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APRESENTAÇÃO
O período de 1964 a 1985 foi, no Brasil, uma travessia de duro confronto com a democracia, com a censura dos jornais e a suspensão dos direitos dos cidadãos. Prisões, torturas e eventuais expulsões do país caracterizaram a ditadura militar, que perdurou até 1985, embora já estivesse
bem enfraquecida a esta época. Acompanhando e denunciando todo esse
regime, a Tribuna da Imprensa, um jornal carioca que passou do jornalista
Carlos Lacerda para Hélio Fernandes, fez história e é lembrada por aqueles que viveram nessa época.
Este livro trata desse momento do Brasil, usando a Tribuna da Imprensa como pano de fundo para contar algumas histórias a mais sobre esta
época. Tem como protagonista o jornalista Hélio Fernandes, que lutou, foi
contra o governo imposto, mas ganhou destaque também pelas grandes
polêmicas em que se envolveu e pelo estilo único.
A partir de pesquisas em livros, jornais da época, encontrados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e entrevistas com jornalistas que
viveram na ditadura e trabalharam na Tribuna da Imprensa, este trabalho
aborda o período da censura, a dificuldade da Tribuna em se manter viva
e a personalidade de um jornalista contraditório e oposicionista como
Hélio Fernandes.
Preocupei-me em relatar como jornais de oposição se comportaram
em um momento onde tudo era censurado pelo governo. Ao conversar
com os entrevistados pude imaginar um pouco todo o terror que existiu
nessa época e como ser jornalista era uma profissão admirável.
A censura, da forma como era, não existe mais. Entretanto, não se
pode dizer que as informações são ampla e imparcialmente divulgadas
pelas grandes mídias. O que há hoje, de fato, é a manipulação da informaum jornal de oposição entre aspas | 7
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ção de acordo com as vantagens que podem vir a ter. Se atualmente é possível falar em liberdade de imprensa, pode-se afirmar também que esta
liberdade encontra diversas restrições nos próprios interesses e vaidades
de quem a tem. Muitos querem apenas ganhar dinheiro, outros querem
simplesmente impor sua opinião, e há, ainda, aqueles, embora em menor
parcela, que se preocupam em informar, permitindo ao público formar sua
própria opinião.
Além de preocupar-se em demonstrar a realidade dos fatos, este livro
apresenta a convicção que formei ao longo desta trajetória. Espero que
nas próximas páginas você consiga imaginar um pouco o que significou a
Tribuna da Imprensa para o jornalismo brasileiro. Apesar de suas contradições, foi um jornal que denunciou e mostrou um outro lado da história.

8 | um jornal de oposição entre aspas
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UM JORNAL DE
OPOSIÇÃO ENTRE ASPAS
um jornal de oposição entre aspas | 9

