


Imaginava o trópico. 

É. Nós desembarcamos em Santos, fo
mos para o Rio, onde ficamos dois dias 
aproximadamente, e viemos para São 
Paulo de trem noturno. Eu esticava os 
ouvidos à procura dos gritos dos pás
saros, dos rugidos das feras, imaginan
do que estava atravessando a floresta. 

Estranha, porque a periferia de São 
Paulo era de casinholas, uma pai
sagem completamente distinta da 
europeia. Fiquei meio perplexo: que 
cidade seria essa? Era muito simpáti
ca, cidade pequena... não é que fosse 
pequena. Era maior que Gênova, mas 
Gênova parecia uma grande cidade 
na comparação com São Paulo. São 
Paulo era uma cidade simples, mais 
pacata, muito acolhedora. Uma coisa 
que me chocou muito eram uns carta
zes enormes, quase do tamanho dos 
prédios, pendurados nos postes da 
avenida São João, com imagens do fil-
me"Gilda", Rita Hayworth. Essa mulher 
opulenta, pendurada nos postes, me 
impressionou muito. 

Logo entrei no clube Pinheiros, porque 
eu sabia nadar. Fui nadar no infanto-
juvenil do clube, mas queria mesmo 
era jogar tênis. Aí, quando acabava o 
treino, às cinco da tarde, ia jogar tênis. 

Sim, tinha diferenças, claro, mas as 
óbvias. Adorava palmito, achava o es
pinafre daqui ruim, coisas desse tipo, 
adorava bananas. Chegava a comer 
oito bananas por dia, dez até. 

Jogava na várzea, jogava no time do 
colégio. Eu estava muito adiantado, 

porque na Itália, nesse tempo, era 
possível pular de ano. Se no final do 
ano você prestasse os exames do ano 
seguinte e passasse, já ia para o ou
tro. Pulava o ano seguinte. Então eu 
tinha 12 anos e tinha completado já 
o terceiro ginasial. Quando entrei na 
faculdade tinha recém feito 17 anos. 
Fui fazer Direito. 

Quando tinha 22 anos. Trabalhei na 
Itália por três anos e meio. Primeiro 
em Turim, num jornal chamado La Ga-
zzetta del Popolo, e depois em Roma 
no II Mensagero. 

Não, sempre redator. Com funções de 
enviado especial. Repórter em certos 
casos. E cobria eventos muito interes
santes. Inclusive o Festival de Veneza. 

(Ri) Cachaça eu não gostava. Vou dizer 
por quê. Hoje eu gosto muito, aliás, te
mos cachaças excelentes. Mas quan
do entrei na faculdade de Direito, em 
1951, fui participar da passeata do dia 
11 de agosto, que nesse tempo era 
um evento cumprido religiosamente. 
Nós fomos ao Parque da Água Branca 
e saímos de cuecas pela cidade de São 
Paulo, numa noite fria. Entregaram 
uma garrafa de cachaça para cada um. 
Péssima qualidade. E eu ia tomando 
cachaça. Cheguei no Largo de São 
Francisco, depois de uma caminhada 
respeitável, completamente bêbado. 
E passei muito mal. Nunca mais tomei 
por muito tempo. Até que voltei, faz 
uns seis, sete anos, porque um amigo 
me indicou. Esta era boa. 

Voltei porque o senhor Victor Civita, 
dono da Editora Abril, me procurou em 
Roma, e me convidou para fazer uma 
revista de automóveis, Quatro Rodas. 
Eu disse para ele:"Eu não sei dirigir. Não 
me interessa automóvel, o importante 
é que tenha quatro rodas e sirva para 
me carregar de um lado a outro" 

Eu não distingo uma biela de uma 
bronzina, mas ele disse: "Veja, se essa 
revista der certo, eu vou fazer uma re
vista semanal, ilustrada, para concorrer 
com a Manchete". 

Estou conversando com ele em de
zembro de 1959. Ofereceu um bom di
nheiro e eu decidi voltar. Cheguei aqui 
em março e Quatro Rodas foi lançada 
finalmente em agosto de 1960, foi um 
sucesso. 

O Karmann-Ghia. Orgulhosamente, 
dirigido por quem não entendia de 
carro. 

