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●

29/10/1945
Getúlio Vargas é deposto pe-
los militares que o haviam
colocado no poder.

●

6/12/1945
Julio de Mesquita Filho e Fran-
cisco Mesquita reassumem
seus postos no Estado.

●

1948
De janeiro a outubro, Ruy estu-
da na Escola Normal Superior,
em Paris. Ao voltar, em outu-
bro, passa a trabalhar na seção
do exterior (hoje editoria Inter-
nacional), sob a direção de
Giannino Carta.

●

18/8/1953
Inaugurada oficialmente a no-
va sede na Rua Major Quedi-
nho, no centro da capital.

●

5/8/1954
O atentado contra Carlos Lacer-
da, adversário de Getúlio e ami-
go da família Mesquita, coinci-
de com o período em que Ruy
Mesquita dirige a sucursal do
Estado no Rio.

●

1956
Giannino vai para a Itália traba-
lhar em um jornal de Turim e
Ruy passa a dirigir a seção inter-
nacional. Giannino volta e reas-
sume a chefia da seção.

●

24/8/1956
A sucursal do Rio é invadida
pela polícia e exemplares do
jornal são apreendidos em ra-
zão da publicação de um mani-
festo de Carlos Lacerda.

●

1956
Ruy participa, com seu irmão
Julio e Manoel Francisco Nasci-
mento Brito, diretor do Jornal do
Brasil, de conferência da Socieda-
de Interamericana de Imprensa
(SIP) em Cuba, quando estudan-
tes castristas fuzilam o chefe do
serviço secreto em um cassino.
O ditador Fulgencio Batista man-
da executar os estudantes. Em
protesto, Ruy e Julio não partici-
pam de recepção oferecida aos
jornalistas.

ESTADÃO CONTEÚDO–6/1/1975

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO–16/4/2010

ALEX SILVA/ESTADÃO–5/4/2004

ESTADÃO CONTEÚDO–28/6/1979

ESTADÃO CONTEÚDO

A.LUCIO/ESTADÃO–9/9/1982

Um liberal e democrata
1925 2013✝

Teatro.
Folheto da

peça
‘Heffman’,

na qual
Ruy atuou,
com Lygia
Fagundes

Telles, em
1944

Na redação.
Aos 29 anos,
na ‘Seção
Exterior’
do Estado

Aniversário.
Festa de 85
anos, com
crianças
carentes e o
ex-presidente
FHC

Entrevistado. No programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, em abril de 2004

Fonte.
Entrevista
a uma
rádio e TV
francesas,
em 1979

Marlim azul.
Pesca, paixão
‘sempre
emocionante’

Diálogo.
Com Lula,
candidato
ao governo
em 1982

Amizade.
Abraço em

Lacerda, na
missa pelos

100 anos
do jornal

Em família.
Julio de
Mesquita Filho
(sentado) com
os filhos Ruy
Mesquita, Luiz
Carlos Mesquita
e Julio de
Mesquita Neto

★
Ruy Mesquita
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●

4/1/1958
Inaugurada a Rádio Eldorado.

●

26/7/1959
Ruy Mesquita e Armando Gi-
menes são homenageados na
Praça da Revolução, em Hava-
na, por terem defendido a revo-
lução cubana.

●

1964
Ruy Mesquita é procurado pe-
lo tenente-coronel Rubens Res-
tel e pelo major Bozon, que pro-
põem uma articulação contra o
governo de João Goulart. O
Estado apoia o movimento
militar.

●

4/1/1966
Sob a direção de Ruy Mesquita,
sai o primeiro número do Jor-
nal da Tarde.

●

13/12/1968
Por causa do editorial “Institui-
ções em frangalhos”, escrito
por Julio de Mesquita Filho, o
Estado é impedido de circular
pela ditadura, pouco antes do
anúncio do AI-5. Instala-se a
censura dentro das redações
do Estado e do JT, onde per-
manece até 6/1/1969. A partir
daí, é exercida a distância.

●

12/7/1969
Morre Julio de Mesquita Filho

●

8/11/1969
Morre Francisco Mesquita. Ju-
lio de Mesquita Neto torna-se
diretor responsável do Estado
e José Vieira de Carvalho Mes-
quita, diretor administrativo.

