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Apresentação

O radialista e jornalista Ataíde Cuqui nos conduz para uma leitura suave e atraente da primeira à última página, porém austera, revelando fatos extraordinariamente interessantes vividos como comunicador social. Argumentos de opinião própria, proibidos, deixaram palavras entaladas na garganta, e textos ideológicos foram engavetados a
sete chaves, de forma que, caso alguém deixasse saltar uma palavra
para fora seria o bastante para ser trancafiado no xadrez, visto que a
impressão digital de todos que militavam na imprensa já estava carimbada nos arquivos militares.
Com cuidado cirúrgico Ataíde reuniu, além de seus, depoimentos de estudantes, professores e jornalistas, inquietos jovens dos anos
armados, forçadamente impedidos do direito inalienável de livre expressão.
Cuqui conta com detalhes as dificuldades na captação de noticias que não fossem aquelas que somente os quartéis militares emitiam. Mas também faz – ele e depoentes – severas críticas ao regime da
época e de hoje. Cerceados da manifestação ideológica, só agora aque-
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les cabelos encaracolados – hoje em falta, como os de Ataíde Cuqui –
podem se manifestar com lembranças dos tempos que se foram e que
nunca mais haverão de voltar.
Ditadura, Revolução, Golpe, ou seja lá qual for o chamamento
desse triste episódio, tem neste livro um verdadeiro documento, talvez
nunca contado em outras obras com tanta riqueza de detalhes e tão revelador do que ocorreu nos bastidores da comunicação social, há 51
anos.
Convivi com Ataíde Cuqui não só como radialista e jornalista,
mas também – e principalmente – como amigo, mercê da empatia e de
sua atividade de músico e cantor, que eu intimamente acompanhava.
Sucesso – o que não lhe tem faltado – é o que desejo ao amigoirmão, com a certeza de que este livro virá completar a satisfação do
leitor, o sucesso editorial e a realização profissional do autor. Bala na
agulha. Atire.
Athayde Alves1

1

Athayde Alves de Oliveira é jornalista e empresário em Campo Grande, MS.
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Proposição

Poucas coisas na vida são tão preciosas quanto as doces lembranças da infância, da juventude. Um tempo de descobertas e outro
de aprendizado. Todos, porém, criam em nós marcas profundas, negativas ou positivas. Então, que sejam profundamente belas aquelas que
ainda nos fazem bem, como as deixadas na memória e que nos fizeram crescer e aprender a conviver com o que nos tornou mais experientes.
Repensar-se é uma necessidade de toda sociedade. A revisitação da própria história em busca de lições que inspirem a caminhada
no presente e o desejo de escrever sobre fatos que permearam o cotidiano de todos nós ao longo de vinte anos. Tudo isto motivou a vontade de contar aqui um pouco de minha história, com alguns relatos de
amigos que conviveram com o período ditatorial que durou pouco
mais de vinte anos. Se gerou temor a algumas pessoas de nossa pacata
sociedade, também mostrou a alegria de uma época que ficou no passado.
Foram anos de angústia? Claro, mas também, sob o ponto de
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vista de muitos, foram anos de avanços, com mais emprego, melhor
escola pública, menos violência e menos corrupção, além de grandes
investimentos. Afinal, foi nesse período que o país construiu a Usina
Hidrelétrica de Itaipu e que só há alguns anos, depois de décadas, tiveram coragem de instalar as duas últimas turbinas, o que não representava nem 2% do total da obra. Também nesse período, foi construída a
ponte Rio-Niteroi e houve a introdução de projetos para a era nuclear,
entre outros avanços.
Muita gente diz que o Brasil só arrancou para o desenvolvimento graças ao idealismo dos generais. Mas, até hoje, os pontos de
vista ainda divergem. Meu relato é feito de forma jornalística, sem intenção de contestar o que foi dito pelas pessoas ouvidas. Conto o que
vi e o que vivi. E, mesmo que intrinsecamente, também manifesto o
meu ponto de vista.
Boa leitura.

Newton C. Braga

Ataíde Cuqui

Praça Brasil e Avenida XV de Novembro, em 1964
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Revolução militar:
boa ou ruim?

A década de sessenta teve momentos marcantes para jovens
que, como eu, tinham no cinema, no futebol, no rádio e na música
seus principais entretenimentos. Afinal, íamos às ruas apenas com a
preocupação de nos divertir e cantar coisas como “Eu te amo, meu
Brasil”, dos irmãos Dom e Ravel, gravada pela banda Os Incríveis,
sem ter a mínima ideia de que aquele era o hino da ditadura. Aliás, o
que diriam hoje, se ainda estivessem vivos, ao ver que o maior sucesso
composto por eles voltou a ser usado, de novo, no combate aos “comunistas”, ao ser tocado em alto e bom som, em 2014, no caminhão
que puxou a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”. O movimento pedia a intervenção militar – isto mesmo – para retirar do poder os políticos corruptos, moralizar os poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, promover valores morais e, então, convocar novas eleições apenas para os políticos “fichas limpas”. Mas, o jovem da época
também apreciava carros com um adesivo estampado com a célebre
frase “Brasil, ame-o ou deixe-o”, símbolo que, para alguns, representava o símbolo da truculência. “Alguns”, aliás, que também lançaram
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músicas como “É proibido proibir”, “Pra não dizer que não falei das
flores”, “Apesar de você” e tantas outras, e que hoje estão por aí calados. Angústia? Sim, para aqueles que viam os coronéis e generais como figuras do mal. Este é um dos sentidos que me levaram a escrever
sobre as atividades alusivas aos 51 anos do golpe militar perpetrado
em 1964.
Quando você analisa um período histórico querendo concluir se
foi bom ou ruim, se um modelo econômico, político ou social foi bom
ou ruim, deve estabelecer uma premissa: bom ou ruim para quem? Na
verdade, muita gente diz que o que aconteceu foi um golpe de estado,
uma ruptura dos preceitos legais e constitucionais da época. A falta de
uma consciência e uma cultura democrática do povo brasileiro – defendem os críticos ao regime – nos levou ao retrocesso político de 64
e a uma ditadura sem precedentes. Para outros, os militares da época
atenderam aos anseios da sociedade, pois daquele movimento participaram membros de praticamente todos os segmentos, como clubes de
serviço, a maioria dos políticos e até a igreja.
Você vai encontrar muitas pessoas que viveram aquela época
elogiando a segurança, a sensação de que o dinheiro público não era
desviado, ou qualquer outro aspecto. Outros vão falar das torturas e da
falta de liberdade de expressão. Sempre haverá dois lados: é uma
questão de ponto de vista, de valores e da própria história de vida de
cada um. Pessoalmente, até pela minha condição de profissional da
comunicação desde que deixei a roça e vim para a cidade para trabalhar e estudar, sou a favor da liberdade de expressão sem exageros e
pela publicidade da atuação do Estado. Mesmo que isto, como no
momento, só nos provoque o dissabor de, mesmo em regime democrático (?), ouvir sem nada poder fazer. Que o digam as infindáveis denúncias de desvio de dinheiro público que nos chegam diariamente.
Mas o que vai dizer aquele que prefere a segurança? Certamente, dirá “Valeu a pena”, a resposta pronta, convicta e emocionada:
“Sim, está valendo a pena. O povo está vencendo”. Como gostaria de
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ter essa visão romântica. Infelizmente o que vejo é que nosso país,
desde lá de trás, quando senti na pele um grande golpe perpetrado por
pseudo-democratas, nossa gente está sendo manipulada por propagandas fantasiosas, criadas e mantidas à custa de verdadeiras esmolas fantasiadas com nomes sugestivos como bolsa-isto, bolsa-aquilo, enfim.
Muitos dos que apoiaram o que foi chamado de “assalto à democracia
de nossa História”, continuam a desfilar suas caras na vida pública,
disfarçando seu gosto pela democracia que mal vivemos nos dias de
hoje. São políticos daquele regime e que continuam “belos e faceiros”
apoiando o regime atual. É o “amor” entre torturados e torturadores
em prol do “é dando que se recebe”... e todo mundo acaba numa boa.
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Do glamour
à expectativa

1964, para alguns escritores, sugeriria um título como “O ano
que nunca existiu”, por tudo aquilo que ficou, definitivamente, como o
período que marcou o início de um dos mais conturbados capítulos da
história do país, em que pese algumas coisas atraentes para diversos
tipos de público. Vão do lançamento da Fanta Laranja, que nos dias de
hoje não teria o menor impacto, ao bilhete que a estrela francesa da
época, Brigitte Bardot, deixou ao despedir-se da hoje famosa cidade
de Búzios, no Rio de Janeiro, que ganhou notoriedade após sua visita:
“Adorei a revolução no Brasil, sem morto nem tiro. Os brasileiros
são adoráveis. Resolvem seus casos sem briga”. Há quem diga que foi
Bardot quem “fundou” a glamorosa praia que, até então, não passava
de um vilarejo sem luz e sem pousada.
Lá, em companhia do namorado, o playboy e produtor marroquino Bob Zagury, que viveu muitos anos no Brasil, permaneceu descansando por dois meses. Depois de sua visita, acompanhada diariamente pela imprensa e recheada de fotografias, Búzios foi “descoberta”, virou município e tornou-se um dos pontos mais sofisticados e
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procurados do verão brasileiro, inclusive por estrangeiros. Em sua
homenagem, a prefeitura local criou a Orla Bardot, na Praia da Armação, e instalou ali uma estátua de bronze da atriz em tamanho natural.

Bardot contribuiu para projetar Búzios para o mundo
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O movimento e
as incertezas

1964 é o ano em que os militares, supostamente, começam a
torturar os dissidentes políticos, a indústria têxtil lança nas lojas as
camisas 100% nylon, modelos Ban-Lon e Volta ao Mundo, com o reclame de que “nunca amarrotam”. Isto, sem falar nas calças de nycron
do famoso slogan “senta-levanta: nunca perde o vinco”. Também,
nunca se escreveu tanto sobre um ano, mas a sensação é de que, para
alguns, ele foi despropósito demais para ter acontecido do jeito que
contam. Há muita controvérsia nos depoimentos de alguns militares
ainda vivos que negaram participação em qualquer tipo de tortura,
mas admitiram a sua existência e os horrores dos porões do exército.
Afinal, o regime que se estabeleceu com o golpe militar foi de
todo ruim? É um questionamento que, com tanta coisa suja que tem se
registrado atualmente – Mensalões, dinheiro em lugares indevidos e
Petrolão – deixa essa interrogação. O Golpe Militar de 1964 é conhecido pelos eventos ocorridos em 31 de março daquele ano no Brasil e
que culminaram no dia seguinte, 1º de abril, com um golpe de estado
que encerrou o governo do presidente João Belchior Marques Goulart,
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também conhecido como Jango. Entre os militares brasileiros, o evento é designado como Revolução de 1964.
Antes de escolher o que escreveria aqui, tive que entender o
que me motivou a falar sobre isso. A primeira coisa, claro, foi a inspiração que aflorou depois de acompanhar bons depoimentos, principalmente de quem, à época, já tirava o sustento de suas famílias dos
textos preparados nas velhas e saudosas máquinas de escrever importadas Remington Rand, Royal, etc., que iam para os linotipos ou offset
dos jornais, ainda que os melhores textos só aparecessem realmente
nos últimos anos. Também de políticos, jornalistas, ou lideranças de
qualquer natureza que manifestavam suas posições contrárias ou a favor da revolução. Algumas dessas pessoas ainda estão por aí e falam
com um misto de amargura, pelo cerceamento imposto pelo regime e a
satisfação de terem conseguido atravessar aquele tempo sem, como
dizem, cair nas garras dos militares. Outros, não. Acham que a revolução aconteceu em um momento de incertezas. Até alguns militares
que prestaram depoimento na Comissão da Verdade para confirmar ou
negar sua participação em supostas torturas e outros castigos impostos
pelo regime que durou 21 anos. Alguns estão recebendo agora a condenação.
O restante da década de 64 se, de fato, fez mal a muitas pessoas, como contam, também aconteceu num período em que a alegria
dos jovens impedia que o golpe os atingisse, talvez pelo fator convivência de uma cidade interiorana. Assim, a atenção deles se concentrava mais nas brincadeiras dançantes animadas pelas radiolas hi-fi, ou
high fidelity (alta fidelidade) e estimuladas ao sabor do ponche, uma
bebida preparada com cidra, guaraná e maçã, indispensável nas festinhas caseiras da rapaziada da época. On the rocks, nem pensar, até
porque, o dinheiro era sempre curto, mas o perfume Lancaster, encontrado em algumas farmácias na época, era de lei: a maioria dos jovens
usava.
Nos botecos, ainda era possível ver uma plaqueta na prateleira
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ou em uma das paredes com a figura de “O Amigo da Onça”, personagem criada pelo cartunista Péricles para a revista “O Cruzeiro”, com
a inscrição: “Fiado, só amanhã!”. “O Cruzeiro”, ao lado de “Seleções”, publicação mundial do Reader‟s Digest, infalivelmente presentes nos lares de classe média, eram leitura obrigatória. Aliás, “Seleções” que, ao longo de seus mais de 80 anos, foi sempre uma presença
constante na educação das famílias em muitos países do mundo, informando, divertindo, emocionando e interagindo com leitores de todos os sexos, raças e idades.
No início da ditadura, na mais ampla liberdade de expressão,
publicou um artigo onde o Brasil era mostrado como tendo estado à
beira do comunismo, viu o seu povo rechaçar o governo que estaria
encaminhando o país para uma espécie de “República Sindicalista”.
Na época, a publicação chegava à casa de minha família pelo correio e
sempre que ia visitá-la no Quinzópolis, distrito de Santa Mariana, procurava pelo livreto, cujas matérias eram sempre atuais pelo nível de
interesse que despertavam. Já em “O Cruzeiro”, pela restrição imposta
pelo regime, predominavam notícias sobre concurso de misses, fute-

19

bol, cotidiano, fotografias de artistas e de automóveis, etc. Vinha de
Assis, SP, trazida por Tito Tonelo, o cunhado de Orlando, meu irmão
mais velho.
Se me diverti muito, também muito aprendi sobre o período
considerado como negro de nossa história. E, diante da data histórica,
31 de março, que marcou o início de um verdadeiro pesadelo para alguns, decidi contar um pouco da minha vida nesse período. Mesmo
longe dos grandes movimentos, li muito sobre o assunto e senti a necessidade de também visitar o passado e revelar o que poderia ser dito
aqui, por mim e por amigos, saudosistas como eu. Entre o que penso,
posso citar minha necessidade por ter vivido, estudado e trabalhado
com gente que esteve dos dois lados da situação, durante os 21 anos
da ditadura que começou em 31 de março de 1964 e só terminou em 8
de maio de 1985.
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A ingenuidade e
o cotidiano

