
senso comum entre os profissionais 
de comunicação que, a cada dia que 
passa, as redações são ocupadas por 
jornalistas mais jovens e que falta a 
troca de experiências entre focas e os 

colegas com anos de estrada. No entanto, uma 
turma veterana e altamente produtiva prova que 
redação é lugar não só da nova geração mas tam
bém daqueles que mantêm acesa a paixão pela 
carreira que escolheram para exercer. 

Em 2012, diversos jornalistas e profissionais 
ligados à comunicação completaram 8o anos 
redondos, entre eles, o escritor e desenhista 
Ziraldo, o jornalista Jânio de Freitas e o apresen
tador Leo Batista. E há também aqueles que já 
ultrapassaram a fronteira dos 8o a pleno vapor, 
entre os quais Silvio Santos e Zuenir Ventura. 

Por isso, no mês em que completa seus 25 
anos, IMPRENSA homenageia os oitentões que 
se mantêm inventando e reinventando a história 
do jornalismo por meio de oito colegas. São eles: 
Adísia Sá, Claudio Carsughi, Carlos Heitor Cony, 
Cid Moreira, Ethevaldo Siqueira, Léo Batista, 
Orlando Duarte e Salomão Esper. Cada um, a seu 
modo, continua com uma rotina ativa na vida e 
no jornalismo, escrevendo livros, colunas, maté
rias, comentando, analisando, enriquecendo o 
mundo da informação. 

Aposentadoria é uma palavra que passa longe 
dos vocabulários de todos eles. "Não tenho von
tade, mas, se me chamarem e disserem que não 
dá mais, vou ficar triste, vou chorar. Isso aí é 
incontornável, inquestionável e irremovível", 
disse Léo Batista, assim como Adísia, que se 
considera inseparável da carreira, do alto de seus 
83 anos, sendo 57 como jornalista. "O trabalho é 
vida, sempre quis ser jornalista. É o amor da 
minha vida e continua a ser." 

Além do amor à profissão, nossos oitentões 
deixam claro que idade não é sinônimo de sau
dosismo. "É absolutamente normal atuar em 
todos os meios. Tanto faz se levanto de manhã 
para escrever uma matéria para site, jornal ou 
mesmo preparar um comentário para a rádio. 
Sou otimista. O que me interessa da vida é o que 
está à frente, não o que está no passado", diz 
Claudio Carsughi, comentarista do SporTV. 

Cid Moreira também aposta em novos ares. 
Depois de eternizar o "boa-noite" no "Jornal 
Nacional" e passar seis anos dedicando-se ao 
projeto de gravar a narração de toda a Bíblia, 
ele investe na estreia de seu site, que será hos
pedado na Globo.com. "Agora vou tentar a 
internet e, se Deus me ajudar, terei sucesso." 
Se depender do empenho e da experiência, a 

resposta já é certa. 
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"baixinha" Adísia Sá, como ela mesma se 
descreve, pode não ter envergadura na esta
t u r a , mas é unanimidade no jornalismo. 

Trabalha ativamente na imprensa cearense desde 
1955 e, por opção, não quer nem falar em parar. "A 
redação é a minha placenta, minha razão de ser, 
minha origem." Hoje faz um comentário diário na 
rádio de 0 Povo, escreve semanalmente para o jornal 
e faz comentário na televisão. 

Doutora em Filosofia pura, autora de vários livros, 
foi uma das fundadoras da Faculdade de Comunicação 
Social na Universidade Federal e professora da 
Faculdade Estadual do Ceará, legado que lhe rendeu 
homenagens pelas quais ela agradece, mas não se 
envaidece "0 trabalho é vida, sempre quis ser jorna
lista. É o amor da minha vida e continua a ser. Nada 
fiz sem absoluta consciência e faria tudo de novo. Me 
deito e durmo com a certeza de que não mudaria 
uma vírgula na minha história". 

Adísia parece mesmo que estava predestinada a 
exercer o ofício. Nasceu na rua da Imprensa, cresceu 
com "o cheiro do chumbo, o som das rotativas, emba
lada pela canção da linotipo", conta. Com 57 anos de 
profissão, viveu praticamente todas as etapas do jorna
lismo: foi repórter, editora, colunista, mas não é saudo
sista. "Eu não sou catastrófica. Reconheço que o jornal 

está se transformando, mas acredito que há muito 
espaço para o impresso. É o momento dos grandes 
colunistas, das grandes reportagens. Estamos vivendo 
o processo de revistização do jornal", comenta. 