Não, não, não. Não sei nada de carro, 
não me interessa o carro. 

Bastante. Me chamaram para dirigir 
a edição de esportes do Estado de S. 
Paulo, e eu achei interessante, até por
que Quatro Rodas já estava me cansan
do. A ideia era trabalhar nessa edição 
como ensaio para lançar o vespertino 
do Estadão, o Jornal da Tarde. 

Exatamente. Então, eu fui para o Esta
dão em julho de 64. Mas até o fim do 
ano eu me dividi entre a edição de es
portes e a Quatro Rodas. Porque, a pe
dido dos donos, eu quis encaminhar a 
minha sucessão. A edição de esportes 
saiu em setembro de 64. Em 2 de janei
ro de 1966, saiu o Jornal da Tarde. 



As duas coisas. Era um jornal que tinha 
grande preocupação tanto na estética 
quanto na qualidade do texto. Eu não 
tinha evidentemente nenhuma auto
nomia em termos políticos. A ideolo
gia era deles, dos Mesquita, os amigos 
e inimigos eles os escolhiam. 

Totalmente. 

Provavelmente havia uma origem dis
tante. Na Itália, quando fui a segunda 
vez, é que tomei posição. 

Eu fui ligado a gente do PC, meus 
melhores amigos são todos comu
nas. Eram, pelo menos. Eu sempre fui 
um pouco anárquico. Participava das 
grandes reuniões, lá na Itália votava no 
Partido Comunista, mas eu tinha uma 
postura um pouco mais independen
te. Esse era um tempo muito intenso, 
de grandes aventuras e de grandes 
inspirações, e eu dizia aos meus ami
gos "esses proletários, não querem ser 
proletários. Querem ser burgueses". 

De certa maneira, sim, mas não no 
sentido habitual da palavra. Eu gosto 
de comer bem, de beber bem. Isso 
aprendi com a minha família. 

Não. Aliás, aqui me surpreende muito 
a ideia de que o comuna tem que ser 
um sacrificado. Você pode ser um co
munista e levar uma vida com certas 
inflexões burguesas. Não totalmente. 
Eu, por exemplo, não ligo para carro. 
Não ligo em acumular bens, não é o 
meu negócio. Não tenho o menor in
teresse em guardar dinheiro. Eu gasto 
tudo. Gosto de viajar. Viajar pelo mun
do me interessa muito, é coisa que eu 
faço com muito prazer. 

É isso, Veja e Leia. Me interessou muito 
porque percebi que ali teria uma auto
nomia política grande. 

Eles tinham a ideia de fazer um se
manário de informação inspirado nos 
news magazines americanos. Só que 
eles não conheciam bem o Brasil. Ti
nham uma visão bastante primária do 
País e da situação política. Se eu fosse 
um Civita, não teria lançado a Veja na
quele momento. 

A revista foi lançada em setembro e 
em dezembro veio o AI-5. Mas nós 
fomos apreendidos em banca já na 
quinta edição. Publicamos a cobertura 

do Congresso da UNE em Ibiúna. Hou
ve 900 jovens presos e a nossa capa 
era sobre o assunto. Isso em outubro. 

Saí por causa da pressão. E saí porque 
era "conditio sine qua non" para que 
eles tirassem a censura. Saí eu, saiu a 
censura. Isso é muito simples. Havia 
um pedido de empréstimo feito pela 
Editora Abril à Caixa Econômica Fede
ral. Esse empréstimo era de 50 milhões 
de dólares, para consolidar no Brasil 
todas as dívidas contraídas pela em
presa fora. A empresa fornecia ótimas 
garantias. Não era um empréstimo de 
favor. Mas naturalmente ofereceram 
de mão beijada ao então ditador Gei
sel a oportunidade de exercer uma 
pressão sobre a editora. Ou mandam 
embora esse rapaz metido... 

O Falcão foi um executor de uma or
dem do Geisel. O Rieschbieter (Karlos, 
então presidente da CEF e depois mi
nistro da Fazenda do governo Figuei
redo) contou perfeitamente no seu 
livro de memórias, lançado acho que 
no começo de 2009, esta história. 