Na inexperiência de jovem recém-chegado a Cornélio Procópio, vista por mim na época como cidade grande, vibrava com o futebol local, mesmo porque alguns dos atletas do antigo time profissional
da cidade, o E. C. Comercial, que deixou na memória dos desportistas
uma imagem das mais saudosas, moravam na mesma pensão que eu.
Também frequentava cinema, notadamente a sessão das seis do Cine
Cornélio aos domingos, quermesses, brincadeiras dançantes do
Kaikan, Salão Dom Bosco, Clube Operário e Associação, etc. Mas,
pelos rumores, sentia também um pouco de insegurança, temeroso
com o que poderia acontecer – como diziam – face à eminente opressão militar, mas sem ter ainda a cultura necessária para poder absorver
tudo aquilo. Assim, ficava observando as pessoas a comentar o levante. Na verdade, nada acontecia na cidade, parecia tudo normal, a não
ser pelos comentários de alguns de que os tanques já estavam nas ruas
do centro do Rio de Janeiro e havia movimento de tropas em São Paulo. Cada um falava uma coisa.
Só ficava envolvido mesmo com as marchinhas e os dobrados
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que eram apresentados pela “Rede Nacional da Legalidade” (RNL) e
serviam como pano de fundo nos primeiros dias que abriram o golpe.
Como já gostava muito desse estilo de música, aproveitei para ouvir
tudo, de “Washington Post”, a “Cisne Branco”. A RNL era retransmitida, simultaneamente, pelas emissoras de rádio, fazendo eco por todo
o país e dividia sua programação com boletins institucionais do alto
comando militar. Aqui, como no resto do país, atônitos “brasileiros e
brasileiras” – sem intenção de usar o horrível chavão da presidente e
de seu antecessor – acompanhavam tudo com expectativa, curiosidade
e medo, sobretudo, pelo que estaria por vir. À época, dividia meu
tempo entre a extinta Rádio Cruzeiro do Sul, onde iniciava a carreira
como locutor, e a Casa Santo Antônio, uma espécie de supermercado
dos dias de hoje, de propriedade de Antônio Pereira Goes, o pai de
meu compadre e médico aposentado, recentemente falecido, Dr. Waldyr de Goes. Seu estabelecimento comercial, ao lado da Farmácia
Avenida, era em um prédio defronte ao atual coreto do Calçadão da
Rua Massud Amin. Em conversa agradável, o professor Altevir Villa,
que também morava ali perto na época, me ajudou a exercitar a memória, principalmente sobre o comércio que existia naquela área.
Onde hoje está a Casas Pernambucanas, havia o Bar Popular de
seu pai, Luiz Villa, ponto de encontro de pessoas das mais diversas
profissões. Além de Antônio Goes, eram residentes ou estabelecidos
na área, Jorge Haddad, conhecido por Baruque, seu Joãozinho (João
da Silva Braga), da Farmácia Avenida, que, pela experiência e trato
com os doentes, muitos chamavam de “Doutor Joãozinho”. Havia ainda Zuca e Massayuki, proprietários de bares, Vinícius Marcolini, de
loja de materiais de construção, a Comercial Marcolini Ltda., seu
Quinzote, do posto de gasolina na confluência da Rua Sergipe (atual
Massud Amin) com a Avenida XV de Novembro, Mário Concato, dono de armazém de secos e molhados, o salão do Zé Barbeiro, a alfaiataria do seu Chico, como era conhecido Francisco Closs, e onde trabalhavam Cordovil e o conhecido Zé Alfaiate, Casa de Vitaminas do Ja-
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tir, o famoso Cine Avenida, que depois passou a se chamar Cornélio,
que tinha, ao lado, o bar de Luiz Villa e, nos fundos, a Padaria Popular, de propriedade de Cristalino Ferreira, seu cunhado. Lá, sempre
que podia dar uma escapadinha, ia para saborear os pães quentinhos
esparramados em uma grande bancada de madeira. No bar, costumeiramente, as pessoas se reuniam para conversar, mas, naqueles dias
conturbados, com o uso de um potente rádio Belmonte, era mais para
acompanhar os acontecimentos da deposição de Jango, pelas emissoras locais e outras de fora, como Bandeirantes, Nacional e Tupi, de
São Paulo, Mairynk Veiga, do Rio de Janeiro, e Farroupilha e Gaúcha,
de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O posto do Quinzote, na junção da Rua Sergipe (atual Massud Amin) com a Avenida
XV de Novembro, era um dos mais procurados pelos motoristas da época
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Luiz Paulo Silva

Desfile de 7 de Setembro, passando pelo Cine Avenida e Bar e Padaria Popular

Na esquina com a Rua Anchieta, à esquerda, a tradicional Casa Concato; à direita,
Farmácia Procofarma
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As limitações
no rádio

O rádio era importante para o desenvolvimento do município e,
sobretudo, estratégico para informar, orientar e interligar as pessoas,
como continua sendo nos dias de hoje. Assim, controlar o que se divulgava era importante, porque os militares fiscalizavam e até chegavam a utilizar o rádio para orientações ao povo, já que era o principal
e mais rápido meio de comunicação. Pelo menos na emissora em que
trabalhava, pelo que ouvia dos colegas mais experientes e que estavam
lá há mais tempo, não havia censor, mas a programação diária era toda
gravada, sem edições ou interrupções e conservada por trinta dias. Em
caso de denúncia, era imediatamente aberto um inquérito. Ouvia os
locutores da emissora dizendo que gostariam de fazer comentários,
mas eram proibidos de emitir qualquer tipo de critica e só informar
mesmo coisas de utilidade pública, pois havia partidários, ou bajuladores do regime, sempre dispostos a denunciar diante de qualquer deslize. Assim, nossas emissoras seguiam com seus programas normais,
apresentando as músicas que não constavam da lista das proibidas pelo regime. Pelo que tive notícia, havia delações, mas quando vinham
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consultar as gravações nunca comprovavam nada. Cautelosa, e atemorizada, a direção procurava seguir a lei imposta pelos militares.
Pertencente a um grupo existente na época, chamado Rede Paranaense de Rádio, a Cruzeiro do Sul disputava a audiência com a Rádio Cornélio Procópio, que era mais antiga. No final da década de 60,
uma lei do Governo Federal pôs fim às grandes redes de rádio e as
emissoras da Rede Paranaense – entre elas, a Cruzeiro do Sul – começaram a ser vendidas. Com isso, a Cruzeiro se tornou propriedade de
um grupo de empresários da cidade, liderado por Matheus Reghin e
tendo como sócios, João Closs, Domingos Silotto, Rosário Pitelli e o
vigário da cidade, hoje bispo emérito da Diocese de Jacarezinho, Dom
Conrado Walter. Já a Rádio Cornélio Procópio, conhecida como R5,
devido a seu prefixo ZYR-5, integrava a rede das Emissoras Coligadas, da capital paulista, grupo ainda existente e formado por dez emissoras do interior paulista e mineiro. Aliás, anos históricos da liderança
radiofônica e o início de minha carreira como radialista, ao lado de
grandes profissionais, como o xará Athayde Alves de Oliveira, que
iniciara a sua um pouco antes e me auxiliava com dicas importantes
do que já havia aprendido. Assim. como todo profissional do interior,
o modelo de um programa de radio era baseado em um estilo apresentado por famosos, nas grandes capitais, principalmente nas emissoras
de São Paulo.
Mesmo assim, os saudosos rádios receptores da Philco, Philips,
Telefunken e outros da época captavam com clareza o “Salão Grenat”,
de Colid Filho, à meia noite na Radio Nacional do Rio; a malandragem do paranaense de Cornélio Procópio e que se tornou ídolo carioca
entre os sambistas, Adelzon Aves, com seu “Comando da Madrugada”
na Globo do Rio de Janeiro, hoje, na Rádio Nacional, também do Rio.
Programas noticiosos se destacavam, além daqueles de São Paulo e
Rio, os das rádios Guaíba e Farroupilha, de Porto Alegre (RS), referencia nacional e patrocínio forte da Renner – “A costura ponto por
ponto” – que eram sintonizados nas ondas médias, curtas (19, 25 e 31
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metros) e tropicais (49, 60 e 90 metros). A FM (Frequência Modulada) não existia nem em sonho, na época. Enquanto isso, nós, por aqui,
exercitávamos a criatividade e o talento “copiativo” para ganhar destaque entre nossos radiouvintes. Aliás, o rádio é a profissão onde mais
se imita, até hoje. Pouca coisa se cria.
Embora num círculo de dimensões bem menor que os de nossos ídolos, ganhávamos também nossos admiradores que, de ouvidos
pregados num receptor de rádio, apenas imaginavam nossos perfis físicos com base no poderio vocálico e na inteligência de cada um. Aliás, ao longo da carreira, vi muita cara de decepção de ouvinte por haver fantasiado o seu ídolo como um galã e, ao vê-lo pessoalmente...!
Nessa época, o primeiro quesito exigido para ser locutor era a
voz. Para ouvintes dessa época, difícil não se lembrar de nomes famosos do radio procopense como Gabriel dos Santos, crioulo esbelto que,
do alto de seus quase dois metros de altura, ganhou fama pelo seu vozeirão lindo e uma forma inusitada de se comunicar tocando ritmos
como hully gully e a go-go, famosos na época. “Bié” agitava as tardes
com o programa “Clube de Brotos”, criado por João Carlos Rocha
Loures, de audiência cativa, pela R5. Aos sábados, ao vivo no auditório, “Os brotos comandam”, onde se apresentavam os grupos musicais
em formação e os cantores da cidade. E foi nesse mesmo programa
que iniciamos – eu e mais três amigos da época – uma carreira como
músico que duraria 35 anos. Nos pick-ups, o som dos grandes ídolos
da época, como The Beatles, The Mamas and Papas, Elvis Presley,
Roberto e Erasmo Carlos, Wanderley Cardoso, Deny e Dino, Trio Esperança, Os Incríveis e outros não menos famosos. Em cidade de apenas duas emissoras de radio, a concorrência era acirrada pela liderança
de audiência e seus locutores davam tudo de si para estarem na crista
da onda. Claro que, a partir de 64, tudo dentro da cartilha do poder militar, embora a rapaziada não desse muita bola para o que acontecia no
cenário político.
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O fascínio
do rádio

A carreira do radialista sempre foi fascinante, à frente do microfone ou no trabalho de bastidores. Aliás, a profissão de comunicador, no rádio ou em outro veículo qualquer, é uma das mais incríveis
do mercado e o profissional de comunicação é um personagem importante para a sociedade, já que cabe a ele a função social de informar,
divulgar e até mesmo criticar acontecimentos que interessam a todos
nós. Naquela época, cada um dos locutores, necessariamente, tinha
que contar com o auxílio do chamado “técnico de som”, “sonoplasta”
ou, na linguagem atual, “operador de áudio”. Entre eles – profissionais
que deixaram seus nomes na história – estão José Aparecido de Oliveira (Guaçu), Gilberto Pereira Santiago, Walter Cáceres, Edno Gonçalves de Oliveira, Aparício Carmona, Sérgio Senize, Riberto Aparecido Vitor, Daniel Isidoro e José Leite Cordeiro, entre outros.
José Leite Cordeiro – Zé Leite, como é conhecido – funcionário da antiga Casas Buri, começou a carreira de radialista dividindo o
tempo com a Buri, colocando nos pratos giratórios os famosos longplays, compactos simples e duplos e acetatos publicitários em 78 rpm,
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que davam sustentabilidade financeira às emissoras de rádio, até se
transformar no grande empresário da comunicação que é atualmente.
Ao microfone, lembranças positivas de vozes marcantes, como
os irmãos Hélio e Irahy Claudino, dois craques em jornadas esportivas. Irahy, aliás, além de grande repórter de campo, pelo menos para
mim, foi um dos melhores e mais autênticos animadores de programas
sertanejos que passaram pela cidade. “Alvorecer no Sertão”, seu programa das 6 às 8 horas da manhã, contava também Ivan Sampaio, baixinho, de voz imponente e muito bom de improviso. Também se destacaram, Waldomiro Alfredo Salum (Miro), que foi gerente das duas
emissoras locais, Newton de Camargo Braga, com seu programa de
música clássica, “Joias Musicais”, pela R5; Jota Monteiro, de voz
marcante, Flávio Toledo, especialista em concurso de misses; Luiz
Fernandes da Silveira, imitador nordestino com perfeição; Jayme Camacho, Aparecido Chelis de Lima (Mosquito); Nilson Fidelis, que se
caracterizou com o “Juventude 2001” (nada a ver com o ano; era apenas uma projeção, pois estávamos no começo da década de 70) e “Fim
de Noite”. Nesse meio – meu aprendizado. Eu comandava, entre outros, o “Paradão 1080”, levado ao ar ao vivo nas tardes de domingo,
com destaque das músicas mais pedidas pelos ouvintes ou os discos
mais vendidos durante a semana. Os discos eram gravados em 33 rpm,
nas versões compacto simples e duplo e long-play (LP), hoje, pejorativamente, chamados de “bolachões”. Diariamente, apresentava a “Parada do Povão”, das dez horas ao meio dia, pela Cruzeiro, tentando
imitar nomes famosos do rádio como Ramos Calhelha – um dos grandes narradores do famoso jornal de atualidades cinematográficas Canal 100, produzido por Carlos Niemeyer – e Oliveira Neto, que ficou
nacionalmente conhecido pelos jingles da Bozzano.
A Cruzeiro do Sul contava com Athayde Alves, inovador, bom
de improviso e dono de linda voz. “Athalves”, como foi batizado pelos amigos de profissão, ganhou notoriedade com o programa “Show
das 12”, reproduzindo o estilo Hélio Ribeiro, da Bandeirantes de São
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Paulo, e que lhe conferiu um fenômeno de audiência. Aliás, em
se tratando de comunicador de
rádio, Hélio Ribeiro – dono do
chavão “sabe quem, sabe
quem?” – com o seu programa
“O Poder da Mensagem”, foi um
mestre e verdadeiro mito, não só
pela bonita voz, mas pelas criações fabulosas como a que diz
“É mentira que nada se cria e tuAthayde Alves,
do se copia. A verdade é que só
nome histórico na comunicação local
existe gente que copia porque
existe gente que cria”. Athayde Alves – atualmente empresário no ramo de cerimônia em Campo Grande, MS – reproduzia com perfeição
e criatividade o estilo do comunicador da Band, que faleceu ainda jovem. A Cruzeiro tinha também Lázaro Cláudio, “Lazão”, que cobrindo férias de Irahy, em 1964, estava apresentando o programa “Alvorecer no Sertão” e me deu a chance do primeiro contato com o microfone para ler comerciais. Lazão, não por acaso, foi um dos padrinhos de
meu casamento com Zezé, em 1978.
Não citarei outros nomes para evitar injustiças, muitos outros
foram ícones igualmente num painel de celebridades. Mas não posso
deixar de mencionar Waurides Brevilheri, que transmitia os jogos de
futebol pela R5, passou a gerente e tornou-se o proprietário da rádio
ao adquirir, com o advogado Roberto Carlos Sottile, as cotas da emissora que pertenciam às “Emissoras Coligadas”. Sottile também atuou
por muitos anos como cronista esportivo, comentando as partidas que
eram transmitidas pela emissora. Hoje, Waurides se lembra das limitações que passaram a ser impostas à atividade radiofônica com a instalação do governo militar. Aí, entra em cena a figura do delator ou,
como se diz popularmente, o “dedo duro”, que agia para “fazer média”
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Naquela época – conta Waurides – eu trabalhava como subgerente da rádio – o gerente era o “Zé” Nelson, José Nelson de Carvalho.
Dois dias depois daquilo que aconteceu, o fato ficou claro e aí vimos que
se tratava de uma revolução e que já estávamos com novo governo, o governo revolucionário. Recebemos um telegrama determinando que só
poderíamos noticiar sobre o fato, enfim, sobre o governo, somente aquilo
que vinha de Brasília. Lembro-me que a programação da emissora, a
partir daí, deveria ser encaminhada para a Polícia Federal em Londrina,
inclusive com as músicas que seriam tocadas no mês seguinte. A censura
era total. Se, por exemplo, ocorresse um fato no Rio de Janeiro, minutos
depois já chegava um telegrama determinando que nada fosse anunciado. E, como todos nós éramos empregados da rádio e a empresa, por sua
vez, tinha a concessão vinculada ao governo, ela poderia, por qualquer
deslize, se tornar perempta e ter
sua licença cassada, como aconteceu com centenas delas no país
– lembra Waurides.