Ainda embarga a voz para contar a primeira cober
tura, que foi também a mais marcante: "Quando 
entrei na redação, o editor me colocou no setor poli
cial para me testar. A primeira pauta era a reporta
gem com um homem que tinha estuprado a enteada 
de seis meses. Voltei chorando para a redação e que
ria desistir ali mesmo. 0 editor me colocou na políti
ca, e lá fiz carreira como repórter parlamentar. Não 
tinha estômago para polícia", conta. 

Com a vida dedicada ao jornalismo, mantém a 
ânsia por conhecimento e a única concessão que faz 
é para o rádio: "É o único que eu deixo deitar comi
go na minha rede", fala aos risos. E bom humor é 
uma característica nata, brincou o tempo todo 
durante a entrevista, inclusive, durante as orienta
ções sobre o exercício da profissão que deixa esca
par, denunciando seu talento também como profes
sora. "0 jornalista deve ter cuidado com a própria 
imagem. Podem dizer que eu sou baixinha, tenho 
pé torto, mas nunca que eu sou sacana. Falo isso, 
mas não sou santa. Porém, meus pecados eu não 
publico." [Kátia Zanvettor] 
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laudio Carsughi não imaginaria que uma visita 
ao Brasil fosse empurrá-lo para o jornalismo. A 
visita com a família, logo após a Segunda Guerra 

Mundial, não seria permanente. No entanto, a buro
cracia verde-amarela e o cenário político mundial, 
com a possibilidade de uma nova guerra na Europa, 
impediram a volta imediata. 

Impedido de regressar à sua terra, Carsughi resol
veu que não perderia a fluência da língua italiana e 
começou a escrever. "Como meu pai era amigo de um 
diretor do Corriere dello Sport e haveria a Copa do 
Mundo em 1950 no Brasil, comecei a fazer matérias 
sobre o país, porque naquele momento o Brasil era 
algo absolutamente desconhecido para o mundo." 

Com apenas 18 anos, Claudio fez a primeira cober
tura esportiva e aprendeu muito com os jornalistas 
da velha guarda. "Tive uma acolhida extremamente 
simpática, o que me deu um dos grandes ensinamen
tos: tratar sempre bem os jovens repórteres". 

Após a Copa, sua carreira deslanchou. Além de con
tinuar como correspondente do jornal italiano, passou 
a trabalhar na rádio Jovem Pan como comentarista de 
futebol e automobilismo. Passou por diversos veículos 
como Gazeta Esportiva, rádios Bandeirantes e Record, 
Jornal da Tarde, Placar, Quadro Rodas, canais ESPN 
Brasil, SporTV e La Stampa. 

Crítico sobre a avalanche de jornalistas que saem 
das faculdades, Carsughi diz que costuma brincar com 
os jovens. "Se tivessem falado comigo no primeiro 
ano de faculdade, indicaria para que mudassem de 
profissão, porque a nossa está em extinção." 

Aos 80 anos, o jornalista não pensa em parar. 
"Gosto do que faço. Quando vou para a SporTV, é 
como se eu fosse para a mesa de um bar bater papo 
com os amigos. Não encaro como trabalho." 

Para o jornalista, as mudanças da profissão nos 
últimos anos não são obstáculos para quem tem a 
veia jornalística, tanto que já atuou em todos os 
meios de comunicação. "É absolutamente normal 
atuar em todos os meios. Tanto faz se levanto de 
manhã para escrever uma matéria para site, jornal 
ou mesmo preparar um comentário para a rádio. 
Sou otimista. O que me interessa na vida é o que 
está à frente, não o que está no passado." 

Segundo Carsughi, a vantagem da experiência 
profissional está no fato de que o jornalista 
adquire independência de julgamento, podendo 
esboçar opiniões sem se preocupar com o que vão 
pensar. "É simples. Não gostou? Muda de estação, 
de canal, de site, vira a página do jornal . Ninguém 
é obrigado a me ouvir. Parto do princípio de que 
não sou o dono da verdade. O que quero é dizer a 
minha opinião." [Vanessa Gonçalves] 
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rês letras formam o primeiro nome da voz que 
desperta uma série de memórias em milhões de 
brasileiros. Foram 27 anos de "boa-noite" no 

"Jornal Nacional", telejornal de mais audiência do 
país, e são pelo menos 65 de carreira. Prestes a com
pletar 85 anos no dia 29 de setembro, Cid Moreira 
trabalha intensamente, cuidando de seus projetos, 
da saúde, do corpo, da mente e da alma. 

