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Premiação do Esso 2013 acontece no próximo dia 4, no Rio
OGLOBO venceu

três categorias; ‘Zero
Hora’ levou prêmio
de Jornalismo

Com resultado anunciado esta
semana, o Prêmio Esso 2013, pa-
trocinado pela ExxonMobil, vai
realizar a cerimônia de premia-
ção dos vencedores na noite do
dia 4 de dezembro, no Copaca-
bana Palace.
O Prêmio Esso de Jornalismo

foi dado a José Luís Costa, Hum-
berto Trezzi, Marcelo Perrone e

Nilson Mariano, pelo trabalho
“Os arquivos secretos do coronel
do DOI-Codi”, publicado no jor-
nal “Zero Hora”. Em Telejornalis-
mo, venceram Luiz Carlos Aze-
nha,Márcia Cunha, AnaHaertel,
Sheila Fernandes, Edgard Lu-
chetta, André Carvalho, Yoshio
Tanaka, Aruan Santos, Igor Ar-
royo, Elias Rodrigues e Francisco
Gomes, com “As crianças e a tor-
tura”, da Rede Record.
O GLOBO ganhou em três

categorias: Reportagem, com a
série de Glenn Greenwald, Ro-
berto Kaz e José Casado, que
revela a ação daAgência de Se-

gurança Nacional dos EUA
(NSA) sobre as comunicações
de milhões de brasileiros; In-
formação Econômica, reporta-
gem de Demétrio Weber sobre
os dez anos do Bolsa Família,
publicada em País; e na cate-
goria de InformaçãoCientífica,
Tecnológica ou Ambiental,
com a série assinada por Míri-
am Leitão e Sebastião Salgado,
sobre as ameaças aos índios
Awá, no Maranhão, também
publicada em País.
O Esso de Fotografia foi pa-

ra Victor Dragonetti Tavares,
o Drago, com a foto “PM feri-

do afasta agressores”, publica-
da na “Folha de S.Paulo”. Na
categoria Educação, venceu
Érica Fraga, com “Atrativida-
de e resultados da política de
cotas”, da “Folha de S.Paulo”.
O prêmio de Primeira Página

ficou com Carlos Marcelo Car-
valho, Janey Costa, Álvaro Du-
arte, Renata Neves, Ney Soares
Filho, Rafael Alves, Júlio Mo-
reira, Josemar Gimenez e João
Bosco Martins Sales, pelo tra-
balho “OscarNiemeyer”, publi-
cado no “Estado deMinas”. Já o
Esso de Criação Gráfica foi da-
do a Amaurício Cortez, Gil Di-

celli e Pedro Turano na catego-
ria jornal, com o trabalho “Pla-
neta Seca”, publicado no jornal
“O Povo”, de Fortaleza; e com
Rafael Quick, Luiz Romero,
Alex Silva, Jorge Oliveira e Fa-
bricioMiranda na categoria re-
vista, com o trabalho “O que
comem os atletas”, publicado
na “Superinteressante”.
O Esso também escolheu a

Melhor Contribuição à Im-
prensa. Foram dois vencedo-
res: a “Revista de Jornalismo
ESPM”, uma edição brasileira
da “Columbia Journalism Re-
view”; e a “Folha de S.Paulo”,

pelo projeto “Folha Transpa-
rência”. A Melhor Contribui-
ção ao Telejornalismo foi o
trabalho “Protestos Junho
2013”, de Fernando Canzian e
equipe, da TV Folha, exibido
na TV Cultura.
Nas categorias regionais, o

Esso Norte/Nordeste ficou
com o “Jornal do Commercio”.
Na regional Centro-Oeste, a vi-
tória foi do “Correio Brazilien-
se”. Na regional Sul, prêmio foi
para a “Gazeta do Povo”. E, no
Sudeste, o trabalho “Filhos do
Brasil”, publicado na revista
“Brasileiros”, foi premiado. l

Chefe do Cerimonial do Pla-
nalto em 1964, o diplomata
Flávio Mendes de Oliveira
Castro acompanhou João

Goulart na noite de 31 de abril, na úl-
tima viagem como presidente da Re-
pública entre Brasília e Porto Alegre.
Cumpria ali um acerto feito dois me-
ses antes entre ele e Jango de que o
acompanharia até o último dia do
mandato. Ontem, Flávio Castro, 93
anos, era um dos ilustres convidados

da cerimônia em homenagem a Jango.
Castro conta que, certa vez, o presidente

concedeu-lhe um pedido: “Peça o que
quiser”. E que ele respondeu que queria
apenas servi-lo até o último dia do man-
dato.Doismesesdepois,Castrocumpriua
combinação e o acompanhou até Porto
Alegre, de onde Jango partiu para o exílio.
Aos 93 anos, Castro é campeão de pro-

vas de natação para a terceira idade em
Brasília, ondemora, e adora contar histó-
rias do tempo em que esteve próximo do
poder, muitas registradas no livro “Calei-
doscópio”. Ontem, entregou a publicação
à ex-primeira-dama Maria Tereza Gou-
lart, que não via hámais de 40 anos.
Emmeio às emoções de ontem, relem-

brou quando Jango, na casa do general
Ladário Telles em Porto Alegre, foi infor-
mado sobre o golpe e a posse de Ranieri