Para ele, um dos fatos
que ficou marcado como truculência dos donos do poder foi a
detenção de Toni Tarciso, um
dos locutores da rádio.

Waurides Brevilheri, grande trajetória
cobrindo o E. C. Comercial

Tarciso, sempre bem-humorado e muito querido na cidade,
apresentava um programa infantil de grande audiência na emissora e
acabou sendo detido, com outras pessoas da sociedade, vítima de delação. Sua detenção nunca foi totalmente esclarecida. O que se sabe é
que gente de influência no sistema denunciava as pessoas, mesmo sem
evidências, que se manifestavam contra o regime, pessoas de bem –
como seu Mozart Valim, que morreu e nunca soube o porquê de sua
detenção. Assim foi com Toni Tarciso. Certamente, no seu estilo gozador e brincalhão, deve ter soltado alguma brincadeira envolvendo o
regime militar, sem levar em conta o lugar onde se encontrava, e aca-
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Waurides Brevilheri

com membros do regime ou para conseguir vantagens.

bou sendo denunciado, tendo que prestar depoimento na delegacia de
polícia, porque achavam que era comunista. O mesmo aconteceu com
o Dr. Waldyr Cunha, que era médico, um ser humano fantástico que
só fazia o bem, lamenta Waurides, advogado e comunicador aposentado.
Pelo lado pitoresco – fora do contexto da repressão – Waurides
fala de uma das ”aventuras” vividas naquela época quando sua rádio –
que ostentava o slogan “A emissora que nasceu com a cidade” – travava verdadeira batalha na disputa pela audiência com a concorrente,
a Rádio Cruzeiro do Sul. Ao longo de sua vida profissional, ele foi o
narrador esportivo da emissora, ou seja, aquele que, pelas ondas sonoras, tem a responsabilidade de apresentar o retrato de uma partida de
futebol e fazer a diferença a partir do momento que a bola rola. O locutor esportivo comanda a transmissão e disputa a atenção do público.
Certa vez, alguns anos antes do golpe militar, o time profissional da cidade, E.C. Comercial, disputaria uma partida com o Criciúma, em Santa Catarina. A outra emissora colocou chamadas no ar e,
durante toda a semana, anunciava que faria a transmissão ao vivo
com exclusividade.

Waurides Brevilheri

Waurides Brevilheri e prof. Jadir
Gonçalves Corrêa – ao fundo, no
centro, Dr. Pedro Ribas de Mello
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Aí, pensamos: e agora, o que faremos? Fiz uma reunião com o
pessoal da técnica e resolvemos que transmitiríamos o jogo ouvindo a
transmissão de uma emissora de Criciúma. Pedi ao Jacó – Wilson
Ferreira Jacobsen, que era o nosso responsável técnico – para que
colocasse um microfone próximo da janela da rua para simular algum
tipo de ruído e preparar a “nossa transmissão” com a utilização de
um fone de ouvido. E deu certo. A transmissão saía direitinho, com o
narrador da concorrente – Hélio Claudino – a todo momento dizendo
que sua emissora era a única da cidade presente ao evento. De repente, sumiu o áudio do nosso fone. Uma queda de energia lá na cidade,
tirou a emissora que estávamos ouvindo por uns dez minutos e seguimos fazendo a nossa „transmissão‟ até a retomada do áudio da emissora que ouvíamos, com a volta da energia. Para nossa sorte, durante
esse prazo sem energia por lá, não saiu nenhum gol e seguimos a nossa narração. Até o final da partida, transcorreu tudo como planejamos e quando o narrador da outra emissora retornou à cidade, foi alvo de gozação, ao ser informado que a Rádio Cornélio também
transmitira a partida. Como uma viagem para lá, na época, demorava
uns dois dias, tratamos de não dar as caras na rua durante esse período, contou Waurides.
Por alguns anos, ele foi o gerente da emissora, mas acabou como seu proprietário. Hoje, aposentado, tem pouco contato com o microfone, cuidando mais da administração da empresa. Quanto a Hélio
Claudino, atualmente é narrador esportivo da Rádio Capital, de São
Paulo.
Outra lembrança é de Wilson Ferreira Jacobsen, de saudosa
memória, carinhosamente chamado pelos inúmeros amigos de “Pai
Jacó”. Sabia tudo sobre a parte técnica de uma emissora de rádio.
Contam que, em 1965, Cornélio Procópio era uma das cidades escolhidas para receber a passagem dos integrantes do II Passeio Ciclístico
Mundial, prova promovida pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. Foi
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Olacir Arbonelli

um dos maiores eventos deste segmento e movimentou praticamente
toda a mídia da época. A Bandeirantes, como promotora, fazia as
transmissões, ao vivo, com José Paulo de Andrade (até hoje na rádio e
TV Bandeirantes). Em seu percurso, os atletas participantes passariam
pela Praça Brasil e ali estava a equipe da rádio. Os técnicos da emissora paulista estavam encontrando dificuldade para acertar a linha de
som para a transmissão e foram informados que na cidade havia uma
pessoa que, eventualmente, poderia auxiliar no trabalho. Resultado:
acabaram indo atrás do Jacó, que imediatamente colocou o sinal no ar
e, desse modo, a Rádio Bandeirantes, uma das mais tops do país na
época, conseguiu fazer sua transmissão. Depois de muitos anos de trabalho na Rádio Cornélio, passou o resto de seus dias dividindo o tempo como responsável pelo setor de audiovisual da unidade local da
Universidade Estadual do Norte do Paraná e do Centro Cultural “Galdino de Almeida”, da prefeitura de Cornélio Procópio.

Wilson Ferreira Jacobsen, Mário Landi e padre Conrado Wálter
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O movimento
e o medo

Família Goes

No estabelecimento de Antônio
Pereira Goes, eu trabalhava como balconista. Pernambucano, com sotaque
indisfarçável, entre um rapé (inalação
de tabaco em pó para estimular o espirro) e outro, gostava de falar sobre
política. Era seu assunto predileto
quando conversava com comerciantes
vizinhos, principalmente seu Quinzote.
No balcão, além dele, trabalhava comigo uma jovem com mais experiência de comércio chamada Aparecida,
que já estava na casa há alguns anos.
Mesmo sem nada entender de política, quando não havia clientes para
atender, ficávamos ali, eu e a Cida, ouvindo os comentários dele. Nem
precisa dizer que, para ele, aquele reboliço que estava acontecendo,
era um prato cheio. Petebista fanático desde os tempos de Getúlio
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Cleverson Goes

Vargas, de quem era fã, seu Antônio não descolava o ouvido do velho
rádio Semp que a todo instante interrompia a música para mais um boletim da RNL.
O rádio ficava em um escritório improvisado sob a escada que
levava ao andar superior do prédio. No apartamento, segundo ele, era
a residência da família, que se compunha de sua esposa, Dona Joana, e
do filho Waldyr, que cursava medicina na Universidade de Buenos
Aires, na Argentina, e a quem, diariamente, enviava um exemplar do
jornal Folha de São Paulo, que eu mesmo colocava no correio. Engraçado que trabalhei com ele um bom tempo e, apesar da enorme curiosidade em saber sobre as coisas que estavam guardadas lá em cima,
nunca me convidou para subir. Quanto ao Dr. Waldyr, chamado carinhosamente por muitos de “Dr. Goisinho”, teve uma brilhante carreira
médica, sendo considerado
como um dos respeitados profissionais da área de saúde da
cidade. Faleceu no final de
maio deste ano de 2015, com
85 anos.

Dr.Waldyr: o reconhecimento da sociedade
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Os depoimentos

No ano passado, acompanhei trecho da entrevista de um extenente do exército que depôs na “Comissão Nacional da Verdade”,
que teve por objetivo investigar violações de direitos humanos consideradas graves e ocorridas entre 1946 e 1988 no Brasil por agentes do
Estado. Esse grupo era formado por sete membros nomeados pela Presidente Dilma Roussef e contou com catorze auxiliares para atuar por
dois anos, sendo que, ao final desse período, redigiu um relatório dos
principais achados, que poderia ser publicado – até agora não saiu nada – ou enviado apenas para a Presidente da República ou para o Ministro da Defesa.
Em um dos trechos de seu depoimento nessa comissão, disse
que, em 1964, era tenente e servia na 2ª Cia de Guardas, tropa de elite
do IV Exército em Recife, Pernambuco. Ali, segundo ele, ficaram destacados presos políticos e declarou não ter visto nenhum tipo de tortura. Entretanto, foi constatado e provado que, durante os 21 anos de regime militar, aconteceram mortes e torturas em porões do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defe-
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sa Interna – DOI-CODI – de lá. “Nos quartéis havia rotina militar
normal. Apenas alguns oficiais do Exército se envolveram com a tortura, mas não se pode generalizar. Abomino qualquer ditadura, tortura,
atrocidades, terrorismo, assassinato ou roubo justificados por idealismo”, afirmou o ex-oficial à comissão.
Outro depoente, coronel reformado da PM, codinome Nagib,
contou, em depoimento ao Ministério Público Federal, que entre 1970
e 1972 chefiou a tortura a mais de quinhentos presos. Suas equipes
chegaram a vinte torturadores por preso. Disse que a sala de torturas
na Rua Barão de Mesquita, sede do DOI-CODI no Rio, era tão terrível
que “até o diabo, se entrasse ali, ficaria em pânico”. Confessou uma
série de violências contra presos, incluindo eletrochoques, mas disse
preferir o pau de arara, que segundo ele causava dor indescritível. “O
problema era o que fazer com o preso, no estado em que ficava depois”. Agora, o mais incrível: pediu ao Ministério Público que o deixasse em paz, porque os promotores o incomodavam. Confessou que
não se arrepende do que fez: “Não sinto o menor peso na consciência”.
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O valor
da liberdade

Consolidado o golpe, aparentemente, a vida transcorria normal,
pelo menos para mim que nunca tive qualquer paixão pela política e
estava longe de ser membro atuante deste ou daquele lado. Mantinha
ainda o perfil do “moço bom” que nasceu no aprazível Patrimônio do
15, ou Quinzópolis, trabalhou em colheita de algodão para juntar dinheiro e vir para a cidade estudar, porém sem perder a simplicidade
dos Cuqui. A vida no “Quinze”, como até hoje se referem ao distrito,