0 narrador prepara um site a ser hospedado na TV 
Globo, com memórias de sua carreira. "Há momen
tos muito importantes. Quero mostrar tudo isso 
para qualquer um poder acessar na internet", afir
ma. Toda sua narração e locução de textos bíblicos 
e de sua biografia em "Boa Noite", livro escrito por 
sua esposa, a jornalista Fátima Sampaio Moreira, 
também estarão na página. Além disso, haverá um 
concurso para seus fãs-imitadores. "Quero ver quem 
imita melhor, quem escreve a melhor crônica, a 
melhor mensagem, aí vou gravar", adianta. A pági
na deve estar disponível já no próximo mês. 

Após deixar a bancada do "JN", onde ficou de 1969 
a 1996 e imortaUzou sua voz, Cid se dedica exclusi
vamente a narração e locução da Bíblia. Na época, 
foram seis anos de trabalho intenso. "Praticamente 
não fiz mais nada. Acordava e já ia para o computa
dor, ouvir trilhas, pensar nos detalhes de persona
gens, efeitos da natureza", lembra. 

Nascido em Taubaté, interior de São Paulo, aos 
17 anos começou em uma rádio local, como con
tador, mas por sua voz singular logo foi chamado 
para ser locutor. Foi contratado pela Bandeirantes, 
ainda na década de 1950, até se mudar para o 
Rio de Janeiro (RJ), onde mora atualmente. Da 
rádio para o cinema, narrou documentários e 
apresentou o noticiário semanal "Canal 100" por 
anos. Na televisão, começou como garoto-propa-
ganda, até chegar ao "JN". "Agora vou tentar a 
internet e, se Deus me ajudar, terei sucesso", diz. 
Feliz, afirma investir em seu futuro, trabalhando 
para o seu "Chefe Supremo". 

Criado na Igreja Católica, Cid sempre gostou e 
estudou a Bíblia. "Li várias vezes e, cada vez que 
leio, aprendo mais. Ela tem me dado tranquilidade 
incrível para resolver muita coisa que acontece 
comigo", explica. Sem saber, na infância, seu 
futuro já era desenhado. "Lembro, na época de 
inverno, da família depois do almoço indo para o 
quintal chupar laranja, e eu nem sei por que, mas 
pegava a Bíblia, abria em Provérbios e lia em voz 
alta para todos", recorda. 

Seja no quintal, no rádio, no cinema, na TV, ou 
na internet, sua voz será sempre um dos fios con
dutores da comunicação no Brasil, respondida com 
um sempre familiar boa-noite. [Jéssica Oliveira] A ut
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rescido na classe média carioca, o menino 
Carlos Heitor Cony já parecia olhar o mundo 
de modo peculiar. Decidido a se tornar padre, 

cursou o seminário menor - equivalente ao ginásio 
na educação formal - concluindo depois o curso de 
filosofia, também no seminário. 

Aos 19 anos, porém, em dúvida sobre a própria fé, 
recuou diante do primeiro compromisso com o clero, 
a chamada tonsura. "Descobri que não havia no semi
nário muita crença em Deus, nenhum apelo à mística. 
De certa forma, saí de lá me sentindo um 'corno' da 
religião", diz o jornalista, desde então agnóstico. 

Logo chegaria ao JB, substituindo o pai, na função 
de redator. Em 1952 - há exatos 60 anos -, tirava seu 
registro de jornalista. "0 jornalismo não era minha 
praia, até hoje duvido da minha vocação. Depois, fui 
cronista e editorialista, mas sempre por acaso". 

Hoje, acumula 17 romances, quatro prêmios Ja
buti, alguns livros-reportagens, dezenas de adapta
ções de clássicos da literatura e incontáveis títulos e 
prêmios. Em 2000, assumiu a cadeira n° 3 da Academia 
Brasileira de Letras (ABL). Além do JB, passou por 
Correio da Manhã e grupo Manchete, onde lançou a 
revista Ele & Ela e dirigiu Desfile e Fatos&Fotos. 