●

4/1/1970
Criada a Agência Estado.

●

28/8/1970
Morre Luiz Carlos Mesquita,
idealizador e implantador da
Edição de Esportes e respon-
sável pelo desenvolvimento
inicial da Rádio Eldorado.

ANA CAROLINA/ESTADÃO–21/2/1989

AGLIBERTO LIMA/ESTADÃO-28/10/2005

NILTON FUKUDA/ESTADÃO-9/10/2007

VALÉRIA GONÇALVEZ/ESTADÃO–24/4/2004

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO-7/4/2004

Caçula.
Com o
filho João
Lara,
jornalista e
velejador

“O Estado de S. Paulo nunca pôs os interesses empresariais
antes dos interesses políticos – da defesa dos interesses nacionais”

Educação.
Com Octavio Frias de Oliveira

(à esq.) e o professor Nicholas
Negroponte, do MIT, que veio
ao jornal apresentar o projeto

‘Um Laptop por Criança’,
que desenvolveu computador

para ser doado a alunos da
rede pública. O Estado deu

apoio integral ao projeto

Política.
Com os
tucanos
Montoro,
Covas e
FHC

Casal. Ruy Mesquita e a esposa, Laura Maria Sampaio Lara Mesquita

Em Cuba. Com Raúl Castro, em 1960: decepção com o regime castrista

Família. Com 3 dos 4 filhos – Rodrigo, Fernão e Ruy –, em 2004

Herdeiro de uma tradição iniciada com o avô, Julio Mesquita, que dirigiu o jornal de 1891 a 1927,
Ruy Mesquita assumiu a direção de ‘O Estado de S.Paulo’ em 1996, com a morte do irmão, Julio Neto

Ruy Mesquita
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Eu o vejo vencendo o longo
corredor que era preciso per-
correr, no prédio da Rua Ma-
jor Quedinho, para chegar à
República Democrática do Ex-
terior, a última edição do jor-
nal na mão, o noticiário inter-
nacional corrigido no esforço
diário de ensinar a todos nós
como escrever corretamente
o português.

Era severo na crítica sem
deixar um sorriso como a di-
zer que tínhamos muito que
aprender. Com o passar dos
dias – e mesmo dos meses –
contratou um professor de
Português da USP que corrigia
o que havíamos escrito e nos
mostrava, mais que ensinava,
como escrever corretamente.

Foi assim que Ruy fez da se-
ção internacional do Esta-
dão a melhor editoria de in-
ternacional da imprensa brasi-
leira, não apenas pelo noticiá-
rio cotidiano, mas também pe-
los artigos de revistas estran-
geiras e de colaboradores.

A Ruy se devem as publica-
ções das memórias de Tru-
man e, diria, sobretudo, do fa-
moso Relatório Kruchev so-
bre os crimes de Stalin. Para
não dizer da sentença final
no julgamento dos Papéis do
Pentágono.

Também o vejo sempre
preocupado com os rumos
que o Brasil trilhava sob Jus-
celino/Jango e vejo ainda
sua decepção com Jânio em

quem havia depositado – cri-
ticamente, é bom que se di-
ga – algumas esperanças lo-
go desfeitas com a renúncia.

Era, sobretudo, um român-
tico, que acreditava ser possí-
vel construir um Brasil me-
lhor, em que os defensores

da liberdade teriam condi-
ções de chegar ao governo e
fazer, deste, um país bom de
viver. Por isso, escreveu car-
ta aberta ao presidente Jânio
Quadros para que concedes-
se asilo político ao capitão
Galvão, que sequestrara o na-
vio Santa Maria em protesto
contra a ditadura de Salazar.

O correr dos anos não mu-
dou seu norte, sua preocupa-
ção com a qualidade e a inde-
pendência do jornal, sua com-
preensão de que, fosse no Es-
tadão, fosse depois no Jornal
da Tarde, havia missão educa-
dora e política a cumprir.