Componentes do grupo The Bad Boys Band em 1974
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era pacata, com boa qualidade de vida, exceto pela falta de condições
para formação profissional dos jovens. Mas, era, na verdade um grande desafio para o “garoto da roça” e que também ajudava o irmão Orlando na atividade do comércio, a integrar-se à sociedade urbana da
época. Até porque, contava com pouco mais de 18 anos de idade e
sem qualquer experiência da vida na cidade. Fora das salas de aula,
minhas paixões passaram a se dividir somente entre o rádio e a música, já que, na época, discutia a formação de um grupo musical, “The
Bad Boys”, que duraria 15 anos. Era o baixista da banda e cantava algumas músicas também, como conto no final deste relato, em uma espécie de curriculum vitae, mostrando minha trajetória profissional.
Nem por isso escapei do envolvimento e por muito pouco não tive que
prestar depoimento aos agentes do DOI-CODI que, a partir da instalação do novo regime, andavam a caça de militantes de esquerda. Neste
caso, meu envolvimento era somente em função do relacionamento
que tinha com amigos que se posicionavam contra o regime.
Cursando a 2ª série no antigo Ginásio Estadual Castro Alves,
na Rua Portugal, onde agora funciona o Colégio Zulmira Marchesi da
Silva, integrava a diretoria da UESP – União dos Estudantes Secundários Procopenses – como uma espécie de diretor sem pasta. Funcionava no terceiro andar do Edifício Marivone e ostentava na janela, de
frente para a Avenida Minas Gerais, a imagem imponente de uma
águia estampada em uma vultosa placa redonda. Minha função se restringia a fazer carteirinhas para estudantes e pequenas atividades burocráticas. Entretanto, a entidade tinha em sua cúpula alguns ativistas
que não escondiam sua identidade contra o regime, como Erasmo Garanhão, Roberto Espanhol, Omar José Baddauy, Gonzaga, José Lagana e Jaime Ermenegildo Camacho, entre outros, que eram visados pelos militares. Quase todos os dias após as aulas, utilizavam as salas
como ponto de encontro para suas reuniões. Lagana e Camacho estudavam na minha classe, enquanto Garanhão, que morava no Bairro do
Macuco e vinha a cavalo para estudar na cidade, era da quarta série.
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Os outros, não me lembro.
E, em uma daquelas noites após as aulas, estávamos todos na
UESP quando Garanhão, que era o presidente, me chamou para fora
da sala principal e me aconselhou para que não aparecesse mais por lá
porque os homens já estavam de olho nos diretores da entidade que,
supostamente, já haviam sido denunciados. Ainda me lembro bem de
suas palavras: “Você ainda é inexperiente e, se ficar por aqui, vai acabar envolvido também. Estamos informados de que, a qualquer momento, vão cair em cima da gente” – alertou Garanhão, com evidente
preocupação. Momentos antes, havia acompanhado alguns trechos das
conversas deles e também já começava a ficar preocupado. E ele estava certo, pois, pouco mais de vinte dias depois, foram todos recolhidos
para Curitiba e fichados pelo Departamento de Ordem Pública e Social – DOPS, acusados de envolvimento em ações contra o regime, como conta Garanhão.
Dias depois do golpe militar de 1º de abril de 1964, os milicos
[militar] começaram a chegar a Cornélio Procópio para efetuar prisões
das pessoas que eram contra a quartelada. Minha primeira prisão, porém, foi feita pelo delegado de polícia. Foram me prender no Banco do
Brasil, onde eu trabalhava, e eu disse que poderiam ir que eu me apresentaria em seguida à autoridade competente. Fui à delegacia e, à noite,
o Coronel Dulci Mendes me chamou e disse: “Moço, eu o prendi por ordem do general-comandante do exército de Curitiba e não sei o que fazer
com você”, ao que lhe respondi: “Se eu fosse o senhor, eu me soltaria” e
assim ele fez. Para provar à cidade toda que eu não estava preso, juntamos uns trinta amigos e saímos a caminhar pelas ruas principais da cidade, deixando claro que eu estava em liberdade.
Em seguida, começaram a ocorrer as prisões efetuadas pelos milicos. Quem eles detinham? Como ninguém havia cometido nenhum crime, nem mesmo um delito, prendiam simplesmente pelas ideias e pelo
passado das pessoas, auxiliados pelos dedos-duros, maus elementos de
extrema direita, reacionários, ignorantes, que lhes indicavam quem deveria ser preso. Pensavam que as pessoas avançadas no seu tempo e, sobretudo, solidárias eram comunistas, e que “comunistas comiam criancinhas”. Quem eram os dedos-duros de Cornélio Procópio? Os fazendei-
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ros mais ricos da cidade, com honrosas exceções, puxa-sacos desses ricos, cartorário, professor, médico, diretor de colégio, dirigente da Liga
das Senhoras Católicas, o pároco da cidade e outros. Eram indivíduos
desprovidos de inteligência, dignidade e caráter, mas fartos de maldade
e atraso de vida. O que diria o maravilhoso Papa Francisco sobre um
padre dedo-duro?
Meu nome era o primeiro da lista a ser preso, pelas minhas ideias
e pelo meu comportamento social e político sempre a favor dos humildes
e necessitados. Eu era presidente municipal e vereador do PTB, o partido do João Goulart, presidente da UESP – União dos Estudantes Secundários Procopenses, e um dos coordenadores dos movimentos bancários
para melhorias salariais. Nunca me omiti, sempre que pude falei a favor
da igualdade, pelo menos de oportunidades, para todos. Vieram outras
vezes, prenderam-me novamente. Certa feita prenderam cinco dos meus
maiores amigos, independentemente de suas posições ideológicas ou partidárias, simplesmente para isolá-los de mim, para debilitar minhas amizades na cidade. Depois de mim, na lista, vinham o Dr. Waldir Cunha,
nosso pai político, Omar Baddauy, Paulo Carrilho, Mozart Valim e outros.
Imediatamente após o golpe, a Câmara Municipal reuniu-se na
Prefeitura, com a participação de alguns delatores, e foi proposto o envio de telegramas a Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Adhemar de
Barros elogiando suas participações na quartelada, com a palavra
“unanimidade”. Pedi que tirassem essa palavra, pois eu votaria contra,
como de fato votei. Nos dias seguintes, uma rádio da cidade repetia essa
notícia de hora em hora, dizendo que eu havia assumido uma posição arriscada. Depois disso, espalhavam na cidade notícias dando conta de
que eu seria demitido do Banco do Brasil, transferido para o Piauí e por
aí afora. Cada dia surgia uma fofoca diferente, sempre com o objetivo de
intimidar-me e enfraquecer-me psicologicamente.
Prenderam-me outras vezes, até que, no dia 31 de maio, fui preso
e levado para o presídio do Ahú, em Curitiba. Foram presos também os
companheiros Omar Baddauy, Paulo Carrilho e um ferroviário. Lá continuava a tortura psicológica, vinda de todos os lados, trazendo informações de que iam me colocar num tanque de água até o pescoço, que eu
iria para uma solitária por muito tempo, etc., etc. Devo confessar, porém, que a minha prisão foi maravilhosa. Primeiro, porque só quem passa por uma prisão sabe dar o devido valor à liberdade. Segundo, porque
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as nossas celas permaneceram com as portas abertas, o que nos possibilitava uma comunicação permanente. Não fui torturado fisicamente, mas
a tortura comeu solta em Curitiba. Meu saudoso e querido amigo Otto
Bracarense Costa sofreu mais de quarenta dias numa solitária. Segundo
consta, uma mulher gerou uma criança na prisão e os milicos traziam-na
para o convívio da mãe e para mamar dia sim, dia não. Pode haver crueldade maior?
Criamos uma República Socialista na prisão, onde qualquer alimento que chegasse era repartido entre todos. Esteve preso conosco o falecido Juca, um barbeiro de Itambaracá, sujeito simples, jovial e muito
simpático. Nem ele sabia o porquê de sua prisão, pois não tinha nenhuma atividade política e suas posições ideológicas eram de direita, chegando ao ponto de gostar do Carlos Lacerda. Era um grande violeiro.
Compramos um violão e cantávamos muito. Além disso, líamos bastante,
pois havia uma biblioteca à disposição. Um mês depois, no final de junho, voltamos para casa. Não me cassaram os direitos políticos, pois não
havia a mínima razão para isso.
Em 1966, fui candidato a deputado estadual e alastrava-se o comentário de que se eu fosse eleito seria cassado. Em 1970, fiz concurso
para Técnico de Tributação no Ministério da Fazenda, fui aprovado e fui
embora: São Paulo, Alemanha – para ser professor fundador da ESAF –
Escola de Administração Fazendária – e Brasília. Os dedos-duros daqui,
insaciáveis, procuraram Francisco Dorneles, meu chefe, hoje senador,
para dizer-lhe que eu era comunista. O Dorneles, sobrinho de Tancredo
Neves, transformou referidas acusações em pontos positivos a meu favor
e acabou sendo, como é até hoje, meu grande amigo.
Cornélio Procópio, depois desse episódio, transformou-se completamente. Se antes era uma cidade solidária, todo mundo amigo e
companheiro de todo mundo, agora viu o medo instalar a desconfiança
entre seus munícipes. Nascia no sentimento de cada um a pergunta: se
fulano dedurou sicrano e beltrano, poderá amanhã cometer uma “trairagem” contra mim também? Este sentimento deve ter desaparecido
porque quase todos os dedos-duros já morreram. Falo com serenidade,
sem ódio, nem rancor, sobre o que fizeram. Deles tenho pena, nojo e ofereço-lhes meu desprezo, o mesmo desprezo que os presidiários dedicam
aos novos presos delatores. É bom que se saiba que, entre os detentos,
todos os criminosos são aceitos, menos estes.
Deve ser muito triste e desconfortável para uma pessoa saber que
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seus pais, seus tios ou seus avós foram dedos-duros. É uma nódoa que fica para sempre, pois gruda na alma e não desaparece nem com a morte,
posto que permanece viva na lembrança. Falo com conhecimento de causa, pois, duas décadas depois, o exército deu-me cópia completa dos inquéritos policiais-militares e lá estão com todas as letras os depoimentos
de cada um dos delatores sobre cada um dos delatados. Não há como fugir dessa situação vexatória, porque a verdade está registrada nos autos.
Ninguém foi condenado a nada. No meu caso, os promotores militares
nem denúncia ofereceram, o juiz militar não me pronunciou e determinou
ao general comandante do exército do Paraná que arquivasse meu processo antes de ser instaurado, ou seja, ele praticamente não existiu.
Hoje, agradeço-lhes, porque, graças a eles, fui anistiado pelos
governos paranaense e brasileiro. Pensava-se, à época, que a esmagadora maioria do povo brasileiro fosse contra o governo João Goulart, seguindo a posição da elite que organizava as marchas da Família com Deus pela Liberdade, incentivadas pela Igreja Católica, e pela imprensa brasileira, que era quase toda marrom e continua sendo
até hoje, com idêntico procedimento. Ledo engano. Pesquisas do IBGE, censuradas naquele tempo, dão conta agora, resgatadas pela
Comissão da Verdade, de que 70% do povo brasileiro apoiavam o governo democrático de Jango, contou-me Erasmo Garanhão, ainda com
uma ponta de amargura.
A convocação deles para depor no DOPS na capital do Estado
repercutiu bastante na sociedade, principalmente entre os estudantes.
E foi a partir daí que caí na realidade, procurando me manter afastado
de qualquer movimento ou aglomeração principalmente nas proximidades de escolas. Já trabalhando somente no rádio, nas funções de locutor e redator, pegava sempre às 5 da manhã. Morava na Pensão Brasil da dona Ana Carbonieri e fazia o pequeno trajeto, da Rua Bahia até
a rádio, cortando caminho pela Praça Brasil. Sempre meio escuro ainda, olhava para os lados a todo instante com medo de ser também pego e acabar contando o que sabia das reuniões deles. Os poucos mais
de cem metros que tinha que caminhar nesse pequeno trecho pareciam
um quilômetro.
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Erasmo Garanhão
Erasmo Garanhão

Alaor Claudino de Oliveira lendo o juramente na posse de Garanhão na UESP

Garanhão (e o repórter da R5, Adelzon Alves): participação ativa na vida estudantil e o
amargor da prisão pelo DOPS
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O golpe e a
vida estudantil

Outro depoimento, colhi do colega jornalista e professor, Antônio Villas Bôas Neto, Toninho Villas Bôas, como é chamado pelos
amigos. Filho de um dos fundadores da imprensa procopense, jornalista Nicolau Villas Bôas, Toninho foi vereador e colunista do Jornal “A
Voz do Povo” e aqui também relata fatos interessantes do período.
Quando se instalou a ditadura no país eu era simplesmente um
estudante de quinze anos de idade. A comunicação era precária. Existia
o rádio com aquelas válvulas enormes, em vez dos transistores e circuitos integrados ou chips que são usados hoje em dia; televisores, poucos
os possuíam. Nas salas de visita das residências, os enormes aparelhos
de TV ocupavam lugar de honra, ao lado da vitrola, e vizinhos e parentes
eram convidados a compartilhar da programação. Lembro-me disso,
como se fosse hoje. Para se ter ideia, apenas em 1970, a TV brasileira
transmitiu em cores. Celular, então, nem imaginar.
Estava no comando do Brasil, o Presidente João Goulart, que sucedera ao demissionário Jânio da Silva Quadros, época em que a democracia, ainda em sua infância, viu-se forçada a renunciar à maturidade,
que só seria alcançada se fossem cumpridos integralmente dois mandatos civis consecutivos. Esses dirigentes procuravam, a duras penas, por
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todos os meios, levar a barca do país a um porto seguro. O sindicalismo
brasileiro vivia tempo de rápido desenvolvimento, reação sadia contra a
insegurança individual provocada pela desagregação do Governo Federal. Nesse contexto aconteceu a sequência de crises democráticas que
desembocaria nos atos institucionais e complementares, e na instauração
da ditadura sem camuflagens.
Em Cornélio Procópio, minha cidade natal, os munícipes viviam
também as mesmas agruras nacionais, os mesmos confrontos interpartidários. Era prefeito da cidade, o Sr. Rosário Pitelli, o primeiro administrador municipal a instalar no Brasil um aparelho de televisão em praça
pública, no caso, na Praça “Francisco Moreira da Costa”, mais conhecida por “Botafogo”, o que foi muito comemorado por todos, tendo em
vista que poucos tinham esse veículo de comunicação em casa. Nessa
época, “pegava fogo” a escolha do primeiro vice-prefeito da cidade entre muitos candidatos, cargo que recaiu no prestante e ilustre cidadão,
Francisco Reghin, pessoa de tradicional família procopense. O jornal „A
Voz do Povo‟, sob a direção de meu pai, Nicolau Villas Bôas, abria aos
leitores a coluna „Por Falar Nisso‟, do saudoso médico Dr. Reginaldo
Perissé da Silva, esta que trazia um pouco de tudo sobre a vida citadina.
Era Governador do Estado, o militar Ney Amintas de Barros Braga.
O imponente Ginásio Estadual “Castro Alves” onde eu estudava
– à época, nos altos da Rua Portugal – era uma escola com excelentes
professores. Seu edifício continha salas especiais, tais como sala da
França, sala de História e sala de Desenho. Também havia uma quadra
esportiva, onde se praticava todo tipo de atividade. Destaco aqui as festas do Bumba-Meu-Boi, as juninas e a prática de educação física, ministrada pelo brilhante professor Mauro João Gonçalves. Os principais líderes estudantis, pertencentes aos diversos grêmios das escolas da cidade, eram: Erasmo Garanhão, Omar José Baddauy, João Gonçalves de
Oliveira, apelidado de “Xerxê”, Caibar Araldo Cunha, Joel de Souza
Morais, Bruno Pileggi, Antônio Silveira Brasil Filho (Pinguim), Ivanildo
Fioravanti, Edison Coppla, Elisa Alberine e Nelson Vilela. Com o passar
do tempo surgiram outros líderes de igual importância.
A União dos Estudantes Secundários Procopenses (UESP) havia
sido fundada e uma campanha existia para a construção da Casa do Estudante; eu era filiado a ela e à União Paranaense dos Estudantes Secundários (UPES), com sede em Curitiba, e à União Brasileira de Estudantes Secundários (UBES), esta com sede no Rio de Janeiro, e pertencia
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também ao renomado e conhecido Grêmio Estudantil “Castro Alves”
(GECA). A União Nacional dos Estudantes (UNE), a entidade estudantil
mais antiga do país, fundada em 11 de agosto de 1937, tinha a mesma finalidade que a UBES, só que sua sede era em São Paulo.
As agremiações escolares eram fortes e a participação dos estudantes, ativa. Cada estudante recebia uma carteirinha, que lhe dava o
status de pertencimento à agremiação escolar que tinha por objetivo a
luta pelos direitos estudantis e também a formação de lideranças. Essa
carteirinha também contemplava o estudante com o pagamento de meiaentrada em atividades culturais. Em Cornélio, era utilizada principalmente para entrar nos cines São Luiz e Cornélio, onde se assistiam filmes
do tipo “Cinderelo Sem Sapatos”, com Jerry Lewis, “Assim Estava Escrito”, com Lana Turner e Kirk Douglas, e “A Lei É Implacável”, com
Randolph Scott. Nesses cinemas, antes dos filmes, os amantes da sétima
arte assistiam ao jornal de atualidades “Canal 100”, com notícias nacionais, e após o filme [na sexta-feira e repetido na matinée de domingo e
na segunda-feira], um capítulo de um seriado que deixava sempre o expectador em suspense e com vontade de assistir o próximo.
Acontecia nessa época, também, os exames de admissão ao Ginásio, em que os estudantes procedentes dos grupos escolares públicos e
escolas particulares passavam por provas de Português, Matemática,
Geografia e História. Eu sempre estudei em escola pública, quase uma
regra na época. Nessas escolas, os alunos obtinham conhecimentos e habilidades tanto quanto nas escolas particulares. Destaco aqui dois pontos interessantes que nos fazem pensar. Na educação física, jogávamos
“bola militar” – por sinal, bola muito pesada e de difícil arremesso – e o
uniforme que usávamos era da cor verde-amarela para o cáqui, sendo
que no braço da camisa eram bordados, em azul, tantos vês [V] quanto
era o grau da série em que o aluno estudava, imitando nada mais, nada
menos do que as divisas militares.
O país estava em crise, o povo pedia reformas políticas, econômicas e sociais. Os preços dos produtos de primeira necessidade cresciam
a olhos vistos, os salários estavam corroídos e a fome aumentava entre
os mais carentes. As greves explodiam em todos os cantos do país. Os
grandes empresários manipulavam e distorciam notícias de toda ordem,
visando apenas seus interesses. A igreja combatia, com fé e coragem, o
comunismo. A democracia estava abalada, só sobreviviam os valores cívicos, morais e patrióticos.
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Para ilustrar, no carnaval que precedeu a Revolução de 31 de
março, as canções eram as mais inusitadas. Uma delas, de Silvio Lima e
Roberto Muniz de Carvalho, denominada “Marcha do Pum-Pum-Pum”,
dizia sobre a situação em que se encontrava o país: “Pa-ram... Pa-ram...
Pa-ram... / Coluna por um / Pa-ram... Pa-ram... Pa-ram... / Pum!...
Pum!... Pum!... / Está pegando fogo /dentro do salão / Onde vai dona Tereza (esposa do João Goulart) / vai atrás um batalhão / Coluna por um,
Pum, pum, pum”.
Em Cornélio Procópio, apesar das andorinhas continuarem a dar
espetáculos maravilhosos na Praça Brasil e na da Matriz “Cristo Rei”, a
cidade vivia o mesmo clima que o restante do país, o de perplexidade diante dos acontecimentos. As associações de classe se reuniam e discutiam sobre o andamento da situação econômica da nação. Era um momento de grande tensão. A apreensão dominava a todos.
Chegado o dia 31 de março de 1964, marco da Revolução, instalou-se a ditadura no país. Os militares tomaram o poder. Houve um silêncio em tudo. Ninguém falava mais, os estudantes estavam emudecidos.
Os agentes revolucionários prendiam pessoas. Os jornais falavam sobre
trivialidades. Em Cornélio, em nosso querido “Castro Alves”, alguns dos
nossos professores foram tirados, melhor dizendo, “arrancados” das salas de aula, atendendo “ordens superiores”. Eu fui testemunha da retirada de meu professor de História, o que nos causou muito medo, apreensão, insegurança, descrença e um monte de incertezas sobre o futuro.
Eu e os meus colegas de classe ficamos emudecidos pela horrenda atitude empreendida contra nosso mestre. Os professores eram tachados de
“comunistas”.
O que me recordo e que foi muito marcante para mim naqueles
tenros quinze anos de idade, a lição que recebi de cidadania, onde o professor dizia „que deveríamos lutar sempre pelos nossos direitos e sempre
cumprir fielmente os deveres para com a Pátria‟. Esses momentos todos
foram muito pesados, difíceis e tristes durante minha efetiva vida estudantil. A politização, embora existisse em nosso meio, estava engatinhando. Houve aceitação da situação, não a concordância.
Nos jornais da cidade não se comentava nada, como se nada realmente tivesse acontecido. Era um silêncio total. O cerceamento à liberdade de imprensa era notório e isso estava em pauta. As principais lideranças da cidade foram presas, pressionadas e, em sua maioria,
amordaçadas diante do acontecido. Nessa mesma ocasião foi realizada
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na Igreja Matriz, a pedido de um grupo de pessoas, missa em ação de
graças, segundo se dizia, „por motivo do restabelecimento da nossa querida Pátria, do clima de liberdade, paz, trabalho, responsabilidade, respeito ao próximo e total submissão a Deus‟; e também a „Marcha da
Família com Deus pela Liberdade‟, em atestado, segundo „A Voz do Povo‟, „altamente comprobatório da gratidão da família procopense às gloriosas Forças Armadas Brasileiras, que graças ao seu civismo e à sua
real compreensão de deveres baniram do seio pátrio o fantasma cruento
do comunismo‟. No país, estudantes e lideranças em geral foram presas,
algumas mortas, e outras exiladas.
Um colunista de “A Voz do Povo”, com um humor extraordinário, iniciou sua coluna domingueira contando dois fatos pitorescos,
acontecidos após a instalação do golpe militar. “Segundo notícias de
Minas Gerais, em algumas cidades e notadamente na capital foi um tal
de prender gente que não acabava mais. O Excelentíssimo Senhor Governador Magalhães Pinto, percebendo o abuso, só teve um jeito de pôr
fim ao excesso e baixou a seguinte ordem: „Toda pessoa que chegar com
alguém preso, que se tranque os dois na cadeia...”. E disse mais, o colunista: “acreditamos que, passado esse transe da vida histórica e política
de nossa pátria, o marechal Castelo Branco com toda sua cultura, força
moral e liberdade de ação, irá reconduzir o País no caminho da paz,
progresso e desenvolvimento”.
O momento histórico brasileiro era de grande tensão. Foi coisa
séria. Reflexo para muito tempo, pois dele originaram-se os atos institucionais e complementares que tolheram a liberdade de expressão, os direitos de liberdade individual, ceifaram e enterraram lideranças. Muita
gente “sumiu do mapa”. O Brasil, segundo se dizia, “rompeu relações
com o regime de Fidel Castro em perfeita consonância com seu propósito de não admitir ação comuno-subversiva em nosso território”, propósito este posto em evidência pelo presidente Castelo Branco em seu discurso de posse, quando afirmou que “o Brasil respeitaria a independência
dos países do mundo inteiro nos seus negócios internos, mas exigiria
igual respeito nos nossos negócios, que não admitem a mínima interferência, por mais discreta e sutil que ela seja”.
Eu me recordo também de outro momento da vida nacional,
quando lá no mês de junho de 1964, portanto dois meses após o início
dessa revolução – que infelizmente durou até o final da gestão de João
Figueiredo, em 15 de março de 1985 – se iniciou na cidade a campanha
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Villas Boas: aceitar a situação,
mesmo sem concordar
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Antônio Villas Boas Neto

