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Roberto Irineu Marinho
Presidente das
Organizações Globo
O Brasil perde um jornalista
plenamente consciente de sua
missão, que seguiu com bri-
lhantismo: informar, separan-
do a notícia da opinião, mas
oferecendo ao público diferen-
tes pontos de vista

Lázaro de Mello Brandão
Presidente do conselho de
administração do Bradesco
Foi realmente uma perda im-
portante, pela linha que ele
mantinha persistentemente

Jorge Gerdau Johannpeter
Empresário
Sempre posicionou a educação
como pauta prioritária para o
desenvolvimento do País. Seu
posicionamento sempre contri-
buiu para a qualificação dos
debates sobre o aprendizado
de nossas crianças e jovens,
influenciando de forma impor-
tante uma série de decisões e
políticas públicas na educação

Thomas A. Shannon
Embaixador dos EUA
Ruy Mesquita exerceu seu pa-
pel com extrema competência
e dedicação ao País

Ives Gandra Martins
Advogado
É uma grande perda para os
familiares, para todos os ami-
gos e para o Brasil

Edemir Pinto
Diretor presidente
da BM&FBovespa
Além de comungar dos mes-
mos princípios e ideais do Dr.
Ruy e da família Mesquita, em
sua incansável defesa da livre
iniciativa e da liberdade, a vida
da Bolsa de São Paulo sempre
esteve muito próxima do Esta-
dão, com quem possui uma re-
lação centenária

Daniel Pimentel Slaviero
Presidente da Abert
Marcou uma geração na im-
prensa brasileira, sendo um
dos responsáveis por sua pro-
fissionalização, sua moderniza-
ção e seu crescimento

Gilmar Mendes
Ministro do STF
A coragem, a lucidez, a autono-
mia, a admirável coerência do
Dr. Ruy haverão de continuar
norteando aqueles que prosse-
guem honrando o legado fami-
liar dos Mesquita

Thomas Traumann
Porta-voz da Presidência
Suas convicções transforma-
ram O Estado de S. Paulo em
referência para a opinião públi-
ca brasileira. Foi um lutador
do bom combate das ideias

Antonio Anastasia
Governador de Minas
Fiel à tradição de sua família,
pautou a vida profissional pela
coerência e pela defesa da liber-
dade de imprensa e de opinião

Jaques Wagner
Governador da Bahia
Ruy Mesquita e o Estadão sem-
pre souberam colocar os princí-
pios da verdade e da ética com
coragem e determinação a ser-
viço dos interesses maiores do
povo brasileiro

Sérgio Cabral
Governador do Rio
Comandou o Estadão manten-
do a credibilidade e a confian-
ça de seus leitores em um veí-
culo admirado por todos os
brasileiros

Celso Lafer
Ex-chanceler
Tinha a coragem das suas con-
vicções e pôs isso a serviço de
uma tarefa excepcional, que
foi a emissão do jornal

Aécio Neves
Presidente do PSDB
Foi um intransigente defensor
da liberdade de imprensa e opi-
nião, dono de um estilo mar-
cante em seus editoriais

Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara
Perde o Brasil não apenas um
dos mais ferrenhos defensores
da democracia, mas uma pes-
soa que simbolizou a resistên-
cia à censura imposta aos
meios de comunicação

Donna Hrinak
Presidente da Boeing Brasil
Pilar do jornalismo brasileiro e
ardente defensor da democra-
cia e da liberdade de expressão

Altino João de Barros
Vice-presidente
da WMcCann
Expresso minha mais profun-
da tristeza pela perda do queri-
do amigo com quem convivi
durante muitas décadas

Ebe Reale
Conselheira da Fundação
Nuce e Miguel Reale
Representou um marco na his-
tória da imprensa paulista e
brasileira e um baluarte na de-
fesa dos princípios da democra-
cia de nosso pais. Recordo a
amizade que unia Dr. Ruy a
meu pai, Miguel Reale, que te-
ve a honra de, por muitos anos,
colaborar com este jornal

João Ubaldo Ribeiro
Escritor
A história do jornalismo brasi-
leiro tem nele um dos vultos
mais admiráveis e sua falta se-
rá sentida por muito tempo

Eugênio Bucci
Professor da USP e da ESPM
A página 3 do Estadão é a colu-
na vertebral da opinião pública
brasileira

Minha admiração por Ruy Mes-
quita – para ser mais preciso,
pelo Dr. Ruy, como sempre o
tratei – nasceu poucas sema-
nas após minha chegada ao re-
cém-nascido Jornal da Tarde,
no segundo semestre de 1966.