Muito próximas. O Rieschbieter expli
ca essa parte. Ele, Rieschbieter, foi ao 
Golberi. E o Golberi disse "não adianta, 
o Geisel encasquetou e o Falcão exe
cuta ordens". Eu cito o livro porque nas 
oportunidades em que me fazem es
sas perguntas parece que eu inventei 
essa história. Não. Foi uma honra para 
mim. É como uma medalha de guerra 

Eu comecei a inventar os meus em
pregos, porque ninguém me oferecia. 
O único que me ofereceu emprego 
foi Octávio Frias (falecido dono da 
Folha de S.Paulo). Até porque Cláudio 
Abramo, que dirigia nesse momento 



a Folha, ficou sabendo. Ele queria que 
eu fosse trabalhar com ele como reda
tor chefe. Mas eu não aceitei. Depois, 
outra vez, me ofereceu espaço para 
escrever lá dentro e eu escrevi muito 
tempo na Folha. Com o Octávio Frias 
eu me dava muito bem, o filho dele já 
era mais complicado. 

Não, o idiota é o Roberto Civita (filho 
de Vitor Civita, fundador da Editora 
Abril). 

Porque é um imbecil. 

A Editora Abril na mão dele virou 
uma porcaria. E agora está na mão de 
sul-africanos, gente que sustentou o 
Apartheid. Agora sustenta ele, Rober
to Civita. 

A Isto É eu fundei. Foi quando eu co
mecei a inventar os meus empregos. 
Depois da Isto É, a certa altura eu con
venci o Domingo Azulgaray a partir 
para uma aventura má, que foi o Jor
nal da República. Durou quatro meses 
e meio, morreu em janeiro de 80. Es
távamos com um rombo desse tama
nho e numa conjuminação, sei lá, que 
poderia dar, ou não, um filme do Frank 
Capra, surgiu em cena um filho de um 
banqueiro, Fernando Moreira Salles e 
declarou-se disposto a cobrir, pagar a 

dívida do jornal para ficar com a Isto É. 
O acordo é que a editora ficaria com 
ele e eu ficaria dirigindo a revista. De
pois de um ano me desentendi com o 
Moreira Sales e saí. 

Em fevereiro de 81. Aí, fiquei só escre
vendo na Folha. Até que o Domingo 
Azulgaray, que estava na Editora Três, 
me chamou porque queria lançar a re
vista Senhor. Na verdade era uma revis
ta que estava com meu irmão na Carta 
Editorial, mas o Domingo comprou do 
meu irmão, para transformá-la numa 
revista semanal. Ele queria fazer uma 
edição destinada a um público espe
cial, sobre política, com papel bíblia. 
Foi lançada em abril de 1982. Aí, veio 
um emprego de novo e não escrevia 
mais na Folha. O Domingo me deu 
cartão branco, poderia escrever o que 
eu quisesse. Quando, em 88, ele viu a 
possibilidade de comprar de novo, da 
mão do Levy, a Isto É, fez uma fusão 
que se chamou Isto É Senhor. 

O tal de Fernando Moreira Sales tinha 
entregue de graça para ele. O pai esta
va achando que o menino tinha brin
cado demais. O Levy não soube fazer 

a revista também. O Domingo recom
prou a Isto É e fizemos a Isto É Senhor. 
Mas isso durou um ano. Depois voltou 
a ser simplesmente Isto É. Em agosto 
de 93, me desentendi com o Domingo. 
Ele queria usar a revista para os negó
cios dele e aquela autonomia que ele 
tinha me dado até praticamente o fim 
de 92, porque nós é que provocamos 
o impeachment, que depois não hou
ve, do Collor. Aquela história do Collor 
ia acabar em nada, não tinha provas. 
Foi a Isto É que mostrou as provas ao 
descobrir tal motorista, o Eriberto. Ti
nha as provas da ligação da Casa da 
Dinda com o P.C. Farias. Naturalmente 
o Prêmio Esso foi dado à revista Veja. 
Eu sou "persona non grata" e isso me 
agrada muito, porque a imprensa bra
sileira é toda ancorada numa posição 
só. A posição de quem manda, quem 
tem a grana. 

Completamente. 

Nem um pouco. 