“Ouro para o Bem do Brasil”. O garboso Tiro de Guerra, a fanfarra do
Ginásio Estadual “Castro Alves” e alunos das escolas da cidade abriram o desfile em prol dessa campanha que visava, segundo proposta de
seus organizadores nacionais, a recuperação econômica do país. Na
frente da Prefeitura aconteceu a cerimônia de abertura da campanha
com a presença de autoridades e gente da comunidade. Cada contribuinte que doou dinheiro ou algum bem em ouro recebeu da comissão constituída uma aliança de material barato onde se lia em seu arco externo:
“Doei ouro para o bem do Brasil”. No final da campanha, Cornélio arrecadou Cr$ 11.554.794,20, em dinheiro, e 2,430Kg, em ouro.
Depois disso tudo, os anos passaram. A ditadura continuou. Fechamento do Congresso, suspensão do direito de voto, prisão preventiva,
proibição de manifestações políticas, perseguição, muitas cassações, torturas, etc. E nesse meio tempo ressurgiu a esperança para os brasileiros
com a luta pela redemocratização do país. Daí então delineou o bom e
velho caminho democrático, graças a lideranças de vanguarda com as
„Diretas Já‟ e a consequente eleição de um civil para a Presidência da
República, Tancredo Neves. Nessa esteira de esperança, a perspectiva de
mudanças reais, efetivas, corajosas e irreversíveis, embora até hoje as
consequências da Revolução de Março de 64 acompanhem os passos
deste nosso querido país.
Assim, a história nos mostra que esse movimento revolucionário
provocou muitas mudanças e que o Brasil
registrou essas mudanças, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios de seu
povo. Muitas vezes é preciso buscar no
passado as respostas para as questões
atuais, pois a história, sendo viva e dinâmica, nos mostra que ora ela é boa, ora é
ruim. Acredito firmemente que o Brasil,
esse país gigantesco de que tenho orgulho
de ser filho, após as agruras do passado e
os descalabros do presente, se torne no futuro uma grande nação, responsável por
sua coesão e seu destino e uma potência
em todos os sentidos das atividades humanas, afirma Toninho ao concluir sua narrativa.

Repressão
e perseguições

À medida que o tempo passava, os ânimos se alteravam a cada
notícia que chegava sobre a atuação dos militares que fechavam jornais, emissoras de rádio e TV e tudo o mais que apresentasse qualquer
indício de contrariedade ao regime estabelecido. Sobre atos de violência só ouvíamos mesmo pelas emissoras de rádio do exterior com
transmissões em português. A partir do golpe militar, os anos que o
sucederam foram marcados por perseguições políticas, repressão às liberdades individuais e torturas dos que eram denominados de “subversivos” ou que simplesmente ousavam, abertamente, se manifestar
contrários ao regime militar e às arbitrariedades praticadas. E, nesse
contexto, a radiodifusão internacional em ondas curtas, representou
um papel determinante para divulgar informações de forma independente e contrária aos interesses dos militares e seus aliados internos.
Como as emissões de ondas curtas não podiam ser censuradas pelo regime militar e, mais importante, seus ouvintes não podiam ser rastreados e nem identificados, o rádio de ondas curtas e as emissoras internacionais representavam muitas vezes a única fonte de informação so-
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bre o que acontecia em nosso próprio país, inclusive, sobre o episódio
no caso do jornalista Vladmir Herzog, cujo desfecho teria servido como símbolo da truculência e da maldade que caracterizaram o período
dos militares no poder. Na emissora, tendo que preparar diariamente
as matérias que iam para o estúdio, produzia pouca coisa local, pois a
orientação da direção era para que evitássemos ao máximo os assuntos
polêmicos e, principalmente, os de cunho político. E essa situação se
arrastou por mais de quatro anos.
No final de 1968, o governo militar, já sob a presidência do general Arthur da Costa e Silva, que sucedera a Humberto de Alencar
Castelo Branco, decretou o Ato Institucional Nº Cinco – que ficou conhecido como AI-5 – considerado pelos políticos contrários ao regime
como o mais duro golpe na democracia do país e que deu poderes
quase absolutos ao governo militar. A partir daí, passaram a exercer
censura ainda maior sobre a programação das emissoras de rádio e televisão, por meio do Departamento Nacional de Telecomunicações –
Dentel. O policiamento era em cima das músicas consideradas ofensivas ao regime e das notícias que iam ao ar. Na época, por exigência do
órgão, as emissoras, além de apresentar uma programação apenas com
músicas liberadas pela censura (Caetano Veloso, Chico Buarque de
Holanda e Geraldo Vandré eram os mais visados). As radioemissoras
eram obrigadas a manter um boletim informativo de hora em hora.
Com tantas dificuldades, as notícias que iam para o ar eram
gravadas de outras emissoras e datilografadas ou mesmo recortadas de
jornais – no que o pessoal do meio chamava de “gillette-press” – e colocadas no estúdio para leitura do locutor. Como o sinal da emissora
americana “A Voz da América” – “The Voice of America” –, que é
um serviço oficial de radiodifusão dos Estados Unidos, retransmitida
em mais de 44 idiomas, chegava com maior facilidade, gravávamos
todos os seus boletins com transmissão para o Brasil. Sua redação era
de fácil leitura e aproveitávamos praticamente tudo o que saía por lá
nos boletins transmitidos em português. E foi justamente por isto que
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quase acabamos, eu e a emissora, sendo punidos pelos agentes.
Certa manhã, estava eu na sala onde gravava as notícias que
vinha de outras emissoras, com a utilização de um moderno gravador
de rolo AKAI, com pedal pausador adaptado por Luiz Antônio Morganti, um dos primeiros funcionários da emissora, e datilografava os
boletins que iriam para o ar, quando me pediram para ir à sala da direção. Aguardavam-me Matheus Reghin, proprietário da rádio, e três
homens bem vestidos, com cara de poucos amigos. Um deles, o mais
baixo e de bigode, já com a pasta dos últimos arquivos de notícias da
emissora nas mãos, foi logo perguntando onde eu conseguira aquelas
notícias. Disse-lhe que eram da Voz da América, como mencionado
no início de cada lauda, que trazia também a data e os horários em que
as notícias tinham ido ao ar. Aí, veio a dura ameaça: “Vocês sabem
muito bem que essa emissora não é brasileira e traz notícias mentirosas e críticas contra nosso governo. Se continuarem reproduzindo material dela, a rádio pode ser lacrada e vocês todos, punidos”, ameaçou,
em tom de indisfarçável irritação. A dura e direta ameaça não precisou
ser repetida e nem precisa dizer que levei uma dura repreensão de seu
Matheus. Tratei logo de mudar o esquema e colocar aquelas notinhas
chatas que em nada chamavam a atenção, pois tanto os jornais quanto
as emissoras daqui do país seguiam operando sob forte censura.
Morganti, que já citei, era uma espécie de “faz tudo” na emissora. Trabalhava como programador, sonoplasta, até técnico em eletrônica – na mais ampla acepção da palavra – pois não só consertava
os equipamentos, como “fabricava” algumas peças que não
conseguia encontrar. Além das
habilidades citadas, também tinha intimidade com o microfone,
pois quando o locutor do horário
se atrasava ou não vinha lá estava ele no estúdio apresentando a
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programação. Ainda de
madrugada, era sempre
o primeiro a chegar na
emissora, que iniciava
suas atividades às 5 da
manhã.
Naquele dia –
lembra – quando cheguei
à porta da emissora, por
volta das 4h50m, estavam lá dois policiais, devidamente fardados, que
me impediram de abrir a
porta da emissora que,
Morganti: grande nome na históna época, ocupava o anria do rádio procopense
dar superior do imóvel
de número 173, na Avenida XV de Novembro, de propriedade do Sr.
Guerino Seleti. Fui “convidado” a entrar no carro da polícia, um fusca
branco e preto, e conduzido ao antigo cadeião, no final da Rua Benjamin
Constant. Lá, fui informado que deveria aguardar a presença do Sr. Delegado, major Dulci, para que me transmitisse algumas instruções. Nesse
meio-tempo, como a emissora não entrava no ar, nosso gerente foi lá e
recebeu a informação, pelos vizinhos, de que eu havia sido conduzido até
a delegacia. Pois bem, o delegado chegou e determinou que a emissora
estava expressamente proibida de divulgar qualquer noticia sobre a situação política da nação e que transmitisse aos demais funcionários aquela determinação. Fiquei „detido‟ até às 8 e meia da manhã, quando fui
liberado. Toda essa confusão aconteceu porque, às 7 e meia, eu compilava noticias para um informativo que entrava no ar naquela hora. Nesse
mesmo dia, a direção da emissora recebeu um comunicado oficial dando
conta das novas ordens emitidas pelas Forças Armadas sobre a proibição de divulgar ou tecer algum comentário sobre a situação. Para se ter
uma ideia, a partir da instalação desse regime, todas as musicas a serem
tocadas na programação, teriam que ser aprovadas pelo extinto Departamento de Ordem Política e Social [DOPS], conta Morganti, que chegou
a ocupar a gerência da emissora por alguns anos na década de setenta.
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Quem não viu,
não sabe o que foi