Assim como vejo Ruy cui-
dando do estilo de seus com-
panheiros da República De-
mocrática do Exterior, vejo
também um censor, angustia-
do por não saber o que fazer
diante da resistência que
Ruy opunha ao cumprimento
de suas ordens: “Devo pren-
dê-lo por desobediência?”

Conheci Ruy Mesquita ao lon-
go dos últimos 60 anos. Nem
sempre próximos, nem sem-
pre coincidindo em nossos
pontos de vista. Mas sempre o
vi como uma pessoa íntegra e
como alguém que lutava por
seus valores. Um homem dig-
no e, sobretudo, um resisten-
te, dos que têm a fibra requeri-
da para os momentos em que
tudo parece perdido.

Um homem na aparência
arisco, movido, entretanto, por
generosidade. Acreditava em

ideais e lutava por eles, mesmo
quando não vislumbrava chan-
ces de vitória. Repito: Ruy foi
um resistente, do tipo dos que
dão início às lutas contra as di-
taduras ou contra as ocupações
na época de guerras.

No momento de consterna-
ção por sua morte, procurei
lembrar-me de quando e como
conheci Ruy Mesquita. Foi nos
tempos em que eu iniciava o
curso de Ciências Sociais, na
Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da USP e Ruy, al-
guns anos mais velho, assistia
aos cursos das turmas mais
avançadas. Ainda era o “filho
do Dr. Julio”, epíteto ora favorá-
vel, ora restritivo, dependendo
de quem fizesse a observação.

Eu estava nos meus 18 anos
e tinha imagens confusas a res-

peito do Estadão. Um jornal
liberal-conservador? Pode ser.
Mas a visão negativa de alguns
colegas contrastava com o que
eu sabia desde menino, desde
os anos 40. Meu pai, oficial do
Exército, era amigo do dr. Iba-
nez de Moraes Salles, diretor
do jornal a quem ajudara a se
esconder da polícia, persegui-
do que fora, assim como o Es-
tadão, na época da ditadura
Vargas, como “comunistas”.

A ambiguidade da minha
percepção foi-se desfazendo
aos poucos, seja por meu pró-
prio amadurecimento, seja pe-
las atitudes que Ruy foi toman-
do. Muitos anos mais tarde ti-
ve a oportunidade de o conhe-
cer melhor.

Conto dois episódios. O pri-
meiro, ainda no regime mili-

tar, quando houve um debate
organizado pela Unip, do Di
Gênio. Auditório repleto com
os ouvintes atentos ao que se-
ria um esgrimir entre a esquer-
da e o conservantismo, eu e
Ruy. Nossas posições, entre-
tanto, não confirmaram os cli-
chês: mais coincidimos do que
divergimos sobre os rumos do
País.

Um pouco depois disso, des-
ta feita em uma TV, fomos cha-
mados de novo à liça. Estáva-
mos no governo Geisel. Pensá-
vamos substantivamente a
mesma coisa: a necessidade da
volta à democracia. Tínhamos
visão crítica a respeito da fúria
com a qual o governo fomenta-
va o que então eu chamava de
“burguesia de Estado”.

Tornamo-nos amigos. Ruy

sempre se definiu como o que
era: um jornalista. Lia tudo
que lhe caía às mãos sobre polí-
tica e relações internacionais.
Tinha uma informação muito
ampla. Cultivava com denodo
o conhecimento rigoroso dos
fatos. Mas tinha a coragem da
interpretação. Tomava posi-
ção. Imprensa noticiosa, mas
também combativa. Até hoje
os editoriais do Estadão – que
ficaram sob sua responsabilida-
de até o fim – são exemplos de
sínteses nas quais os fatos são
relatados objetivamente, mas
a posição do jornal lhes dá o re-
levo que têm no contexto da
política nacional. E isso vale
para âmbitos amplos, da repul-
sa à corrupção e ao clientelis-
mo até os rumos da sociedade
e da economia.

Choro hoje não apenas a
morte do grande jornalista,
mas a perda do amigo. E não
se pense que a combatividade
política de Ruy Mesquita te-
nha lhe tirado o gosto de viver
e a sensibilidade humana. No
último aniversário a que pude
comparecer em sua casa, tive-
mos uma noite com violeiros e
Ruy cantando sambas, tangos
ou o que mais fosse. Era seu la-
do humano. O lado do marido,
do pai, do amigo, sempre pron-
to a compartilhar as alegrias
da convivência.