tcc_lucena_FINAL_3.indd 9

11/11/10 5:05 PM

COMO TUDO COMEÇOU
Fundada em dezembro de 1949 pelo jornalista e político Carlos Lacerda,
a Tribuna da Imprensa tinha a finalidade de ser um jornal de oposição ao
governo. Recebeu este nome a partir de um caderno do jornal Correio da Manhã, onde Lacerda escreveu de 1946 a 1949. Contra Getúlio Vargas, uniu-se
a militares golpistas e partidos oposicionistas em uma tentativa de derrubar
o presidente, após este voltar ao poder em 1951, por meio de acusações em
seu jornal.
Seu principal inimigo, Getúlio Vargas, foi fortemente atacado em diversos artigos na Tribuna da Imprensa. Em 12 de agosto de 1954, Lacerda escreveu o editorial sugerindo que os militares exigissem a renúncia de
Vargas, que estava no poder desde 1951 e sairia em 1954. Após o suicídio
de Getúlio, em 24 de agosto de 1954, depois de tanta pressão, governistas
invadiram e destruíram a sede da Tribuna. Assim, em outubro de 1961, durante o governo de João Goulart, com dificuldades financeiras devido ao
empastelamento do jornal pelos governistas, que ficou sem poder circular,
Lacerda vendeu a Tribuna da Imprensa por US$ 10 milhões a Manuel Francisco do Nascimento Brito, genro da Condessa Pereira Carneiro, dona do
Jornal do Brasil. Após a venda, Lacerda foi se dedicar a política. Havia sido
vereador em 1945, deputado federal de 1947 a 1955, e agora era governador
do estado da Guanabara (Rio de Janeiro), onde ficou até 1965, quando criou
a editora Nova Fronteira.
Ainda com dívidas, da época em que os governistas invadiram o jornal, em
1962, Nascimento Brito vendeu a Tribuna da Imprensa ao jornalista Hélio Fernandes, de quem falaremos um pouco mais no capítulo 2, pelo mesmo valor
que comprou. Entretanto, Hélio afirma não ter pago nada pelo jornal, apenas
assumindo o prejuízo.
10 | um jornal de oposição entre aspas
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A verdadeira história sobre a passagem da Tribuna de Carlos Lacerda até
chegar a Hélio Fernandes é pouco conhecida. Uns defendem que o jornal foi
vendido à Nascimento Brito por US$ 10 milhões, que depois revendeu para
Hélio Fernandes pelo mesmo valor da compra. Outros acreditam que a Tribuna foi dada a Hélio pela amizade existente entre ele e Carlos Lacerda, desde
1946, quando se conheceram na cobertura da Constituição de 1946.

A sede da Tribuna da Imprensa, na Rua Lavradio, Rio de Janeiro.
Um jornal de oposição que fechou suas portas em meio a dívidas

um jornal de oposição entre aspas | 11
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UM POUCO SOBRE A ÉPOCA
Em 1962, João Goulart (Jango) estava no poder sob o regime parlamentarista, tendo como primeiro-ministro Tancredo Neves. Com uma alta taxa
inflacionária, Jango lançou o Plano Trienal, um conjunto de propostas para
solucionar os problemas estruturais do país. Entre elas, previa-se o controle
do déficit público e a manutenção da política desenvolvimentista com a realização de reformas de base: medidas econômicas e sociais que pretendiam
uma maior intervenção do Estado na economia.
Como os congressistas não aprovaram tais medidas, impedindo o Plano
Trienal, com a crise econômica se acentuando e os militares em forte oposição,
Jango procurou se fortalecer participando de manifestações e comícios que
defendiam suas propostas. Era o início da chamada Revolução Redentora (que
como todos sabem, nada mais foi que um golpe militar que gerou a ditadura
militar), que derrubou o governo de Jango. Em meio às manifestações, em 1º
de abril de 1964, Jango exilou-se no Uruguai e mais tarde na Alemanha, após
rejeitar a ideia de Brizola de um novo movimento de resistência aos militares.

Em 1964, os militares tomaram o poder, iniciando um período de terror e censura, que perdurou até 1985