Os anos de chumbo, como dizem, não visavam apenas os políticos ou militantes de esquerda que se manifestavam contra o poder e
as emissoras de rádio. Eles também exerceram restrição aos jornais
impressos, que eram totalmente censurados em seu direito de expressão, impedindo que bons profissionais pudessem mostrar seus talentos
em trabalhos de alto valor jornalístico. Assim, era praticamente impossível produzir materiais com reportagens investigativas, denúncias
e opiniões em editoriais, muito menos em artigos assinados por colaboradores. As notícias se limitavam aos acontecimentos comuns do
cotidiano.
O jornalista, teólogo e escritor – com vários livros publicados –
Milton Vieira, também foi alvo da censura que tinha como alvo estudantes, jornalistas e escritores.
Na época – relata –, com o sonho de me tornar um jornalista profissional, depois de permanecer no jornal durante alguns anos em diversas atividades, já era um “foca” [diz-se do jornalista recém-iniciado na
profissão] e vislumbrava grandes trabalhos jornalísticos em função da
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facilidade que tinha em montar os textos.
No ano de 1968, embora muito jovem, aos vinte anos incompletos, os quase cinco anos passados no cotidiano de um jornal e a leitura
diária dos outros periódicos haviam me dado um entendimento melhor
daquilo que acontecia no âmbito da política brasileira. Com um grupo
de amigos estudantes, tínhamos como ponto de encontro, como todos os
jovens da época, a lanchonete “Vitamina Real”, do Toninho [Antônio de
Castro]. Servia como um point que a rapaziada compartilhava. Na impossibilidade de vivenciarmos o momento político, debatíamos a filosofia
de escritores, como Jean Paul Sartre, e entrávamos em discussões sobre
o mistério de Capitu, um desafio aos leitores de Machado de Assis. Afinal, nossa heroína traíra ou não o insosso Bentinho?
Mesmo assim, atitudes do poder estritamente ditatorial não permitiam à juventude da época a expansão total da sua criatividade, não só
nos órgãos de divulgação, mas também no âmbito da literatura e das artes. Foi naquela época que tive uma experiência muito próxima à realidade da ditadura militar. Por ocasião de festas cívicas, jornais do interior, como esse em que eu trabalhava, costumavam publicar artigos alusivos às comemorações, como Tiradentes, Proclamação da República, Dia
da Bandeira e tantos outros. Era a Semana da Pátria, comemorativa ao
7 de Setembro. Eu havia recebido, como pauta, a elaboração de um artigo sobre a independência do Brasil. Embora nosso diretor, jornalista
Bruno Jordão – o proprietário do jornal e muito cuidadoso com a censura – estivesse sempre atento, houve um cochilo e passou despercebida
uma afirmação pessoal muito ao desagrado dos mandatários da Nação.
Escrevi que o Brasil não tinha muitos motivos para comemorar a sua libertação de um jugo político, econômico e social: a independência – coloquei no texto – era um engodo histórico. Ela estava sendo negada ao
povo brasileiro no seu mais sagrado direito, que era o de escolher seus
governantes.
Quem vivenciou o jornalismo naqueles anos sabe que isso era
mais que suficiente para uma reprimenda ou até a intervenção do poder
absoluto e que, por menos, muitos jornais foram fechados e emissoras de
rádio viram seus direitos de transmissão cassados. Numa pequena cidade do interior do Paraná, muito distante dos centros de decisões, não seria diferente. Tão logo o jornal com o artigo começou a circular, alguém
entre os muitos “zelosos” pela manutenção da lei e da ordem foi acionado para dar um “aperto” naquele atrevimento. Na manhã do dia seguin-
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te, por volta das 10 horas, fui chamado na sala do seu Bruno. Estranhei e
pensei logo que havia algum problema, o que era comum sempre que algum funcionário era convidado a entrar naquela sala bege com porta vermelho vivo e fechadura dourada.
Quando acabei de entrar,
mesmo antes de ser convidado para
sentar, fui apresentado a uma pessoa
bem vestida que olhava de cima para
baixo do alto da sua “autoridade”.
Não me lembro que cargo exercia,
mas não vem ao caso. Sei que me é
impossível esquecer, mesmo passado
Vieira: sonetos e pensamentos
todo esse tempo, como o meu coração
em lugar de boas matérias
disparou e, pior, não conseguia esconder o susto daquele momento de opressão. O cidadão percebeu meu
receio e, creio, não deu muito valor àquele jovem assustado e tenso. Evidentemente, eu não poderia fazer nada que atingisse o poderoso regime.
Não seriam minhas vociferações contra o poder dominante que iriam
abalar seus alicerces. Talvez por isso, o homem foi brando e até compreensivo. Explicou-me o quanto eu estava errado em minha visão da liberdade brasileira, falou algo sobre moral e civismo, afirmando que o Brasil estava alcançando um progresso jamais visto na História do país e
que um dia, nós jovens, iríamos agradecer todo o imenso trabalho que
estava sendo desenvolvido em prol do futuro do Brasil.
Com medo, permaneci calado. O homem demonstrou ser culto,
inteligente, e sabia conversar. Não demorou mais do que quinze minutos
a sua repreensão, mas me pareceram horas. Ele despediu-se cordialmente, estendeu-nos a mão e se foi. Antes de sair ainda informou que o diretor tinha algumas orientações a me passar. Assim que aquele senhor
saiu, fechando a porta, o patrão foi logo dizendo: “Viu, vai escrevendo
um monte de baboseiras. Pensa que é só ir pondo no papel tudo o que lhe
vem à cabeça? Nos dias de hoje, nem tudo que se pensa, se escreve”, esbravejou. Depois de alguns minutos de “orientações”, fui dispensado para voltar ao trabalho.
Nem é preciso dizer que nunca mais voltei a escrever algo que

58

pudesse ferir a sensibilidade dos senhores do poder. Tratei apenas de
temas mais amenos, compor sonetos e pensamentos. Não me envergonhava, pois até o “Estadão” [jornal O Estado de São Paulo] andou publicando poesias na primeira página em sinal de protesto e manifestação
de ironia contra a situação. No dia seguinte, o diretor entrou no jornal,
piscou um olho e falou em tom baixo: “Você estava certo naquilo que escreveu. Eu também penso assim, mas temos que ganhar o nosso pão e
precisamos dançar conforme a música. Quem pode mais, chora menos”.
É aquele ditado popular: “Quem viu, não se assusta; quem não viu, não
sabe o que é, ou o que foi, contou Vieira.

Lembra de outros fatos ocorridos naqueles anos de incertezas.
Hoje, quem nasceu em 1964 já é vovô ou vovó, não tem ideia
exata do que era viver num clima de receio constante, ouvindo falar
de pessoas que desapareceram, mortes, prisões e torturas. Depois da
sessão das seis e do footing na Praça Brasil comendo pipoca, ninguém se atrevia a ficar zanzando pelas ruas além das 23 horas. Ultrapassar os limites era convite certo para dar satisfação de seus atos
às autoridades que, por pouca coisa “fichavam” o cidadão, o que o
povo comum mais temia porque passaria a ficar “manjado” pela polícia. Apesar de tudo, houve o que comemorar, principalmente nos
primeiros dez anos do regime. Ocorreu um bom desenvolvimento econômico, os investimentos em infraestrutura foram intensificados, a indústria desenvolveu-se, aumentou o número de empregos, proporcionando o aumento do PIB em cerca de 10 por cento ao ano e com uma
inflação bem abaixo dos anos anteriores. O lado ruim é que isso custou ao Brasil o aumento da dívida externa em torno de 1.500 por cento, fato que comprometeu o crescimento do país nos anos subsequentes. O consolo é que nem tudo são flores e ninguém faz milagres. Hoje
é pura verdade que, entre os mais antigos, muita gente tem saudades
dos tempos da “ditadura” militar, conclui o jornalista.

59

Oportunismo

O ex-prefeito do município, Oswaldo Trevisan, também conta
sua história daquele período e de como conseguiu, embora pertencendo a um partido contrário ao governo do Estado, tirar proveito do regime. Advogado, economista, professor, ex-deputado estadual e exdeputado federal constituinte, Trevisan ainda é considerado uma referência política pela experiência e pelo estilo matreiro de se posicionar
politicamente, como aconteceu quando foi recebido pelo governador
Jayme Canet Júnior. Citou que os prefeitos do MDB, seu partido,
eram apenas cinco no Paraná e bastante discriminados pelo governo
do Estado, sendo muito difícil obter recursos para seus municípios. O
que a cidade recebeu do governo estadual, segundo ele, foi graças a
amizade que o agricultor seu amigo, Wilson Bággio, tinha com o governador.
Por meio dessa amizade dele com Canet, consegui furar um bloqueio e trazer para cá um grande volume de obras. Em um primeiro momento, eu tive com o governador Canet embates duros porque ele não
nos recebia. Circulava na imprensa que ele não ia atender nada de pre-
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feitos do MDB. Certo dia, nessas chamadas interiorização do governo,
uma delas foi marcada para a cidade de Assaí. Deveria ser feita em Cornélio, por ser sede da Amunop [Associação dos Municípios do Norte do
Paraná], mas, como o prefeito era do MDB e achavam que era adversário e tratavam como inimigo, marcaram para Assaí. E, mesmo sabendo
que não seria bem-vindo por lá, resolvi que iria participar desse encontro. O detalhe é que em Assaí o governador não teria como deixar de me
receber, já que se tratava de uma interiorização de seu governo, como
chamava, e não pegaria bem evitar me receber. Cada prefeito tinha sua
audiência marcada e durava cerca de trinta ou quarenta minutos e, logo
que chegou minha vez, o chefe da Casa Civil, Armando Queiroz, veio a
mim e disse: “Olha, prefeito, só temos dez minutos para sua audiência”.
Assim, no momento que entrei, fui logo dizendo: “Não vou gastar mais
que dois minutos para o que tenho a falar com o governador”. Entrei, o
governador estava à cabeceira da mesa, havia lá alguns assessores e fui
logo dizendo: “Governador, bom dia! Eu sou Oswaldo Trevisan, prefeito
de Cornélio Procópio e vim conversar com o senhor. Sou prefeito do
MDB e minhas reivindicações são estas: preciso de aeroporto para a cidade, ônibus para estudantes, sistema de água, conjuntos habitacionais,
e um contorno” – enfim, tudo que havia anotado para pedir, cerca de sete ou oito obras – “e „tá aí uma conversa na imprensa, governador, que
o senhor não vai atender nada de prefeito do MDB. Então, gostaria de
ouvir isto de sua própria boca, porque se o senhor realmente não vai

Trevisan (e esposa, Lia): oportunismo para promover o progresso
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atender, eu não venho mais aqui. Assim, eu não tomo mais o seu tempo e
o senhor não toma mais o meu; vou cuidar da minha vida e o senhor, da
sua”. Aí ele, com voz rouca, me respondeu: “Não é bem assim, não. Isso
que você está pedindo aí, ônibus, água, aeroporto, conjunto habitacional, escola, é tudo obra de alcance social, de desenvolvimento e eu vou
atender”. Em seguida, chamou alguns assessores e pediu que anotassem
minhas reivindicações. Então, me despedi dele e quinze dias depois já estavam aqui seus secretários para oficializar as obras. Entre elas, os jardins Panorama, Primavera e Nova Esperança, o Aeroporto Municipal, o
contorno oeste, nova estação de captação de águas do Rio Congonhas,
entre outras obras, tudo com recursos conseguidos do Governo do Estado – contou Trevisan.

Desfile comemorativo ao 7 de Setembro, em 1966

62

“Por uma sociedade
mais justa”

Falecido em 19 de junho de 2013, aos 77 anos de idade, o advogado e ex-vereador Ruy Schimmelpfeng Sampaio foi um dos maiores opositores que o regime militar teve à época da ditadura. Na cidade, sem dúvidas, o maior. Pena não ter podido ouvir um depoimento
aqui com suas próprias palavras, contando das agruras que sofreu com
o regime ao longo de todo seu período. Homem culto, de poucas palavras, mas de vocabulário invejável, que não aceitava a coisa errada e
não tinha medo de expor seu ponto de vista sobre qualquer assunto,
notadamente na política. “Ele era o símbolo da cidade no combate à
ditadura militar e à corrupção. O „Ruy louco‟, para quem o conhecia;
o „Ruy sábio‟, para quem era próximo, ou, simplesmente Ruy, capaz
de reconhecer os próprios erros e assumir publicamente. Incapaz, porém, de se calar”, relatou em sua coluna o comunicador Amaury Brevilheri, ao anunciar a morte do grande militante petista.
Um dos filhos, o jornalista Ruy Sampaio, atualmente residindo
em São José do Rio Preto, conta que as memórias do pai estão em
Cornélio Procópio, mas relembra alguns fatos que marcaram a sua tra-
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jetória na luta contra o regime.

Como todos sabem, meu
pai, um idealista que defendia um
mundo socialista na época da ditadura militar, era considerado
subversivo e atuou na clandestinidade no período dos anos de
chumbo, o que lhe valeu uma série
de perseguições. Funcionário do
Banco do Brasil, teve sua carreira
dentro da instituição prejudicada,
perdendo várias promoções. Anos
mais tarde, essa situação foi revista. Na década de sessenta, ainda
como funcionário do banco, como castigo por pertencer ao sindicato, foi
transferido para Guia Lopes da Laguna, no antigo estado do Mato Grosso. Conseguiu, depois de um bom tempo, retornar para Cornélio.
Era professor do “Comércio” [Curso Técnico de Contabilidade,
no Colégio Barão do Rio Branco]. Foi demitido por ser considerado como má influência para os alunos. Na época, não pode ser paraninfo da
turma de formandos, conforme desejo dos alunos. Foi à formatura e, para sua surpresa, foi ovacionado pelos estudantes. Também, por causa de
um pronunciamento em uma das rádios locais criticando o governo do
general Ernesto Geisel, teve de ficar escondido por mais de seis meses
numa cidade chamada Boca do Acre, no interior do Amazonas. Agentes
da repressão vieram a Cornélio para prendê-lo, após denúncia anônima.
Nessa época, eu e minha família tivemos de conviver por meses seguidos
com agentes da repressão que faziam plantão na porta da nossa casa para capturá-lo.
Fundou o MDB e o PT em Cornélio e cidades da região e, como
vereador eleito, foi denunciado ao DOPS por subversão. Recebeu anistia
política e, em 1982, disputou as eleições para prefeito pelo PT, quando o
voto ainda era vinculado. Foi uma eleição de vereador a governador. O
general João Batista Figueiredo era o presidente da República. Eu fui
candidato a vereador, nessa mesma ocasião, com o objetivo de fortalecer
o partido. Foi o fundador do Sindicato dos Bancários de Cornélio Procópio, mas na época não pode assumir a presidência porque tinham res-
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trições a seu nome. Foi presidente da subseção local da OAB e presidente da Câmara Municipal. Era fã de Ernesto “Che” Guevara, guerrilheiro
político, de quem tinha um pôster em sua sala no escritório de advocacia. Enfim, meu pai tem uma história de luta pelos ideais que acreditava
e por uma sociedade mais justa. Morreu acumulando uma série de vitórias, mas decepcionado com os rumos do país após a chegada do PT ao
poder, apesar de reconhecer os avanços. Não assistiu o socialismo democrático ser implantado no Brasil.