São Paulo e o Brasil perde-
ram um grande cidadão, que
amou sua terra, esta São Paulo
tão brasileira, e lutou para
construir uma sociedade mais
decente. Que o exemplo tenha
seguidores.

●

1972
Por causa da publicação de
notícia segundo a qual o gene-
ral Ernesto Geisel poderia
suceder ao general Emílio
Garrastazu Médici na presi-
dência, os censores voltam a
instalar-se no Estado e no
JT.

●

19/9/1972
Ruy Mesquita protesta, em te-
legrama ao ministro da Justiça,
Alfredo Buzaid, contra a lista
de restrições a temas que po-
dem ser publicados: “Senhor
Ministro, ao tomar conheci-
mento dessas ordens emana-
das de V. Sa., o meu sentimen-
to foi de profunda humilhação
e vergonha”. Por iniciativa de
Ruy Mesquita, o JT passa a pu-
blicar receitas culinárias no
lugar das matérias censuradas.

O Estado publica trechos de
Os Lusíadas.

●

22/2/1973
Em novo telegrama ao minis-
tro da Justiça, Ruy Mesquita
protesta contra a censura ao
Estado e ao JT, que os impe-
diu de publicar notícia sobre
atentado terrorista: “Essa nova
agressão contra nós não nos
demoverá da determinação de

continuar na luta que vínha-
mos travando há três gerações
por um Brasil moralmente dig-
no da sua grandeza física”.

●

3/9/1974
Em Copenhague, Julio de Mes-
quita Neto recebe em nome do
Estado e do JT o prêmio Pena
de Ouro da Liberdade, da Fede-
ração Internacional de Edito-
res de Jornais.

●

4/1/1975
No dia em que o Estado com-
pleta 100 anos, é suspensa a
censura na sua redação e na
do JT.

●

12/6/1976
Concluída a mudança do Es-
tado, JT e Agência Estado para
o bairro do Limão.

CAPAS DO ‘JT’ QUE FIZERAM HISTÓRIA, CRIADAS POR RUY MESQUITA E SUA EQUIPE

DEPOIMENTO

Oliveiros S. Ferreira, jornalista

‘Uma missão educadora
e política a cumprir’

DEPOIMENTO

REPRODUÇÃO

NORMA ALBANO/ESTADÃO–25/61986

1925 2013

‘Um resistente’

Ruy Mesquita

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente (1995-2003)

Ruy Mesquita em sua sala, em 1986: irreverência na forma de fazer
jornalismo no ‘JT’, combinada com a firmeza de princípios da família e
uma preocupação permanente com os rumos do País.

Estreia. O ‘Jornal da
Tarde’, comandado por
Ruy Mesquita, estreou em
4/1/1966 com um furo de
reportagem: o casamento
de Pelé

✝★

Ruptura. Relatório de
Kruchev denuncia Stalin

Olhar atento

Pinóquio. Na série de
1982, o nariz do então
governador Paulo Maluf
aumentava a cada edição
conforme mais promessas
não eram cumpridas

Prefeito. Jânio Quadros
vence a eleição para a
Prefeitura de São Paulo e a
capa de 16 de novembro de
1985 antecipa o que serão
os próximos anos

Tristeza. O menino
chorando após a eliminação
da seleção brasileira pela
Itália na Copa da Espanha
em 1982 traduziu o
sentimento de todo um país

‘Não se pense que a
combatividade política de
Ruy Mesquita tenha lhe
tirado o gosto de viver e a
sensibilidade humana’

Agilidade. O fim do
sequestro de israelenses
em Uganda, em 1976,
derrubou a capa preparada
sobre os 200 anos da
independência dos EUA

Ineficiência. O alto custo
das inúmeras empresas
estatais e o impacto de seus
déficits na economia foram
denunciados numa série de
capas em agosto de 1983
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Conheci Ruy Mesquita quando
cheguei ao Brasil. Janeiro de
1951. Eu era um jovem jornalis-
ta contratado pelo Estado co-
mo redator econômico. O jor-
nal ocupava um enorme imó-
vel na Rua Barão de Duprat
(pouco tempo depois mudou-
se para a Rua Major Quedinho
e, mais tarde, para a Avenida
Engenheiro Caetano Álvares).
Entrei na redação, uma sala ta-
citurna repleta de jornalistas.
Ainda ouço o tilintar das má-
quinas de escrever, as Reming-
ton, como nos filmes america-
nos com Humphrey Bogart.