Leia o jornal de hoje (15 de março). O 
Estado de S. Paulo é fanático do apo
calipse. Leia, leia, leia. Não tem uma 
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coisa que não seja contra o Lula (fo
lheia o jornal e lê manchetes). A mídia 
brasileira não liga a mínima para o Bra
sil. O Brasil é um país extraordinário, 
meu pai estava certo, é um país único 
de certa forma. De repente cai nos 
braços do Brasil o pré-sal, ouro, ferro, 
o diabo a quatro. Não tem terremoto. 
Por que o Brasil não é o primeiro país 
do mundo? Porque tem 95% da popu
lação ganhando no máximo R$ 800, 
por mês. Por que quem manda é um 
bando de velhacos. Só pensam neles. 
São incompetentes. 

Esquerda? Mas que esquerda? 

O PT no poder portou-se como os 
outros. 

O mensalão é um escândalo montado 
pela mídia nativa. Na realidade, sem
pre existiu, no sentido de que o caixa 2 
sustenta todas as campanhas políticas 
no Brasil, desde sempre. Não é o men

salão. O mensalão é ruim porque in
ventaram o mensalão. Caixa 2 é uma 
coisa horrível. 

Quem comprou deputados foi o Fer
nando Henrique Cardoso. Comprou 
para conseguir o segundo mandato. 
Este foi o único governo que com
prou deputados. Basta oferecer algu
ma coisa que se compra. Esse o Brasil. 
Essa é a elite. 

Eu acho que não. Não vejo esquerda 
no Brasil. Sobretudo penso que se 
em algum momento houve, e acho 
até que em vários momentos houve, 
ela não vingou. Não foi competente 
talvez. 

Hoje em dia estamos mal. O mun
do está progredindo gloriosamente 
para trás. Mas é claro que nos países 
europeus existe uma resistência. Meu 
filho que saiu do Brasil quando tinha 
15 anos, nesse momento mora em Pa
ris, os filhos dele vão para a escola e 

não gastam um tostão. Ótima escola. 
Eles nasceram sem ele gastar nenhum 
tostão. 

Vingaram os ideais da democracia. E 
a ideia do Welfare State. Claro que o 
mundo vive hoje em dificuldades por 
razões outras. Em primeiríssimo lugar 
por causa do aumento da população, 
então mesmo Welfare State nesses pa
íses mais avançados corre risco. Cadê a 
grana para aguentar isso? Não é mais 
tão fácil. 

Não dá para contar todas as vanta
gens. O país onde eu nasci, a Itália, ti
rando a planície do Pó, é pedra pura, 
não tem nada lá. Mas que ouro, ferro!? 

Exatamente. E 40% do ferro do mun
do. Aliás, somos exportadores de 
commodities. 
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Gosto de uma boa briga, sim. Mas eu 
acho que o ambiente é que determi
na. Se aqui vivêssemos direito e hou
vesse um esforço claro das lideranças 
no sentido ver o bem do País, de dar 
ao País o que ele merece, eu brigaria 
menos. 

Puxa vida. Eu estou aqui contra o Ber-
lusconi. Imagina se estivesse lá. 

Trabalho nela, não chego perto do 
computador. 

Tenho medo de ser engolido, (risos) 

Não, não briguei com os Mesquita. Eu 
fui muito bem tratado pelos Mesquita 
quando eu trabalhei lá. Eu sou uma 
pessoa leal por natureza. Portanto, 

mesmo tendo divergências ideológi
cas, se eu trabalho para os Mesquita 
eu não vou tentar de nenhuma ma
neira traí-los. Portanto, não vou fazer 
nenhuma coisa errada nas entrelinhas, 
no texto, coisas desse tipo. Eu sou leal. 
Eu fui muito bem tratado, sei disso e 
repito isso. 

O Civita é um pilantra. Eles vendem 
a mãe. 

Nunca trabalhei na Globo, mas tenho 
diferença porque eu penso no Brasil. A 
Globo é um mal para o Brasil. 

Eu acho que ele estava certo, a Globo 
não é um bem para o Brasil. Mas vou 
lhe dizer mais: o Golbery achava tam
bém. 

Ele foi a mão que dá e a mão que tira. 
Ele evidentemente esteve por trás do 
golpe de 64, e muito, mas também 
esteve depois, primeiro na chamada 

distensão, depois na abertura — lenta, 
gradual, porém segura — até que se 
desentendeu com o Figueiredo no ne
gócio do Riocentro (atentado a bomba 
durante um espetáculo em comemo
ração ao 1º de maio, em 1980). 

