
Gazeta Mercantil deve deixar de circular 
 

 
 
 
A Gazeta Mercantil circulou pela última vez sob a responsabilidade da CBM (Companhia 
Brasileira de Multimídia) na última sexta-feira (29). A edição trouxe um comunicado da 
empresa na capa informando que, a partir desta segunda-feira (1º), "a Gazeta Mercantil SA, 
controlada pelo sr. Luiz Fernando Ferreira Levy, é a única e exclusiva responsável pela edição 
e comercialização do jornal". Procurado pelo propmark, Levy informou, por meio de sua 
secretária, que estava viajando e que, nesta segunda-feira (1º), vai divulgar comunicado sobre 
o caso. O empresário Nelson Tanure, dono da CBM, também não se manifestou sobre o 
assunto. 
 
O acordo entre a CBM, dona da Editora JB e da Editora Peixes, e a Gazeta Mercantil foi firmado 
em dezembro de 2003, por meio de um contrato de licenciamento de marcas e usufruto. 
 
No comunicado publicado no último dia 25, a Editora JB informou que "não mais responderá 
pela publicação daquele jornal por haver exercido direito contratual de rescindir o contrato". A 
editora comunicou também que cumpriu suas obrigações contratuais, "inclusive a de efetuar 
adiantamentos de recursos financeiros por conta dos royalties contratuais, de modo a propiciar 
à GZM renda para solução de suas obrigações pecuniárias anteriores à celebração do contrato, 
em sua maioria de natureza trabalhista e adiantamentos que, por excederem aos royalties 
devidos, tornaram a Editora JB credora da GZM". Em resposta, Levy divulgou um comunicado 
informando que tal contrato "é apenas um dos muitos que disciplinam a relação entre as 
partes, inclusive, transferências de recursos para composição de passivos, principalmente 
trabalhistas". A carta continua informando que "os contratos tinham uma meta imediata: 
propiciar à Gazeta recursos necessários à solução de seu passivo emprestando segurança e 
tranqüilidade à execução contratual". 
 
De acordo com o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, a Editora JB se comprometeu a tentar 
realocar os cerca de 70 jornalistas que trabalhavam para o jornal. "A nossa preocupação é que 
os direitos dos jornalistas sejam garantidos", falou José Augusto de Oliveira Camargo, 
presidente do sindicato. 
 
No último dia 28, à noite, os funcionários foram informados de que sairiam de férias 
remuneradas por 30 dias. 
 



A Gazeta Mercantil foi fundada em 1920 e, no ano que vem, completaria 90 anos de 
circulação. O jornal vem enfrentando problemas financeiros, principalmente com dívidas 
trabalhistas, desde os anos 90. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 jun. 2009, p. 7.  