Não me senti nada confian-
te. Tinha de escrever minha
primeira matéria. Como não
me sentir intimidado, quase
em pânico? Naquele momen-
to, Ruy Mesquita aproximou-
se de mim. Tínhamos a mesma
idade. Seu sorriso, sim, recor-
do ainda hoje, através da poei-
ra cinzenta do tempo, seu sor-
riso simples, caloroso, foi co-
mo se uma porta se abrisse na-

quele grande país enigmático.
Ruy conversou comigo. Co-

nhecia Paris muito bem. Falava
um francês excelente. De certa
maneira, fizemos os mesmos
estudos e tínhamos lido os
mesmos livros, de Tocqueville
a Karl Marx, de Jean-Paul Sar-
tre a Raymond Aron. Nos dias
que se seguiram nos encontra-
mos e retomamos nossa con-
versa, como dois estudantes
mergulhados nos seus sonhos.

Lembro-me de um dia em
que ele falou sobre um grande
romance de Dostoievski, Os De-
mônios, em que o escritor rela-
ta as aventuras de um grupo
de jovens intelectuais russos
do fim do czarismo, divididos
entre a espiritualidade, os so-
nhos messiânicos, as tenta-
ções do anarquismo, do terro-
rismo, do niilismo. Ruy via nes-
se texto uma análise espectral
das tragédias que enlutaram a
Europa e o mundo inteiro com
os dois desastres do nazismo e
do comunismo.

Ruy não se contentou em
me receber quando cheguei a
São Paulo. Ele também me in-
troduziu no seu círculo de ami-
gos que se reunia todas as noi-
tes num bar cujo endereço não
me recordo, numa ruela próxi-
ma da Avenida São Luís. Diver-
sas vezes procurei esse bar
quando de minhas viagens a
São Paulo, mas jamais o encon-
trei, ou porque minha memó-
ria de vez em quando me prega
peças ou porque esse pequeno
bar foi arrastado pelo tempo.

Nesse bar fui acolhido com
amizade. Lembro-me de um
dos amigos de Ruy, que falava
um francês irrepreensível. Ja-
mais havia colocado os pés em
Paris, mas era capaz de dizer
que linha do metrô parisiense
era preciso tomar para chegar
ao Palácio do Louvre, à igreja da
Madeleine ou à estação de Saint
Lazare. Os dias eram belos e
suaves e Ruy permanecerá para
sempre nesses dias luminosos.

Depois de algumas semanas,

o doutor Julio Mesquita Filho
convidou-me para um fim de se-
mana em sua propriedade em
Louveira. Ali, Ruy mostrou-me
uma árvore estranha, cujo no-
me me escapa e cujos frutos
nasciam diretamente dos seus
galhos. No fim da tarde, joga-
mos uma partida de handebol.
Lutei como o diabo, mas Ruy
venceu.

Assim teve início uma amiza-
de que jamais estremeceu e
que se renovou sempre, em to-
das as ocasiões, seja quando
Ruy vinha a Paris (raramente),
ou quando eu passava alguns
dias em São Paulo.

Entre tantas lembranças,
gostaria de lembrar esta. Há
cerca de 20 anos, Ruy pediu-
me para convidar Régis Debray
para realizar uma conferência
no Estado. Régis aceitou o con-
vite e eu o acompanhei na via-
gem. Estava curioso para ver o
encontro entre Ruy Mesquita
e o homem que 20 anos antes
fora companheiro de Che Gue-
vara, condenado à morte, en-
carcerado durante 4 anos, para
depois ser libertado.