Ele tinha um projeto para o Brasil. Com 
o qual eu não concordo. 

Um projeto de ocidentalização. Na 
verdade era um liberal muito imerso 
na convicção de que a Guerra Fria era 
uma fatalidade irrecorrível. Ele não as
sistiu, por exemplo, à queda do Muro 
de Berlim, morreu antes. 
E morreu sem ter acumulado dinheiro. 
Imagina. Morreu pobre. Não era um 
homem interessado nesse tipo de 
meta de chegada. 

Eu acho que apesar de tudo o Lula re
presentou alguma coisa muito impor
tante. Em primeiro lugar, à revelia dele 
mesmo. O fato de ter sido eleito um 
metalúrgico no lugar de um costumei
ro engravatado bacharel é um grande 
avanço com muitas implicações im
portantes. A começar pelo fato de que 
fica provado que a mídia brasileira não 
serve para coisa alguma. Porque os 
jornais não são lidos. Não adiante es
crever contra o Lula, o Lula ganha. Por 
quê? Porque não chega essa lição des
se luxo. E a mídia eletrônica serve para 
ver o Faustão e a novela. 

E o Big Brother. 

Eu acho que, teoricamente, sim. Teo
ricamente. Porque a Dilma não é um 
metalúrgico que chega à Presidência 
da República. Nem o Serra é. Eu acho 
que Lula fezalgumas coisas: política ex
terior, à parte certas bobagens inomi
náveis que não sei por que são cometi-
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das, como achar que o sujeito morreu 
em Cuba porque quis, coisas desse 
tipo, isso é uma besteira. São realmen
te palavras jogadas ao vento. Cuba é 
uma ditadura e ponto. Pode achar que 
realmente Fidel Castro representou 
um grande avanço para Cuba se você 
o compara com Batista (ditador cuba
no antes da revolução de 1959 que le
vou Fidel Castro ao poder), tudo bem. 
Essas coisas não se discutem mais, já 
passou. Continua sendo uma ditadura 
e Fidel Castro é um chato que até hoje 
anda de uniforme. 

0 Chavez anda toda hora de unifor
me, mas acho que ainda não chegou 
a esse ponto. É diferente. Eu acho que 
em relação ao Chávez o Lula tomou 
uma atitude muito esperta. Ele soube 
manter as distâncias. Agora a política 
exterior brasileira com Lula foi muito 
mais assertiva, muito mais corajosa 
que qualquer outra. 

Eu acho que neste caso o Lula entrou 
numa fria por causa de um fanático do 
apocalipse que ocupava o ministério 
da Justiça e que acredita no professor 
Dalmo Dalari, o qual afirma que a Itá
lia nos anos 70 estava entregue a um 
governo de extrema direita. Além de 
tudo é um fenômeno de ignorância 
que dá medo. Esse cara lecionou na 
universidade de Direito e é considera
do um jurista. 

Representava a aliança da ala esquer
da do Partido Democrata Cristão que 
ainda estava no poder, mas ameaçado 
a uma distância mínima pelo Partido 
Comunista. Representava a tentativa 
importantíssima de aliança com os 
comunistas. 

Não. Eu não acho que a VAR-Palmares 
foi terrorista. A VAR-Palmares era uma 
forma de resistência contra a ditadu
ra. 

Não. A Palmares era contra a ditadura 
brasileira. Todo movimento que se fez 
no Brasil contra a ditadura é um movi
mento de libertação nacional. Portan
to, é outra coisa, completamente dis
tinta. O terrorista quer, pelo contrário, 
derrubar um Estado de Direito, der
rubar um estado democrático. Esse é 
terrorista. 

Mas é lógico. Eu queria saber se o 
senhor Batista não se declarasse de 
esquerda, o que fariam com ele. Se 
fosse um daqueles que explodiram 
a estação de Bolonha, mataram 80 e 
feriram 300? Gostaria de saber como 
se portaria esse bando de imbecis que 
se dizem de esquerda. Gostaria muito 
de saber. A situação é completamente 
distinta. Mas eu acho que o Lula... caiu 
na mão dele uma batata quente e ele 
não sabe como resolver, e vai deixar a 
batata quente para o sucessor. Essa é a 
minha impressão. 