Foi preciso pouco tempo para
que eu percebesse que a genial
revolução jornalística do JT te-
ria sido impensável em uma em-
presa conservadora como aque-
la se não tivesse um Mesquita se-
gurando o tranco. Não só o tran-
co conceitual, que produziu a
maior chacoalhada no jornalis-
mo brasileiro desde a Última Ho-
ra, de Samuel Wainer. Mas tam-
bém o financeiro. Por maior que
fosse seu sucesso, o Jornal da
Tarde dava prejuízo.

Com frequência penso que,
menos que um novo negócio,
o que orientava Ruy Mesquita
na aventura da construção do
JT era o prazer de fazer um jor-
nal que ia mexer na alma da im-
prensa brasileira. O certo, seja
como for, é que o Mesquita
que segurou ambas as barras
foi o Dr. Ruy.

Traçar um perfil dele consu-
miria mais espaço do que dispo-
nho aqui. Mas uma passagem
do nosso convívio – sempre dis-
creto e sem intimidades, como
costuma acontecer entre em-
pregados e patrões – talvez aju-
de a revelar um pouco de seu
caráter e de seu jeito de ser.

Em 1975, eu já havia deixado
o jornal. Nesse ano a Presidên-
cia da República era ocupada
pelo general Ernesto Geisel, ti-
do como “aberturista” e “libera-
lizante”, mas a ditadura conti-
nuava perseguindo e matando

seus adversários. No segundo
semestre o regime promoveu
uma operação terra arrasada
contra o ainda ilegal Partido Co-
munista Brasileiro (PCB), e em
outubro a alça de mira dos ór-
gãos de segurança apontava pa-
ra o chamado “núcleo jornalísti-
co” do partidão em São Paulo.

No dia 24 daquele mês, uma
sexta-feira, um major e um capi-
tão do DOI-Codi de São Paulo,
vestidos à paisana, bateram à
minha procura no 15.º andar de
um prédio da Avenida Paulista.
Ali funcionava uma pequena
editora montada por Samuel
Wainer, Domingo Alzugaray e
Luís Carta para lançar o sema-
nário Aqui São Paulo, cujos nú-
meros experimentais eu dirigia.
Enquanto Wainer e Alzugaray
enrolavam os militares na sala
da diretoria, um lívido Luís Car-
ta veio até minha mesa e sussur-
rou: “Pegue suas coisas e vá em-
bora: dois oficiais do Exército
vieram te prender. Desça pelas
escadas para evitar que você
cruze com eles no elevador”.

Contra mim pesava a acusa-
ção, eu viria a saber depois, de
fazer parte da célula dos jorna-
listas do PCB. Imputação fanta-
siosa, já que nunca fiz parte
dos quadros do partidão. Mas
o instinto recomendava que o
melhor era fugir, e acabei me
escondendo em Guaranésia,
no sul de Minas. Na manhã se-
guinte o jornalista Vladimir
Herzog, também acusado de
militar no PCB, seria assassina-
do no DOI-Codi paulista.

Mergulhados em um ambien-
te de absoluto terror depois da
morte de Vlado, nenhum dos

procurados que ainda estavam
em liberdade – até então havia
oito jornalistas presos – sabia
o que fazer. Partir para o exí-
lio? Entregar-se aos militares?
Permanecer escondido?

É nesse momento que o Dr.
Ruy reaparece na minha vida.
Ao saber da situação em que
me encontrava, ele procurou
Audálio Dantas, presidente do
Sindicato dos Jornalistas. Sem,
em nenhum momento, pergun-
tar o que fosse sobre meu su-
posto envolvimento com o
PCB, pediu que Audálio trans-
mitisse uma mensagem à mi-
nha família: “Se o Fernando qui-
ser se apresentar, eu o acompa-
nho pessoalmente, como já fiz
com Marco Antonio Rocha”.

