
Sexta-feira, 7 de março, mais um dia normal de trabalho na reda-
ção de Caros Amigos. Preparei o material para conduzir, à tarde, per-
to das 16 horas, mais uma reunião de pauta, da edição de aniversá-
rio, essa que você tem nas mãos.

Como faço habitualmente, há quatro anos e meio, deixo pela ma-
nhã na mesa do Sérgio, nosso Serjão, a pasta com as demandas do
dia, textos diversos - artigos, cartas de leitores, reportagens. Minha
mesa fica próxima da dele. Deixo o material e volto para acertar os de-
talhes do 2° Anticurso de Jornalismo, que começaria no dia seguinte.
Ele sempre chega por volta das 10 horas da manhã, impecável, de rou-
pa social, balançando os braços e cumprimentando um por um, pelo
nome, gesto raro nos homens de hoje. Me chama e diz "To com uma
idéia pra falar na reunião, pra você ficar ligado". Sabia que vinha no-
vidade, mas curiosamente não me antecipou o que era.

Põe os óculos e lê os jornais, checa em seguida os e-maiJs, ri dis-
creto de algumas bobagens que lhe enviam. Retoma a concentração
e delicadamente começa a editar - sempre brilhante e respeitoso - os
textos com sua inconfundível lapiseira bege, 0.9. O dia segue, telefo-
nemas, conversas, leituras e ele sai para o almoço perto das 14 horas
com o também querido Nei, o motorista da revista. Retorna às 16 ho-
ras, a redação está cheia e novamente cumprimenta um por um.

A reunião começa e os presentes são: Roberto Manera, João de Bar-
ros, Marcos Zibordi, Vinicius Souto, Renato Pompeu, Mariana Santos,
Léo Arcoverde, Camila Martins, Rodrigo Menitto, Mariana Nóbrega, Mi-
chaella Pivetti, Serjão e eu. Uma reunião proveitosa, vamos abordar na
edição a fronteira quente Venezuela-Equador-Colômbia, passo a palavra
para cada um sugerir suas idéias, sempre sob o atento olhar e pondera-
ções do mestre. Leio algumas sugestões de pauta de leitores, seleciona-
mos algumas e passo a palavra para o Serjão. E ele, dois dias antes de ser
internado, provavelmente já sentindo as dores de uma úlcera no duode-
no, me sai com esta: "Vamos fazer um jornal de polícia, de preferência se-
manal". Ele explica a idéia. Todos ficam quietos por uns segundos. Em-

polgados. "Vamos fazer?", pergunta. Como negar um pedido do Serjão?
'Vamos fazer", respondemos. A vontade dele foi posta, resta-nos com co-
ragem tentar fazer, dentro das nossas possibilidades, esse jornal. Mal sa-
bíamos, no entanto, que seria sua última reunião de pauta, mal sabíamos
que teríamos que lidar nessa e nas próximas edições com sua ausência.
Eu mal sabia que seria a última vez que o veria na redação.

Um incansável jornalista
Serjão era assim, incansável, digno, humanista, gentil, um homem

único, para mim, genial. Queria mais, sempre mais. Quando o conhe-
ci, trazido à redação pela nossa correspondente na Argentina, Ma-
riana Camarotti, o cumprimentei dizendo: "E uma honra conhecê-
lo". Ao que responde: "A honra é minha, obrigado". Impossível não
se apaixonar pelo ser humano Sérgio de Souza. Impossível não sen-
tir sua perda, sua ausência. Devo a ele, como muitos filhos jornalis-
tas que deixou, o meu tesão pela profissão. Devo a Caros Amigos a mi-
nha gratidão por me fazer acreditar no jornalismo. Eu grito: "Sou da
Escola Sérgio de Souza!" Sempre terei esse orgulho que transborda.
O barco segue e imagino seu recado: "Alô, Thiago, em frente!" À sua
mulher Lana, aos filhos, Marcelo, Edu, Sílvia, Lu, Feto, Júlia e Már-
cia, força e orgulho. Para nós fica o seu legado que farei questão de
espalhar, de contar quem foi, para mim, o Serjão. Certa vez me deu
a cópia de um e-mail com umas respostas dele para um estudante, lá
dizia sobre o jornalismo: "Jornalismo não existe para mudar as socie-
dades, seja o setor delas que for; jornalismo serve para despertar in-
teresses, chamar a atenção, tocar consciências, de forma que o leitor
ou espectador tome conhecimento de determinados fatos ou questões
e daí pra frente vá enriquecendo seu cabedal cultural". Um viva a Sér-
gio de Souza, o mestre!

Thiago Domenici, 26 anos, é jornalista e secretário de redação da
revista Caros Amigos.
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