Ruy convidou-o para jantar.
Tive a honra de participar de
um bate-papo fascinante entre
Ruy e Régis Debray, que consi-
dero o mais poderoso pensa-
dor da França atual. O espetá-
culo foi excepcional. Claro que
o Debray dos anos 1990 não

era mais o Debray que partiu
para Cuba em 1966 e produziu
uma teoria da guerrilha em sua
obra Revolução dentro da Revolu-
ção. Mas não admirava menos a
impaciência, tolerante e amigá-
vel, de Ruy com os intelec-
tuais, mesmo aqueles com
uma ideologia diferente ou con-
trária à sua. Para mim, esta é
uma marca da família Mesqui-
ta. O pai de Ruy, Julio de Mes-
quita Filho, não convidou Jean-
Paul Sartre e Simone de Beau-
voir à sua casa em Louveira?
Jorge Amado disse-me muitas
vezes que, nos momentos mais
perigosos de suas lutas, sem-
pre encontrou amizade e apoio
junto aos Mesquitas.

O encontro entre Ruy e De-
bray teve consequências. Re-
tornando à França, Régis pas-
sou a enviar regularmente, a ca-
da 15 dias me parece, crônicas
esplêndidas, redigidas especial-
mente para o Estado. Para
mim esta é uma bela lembran-
ça. Um dos meus orgulhos.

Cada vez que vinha a São
Paulo, encontrava-me com
Ruy. Ele me recebia na sua
grande sala, sempre amigo,
curioso, mesmo que a fadiga o
castigasse. Percebia que ele es-
tava um pouco pessimista com
relação ao futuro do mundo.
Falávamos de política. Às ve-
zes discutíamos, mas eram al-
tercações calorosas. Nem sem-

pre tínhamos a mesma ideia so-
bre o futuro e, no final, ele pa-
recia querer dizer que eu “era
um francês com a cabeça reple-
ta de sonhos utópicos e sociais
de um outro século”, mas tudo
acabava em risos e caçoadas.

Falávamos então de coisas
mais importantes do que a polí-
tica: da sua fazenda, sua família,
minha família, seus seringais,
etc. Depois eu partia. Voltava a
passar pelo grande salão ao la-
do do seu escritório, desfilando
diante dos retratos de todos os
Mesquitas que o precederam. E
pensava que um dia Ruy estaria
ao lado deles, na paz das profun-
dezas. Esse dia chegou.

Estas são as imagens que me
surgem, que passam diante
dos meus olhos semicerrados
como uma paisagem nobre e
triste. Toda uma vida de com-
panheirismo, amizade, apesar
da distância. Para mim, Ruy
Mesquita permanecerá para
sempre um dos fios secretos
do meu destino. Mesmo que
quase sempre tenhamos usado
fios de cores diferentes, foi na
mesma profissão que criamos
nossos tecidos.

Hoje, reina o silêncio. Ruy
se foi para o grande país sem
geografia nem relógio. Hoje, é
uma sombra no céu, a sombra
e o rosto ausente daquele que
foi meu amigo. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

●

1978
Ruy Mesquita entrevista, em
sua casa, o então sindicalista
Luiz Inácio Lula da Silva, pa-
ra a revista Senhor Vogue.

●

1981
Estado e JT ganham em últi-
ma instância ação contra a
União pelas perdas sofridas
com a apreensão das edições
de 10 e 11 de maio de 1973,
quando foram proibidos de no-
ticiar a renúncia de Cirne Li-
ma, ministro da Agricultura no
governo Médici.

●

26/7/1988
Morre José Vieira de Carvalho
Mesquita, diretor-superinten-
dente da S/A O Estado de S.
Paulo. Francisco Mesquita Ne-
to é o sucessor. Luiz Vieira de
Carvalho Mesquita passa a pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração, Julio de Mesquita
Neto é diretor responsável do
Estado e Ruy Mesquita, do JT.

●

5/6/1996
Morre Julio de Mesquita
Neto.

●

18/8/1996
Ruy Mesquita torna-se o dire-
tor responsável do Estado.

●

3/3/1997
Morre Luiz Vieira de Carvalho
Mesquita.