Editorialista do JT, Marco An-
tonio Rocha, o Marquito, tam-
bém procurado pelo DOI-Co-
di, passara dois dias escondido
na casa do Dr. Ruy, no Pacaem-
bu, até ser levado por ele e por
Audálio ao 2.º Exército. O do-
no do jornal continuou: “Se for
essa a decisão do Fernando, di-
rei que ele ainda trabalha no
Jornal da Tarde e o entregarei di-
retamente ao comandante do
2º Exército. Não sei se isso sig-
nifica alguma garantia, na atual
conjuntura, mas pelo menos a
incolumidade física dele passa-
rá a ser responsabilidade pes-
soal do general Ednardo D’Ávi-
la Mello. Se ele preferir se exi-
lar, procure saber em que a em-
presa pode ajudá-lo”.

Não se tratava apenas de um
gesto de coragem, em meio ao
breu de uma ditadura implacá-
vel. Mesmo correndo os riscos
que aquilo implicava, Dr. Ruy
estendia generosamente a mão
a alguém cujas ideias – ambos
sabíamos disso – pouco ou na-
da tinham a ver com as dele.

A morte do Dr. Ruy leva em-
bora um pedaço essencial do
jornalismo brasileiro da mi-
nha geração.
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‘Um gesto de coragem em
meio ao breu da ditadura’

O adeus ao ‘Dr. Ruy’
Familiares, amigos, políticos, empresários e personalidades despediram-se do diretor de Opinião do ‘Estado’ com uma salva de palmas

Fernando Morais, Jornalista e escritor

Um cortejo de 15 minutos en-
tre a casa no Pacaembu e o Ce-
mitério da Consolação, netos
se abraçando e carregando o
caixão até o jazigo, um longo
momento de silêncio emocio-
nado de todos – e, ao final,
uma salva de palmas. Essa foi
a última homenagem e o
adeus da família, dos muitos
amigos, de políticos e perso-
nalidades a Ruy Mesquita, 88
anos, diretor de Opinião do
Estado. Ao fim de seis déca-
das dedicadas ao jornalismo
e à defesa da liberdade de im-
prensa, “Dr. Ruy” morreu de
câncer, na terça-feira, no Hos-
pital Sírio-Libanês.

A despedida, iniciada na ma-
nhã de ontem no velório na casa
onde morava, foi marcada por
elogios de toda parte. “Vai dei-
xar um vazio enorme. Espero
que as gerações sucessivas con-
tinuem essa mesma chama”,
disse o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, ao lembrar
que o conhecia há 60 anos. Ao
seu lado, o ex-governador José
Serra afirmou que Ruy Mesqui-
ta “fazia um jornalismo de alta
qualidade” e “era um homem
de posições definidas”.

Também emocionado, no
fim da cerimônia, o cineasta e
colunista do Estado Arnaldo Ja-
bor elogiava seu empenho na de-
fesa da liberdade de imprensa
como “uma das coisas mais im-
portantes do mundo” e con-
cluía: “Quero ter uma vida co-
mo a dele: excepcional”.

Nas 15 horas entre o anúncio
de sua morte e o sepultamento,
dezenas de coroas de flores e

mensagens chegaram à família
– entre elas as da presidente Dil-
ma Rousseff, de governadores
como Sérgio Cabral (Rio de Ja-
neiro), Antonio Anastasia (Mi-
nas Gerais), Jaques Wagner
(Bahia) e Beto Richa (Paraná),
de instituições, artistas, minis-
tros, publicitários. Um ritual
que começou já na madrugada
da quarta-feira, quando netos,
sobrinhos e muitos amigos da
família começaram a se juntar
na casa, onde o velório ainda
começava a ser preparado.

Na manhã de ontem, um dos
primeiros a chegar à casa, Rodri-
go Mesquita – um dos quatro
filhos do “Dr. Ruy” – definiu o
pai como “o último grande jor-
nalista do século 20”.