Membro do conselho editorial da Folha de S. 
Paulo, aos 86 anos, reveza duas colunas, uma na 
página 2, outra na "Ilustrada". "Antes, fazia oito 
crônicas por semana. Hoje, com a doença [um 
linfoma não-Hodgkin de baixo grau, diagnostica
do em 2004], faço quatro, o que para minha idade 
é muito (risos)", brinca. 

De segunda à sexta, às 9h, entra ao vivo no qua
dro "Liberdade de Expressão", do "Jornal da CBN". 
Ainda para este ano, aguarda a reedição de duas 
obras pela editora Record: o quarto volume de 
"Memorial do Exílio" (1982) - os três primeiros 
foram escritos pelo biografado, Juscelino Kubitschek 
- e um ensaio sobre o ator e humorista londrino 
Charles Chaplin (1967). 

Sem data para o próximo livro, Cony guarda na 
gaveta uma possível joia: "Messa pro Papa 
Marcello". "Comecei a escrevê-lo por volta de 
1961, tem 60 e tantas páginas. Mas, para terminá-
-lo, preciso ter respostas que ainda não tenho." 
Seu romance definitivo? Hesita. "Não sei, 'Pilatos' 
[de 1974] foi uma força muito grande. Depois 
dele, passei 23 anos sem escrever ficção." 

Ao seu estilo, mesclando bom humor e profundi
dade, olha o futuro como quem brincou o carnaval. 
"Faço parte de uma escola de samba que já atraves
sou. Já desfilei, atravessei e estou na fase, de 
repente, de ser retirado da pista. É natural." Que a 
pista se estenda para o desfile do "imortal". 
[Guilherme Sardas] 
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om 80 anos completados no último mês de 
agosto, o jornalista Ethevaldo Siqueira é um 
exemplo de que o gosto pela tecnologia não 

está relacionado à idade. Ao contrário. Para ele, os 
anos de experiência se traduzem em sinônimo de 
conhecimento. Cobrindo telecomunicações no Estadão 
desde 1967, o jornalista acompanhou o momento em 
que o Brasil criava o Ministério das Comunicações. 
"0 que os jornalistas faziam naquele tempo era quase 
um exercício de futurologia para poder passar para 
os leitores o que estava por vir ." 

0 que contribuiu para que o jovem repórter se 
desse bem com o assunto também foi o gosto que 
ele tinha pela tecnologia desde adolescente, fator 
determinante para ser escolhido como setorista do 
tema no jornal. "O Clovis Rossi me chamou e disse 
que sendo foca eu não tinha direito de escolha, que 
cobriria telecomunicações para o resto da vida. Foi 
mais do que uma ordem de serviço, foi uma maldi
ção [risos]." A proximidade com a tecnologia já 
estava em sua casa, sua mãe era telegrafista. Falava 
sempre em coisas ligadas a telecomunicações. Foi 
ela que lhe ensinou o código Morse. 

Estudante da escola de comunicações da USP, 
Siqueira foi um dos primeiros alunos a prestar o 
vestibular para o curso e seu desempenho campeão 
- ele ficou em primeiro lugar no vestibular - o fez 

receber o convite para entrar no Estadão. Ainda que 
tenha se especializado em telecomunicações, 
Siqueira cobriu de tudo um pouco, de terrorismo à 
queda do muro de Berlim. Seu desafio na época 
estava justamente na conquista de suas fontes. 
"Dificuldade era conhecer o pessoal dessa área, as 
fontes eu não tinha porque estava começando, 
mesmo se tivesse, elas mudavam em semanas." 

0 jornalista também lembra a dificuldade da 
comunicação brasileira naquela época, cinco estados 
ainda não se comunicavam com nenhuma parte do 
país. Ele lembra que a matéria que mais lhe marcou 
foi quando acompanhou uma equipe de engenheiros 
a Goiás e inaugurou o primeiro circuito de micro
ondas da Embratel. Apesar de todo o conhecimento 
de Siqueira que inclusive virou enciclopédias, hoje o 
jornalista tem sua coluna no Estadão e é comentaris
ta da rádio CBN. Sempre que necessário é consultado 
sobre tecnologia e viaja anualmente para os princi
pais eventos do ramo no mundo. 