Mazzilli.
— Pela primeira vez vi o presi-

dente furioso, possesso, de terem
levado Ranieri na calada da noite
para o Palácio e com direito a ves-
tir a faixa presidencial e tudo.
Jango não ofereceu resistência e co-

meçou a se preparar para deixar o pa-
ís.O chefedocerimonial insistiu emo
acompanhar até o exílio, mas Jango
disse quenãopermitiria. Calado, des-
pediu-se com um aceno demão.
Sobre Maria Tereza, diz que ela foi

corajosa ao subir no palanque do co-
míciode13demarçode1964,naCen-
tral do Brasil, onde as propostas de re-
formas estruturantes do presidente in-
cendiaram o clima já turbulento.
— Foi o começo do fim — lem-

brou Flávio Castro. l

Um servidor fiel até o fim
Diplomata acompanhou
Jango na última viagem
presidencial antes do exílio
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História ememória.
Flávio Mendes de Oliveira
Castro, ex-chefe do
Cerimonial de Jango

Especialista afirma que alegada
superdosagem de insulina
demandaria socorromédico

TATIANAFARAH
tatiana.farah@sp.oglobo.com.br

-RIBEIRÃO PRETO (SP)- Em depoimento on-
tem à Polícia de Ribeirão Preto, a mãe
do menino Joaquim Pontes Marques,
Natália Ponte, disse desconhecer a in-
formação de que o marido, Guilherme
Longo, padrasto do garoto, teria toma-
do 30 doses da insulina, usada no trata-
mento contra diabetes da criança. Na-
tália afirmou que, nomomento em que
Guilherme Longo teria supostamente
aplicado em si mesmo 30 doses de in-
sulina, ela estava dormindo e, por isso,
não poderia dizer o que aconteceu. Em
depoimento anterior, a mãe de Joa-
quim afirmou que Guilherme havia
aplicado em simesmo apenas duas do-
ses de insulina.
A principal suspeita da polícia é de

que Joaquim, encontradomorto no do-
mingo, tenha sido assassinado comdo-
ses excessivas do hormônio. Natália e
Guilherme estão presos e são suspeitos
da morte do garoto.
Natália também afirmou que estava

dormindo quando Joaquim desapare-
ceu de casa, entre a noite do dia 4 de
novembro e a manhã de 5 de novem-
bro. Ela afirmou à polícia que nesta
noite, o filho que tem com Guilherme,
de 4meses de idade, chorou,mas quem
se levantou da cama para ver o bebê foi
Guilherme.

DEPOIMENTO CONTROVERSO
Coordenador do Centro de Pesquisa
Clínica em Endocrinologia e Diabetes
da Unicamp, omédicoMarcos Antonio
Tambascia vê equívocos no depoimen-
to de Guilherme Longo, sobre ter apli-
cado em si mesmo 30 doses de insulina
para se “acalmar” do desejo de consu-
mode drogas. À polícia, Guilherme dis-
se que fez uso do hormônio usado no
tratamento do enteado. O padrasto dis-
se ainda que se recuperou da reação
comendo chocolates e açúcar em casa.
— A insulina não acalma nada. Não

tem esse efeito. Se uma pessoa toma
desnecessariamente 30 doses ela tem
uma tremenda crise de hipoglicemia
(baixa de glicose no sangue). A pessoa
poderia perder a consciência, ficar em
coma hipoglicêmico. Certamente teria
de ter um atendimento médico. É uma
situação emque apessoanão consegue
se defender sozinha, precisa de ajuda
— disse o médico, explicando ainda
que a ingestão de açúcar ajuda a com-
bater a hipoglicemia, mas que Guilher-
me teria dificuldade em recorrer a isso.
O médico Tambascia explicou ao