Ruy, combativo até seus últimos dias
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Inocência
e deduragem

Estávamos em meados dos anos setenta, 1976 para ser exato, e
após conseguir o primeiro lugar em um concurso público da Secretaria
da Agricultura do Paraná como assistente administrativo minha vida
profissional ganhou novo rumo. Embora fazendo ainda algumas gravações para o rádio, participei, ao lado de outros colegas que também
entraram por meio de concurso, da instalação do Núcleo Regional do
órgão, no final da Avenida Minas Gerais. Trago esse orgulho comigo,
mas, com ele, também a mágoa de ter sido deposto do cargo por sórdida armação. Tendo no currículo o curso de Técnico em Contabilidade e formação universitária, não foi difícil absorver as atividades burocráticas que o novo trabalho exigia.
Entre as tarefas do núcleo – onde era responsável por toda a
parte financeira e controle de viaturas – recebi também a incumbência
de operar o telex, que chegava à repartição como a grande inovação no
sistema de comunicação por poder retransmitir mensagens e até conversar ao vivo, com o uso de textos, com o mundo inteiro. Consistia
numa rede mundial, com um plano de endereçamento numérico e ter-
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minais únicos, que poderia enviar uma mensagem escrita para qualquer outro terminal. Uma das particularidades deste sistema, ao contrário do que acontece com outros sistemas de comunicação de mensagens escritas atuais como o fax, o e-mail ou o whatsapp, era a garantia de entrega imediata com autenticação dos terminais. Alguns países ainda utilizam o sistema até hoje.
Como um dos primeiros profissionais da cidade a operar a máquina recém-chegada, por força e determinação da chefia do núcleo,
diretamente ligada ao Governo do Estado, acabei tendo que prestar
serviço ao governo militar, com envio ao exército de relatórios com
nomes de políticos e empresários locais que, supostamente, estariam
conspirando contra o regime. O texto chegava pronto, com muitos códigos, que nunca procurei entender, porque fazia aquilo quase que
mecanicamente. Perceptíveis mesmo para mim somente os nomes que

eram enviados para apreciação do comando. Como a máquina era uma
das primeiras, ainda não tinha memória eletrônica. As mensagens
eram pré-gravadas mecanicamente, usando-se uma fita de papel especial perfurada, e depois transmitida. Como o funcionamento era por
meio de linha telefônica, com pagamento baseado no tempo utilizado
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para o envio do texto, a gravação antecipada reduzia o tempo de
transmissão.
As mensagens recebidas eram impressas em bobinas contínuas
de papel. Vale ressaltar que, além do nome dos cidadãos que constavam no relatório como acusados, apareciam também nomeados os
chamados “dedos-duros”, isto é, os que apontavam aqueles que, supostamente, se manifestavam contra o regime. Meu trabalho se resumia em gravar a fita que, após ser transmitida ao destinatário, era cuidadosamente enrolada, presa por um clipe e entregue ao militar que
era o comandante do Tiro de Guerra local. Claro que seu comando seguia a cartilha do comando geral, mesmo sem usar de violência ou
praticar as atrocidades dos grandes centros, como se sabia por aqui.
Contou-me também o professor Altevir que, no final do anos
80 e começo de 90, ele praticava natação na piscina de Sandro Sottile,
assim como Ovídio Amaral dos Reis, aposentado do fórum local. Num
dos dias de prática, ouviu dele que no dia do golpe estava servindo
como garçom quando foi apanhado e levado para a sede do Tiro de
Guerra, onde encontrou diversas pessoas da sociedade local e das mais
diversas profissões. Ficaram algum tempo detidos até a chegada da
presidente da Liga das Senhoras Católicas com uma lista de nomes.
Pelo que comentava, seu Ovídio teria falecido com o sentimento de
nunca ter tido explicação para essa arbitrariedade.
Outra caso, vem do empresário e agricultor Floriano Leite Ribeiro, na época membro da Arena II – Aliança Renovadora Nacional,
partido do Senador Teotônio Vilela antes de ingressar no PMDB, em
1980. Floriano ocupava uma cadeira na Câmara de Vereadores e conta
que certa vez ouvira comentários de que a Polícia Federal poderia a
qualquer momento convocar para depor alguns de seus colegas, como
Ruy Sampaio – um dos maiores opositores ao Regime Militar – José
Lagana, Gino Azzolini e outro, de quem não lembra o nome.
Como eram do MDB, declaradamente contra o regime militar,
eles próprios tinham a informação através de boato que corria na cidade

68

Floriano Leite Ribeiro

de que poderiam ser ouvidos sobre suas posições. Diante disto, como tínhamos um bom relacionamento, independentemente das posições partidárias divergentes, me dispus a ir para a câmara e durante a sessão de
terça-feira, no período reservado ao Grande Expediente, „meter um sarrafo‟ na revolução para que me enquadrassem também como dissidente.
Assim, se eles fossem recolhidos ou enquadrados para algum inquérito,
eu iria também, até por uma questão de posições iguais. Como eu tinha
meus meios de sair, poderia tirá-los também. Mas, acabou não acontecendo nada. Fiz meu discurso inflamado na câmara contra o regime e,
apesar de algumas pessoas suspeitas permanecerem rondando o prédio,
acabei não recebendo nenhum tipo de ação policial, conclui Floriano.

Roberto Carlos Sotille, presidente da Câmara de Vereadores, e Floriano Leite Ribeiro
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A revolução e
a perda do emprego

No Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura do Paraná,
minha permanência durou pouco mais de sete anos. Depois de ficar no
cargo de assistente administrativo por dois anos, acabei assumindo a
direção da Assessoria de Comunicação Social, criada pelo esforço
pessoal da chefia do núcleo. O novo cargo, além de elevar substancialmente meu salário, que passou à equiparação do nível técnico, oportunizou a abertura de novos horizontes, ao trabalhar com experientes
profissionais da área que já atuavam no Sistema Estadual de Agricultura – SEAGRI – um competente órgão para formulação de sua política de comunicação em todo o Estado. Era um Sistema Integrado de
Comunicação que, entre outras coisas, coordenava todas as atividades
relacionadas com a divulgação, centralizando no Centro de Comunicação – Cecom, em Curitiba, a distribuição de materiais à imprensa,
além da produção de matérias de promoção. O Seagri funcionava na
sede da Secretaria da Agricultura em Curitiba e distribuía para os
grandes órgãos de imprensa as matérias que eram produzidas pelas assessorias dos núcleos e das empresas vinculadas. Também editava um

70

jornal agrícola impresso que era distribuído em todo o Paraná. Ao todo, mais de quinze jornalistas atuavam no sistema.
Os Centros Regionais de Comunicação (CRC), à época, em
número de oito, atendiam o interior do Estado. Embora suas bases fossem nos núcleos regionais, faziam também a cobertura das atividades
de entidades vinculadas à Secretaria da Agricultura instaladas na região, como EMATER, CLASPAR, COPASA, CEASA, CAFÉ do Paraná, IAPAR e ITCF, hoje IAP.
Eram também responsáveis pelo assessoramento das chefias de
NR no setor de imprensa e divulgação, além de multiplicadores do
material produzido pelo Cecom. Como responsável pelo CRC de Cornélio Procópio, trabalhava em perfeita sintonia com a chefia do Núcleo, divulgando os trabalhos desenvolvidos pelo sistema em benefício da agricultura da região, no sentido de promovê-la ainda mais, assessoramento nas questões relativas à comunicação social, notadamente nos contatos com a imprensa. Também mantinha um relacionamento contínuo com editores de órgãos de divulgação, garantindo maior
nível de conhecimento dos trabalhos executados pela Secretaria da
Agricultura do Paraná e de suas sete empresas vinculadas.
A permanência entre jornalistas de renome no Estado, notadamente no contexto do agronegócio, garantiu-me grande experiência
nesse segmento, passando, inclusive, a atender pautas de materiais específicos para grandes jornais do Estado, como “Folha de Londrina”,
“Gazeta do Povo” e “O Estado do Paraná”. Neste último, em 1979,
consegui pelo menos dois destaques de primeira página, inaugurando
também as primeiras fotografias em cores, pois, até então, os jornais
eram impressos em preto e branco. Uma delas – “Rami, uma rendosa
cultura ainda pouco conhecida no Brasil” – revelava aspectos pitorescos de uma cultura de grande resistência a geadas, exigindo baixos investimentos e de boa opção para médios e pequenos produtores. A
matéria, que trazia Uraí como município de referência no cultivo da
planta, ganhou destaque no suplemento que era encartado nas edições
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de sábado.
Outra matéria da época que também ganhou destaque foi sobre
o bicho-da-seda: “Sericicultura, uma atividade que o Paraná está descobrindo”. O texto destacava o avanço no aumento de produtividade
da cultura, saltando de 15 mil quilos de casulos, em 1970, para 3.300
toneladas na safra de 1980/81, o que representou um aumento de 22
mil por cento. A matéria destacava a empresa local, Kanebo Silk do
Brasil, que, com mais de 450 empregados, absorvia quase que totalmente a produção de casulos de Cornélio Procópio e municípios vizinhos, onde existiam cerca de 750 produtores.
Em nível de região, integrava a equipe da Emater-Paraná que
produzia semanalmente um informativo agropecuário para a TV Vanguarda, “Vanguarda Agropecuária”, em que, além de produtor, era
apresentador. O programa era gravado durante a semana e apresentado
nas manhãs de domingo, com temas geralmente voltados para orientações técnicas sobre novos cultivares dirigidos a produtores da agricultura familiar.
Permaneci no SEAGRI por cerca de cinco anos, recebendo, en-
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tre outros benefícios, autorização para fazer uma especialização em
Ciências Agrícolas, por meio de um curso patrocinado pelo governo
do Estado e ministrado pela Universidade Estadual de Londrina, em
convênio com o Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas.
Infelizmente, a mesma força que me conduziu ao cargo promissor, acabou me derrubando. Corria o ano de 1982, já no “apagar
das luzes” do Regime Militar iniciado em 1964 e o país já experimentava uma leve abertura, com a democracia tão sonhada podendo ser
vista já não tão longe. Mal sabíamos que ela nos traria, anos depois, o
maior índice de corrupção da história da nação. Há quem diga que a
ditadura foi branda demais. Nesse ano, nos estertores da ditadura, começa a campanha para governador do Estado na sucessão de Ney Braga. A “recomendação” que vinha “de cima”, em forma de determinação mesmo, era para que alguns dos funcionários do órgão filiados ao
PDS – eu, entre eles – auxiliassem na campanha do candidato Saul
Raiz, escolhido pelo governador. Ele disputaria o pleito com José Richa, do PMDB, pai do atual governador, Beto Richa. Engenheiro de
formação, Saul Raiz, que já havia sido o prefeito “biônico”2 da capital
do estado de 1975 a 1979, era pessoa politicamente ilibada, grande
técnico, porém ainda virgem em disputa majoritária e com a contrapartida de trazer nos ombros o estigma da revolução, àquela altura, um
fator negativo, mesmo sendo o homem da preferência do grande “cacique”, o governador Ney Braga.
Iniciada a campanha, o comitê político daqui, que tinha no chefe do núcleo da Secretaria da Agricultura um de seus principais mentores, contratou o profissional de rádio da cidade de Londrina, Brasil
Filho, para formar comigo uma dobradinha de palanque para trabalhar
nos comícios de Saul Raiz na região. Eu, por falta de orientação de al-

