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o desafio de informar sob as pressães da censura

Julio de Mesquita Neto assuniu a.direção do jornal O Estado
teS. Paulo, em 29 de agosto de
1969,com um duplo desafio. De
1mlado, havia a tensão política.
) País vivia à sombra do AI-S,
nstrumento de arbítrio que susc
)endia as liberdades individuais,
:ontrariando os ideais democráicos defendidos pelo jornal. De
mtro, o desafio interno.
Ex-repórter, ex-redator e ex;ecretário da redação do jornal,
fulio Neto acabou descobrindo
lue o melhor caminho era mudar
) Estado sem transformá-lo radi:almente. Foi um empreendinento que durou quase 27 anos.
~m 1976, a empresa mudou-sé
)ara sua nova sede, na Marginal
io Tietê. Na época, entrou em 0)eração um moderno parque grá'ico, que não cessou de acompalhar os avanços tecnológicos no
;etor. Apesar disso, a linha edito"ialdo jornal não se modificou.
Devido à sua resistência, Juio Neto teve'que suportar a pre;ença de censores na redação,
'esponder a processos na Justiça
\1ilitar, enfrentar a ameaça de
~nquadramento na famigerada
Lei de Segurança Nacional, dri-
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blar pressões econômicas. O jornal chegou até mesmo a ser alvo
de três atentados terroristas. O
último deles ocorreu em 19S3,
quando uma bomba, instalada no
porta-malas de um automóvel,
explodiu no estacionamento do
EstaPo.
Quando a empresa quis mudar a sede para a Marginal, solicitou um empréstimo à Caixa Econômica Federal para custear
parte da obra e dos equipamentos. O pedido foi aprovado em
seus aspectos técnicos e de viabilidade econômica, mas nunca liberado. Soube-se, mais tarde,
que a negativa tivera razões políticas. Era uma represália às denúncias que o jornal fazia sobre
abusos do poder no governo do
general Emílio Garrastazu Médicio
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Outro tipo de retaliação eco~
nômica ocorreu em 1973. Sentindo-se atingido por uma repor.tagem a respeito de um escândalo administrativo, o governador
Laudo Natel determinou o corte
da publicidade oficial no Estado.
Mais tarde, diante' da intensa repercussão negativa do caso, voltou atrás.

Julio Neto: carreira conduzida pela defesa da informação