GLOBOque, quando a criança temdia-
bete, seus pais são orientados a aplicar
o hormônio e fazer o controle do hor-
mônio e da glicose no sangue diaria-
mente. Joaquim descobriu que tinha
diabetes ummês antes demorrer e pas-
sou quase 20 dias internado.
O especialista esclareceu que, na ne-

cropsia, é “pouco provável” que se dose
a insulina do corpo domenino,mas ex-
plicou que a morte por excesso do hor-
mônio deixa pistas, já que causa uma
hipoglicemia.
A família mora em uma casa de classe

média em Ribeirão Preto, ao lado de um
córrego, onde a polícia diz acreditar que
o corpo domenino tenha sido jogado.
Laudos preliminares apontam que o

menino morreu antes de ser atirado na
água. Tanto amãe como o padrasto ne-
gam ter cometido o crime. No domin-
go, Natália afirmou à polícia que o ma-
rido era agressivo, fazia ameaças e ti-
nha ciúme de Joaquim. Em depoimen-
to, Guilherme negou tudo.
Na quarta-feira, o padrasto de Joaquim

negou que tenhamatado o enteado. l

Mãe de Joaquim
diz desconhecer
versão de padrasto

-BRASÍLIA- A cerimônia de honras militares
em homenagem ao ex-presidente João
Goulart, cujos restos mortais chegaram
ontem para análise no Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia Federal, foi
marcada pela comoção. A presidenteDil-
ma Rousseff se emocionou, mas conteve
o choro, amparando a ex-primeira-dama
Maria Tereza Goulart, que foi às lágrimas
durante boa parte da solenidade. Para a
presidente, foi “um encontro do Brasil
com sua história” e a “afirmação da de-
mocracia”. Para a viúva, demorou, mas o
Estado brasileiro finalmente reconheceu
a importância de Jango como presidente.
—Émuito importante essemomento, é

umresgatedamemóriadomeumarido.A
presença de todo mundo aqui é muito,
muito importante. Foi um momento que
eu não vou esquecer mais naminha vida.
Realmente, que faz a gente esquecer até
umpouquinhodopassado,porque foium
momentomuito bonito—disseMaria Te-
reza, após a cerimônia, que durou 20 mi-
nutos.
Disse aindaquehomenagem“demorou

um pouco” e concordou que a dívida do
Estado com Jango e a família foi quitada:
— Demorou um pouco, mas nunca é

tarde. Sempre há ummomento em que
a gente espera que aconteça alguma
coisa importante. De coragem e de re-
conhecimento pelo presidente que ele
foi. Porque acho que merecia.
Os ex-presidentes José Sarney, Fernan-

do Collor e Luiz Inácio Lula da Silva parti-
ciparam do ato, juntamente com familia-
res de Jango, ministros e parlamentares.
Poucoantesde irparaacerimônia,Dilma,
que instalou a Comissão da Verdade em
maiodoanopassado,dissenoTwitterque
Jango foi “o único presidente a morrer no
exílio, emcircunstânciasaindaaseremes-
clarecidas por exames periciais”.
A urna chegou a Brasília no fim da

manhã, a bordo de um avião da Força
Aérea Brasileira, e foi conduzida por
militares do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica. Na chegada, os despojos
foram recebidos com honras de chefe
de Estado: salva de 21 tiros de canhão e
execução do Hino Nacional.
Sob amarcha fúnebre, o esquife foi co-

locado em um aparador de prata. Em se-
guida, a presidente e a ex-primeira-dama
depositaram uma coroa de flores sobre a
urna.MariaTereza se emocionoumuito e

foi carinhosamente abraçada pela presi-
dente, também bastante emotiva. A ex-
primeira-dama recebeu de Dilma a Ban-
deira do Brasil que cobria o caixão.
Aministra de Direitos Humanos, Ma-

ria do Rosário, disse que a homena-
gem, reunindo civis e militares, simbo-
liza a valorização da democracia:
— A democracia não é algo pronto, é

algo que se constrói todos os dias, inclu-
sive com momento como este, no qual
homenageamos um presidente consti-
tucionalmente estabelecido e que foi de-
posto em uma circunstância de golpe.
Filho de Jango, João Vicente Goulart

disse que, quase 50 anos após a instala-
ção da ditadura militar, o Brasil está no
caminho certo para apurar e reparar as
violações cometidas no período.
— Estamos no caminho certo, não só

pelo processode averiguaçãodamorte do
presidente João Goulart. Temos aí a Co-
missão da Verdade e a Comissão deMor-
tos e Desaparecidos Políticos. Mas é um
processo lento de amadurecimento da so-
ciedade brasileira. Vários documentos
mostram a perseguição a Jango diuturna-
mente no exílio e esperamos documentos
que mostrem perseguição a outros brasi-
leiros também—afirmou. l

‘Foi ummomento que eu não vou esquecermais naminha vida’, afirma viúva
FOTOS DE JORGE WILLIAM

Homenagem. Os despojos de Jango foram recebidos com honras de chefe de Estado: salva de tiros de canhão e Hino Nacional

Com honras de chefe de Estado,
corpo de Jango chega a Brasília

Emoção. Dilma e a viúva Tereza Goulart, que chorou durante a cerimônia
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. 12.




