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CORR~A, ViDas-Boas. O doutor Júlio do Estadão.
~,
Campinas, 06 jun. 1996.
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noçãode comandosemostentação,nítida, afir-

uan~ocomeceia trabalharna sucursalcariocade O Estadode S. Paulo,emjulho de
58, ata conferida.noregistroda carteirade trabalho, o jornal vivia periodofervilharitede modernização,
já consolidada,masnão concluída,e
disparavaemtirageme prestígio.
O segundoda dinastiafamiliar,doutorJulio de
MesquitaFilho, cinqüentãosacudido,de porte
imponente,rosto austero,com as marcassanguíneasna vermelhidãoacentuadanàs bochechase
no nariz, exerciaplenamentea autoridadedo

~ando-senar~pidezdasdecisões
e na determinaçaoemsus~enta.-la.
.
AprendImultaslIçoesnos 21 anosem que O
EstadodeS.Paulofoi meuprincipalmeiode vida.
Uma excelenteescolaprofissional,na amplitude
dasdiferen~es
sit.uações:.
.
N~smultas.cI!CUnstanclas
da rotina e dassuas
exceçoes,
CO~VIVI
com os quatro da mesad? centro, ~ redaçao.En~uan.topermanece.u
no jornal,
ClaudIoAbramo fOI o mterlocutordIreto entrea
suc~rsale a ~e. E, até sua morte,cultiva~osa

comando do seu gabinete de portas abertas, dan-

amIzade~com.osm~ervalos

do para a redaçãoinstaladano centro de São
Paulo,na Rua Major Quedinho,em prédio próprio e equipadocom a última palavraemcomposiçãoe impressão.
Participavaativamenteda rotin9'da redação,que freqüentavacom assiduidade
para ver como iam as coisase passaralguma
~omendação.
. Maso centroda redação,seupólo nervoso,era
imediatamente
percebidoao primeiro relance.A

~arlao fOIodIreto.rmaI~proxI~o d~ surcursal
ca~oca..A cargadesI!DpatI.a
qu~If!a~Iou na sua
trajetó~Ia,de.cometa
dIssolvIareslstenclas
e e~curt~va dlstancla~.Mas, quan~do
convoca?oa mterVir,.~u~r~ndla ~osque nao ~ conhecIamcom a
eficlenclamstantanea
desoluçoes.
Ruy Mesquita integrou a pequenaequipe, .
c?mpletada~or mim e p,or.CarlosAI~ertóTenóno, quecobnu a ConferencIadosPresIdentes,
em

principiar pela singularidade da localização: qua-

Punta deI Este,

~

~ ga~g~rrado destino.