Ponto de referência. “Ele dei-
xa a lição de que a missão do
jornal é perene”, acrescentou
Rodrigo. Segundo ele, “os jor-
nais nunca vão competir com a
audiência da televisão, a audiên-
cia da internet, nada disso”. O
jornal, pontuou, “é uma plata-

forma de articulação da socieda-
de”. “Você encontra ali um re-
trato diário e hierarquizado do
conjunto das informações que
nos preocupam. Jornalismo
não é só distribuir informação.
Precisa ter um ponto de referên-
cia para uma discussão, uma re-
flexão de onde estamos e para
onde vamos. É assim que ele
olhava o jornal e assim que nós
vamos continuar olhando o jor-
nal também”, disse Rodrigo.

Por toda a manhã, a casa este-
ve cheia. Ali estiveram, entre

tantos, José Roberto Marinho,
vice-presidente de Responsabi-
lidade Social das Organizações
Globo, Lázaro Brandão, do con-
selho administrativo do Brades-
co, os ex-ministros Celso Lafer,
Rubens Barbosa, Mailson da Nó-
brega, Miguel Jorge e Andrea
Matarazzo; Fábio Barbosa, pre-
sidente executivo do Grupo
Abril, o porta-voz da Presidên-
cia da República, Thomas Trau-
mann, e o presidente do Conar,
Gilberto Leifert. Os publicitá-
rios Nizan Guanaes, Washing-
ton Olivetto e Luiz Lara tam-
bém deram adeus ao jornalista.

‘Norte’. O governador Geraldo
Alckmin referiu-se aos edito-
riais do “Dr. Ruy” no Estado co-
mo “um norte da política e da
economia” e afirmou que seu es-
pírito público foi “o grande lega-
do para as novas gerações de jor-
nalistas”. O prefeito Fernando
Haddad o definiu como “uma
pessoa sempre aberta a ouvir ar-
gumentos, a refletir e a estabele-
cer um bom debate”.

Para o diretor-presidente do
Bradesco, Luiz Carlos Trabuco,
uma de suas grandes marcas foi
“acreditar na democracia e na
possibilidade de as pessoas se-
rem livres”.

Vários jornalistas foram des-
pedir-se de Ruy Mesquita – en-
tre eles Ali Kamel (TV Globo),
Fernando Mitre (TV Bandeiran-
tes), Eugênio Bucci, (ESPM e co-
lunista do Estado), William
Waack (TV Globo).

Otavio Frias Filho, diretor
editorial da Folha de S.Paulo, o
descreveu como “um exemplo

de compromisso com a liberda-
de, com padrões de excelência,
qualidade editorial, preocupa-
ção com o interesse público”.

Exéquias. O velório se encer-
rou por volta de 14h30, com 20
minutos de oração conduzidos
pelo cônego Antônio Aparecido
Pereira – o padre Cido, que re-
presentava o cardeal-arcebispo
d. Odilo Pedro Scherer. O car-
deal, que visitou Ruy Mesquita e
rezou por ele no Hospital Sírio-
Libanês no domingo à noite, não
pôdedesmarcarumcompromis-
so e pediu a padre Cido que ma-
nifestasse solidariedade à famí-
lia em nome da Arquidiocese.

O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, o governa-
dor Alckmin e o prefeito Had-
dad, que haviam chegado pou-
co antes, participaram das ora-
ções, ao lado de amigos da famí-
lia, entre os quais o professor
João Carlos Di Genio, reitor da
Universidade Paulista (Unip) e
presidente do Grupo Objetivo.

“Convido a todos a agradecer
pela vida do “Dr. Ruy” e pelo
bem que ele fez ao País”, disse o
padre Cido, ao recitar salmos e
trechos do Novo Testamento.
“Que nossas lágrimas sejam de
saudade e não de tristezas, por-
que a morte não é um momento
de perda, mas de ressurreição.”

Dona Laurita (Laura Maria
Sampaio Lara Mesquita), que
foi casada com Ruy Mesquita
por 64 anos, acompanhou a ceri-
mônia final sentada ao lado do
caixão, amparada pelos quatro
filhos – Ruy, Fernão, Rodrigo e
João –, noras e netos.
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Despedida. Amigos e familiares se abraçam durante sepultamento no Cemitério da Consolação

★
Ruy Mesquita
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