E, se no começo ele falava de sistemas de antenas 
que estavam sendo inauguradas, hoje Siqueira vai 
além, suas colunas e comentários envolvem desde 
as inovações da NASA até o lançamento de um novo 
tablet. É dessa maneira que o veterano Ethevaldo 
Siqueira foi e continua sendo, um jornalista à fren
te do seu tempo. [Luiz Gustavo Pacete] A ut
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senhor grisalho, simpático e de voz inconfun
dível que narra e apresenta o esporte da TV 
Globo é figura consagrada na memória televi

siva (e afetiva) da maior parte dos brasileiros. Com 
80 anos de idade, 65 de profissão e 42 de emissora, 
o que pouca gente sabe é que no RG de Léo Batista, 
não há "nem sombra" do nome Léo, que é, por batis
mo, João Batista Belinaso Neto. 

Com dificuldade de pronunciar o "Belinaso" - de 
Belinaso Neto, seu nome de trabalho na época - após 
transmissão de um Bom Sucesso x São Cristovão, em 
1959, o então chefe da equipe esportiva da rádio 
Globo, Luís Mendes, pediu ao recém-contratado que 
fizesse uma lista de pseudônimos. "Entre eles, lem
brei da minha irmã, que é Leonilda, mas usa Nilda. 
Juntei com Batista, ficou Léo Batista", conta. 

Primeiro apresentador do "Esporte Espetacular", 
hoje segue à frente do "Globo Esporte RJ" aos sába
dos, para todo o país, com exceção de SP, que tem 
versão local. Também anuncia os gols da rodada no 
"Show do Intervalo", às noites de quarta e às tardes 
de domingo, para o RJ. É quando o narrador Luís 
Roberto solta o bordão mais que pertinente: 
"Agora, na voz marcante do Léo Batista...". 

Recentemente, seu recheado baú de histórias 
levou o diretor executivo de esportes, João Pedro 
Paes Leme, a criar o quadro "Histórias do Léo", 
onde ele rememora fatos como o aparecimento de 
Gar-rincha, no Botafogo, clube que divide seu cora
ção ao lado do XV de Piracicaba. Antes da estreia do 
ponta-direita, em 1953, Léo entrou no vestiário 
para confirmar o nome do estreante. 

"Perguntamos: 'Menino, qual é seu nome?'. Ele 
disse: 'Pergunta para o seu Santos'. Era o Nilton 
Santos, a quem ele tinha muito respeito. Quando 
perguntamos para o Nilton se era Gualicho, nome 
de um cavalo argentino campeão na época, ele deu 
um berro: 'É Garrincha, que é um passarinho, por
que ele gosta de passarinho'", relembra Léo. 

O global é um dos raros que pode ostentar no 
currículo a cobertura de todas as Copas do Mundo 
desde 1950 - in loco, em 1966, 1974, 1982 e 1986, 
além de 1950, no Brasil. Mesmo com passaporte tão 
carimbado, volta à cidade natal, Cordeirópolis (SP), 
para eleger o momento mais importante da carreira. 

"Quando era garçom da pensãozinha do meu pai, 
me chamaram para um teste no serviço de alto-falan
te da cidade. O homem disse: "Você foi o único que 
prestou'. Fiquei olhando para ele, e quase morri. Al i , 
descobri a minha vida", diz, acrescentando não ter 
planos de parar. "Não tenho vontade, mas, se me 
chamarem e disserem que não dá mais, vou ficar 
triste, vou chorar. Isso aí é incontornável, inquestio
nável e irremovível", finaliza. [Guilherme Sardas] 
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urante as duas horas de entrevista que Salomão 
Ésper concedeu à IMPRENSA, o jornalista não 
parou um minuto, entre uma resposta e outra, 

atendeu as demandas da comunidade da Aclimação, 
onde mora, e resolveu pendências da rotina da casa. 
Com a voz forte que marcou toda a sua carreira e com 
uma agilidade teórica de causar inveja. Sobre o gosto 
por ajudar as pessoas, ele é categórico. "Com todo o 
carinho que recebo diariamente, não posso ficar 
alheio aos pedidos da comunidade. Participo de tudo 
que tem de importante no bairro, seja nas paróquias, 
seja onde for", contou. 

Aos 82 anos, ele continua trabalhando diariamen
te no "Jornal Gente", da Rede Bandeirantes, grupo 
em que começou a colaborar na década de 1950 e 
construiu uma trajetória significativa, somando ao 
todo mais de cinco décadas de exercício profissional. 
A sua rotina inclui uma "pedalada" em uma bicicleta 
ergométrica para manter o corpo "forte", a leitura de 
todos os jornais para não ficar "alheio" aos aconteci
mentos e, claro, a companhia constante do rádio, 
seu grande "amigo". "Eu acordo, já ligo o rádio e já 
vou me inteirando dos acontecimentos." 