Eu tenho convicção de que sim. Há 
pessoas que dizem que ele pensou no 
terceiro mandato. Isso é tudo coisa da 
mídia. 

E por que ele deveria ser? Quem disse 
que ele quer ser? 

Eu excluo completamente. Eu conhe
ço muito bem o Lula. Com quem te
nho uma grande e comprovada ami
zade há 34 anos. Ele nunca pensou em 
terceiro mandato, nunca passou pela 
cabeça dele. Se ele tivesse recebido 
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do Fernando Henrique um só manda
to, isto é, se o Fernando Henrique não 
tivesse mudado a Constituição com
prando deputados, ele teria feito um 
só mandato. Não teria sido ele o inven
tor do segundo mandato. Nunca teria 
feito o que o Fernando Henrique fez. E 
há outras coisas que ele fez que foram 
corretas. 

Parte. Eu gosto muito mais do crédito 
que eles concederam, o governo abriu 
isso, muito mais que o Bolsa-Família, 
Que para mim tem um pouco, um pou
co de assistencialismo, estamos no Bra
sil, vamos entender, etc, etc, mas tem 
um pouco ar de esmola. Mas o negócio 
do crédito foi importantíssimo. 

Esse rapaz tem raiva de mim não sei por 
quê. Eu lancei o Diogo Mainardi como 
jornalista. Quando ele decidiu morar 
em Veneza, ele foi correspondente da 
Isto É. Um dia, o editor de cultura da 
revista chegou para mim e disse "ele foi 
embora porque a Veja ofereceu mais". 
Sequer se dignou a me avisar que ele 
mudava de emprego. 

O Globo. 

Não. Não as considero concorrentes. 
Nós somos uma revista pequena, mo
desta, humilde. 

Certamente. 

Eu acho que há uma busca incessante 
pela coerência. 

Ela também expressa sempre um pen
samento de alguma forma político. 

Comecei a ler ontem um livro sobre 
a Física de hoje, mas não me lembro 
nem o nome do livro, nem do autor. É 
muito complicado, vai exigir muito de 
mim. É sobre o problema do tempo e 
do espaço. É uma coisa que me interes
sa muito, porque tenho a convicção de 
que o tempo não existe. Eu acho que 
tudo se dá ao mesmo tempo. É uma 
impressão de que isso seja verdade, 
sem conseguir demonstrar. O parado
xo do tempo. 

Não. Não tenho fé religiosa, mas acre
dito de alguma forma numa transcen
dência. 

Várias. Eu diria que música, todas as ar
tes plásticas, literatura, o pensamento 
filosófico nem se fale. Esses são os mo
mentos de transcendência. 

É nossa contingência. Também ir ao 
banheiro é nossa contingência. 

Muita coisa. 

Não sei bem o que é comida brasileira. 

Feijão é uma coisa excelente, abóbora 
é excelente, palmito, banana, manga, 
que é a rainha das frutas. Agora, não 
vejo muito a cozinha brasileira com 
uma estrutura claramente definida. 
Além do mais, eu não acredito em co
zinhas nacionais. Mas em regionais. A 
cozinha italiana, que para mim é a me
lhor de todas, é completamente regio
nal. A cozinha francesa, que é excelen
te, é regional. 

Eu não sei o quanto é coeso. Eu acho 
que a nação ainda está por ser for
mada no Brasil. É um país fantástico. 
É um país que atravessou desgraças 
em excesso. Primeiro uma colonização 
predatória, três séculos de escravidão, 
último a se livrar dela. Depois, uma 
independência proclamada em fun
ção da dor de barriga do príncipe que 
queria brigar com o pai dele. Depois a 
proclamação da República por parte 
de um general. Depois o golpe de 64. 
É um conjunto trágico. É excepcional, 
aliás, que o Brasil tenha conseguido 
sobreviver a tudo isso. 

Eu não gosto dessas coisas porque 
sempre esqueço alguém e me entris
tece depois. Digo "puxa vida, deveria 
ter citado fulano". Agora, posso lhe di
zer dois grandes jornalistas: meu pai 
e Cláudio Abramo. Mas não faria uma 
classificação. 

Por que eu? 
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