~o começo ?O governo ~o p.resi-

tro mesasgrandesencostadas
de frente,formando dente Costa e SIlva. O estIlo da casaImpos o
um quadrado,ocupadopelaterceirageraçãoque mo?~lo da dur~ semanade. ~staf~nte~ata de
se adestravapara ocuparas chefiasna próxima noticIas,produzidasem reumoessImultanease
viradada vida.Quatroque,na verdade,eramtrês: enco~t~o.s
debastidores.
Odiretore o.sdoisrepórt~Julio MesquitaNeto, herdeirodo nomee, portan- res~Ivldlam.astarefasem absolutaIgualdade.
DIto, da direçãoda empresa;o irmão do meio,Ruy vergtmos
multasvezes
naesc.olha
d~sassuntos
e ~os
Mesquitae o caçula,Luiz Carlos Mesquita,o enfoques.
Sem~um~ças
~ehle~arqula.
NemprecIsaCarlão. Na quarta cadeira,sentava-seCláudio va: Ruy MesqUIta
e umJornalistacompleto.
Abramo.
O doutor Julio Mesquita Neto exigia mais
De incomum,portanto,alémda direçãoplan- tempoparaserentendido.A timidezquesedescotadano imensoespaçoda redação,visívele dispo- bria emcertostiquesda conversa,no virar o rosto
nívelao acessodoseditores,repórterese da inter- para aliviar a tensãode raras divergências,
conminávelfila de visitantes,a fraternaconvivência fundia-se com a polidez de um homem educado.
com Cláudio Abramo, secretário da redação de Nunca li artigo assinadopelo doutor Júlio. Não
)egendáriacompetênciaprofissional.E que, na seiseapenaspreferianãocompetircornosredatoexuberância
do sangueitaliano, era quemmais'.e res ou se o brilho do texto do mano Ruy de
maisalto falava.
algumaformao intimidava.
Temperamentos
fortes, não apenasdiversos,. Afinal, um detalhesemimportância.O doutor
1!lascontrastrantes,
ajustavam-se
nos atritos pela Julio foi um diretor que garantíu seu lugar de
camaradagem
do convívio de muitas horas que honrana históriada empresa.
varavammadrugadase pelamediaçãoapaziguaNas comemorações
do centenário do Estadão
dora dedoisopostos.O Julio, um tímidocomalto
a AssociaçãoBrasileira de Imprensadedicouum~
sensode composturae dignidade, fixava o estilo ~emana
em homenagem
aojornal. Julio Mesquita
q~emarca~afortementeo longoexerícioda.dire- Neto, como diretor, abriu a sériede palestras.
çao. CordIal semexageros,desdea maturIdade Percorremos
juntos,caminhandopelasruasdeum .
dos 30 anosdefinia-seno formato definitivo. A Rio quejá não mais existe,a razoáveldistância
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entre a Rua da Quitanda, esquina de Rua São
José,onde funcionava a sucursal, e a Rua Araújo
Porto Alegre, sededa ABI. Dissimulando a emoção, procurando relaxar os nervos tensos pela
responsabilidade de falar em público, o doutor
Júlio deixou escapar,em tom de confidência, observaçãoque reflet~ a exata noção de seusdeveres
nos ásperostempos de arbítrio e violência:
- Estou pensando na alegria que Papai sentiria se pudesseestar aqui vendo o jornal no auge
do prestígio, da influência e da autoridade, reconhecidase festejadaspor todo o país.
O doutor Julio Mesquita Neto estava sendo
absolutamente justo. Com o jornal. E com ele
próprio, Pois, aquele foi um dessesraros instantes
em que a redaçãose identifica com a chefia e com
ela se funde na resistência ao governo que se
perdia na escaladada violência.
Não se pode escrevera história do periodo de
trevas sem consultar a coleção do Estado e do
Jornal da Tarde. E sem levantar os testemunhos
dos que viveram, dos dois lados, aquelestempos
vergonhosos.A direção liderou a rebelião contra
a censura. Não se submeteu à humilhação da
autocensura.Forçou a presençado censorna redação para o constrangimento de vetar matérias
consideradas inconvenientes. Tentou deixar em
branco o espaçodas matérias censuradas,Mas as
manchasvaziasnas páginasmaculadaspela brutalidade gritavam a denúncia contra a boçalidade
com repercussões
insuportáveis.A censuracurvouse ao desafio 'da substituição dos textos vetados
pelos versosde Os Lusíadasde Luiz de Camõesou
pelasreceitasda criatividadedo Jornal da Tarde.
Por trás da imprensa amordaçada, campeou
solta, tolerada, consentídae estimulada a tortura
nos porões da repressão.A sucursal carioca do
Estadão passou a ser ponto obrigatório da romária dos parentes,amigos e parceirosdos que caíam
nas batidas de todos os dias. O simplesregistro da
prisão, com nome, local, era o máximo a que se
podia aspirar nas circunstâncias.Se não livrava a
tortura da rotina, dificultava o desaparecimento.
O Estado de S, Paulo

foi a maisousadatrin-

cheira de resistênia e de protesto. Sustentando a
linha definida e comandada pela firmeza e a bravura do doutor Juli,o Mesquita Neto. E foi um
. privilégio, uma orgulhosa distinção profissional
participar da equipe sob sua liderança.
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