2

Cargos biônicos eram aqueles cujos titulares foram designados pelas autoridades do Regime
Militar; o termo "biônico" foi popularizado graças ao seriado de televisão O Homem de Seis
Milhões de Dólares, exibidos na década de 1970.
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guém mais instruído juridicamente, sequer pedi licença do cargo que
ocupava na Secretaria e acabei ingressando “de cabeça” na campanha.
E os comícios iam sendo realizados por toda a região e, em pelo menos três ocasiões, cheguei a atender ligações telefônicas diretas do cacique com instruções. Em uma delas, com a voz meio rouca que tinha,
autoritária e indisfarçável sotaque curitibano, foi logo perguntando:
“Seu Ataíde, o senhor está sabendo do comício do Dr. Saul em Rancho Alegre”? Antes mesmo de ouvir a resposta, vinha a recomendação: “Não quero falha. Cuide do som, do palanque; tudo tem que sair
direitinho” e desligava o telefone. Isto para mim, apesar do áspero tom
de voz do interlocutor, era motivo de orgulho. Afinal, naquele tempo,
receber ligação de um governador não era para qualquer um.
A campanha seguiu e procuramos fazer nossa parte, mas sempre com um pé atrás por sentir que a popularidade de Richa aumentava a cada dia. Naquele ano, tanto no Paraná, como nos outros estados
da federação e nos territórios federais do Amapá e Roraima, as eleições ocorreram em 15 de novembro. Abertas as urnas, o resultado foi
o que muita gente já esperava: José Richa, que já havia sido reeleito
deputado federal, eleito prefeito de Londrina, a mais importante cidade do Norte do Estado, e senador da República, seria o governador do
Estado do Paraná, em plena ditadura militar, no governo do general
João Batista Figueiredo. Conseguiu 59,26% dos votos, totalizando
1.715.842 votos, contra 1.130.475 votos dados a Saul Raiz, que alcançou o percentual de 39,05%. O ano seguiu e, pelo menos para nós que
trabalhamos na campanha, ficava a preocupação do que poderia acontecer com nossos cargos. A essa altura, já tínhamos conhecimento de
um suposto dossiê, com fotos, depoimentos e até filmagens, montado
por correligionários de Richa, inclusive com a participação de algumas pessoas que trabalhavam comigo no núcleo, para nos incriminar.
Veio a posse do novo governo, em janeiro de 1983, e Richa
convidou para participar, no primeiro, segundo e terceiro escalões da
administração, comunistas, socialistas e sociais democratas de todas as
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facções. Naquele universo ideológico, Claus Germer, um economista
historicamente ligado à esquerda, foi o escolhido para comandar a Secretaria da Agricultura. Um de seus primeiros atos para o núcleo regional daqui foi minha demissão por justa causa, por meio de ato administrativo, baixado com base no resultado de inquérito, acatando as
denúncias de políticos locais de oposição ao candidato derrotado e ao
governador que deixara o cargo. Até hoje, estou sem saber exatamente
de quem partiu as denúncias, ficando apenas a certeza de que vieram
de lideranças do PMDB, como ouvi de amigos meus de Curitiba,
membros do partido na época. Embora filiado ao partido opositor
(PDS) por uma questão de fidelidade à minha chefia, tinha amigos entre os dirigentes do outro lado, tanto aqui, como na capital do Estado.
Mesmo assim, fiquei sem saber quem foi ou quais foram os autores da
denúncia que reuniu provas substanciais de minha participação na
campanha e que serviriam para me destituir do cargo. Afinal, a ditadura não era a que acabara?
A dura decisão não deixou nenhum direito à reintegração ao
emprego, apesar das tentativas do Departamento Jurídico do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do Paraná, em Curitiba, ao qual continuo
filiado até os dias de hoje. Assim, não consegui reaver o cargo, o que
motivou um forte abalo na minha carreira, vendo ruir um trabalho
construído ao longo daqueles quase sete anos como jornalista profissional do Sistema Estadual de Agricultura. Mas graças ao bom relacionamento com o pessoal do jornal Folha de Londrina, em que publicava materiais da área agrícola no suplemento semanal “Folha Rural”,
acabei sendo contratado pelo diário. Naquela época, a Folha tinha como concorrente na região apenas a Folha de São Paulo, com a qual dividia os assinantes, pois a maioria mantinha assinatura dos dois jornais. Para meu ingresso na Folha de Londrina, valeu o empenho do
jornalista Oswaldo Petrin, que era um de seus editores e tinha trabalhado comigo no SEAGRI, quando foi jornalista do IAPAR. Além dele, contei também com o apoio do diretor de redação do jornal, Wal-
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mor Macarini, um dos melhores editorialistas que conheci e com
quem mantinha bom relacionamento profissional. Na Folha, trabalhei
em três períodos, entre 1983 e 1992. Vale ressaltar que muitos dos
cerca de quarenta funcionários da Secretaria da Agricultura em todo o
Estado que, como eu, foram dispensados pelo mesmo motivo, acabaram, há poucos anos, reassumindo seus cargos, valendo-se de lei do
governador Roberto Requião, que concedia anistia aos servidores que
haviam sido perseguidos politicamente. Infelizmente, perdi esse direito por haver impetrado uma ação judicial contra o Estado.
Muitas histórias, como a minha, a de seu Ovídio Amaral Reis,
Garanhão, Trevisan, Morganti e tantos outros, aconteceram em nossa
cidade e, com toda certeza, outras pessoas que viveram esse período
até que gostariam de soltar ou ter soltado a voz, na data que marcou
51 anos da instalação da repressão e 22 da volta da democracia. Mas
ainda preferem permanecer de boca calada até hoje, talvez com vergonha. Isto mesmo, com vergonha de ter se posicionado contra o golpe e
em favor de gente que batalhou para derrubar os militares, assumiu o
poder e que hoje está levando o país ao caos.
É duro constatar que muitos políticos que participaram e foram
favorecidos por aquele regime, agora estão ao lado do poder atual,
“belos e faceiros”, dando apoio à chefe maior do governo. É o “amor”,
entre torturados e torturadores em prol do “é dando que se recebe”.
Mas entre uma ditadura de esquerda e uma ditadura de direita, que defende o capitalismo, sempre vou ficar com a ditadura de direita.
Penso que ambos os lados cometeram suas atrocidades, pois,
queiram ou não, havia uma guerra dentro do país para conter o avanço
comunista e isso ocorria em toda a América Latina. Hoje, temos liberdade política, podemos opinar sem ser presos, ler o que quiser, escutar
músicas, ler jornais e seus editoriais sem censura, os alunos e professores dentro das escolas podem opinar e o povo organizado pode protestar. Mas, e daí? Se nos remetermos aos pouco menos de 30 anos do
que chamam de efetivo período democrático, ainda podemos afirmar
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ser uma democracia em construção, onde vários aspectos da país continuam ignorados e nos impedem de avançar para um país mais justo
socialmente. Mas, temos que admitir, aos poucos, o povo está reconhecendo o benefício da derrota do comunismo imposta pelos militares. Recentemente, conversei com um colega jornalista, Paulo Martins, atualmente articulista no jornal Gazeta do Paraná, de Cascavel.
Crítico e combativo, fez uma comparação interessante entre os dois
regimes.
Está aí – disse ele – uma ditadura pior do que aquela que hoje insistem em apelidar de “ditadura militar”. Como nos dias de hoje, naquele período fui também um crítico. Não me lembro de ter sido perseguido,
como insistem em afirmar que era hábito na época aqueles que, por falta
de argumento para uma retórica razoável, apelam sem disfarces para o
desvirtuado e corrosivo “ouvi dizer”.Que ditadura era aquela que me
permitia votar? Que nunca me proibiu de tomar uma cervejinha num
desses bares da vida após as 23 horas? Ou num restaurante de beira de
estrada? Que ditadura era aquela que (eu não fumo) nunca proibiu quem
quer que seja de fumar? Que ditadura era aquela que nunca usou cartão
corporativo para as primeiras-damas colocarem até botox no rosto ou
para outros roubarem milhões de reais do povo brasileiro?
Vi, sim, perseguições, porém contra elementos de alta periculosidade à época, como o eram Zé Dirceu, Zé Genoino, Dilma Roussef – a
“Estela” – Marco Aurélio Garcia, Diógenes – o assassino do Capitão
Chandler –, e os que colocaram bombas em lugares públicos, como
aquela no aeroporto de Guararapes, cujo resultado foi a morte de gente
inocente. Ações de subversivos que desejavam implantar no Brasil um
regime comunista e para tal seguiam planos de formar nas selvas o que
hoje, na Colômbia, chamam de FARC.
Que ditadura era aquela que permitia que a oposição combatesse
o governo, como ocorria com deputados como Ulisses Guimarães, apenas para se citar um nome? Que ditadura era aquela que jamais sequer
pensou em proibir a população de usar armas para se defender, como
hoje criminosamente pretendem? Que ditadura era aquela que em nome
da democracia, jamais admitiu invasão de propriedades e jamais sustentou bandidos com cestas básicas em acampamentos e jamais impediu a
policia de agir, como a ditadura de hoje? Que ditadura engraçada aque-
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la que chegou a criar até partido
de oposição!
Curiosa essa democracia
de agora, em comparação ao que
chamam de “ditadura militar”,
“democracia” que permite que
ladrões do dinheiro público continuem ocupando cadeiras no parlamento e cargos no governo e tolera até mesmo um presidente, que
vivia dizendo que “não sabia” para fugir de sua responsabilidade
para com a causa pública. Que ditadura militar era aquela que jamais deu dinheiro de mão beijada
para governantes comunistas,
amigos da presidente, como ocorre com a ditadura de hoje e contra a
qual não nos permitem sequer contestação? Que ditadura era aquela que
jamais proibiu a revelação das fuças de bandidos em foto e TV como
ocorre na “democracia” de hoje, numa gritante e vergonhosa proteção
do meliante, agressor da sociedade?
Escuta telefônica, eis mais uma ação da “democracia” de hoje e
proibida à época “daquela ditadura militar”. Ah... é verdade... Aquela
ditadura proibia casamento de homem com homem, sexo explícito na TV
alcançando crianças, proibia a pouca vergonha e não dava folga para
corruptos, que eram cassados quando prevaricavam, sem permitir que a
sociedade fosse punida com a permanência no palco da corrupção dos
delinquentes, que hoje fazem CPIs para tapear a sociedade e se escalam,
às mesmas, como raposas para cuidar do galinheiro. Caetano Veloso está quieto em relação a essa ditadura que hoje aí está. Apostasia de “seu
ideal”? À época lançou a música “É proibido proibir”. Hoje se cala.
Que pelo menos altere o nome da música para os dias de hoje para: “É
permitido proibir”. E que vá se catar, criticou Paulo Martins.

Afinal, que ditadura foi aquela? As experiências que tive com
ela foram poucas e breves, como citei. Preferia mesmo ter ouvido
mais pessoas para estabelecer comparativos e, até mesmo, para que
pudessem expor seus pontos de vista com a lucidez e a lembrança de
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tudo que viram ou ouviram. Mas, não posso reclamar, pois meu objetivo era justamente expor o que pude acompanhar. Vivi esse período
intensamente e, pelo menos de minha parte, não houve qualquer cerceamento que pudesse atrapalhar meus planos de jovem. Afinal, foi
nele que me adaptei à vida urbana, estudei, me casei e comecei a constituir minha família. Mesmo 51 anos depois do golpe, falar sobre ele é
como discutir futebol em boteco, com todo mundo defendendo seu time e ninguém vendo os fatos objetivamente, sem paixões e com a devida lucidez. Posso dizer que me sinto mais preocupado com o momento político atual, salpicado de denuncismo e levantamento de suspeitas. Como disse antes: tem muita gente, diria até que em maioria,
dizendo que a ditadura foi branda... demais.
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Sobre o autor

“Quem faz o presente ancorado nos bons ensinamentos de
seus mestres, movido pela força de seu próprio talento, merece um lugar de destaque e capítulos especiais nas páginas
da história. Ainda mais aquele que, humildemente, se reverencia ante os grandes expoentes de seu tempo.” Assim é
Ataíde Cuqui, um grande talento e com fidelidade convicta
aos seus ideais.
(Athayde Alves de Oliveira)

Ataíde Cuqui nasceu no distrito de Quinzópolis, município de
Santa Mariana, norte do Paraná, a 9 de julho de 1945. É o caçula dos
dez filhos do descendente de italianos Francisco Cucchi e de Amezina
Rodrigues Cuqui. Tão logo atingiu idade escolar, pôs-se a estudar. Fez
o curso primário no “Grupo Escolar de Santa Mariana”, no distrito
onde nasceu, e, em seguida, o curso ginasial – atualmente Ensino
Fundamental – até a segunda série no Ginásio Estadual de Santa Mariana, completando-o no Colégio Estadual “Castro Alves”, de Corné-
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lio Procópio. Até seus 19 anos, auxiliava os irmãos na atividade comercial. É licenciado em Ciências pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, onde também cursou Letras Anglo-Portuguesas. Ainda
tem no currículo o curso Técnico em Contabilidade, feito no Colégio
Barão do Rio Branco, e o de Especialização em Comunicação Rural,
por convênio entre a Universidade Estadual de Londrina e o Instituto
Interamericano de Ciências Agrícolas.
A busca pela realização
Ainda adolescente, Ataíde já visualizava os horizontes da comunicação. Pensou em ser professor, mas apenas o magistério não
completaria sua ambição. E foi no rádio que encontrou a reciprocidade
da sua vocação. Partiu, então, em busca de maiores oportunidades,
movido pela ânsia de ser reconhecido profissionalmente. Na primeira
metade dos anos sessenta, deixou o Distrito de Quinzópolis para residir em Cornélio Procópio, a “Capital Mundial do Café” dos anos
1950, distante apenas 64 quilômetros da badalada Londrina, considerada a capital do norte paranaense e terceira maior cidade do sul do
Brasil. A mudança percorreu pouca quilometragem, mas o bastante
para quem procurava a identificação profissional como comunicador
de massa.
O radialista
Em 1964, iniciou a carreira como radialista, ingressando na extinta Rádio Cruzeiro
do Sul como locutor, oportunizando uma trajetória das mais bem sucedidas, notadamente
pelos contatos com o público e com o meio
artístico. Ataíde Cuqui era sempre lembrado
por outras emissoras. Foi para a Rádio Graúna
FM, tendo sido seu primeiro locutor, quando a
emissora entrou no ar, em 1978, a convite de
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um de seus primeiros proprietários, Waurides Brevilheri, que tinha
como sócios o prefeito Oswaldo Trevisan e o advogado e professor
Nelson Borges. Mais tarde, também foi um dos locutores pioneiros
nas emissoras Atlântica FM e 104 FM, atuando, simultaneamente, na
antiga TV Vanguarda, como apresentador de jornal e repórter.
O jornalista
Mas Ataíde queria mais, além da locução. Tinha formação
educacional e experiência com textos suficientes para mostrar suas
habilidades também na escrita. Começou a carreira jornalística no semanário local “A Gazeta de Cornélio”, de propriedade do deputado estadual Rosário Pitelli e dirigido pelo jornalista Athayde Alves de Oliveira, com quem trabalhou também na Rádio Cruzeiro do Sul. Nesse
jornal, mantinha a coluna “Panorama”, no começo dos anos 70. Mais
tarde, já tarimbado, foi correspondente na microrregião de Cornélio
Procópio da “Agência Folhas” (Folha de São Paulo, Gazeta Esportiva,
Notícias Populares e Gazeta de Santos). Na Folha de São Paulo, ganhou notoriedade com matérias como “Geada negra acaba com os cafezais do norte do Paraná” e “Cornélio Procópio quer construir metrô
de superfície”, à época do prefeito Oswaldo Trevisan. Foi colaborador
da Folha de Londrina; O Estado do Paraná; Gazeta do Povo, Jornal de
Londrina e Tribuna do Vale, de Santo Antônio da Platina, passando
por diversas editorias, mas tendo se especializado em Comunicação
Rural, área em que obteve reconhecimento estadual.
Paralelamente a essas ocupações, desempenhou as funções de
redator em assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná e das prefeituras de Cornélio Procópio, Santa Mariana
e Andirá, e no jornal de empresa da Cia. Iguaçu de Café Solúvel. Em
Andirá, simultaneamente às funções de Secretário de Comunicação
Social, apresentava um noticioso na Rádio Timburi FM. Atuou por
dois anos como assessor de imprensa na Câmara de Vereadores de
Cornélio Procópio, de 1995 a 1997, quando era presidida pelo verea-
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dor Amin José Hannouche. Até
março de 2015, Ataíde Cuqui foi
diretor de comunicação da Prefeitura de Cornélio Procópio,
tendo assumido a função em
2005, no início da primeira gestão do prefeito Hannouche. Em
2013, participou da elaboração
de textos para o livro Rota do
Conhecimento, em que o Deputado Federal Alex Canziani Silveira discorre sobre os avanços
do ensino universitário no Norte
do Estado do Paraná, com a implantação de polos da Universidade Aberta do Brasil, do Instituto Federal do Paraná e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
O músico
A vocação pela música já havia se manifestado em Ataíde Cuqui quando adolescente, mas estava temporariamente esquecida face
ao deslumbre das primeiras funções que abraçara. Porém identificado
com o ideal de um pequeno grupo de pessoas e como dedilhava algumas notas musicais no violão, não hesitou em apresentar-se como contrabaixista e vocalista, completando a formação ideal de um quarteto
musical na década de 1960. “The Bad Boys” tinha Carlos Machado
(Carlão), solista, José de Souza (Zezinho), base, e Waldemir Soares
(Polaco), ritmista. Posteriormente, vieram os irmãos Ferracin, Marcos
e Edson, nos metais – sax e piston, respectivamente – e Joaquim Marques Bomfim Filho – Jáco –, nos teclados. Pronto! Estava formado um
dos mais destacados grupos musicais do movimento chamado Jovem
Guarda e considerado, publicamente, como o melhor do Paraná. Venceu vários concursos do gênero e acompanhou no palco diversos artis-
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tas nacionais, além de ter se apresentado nas principais cidades brasileiras e feito turnês na Argentina e Paraguai.
Quinze anos mais tarde, esse pequeno grupo associou-se a outros músicos formando uma orquestra com vinte integrantes, a Universal Som Pop, em que Ataíde era vocalista, fazendo parceria com Zezé
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(Maria José), a quem desposou e com quem vive até hoje, sendo os
pais de dois filhos, Athaíde Cuqui Júnior e João Francisco. Ao todo,
Ataíde Cuqui somou 35 anos de carreira artística sem nunca ter desprezado seu potencial dom de locutor e jornalista.
O cerimonialista
Ataíde também se destacou na atividade de Cerimonialista, ou
Mestre de Cerimônias, que é o profissional responsável pela apresentação de eventos oficiais e sociais. Sua dedicação nessa atividade é levada tão a sério que chegou a arrancar elogio de conhecido deputado
da região: “Sua maneira de conduzir a cerimônia é tão responsável que
o evento que ele apresenta sempre ganha um caráter oficial”.
Concluímos este relato sobre um idealista, com elevada dignidade profissional e que soube suplantar todos os obstáculos que se
apresentaram durante suas várias carreiras. Um grande exemplo de
engrandecimento profissional, que também se faz presente em suas
conquistas. Nos faz lembrar os versos de Almir Sater: “Cada um de
nós compõe a sua história. E cada ser, em si, carrega o dom de ser capaz e ser feliz”.
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Muita gente diz que o
Brasil só arrancou para o desenvolvimento
graças ao idealismo
dos generais. Mas, até
hoje, os pontos de vista
ainda divergem muito.
Meu relato é feito de
forma jornalística, sem
intenção de contestar o
que foi dito pelas pessoas que ouvi. Conto o
que vi e o que vivi. E,
mesmo que intrinsecamente, também manifesto meu ponto de vista.

“O radialista e jornalista Ataíde
Cuqui nos conduz para uma leitura suave e atraente da primeira
à última página, porém austera,
revelando fatos extraordinariamente interessantes vividos como
comunicador social.”
Athayde Alves

