalho iniciado lá atrás. Por uma questão de justiça
sempre referendamos as famílias Annes, Araújo e Bastos, como fundadoras do jornal, mas a transformação
e importância que ele passou a ter ao longo dos anos,
sem dúvida nenhuma, aconteceu a partir do momento
em que o Múcio comprou a empresa e passou a imprimir sua marca como jornalista, político e rotariano.”
– Múcio de Castro Filho
“Convivi durante 10 anos com Múcio, de 1971 a
1981, quando ele faleceu. Comecei na revisão, fiquei
uma temporada e fui embora para Porto Alegre. Estava
com minha família toda na Capital, e com uma proposta
de emprego em São Paulo, quando ele me convida para
trabalhar na redação, retornei e me tornei genro dele.
Múcio era muito profissional nas relações. Se tu fizesse a tua parte bem feita, estava ótimo. Quando ele
entendia que minha posição como repórter não estava adequada, dizia, não tem outra maneira de encarar

isto. Um exemplo foi durante a cobertura do adubo-papel, um escândalo gigantesco. Nesta época, eu já
trabalhava como correspondente para a Caldas Júnior
(Correio do Povo), publicava os mesmos textos nos
dois jornais. Um dia, chego no ON, havia um grupo de
umas dez pessoas envolvidas direta ou indiretamente
no caso. Sentei e conversei com eles. Mais tarde, soube que o Múcio disse para o grupo que não poderia
interferir na minha cobertura. Ele dava liberdade, mas
fazia a gente refletir sobre o fato. Tinha noção clara
da liberdade de imprensa e muito equilíbrio. Estávamos numa ditadura, era um período complicado.
Ele vivia, respirava o jornal. Sabia tudo de todos
os setores. Ia para a oficina, ajudava a fazer a correção, mudava a manchete quando entendia necessário.
Tinha confiança no grupo, não ficava em volta, mas
sabia interferir na hora certa.
Múcio era empresário, jornalista, político, tinha o
senso da responsabilidade social, atuou por muitos
anos no Rotary. Era uma pessoa que vivia intensamente a cidade. Registrava e influenciava o cotidiano da
cidade. Tinha o senso de justiça muito grande, capacidade de entender a opinião do outro. O velho Múcio foi
uma figura extraordinária.”
– Ivanildo Tasca, jornalista
“Na condição de jornalista, Múcio tinha, com frequência, que tomar posições de muita coragem, sem que
lhe faltasse gesto de compreensão humana. Quando
uma pessoa, principalmente algum jovem, praticava algum desvio, sem muita relevância, ele preferia
conversar com o protagonista do que simplesmente
noticiar o fato e prejudicar a vida dele. Mas quando
tinha algo importante a ser noticiado, não titubeava.
Herdou a coragem do pai, Leão Castro. Seu exemplo
de cidadão, jornalista e político ainda permanece. Foi
muito marcante a presença dele na região do Planalto.
Tinha posições patrióticas. Sinto muita falta daquele
ambiente de jornal.”
– Augusto Trein, ex-deputado federal

“O Múcio de Castro que eu conheci foi um indivíduo de múltiplos talentos e aptidões. Conseguia, ao
longo de sua atividade incansável, desdobrar-se como
político, jornalista e empresário da comunicação, filantropo, líder comunitário e agitador social, entre tantas
funções. Além disso, conseguia viver bem, desfrutar
da vida e ser um exemplar chefe de família. Tudo isso
a um só tempo.”
– Luiz Juarez Nogueira de Azevedo,
advogado

“Eu nasci dentro do jornal. Fiquei lá desde a década de 60 até pouco tempo depois de o pai falecer.
Lembro das festas que ele fazia no aniversário do jornal, era um kerb. A mãe ficava uma semana preparando os frios para serem servidos com chope, tinha
também a gangue do uísque. Era um acontecimento na
cidade. Festa aberta para todos no próprio jornal, era
só chegar e participar.
Quanto ao trabalho, era puxado. Entrávamos ao
meio-dia na redação e não tínhamos horário para sair.
Quando esfriava, a impressora, apelidada por nós de
Preta Véia, resolvia dar problema. Aí passávamos a
noite toda no jornal. Meu pai era muito calmo, tranquilo. Era sofrido, difícil de fazer jornal naquela época,
mas também muito divertido.”
– Gilka de Castro, filha

O filho mais velho de Múcio, Tarso de
Castro, também foi jornalista, nascido em
Passo Fundo no dia 11 de setembro de
1941, e falecido em São Paulo em 20 de
maio de 1991, aos 40 anos de idade. Iniciou
a carreira no jornal do pai, teve passagem
por veículos de Porto Alegre, mas sua
grande projeção nacional ocorreu no
Rio de Janeiro, onde despontou como um
profissional ativo e contestador, sendo um
dos fundadores do jornal Pasquim.
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