A sala de sua casa é repleta de exemplares de 
livros, dicionários e jornais, e ele reforça que foi 
graças a isso que conseguiu tudo que tem. A leitu-

ra para ele é como um alimento "imprescindível", 
mas refuta completamente a ideia de escrever seu 
próprio livro de memórias. "Quanto mais leio, mais 
me convenço de que as palavras escritas são gra
vadas em bronze. Prefiro falar, que na fala quase 
tudo é perdoado", brinca. 

A contribuição que Salomão deu ao rádio é ine
gável, mas ele prefere falar da contribuição que o 
rádio deu para ele. "Não sei nem se eu tenho isen
ção para responder sobre isso tal minha paixão 
pelo rádio. Ele funciona em linhas paralelas, como 
um trilho de trem entre o público e o jornalista. 
Logo que comecei na Rádio Cruzeiro do Sul, que 
não era uma rádio grande, fui fazer um programa 
musical com poesias chamado 'Música e Poesia'. Eu 
me lembro que em um dos programas me referi ao 
lançamento do primeiro livro do Paulo Bomfim e 
declamei 'Antonio Triste', que era a poesia título 
do livro. Para minha surpresa, terminado o progra
ma estava ele lá no telefone agradecendo!" 

A ligação do autor acaba por confirmar e atestar 
a instantaneidade do rádio, em que o personagem 
central do que foi mencionado no ar se manifesta 
na crista do acontecimento e do noticiário, logo 
que acontece. "Assim, como não ficar marcado pelo 
rádio?", finalizou emocionado. [Kátia Zanvettor] A ut
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currículo é invejável. Orlando Duarte acumula, 
ao longo de sua carreira, a cobertura de 14 
Copas do Mundo, 10 Olimpíadas, temporadas 

de Fórmula 1, boxe, atuando em veículos como TV 
Cultura, Globo, SBT, Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, 
Gazeta e Fundação Cásper Libero. Mas, nada disso 
nem a lembrança viva das redações com aquele baru
lhinho característico das máquinas de escrever fazem 
com que o profissional tenha ares saudosistas. 
"Consegui escrever 30 livros. Se você não se abater, 
você vai em frente com 80, 85, 90,9. E eu cheguei 
aos 80, com mais livros prometidos", afirma. 

Sem se preocupar com questões financeiras, 
apenas pelo ideal de contribuir para que o público 
dos esportes enxergasse sua representatividade 
política, aceitou trabalhar na TV Câmara de São 
Paulo e comandar o programa "Câmara Esporte 
Clube", de onde saiu em 2011. "Queria fazer um 
trabalho que mostrasse o que a prefeitura faz pelo 
esporte, o que os vereadores fazem pelo esporte 
nessa grande cidade de São Paulo, que é uma ver
dadeira nação. Acho que cumpri meu papel até o 
momento em que fui liberado, dispensado, então 
passei a cuidar de outras coisas." 

Depois que saiu da emissora pública, passou a 
apresentar, ao lado de Nivaldo Prieto, na Rede TV+, 
o programa esportivo "Esporte Debate+", atualmen
te suspenso para reformulação. 

Cronista de "0 Informal", coluna que durou 35 
anos, publicada pela primeira vez na extinta Gazeta 
Esportiva, não encara com preconceito a ocupação 
gradual e crescente do espaço do comentarista 
esportivo por ex-atletas e árbitros. "Não está errado, 
e, até na minha óptica, quem deve responder por 
isso são os dirigentes das emissoras, são os donos do 
espaço. Eles é que tem que falar se esse comentaris
ta "improvisado" é melhor ou se ele era um ótimo 
árbitro e agora é um ótimo comentarista." 

Torcedor declarado da Portuguesa de Desportos, diz 
não compreender o motivo de um jornalista esportivo 
esconder o time do coração, até porque "o comenta
rista não marca pênalti, não dá gol, nem anula gols". 

Aos 80 anos, Orlando Duarte afirma não ter 
nenhum trabalho programado, além de seus três 
próximos livros, mas "vou continuar na ativa como 
escritor e, se surgir algum convite bom para TV ou 
rádio, eu estou aqui também. Por que não?". [Luiz 
Vassallo e Denise Bonfim] 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 282, p. 42-50, set. 2012.