●

27/5/1998
Francisco Mesquita Neto
é eleito presidente do
Conselho de Administração.

●

Maio/2000
Os sites da Agência Estado, do
Estado e do JT se
fundem, resultando no
Portal estadao.com.br.

‘Foi um combatente da
liberdade de imprensa’
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‘Uma porta aberta
no país enigmático’
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Jornalistas da América do Sul
lamentaram a morte de Ruy
Mesquita, definido como um
“lutador da liberdade de expres-
são” e “liderança da mídia regio-
nal”. Segundo Martín Etche-
vers, gerente de Comunicações
Externas do Grupo Clarín, na
Argentina, “a morte de Mesqui-
ta é a partida de um dos mais
importantes editores da Améri-

ca Latina”.
Para Etchevers, “Mesquita,

que fez toda sua carreira den-
tro do jornalismo, assumiu seu
papel de empresário desde a
identidade do jornalista profis-
sional. E fez isso com fidelida-
de ao legado de seu jornal, algo
cada vez mais singular nesta in-
dústria”.

O jornalista Julio Maria San-
guinetti, ex-presidente do Uru-
guai e amigo de Ruy Mesquita
havia décadas, afirmou: “Ele re-
presentava uma longa tradição
jornalística brasileira. O Brasil
conta com um grande jornalis-
mo e a família Mesquita inteira

esteve envolvida nessa grande
atividade jornalística. Ruy
preencheu um grande espaço
por mais de meio século.” Para
o ex-presidente uruguaio, Ruy
Mesquita “foi um combatente
da liberdade de imprensa em
todo o continente. Infelizmen-
te, ainda hoje temos de conti-
nuar nessa luta, já que surgem
‘eclipses’ dessas liberdades”.

O dono e diretor do ABC Co-
lor de Assunção, Aldo Zucolil-
lo, qualificou Ruy de “um dos
velhos capitães da luta pela li-
berdade de expressão no conti-
nente”. O jornalista paraguaio,
que foi censurado pela ditadu-

ra de Alfredo Stroessner nos
anos 80, disse que Mesquita
“enfrentou com galhardia dita-
duras que, além de oprimir os
povos, perseguiram os jornalis-
tas e a imprensa”. Zucolillo
completou: “O continente per-
de um grande jornalista. Acho
que o jornalismo continental
está de luto. Ruy passará para a
história como um cidadão va-
lente, que não teve dúvidas em
enfrentar os desafios de todo
tipo que no século 20 assola-
ram a América Latina”.

Jaime Abello Banfi, diretor
da Fundação Nuevo Periodis-
mo Ibero-americano (FNPI),

entidade criada pelo prêmio
Nobel de Literatura, Gabriel
García Márquez, também la-
mentou a morte. Abello disse
que “a trajetória de Ruy Mes-
quita é um exemplo destacado
do tipo de liderança cívica e em-
presarial que contribuiu para
os grandes jornais de proprie-
dade familiar servirem no sécu-
lo 20 como eixo do desenvolvi-
mento do jornalismo profissio-
nal nos países da América Lati-
na”. O diretor da FNPI con-
cluiu que “seu falecimento é
uma sensível perda para o jor-
nalismo do Brasil e de toda a
região”.

Gilles Lapouge, jornalista e escritor

Ruy Mesquita

Sanguinetti, ex-presidente
do Uruguai, e jornalistas
da região elogiam valentia
e profissionalismo de Ruy
Mesquita

Encontros
marcantes

Ruy entre Celso Furtado e Mário Henrique Simonsen, no seminário ‘Alternativas
para a crise: o Brasil e a economia internacional’, em agosto de 1981. O debate,
no auditório do ‘Estado’, marcou a volta de Furtado do exílio.

Ruy recebeu na sede do ‘Estado’ o escritor mexicano Octavio Paz em sua primeira visita ao
Brasil, em maio de 1985. No calor da morte de Tancredo Neves, que havia lido e comentado
um ensaio seu, Paz falou sobre o futuro da democracia na região.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 maio 2013, Especial: Ruy Mesquita, p. H6-H9.