12 | um jornal de oposição entre aspas
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Assim, em 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional declarou vago o cargo de Jango, entregando-o ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri
Mazzilli. No dia 10 de abril, Jango teve seus direitos políticos cassados, após a
publicação do Ato Institucional nº 1 (AI-1), imposto pela Junta Militar, composta pelo general Artur da Costa e Silva, tenente-brigadeiro Francisco de Assis
Correia de Melo e o vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald.
Com isso, estavam suspensos os direitos políticos de todos os cidadãos
vistos como opositores ao regime, surgindo as cassações, prisões, torturas e eventuais expulsões do país. Começava a Ditadura Militar, que seguiu
até 1985.
Em 22 de novembro de 1968, o governo de Artur da Costa e Silva criou o
Conselho Superior da Censura, infiltrando agentes comunistas nos meios de
comunicação para centralizar e coordenar suas ações. Foram implantados
também tribunais de censura, com a finalidade de julgar rapidamente os órgãos de comunicações que burlassem a ordem estabelecida.
Mas foi o quinto ato inconstitucional que acabou com qualquer liberdade
ainda existente. Em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do então
presidente Artur da Costa e Silva, o ministro da Justiça, Luís Antônio Gama
e Silva, redigiu o AI-5 que sobrepôs à Constituição de 24 de janeiro de 1967,
assim como às constituições estaduais, deu poderes absolutos ao presidente
da República e suspendeu diversas garantias constitucionais. Foi este o instrumento que deu ao regime militar poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano.
Pelos artigos do AI-5, o presidente da República podia decretar a intervenção nos estados e municípios do país, sem as limitações previstas anteriormente na Constituição. Podia também suspender os direitos políticos de
qualquer cidadão por dez anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Pelo artigo 5º do ato, a suspensão dos direitos significava
a cessação de privilégios, suspensão do direito de votar e ser votado nas
eleições, proibição de atividades ou manifestações de natureza política, lium jornal de oposição entre aspas | 13
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berdade vigiada, proibição de freqüentar determinados lugares e domicílio
determinado pelo regime. Além disso, o presidente podia decretar o confisco
de bens em decorrência de enriquecimento ilícito, após investigação. Durante
a vigência do AI-5, a censura cresceu ainda mais, se estendendo à imprensa,
à música, ao teatro e ao cinema.
Contudo, foi no governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) que a
ação destes instrumentos de repressão e tortura implantados a partir de
1968 tiveram seu auge. Os militares ganharam “carta branca” do Estado
para promover a tortura e o assassinato dentro de delegacias e presídios.
A repressão contra a imprensa aumentou intensamente, impossibilitando as
denúncias dos acontecimentos e utilizando os meios de comunicação para
instituir uma visão positiva sobre o governo militar. O discurso político era
feito com palavras de ordem, como “Brasil, Ame ou deixe-o”.
Foi então que, em 13 de outubro de 1978, no governo de Ernesto Geisel
(1974-1979), que foi promulgada uma emenda constitucional nº 11, revogando
todos os atos institucionais e complementares que fossem contrários à Constituição Federal. Essa emenda entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1979.
De 1964 a 1969, foram decretados 18 atos institucionais regulamentados
por 104 atos complementares. Todos eles serviram como mecanismos de
legitimação das ações políticas dos militares, estabelecendo poderes extraconstitucionais e mantendo o domínio do regime militar, que durou até a eleição do civil Tancredo Neves, em 1985.
Entretanto, foi também no governo de Geisel que se iniciou um movimento para abertura política institucional, lenta e gradual, que acabou por conduzir o país de volta à normalidade democrática. Em 8 de maio de 1985, o
Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que acabava com o
que restava da ditadura, aprovando a eleição direta para presidentes em dois
turnos, o direito ao voto aos analfabetos, partidos comunistas deixaram de
ser proibidos e colocava fim a fidelidade partidária.
14 | um jornal de oposição entre aspas
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Assim, após José Sarney assumir o poder no lugar de Tancredo Neves,
que morreu antes de tomar posse, foi convocada a Assembléia Nacional
Constituinte, eleita em 15 de novembro de 1986 e empossada em 1 de fevereiro de 1987. A Constituinte funcionou até 5 de outubro de 1988, quando foi
promulgada a Constituição.

Militares impediam os avanços populares através do uso da violência

Em 5 de setembro de 2010, o jornalista Hélio Fernandes publicou em seu
site uma análise que fez em 1967 sobre o poder militar no Brasil, mostrando
como os civis se submeteram aos militares, que perderam o comando após a
ditadura, mas mantiveram as mordomias.
Foi o general Góes Monteiro (com quem fiz a minha primeira entrevista assinada, lá se vão 20 anos), que classificou o exército como o “grande mudo”.
Góes Monteiro, que era um dos intelectuais formados pela famosa Missão
Gamelin (o mesmo general que por incompreensão de métodos e por não
um jornal de oposição entre aspas | 15
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perceber que o tempo passa inexorável e torna obsoletas até as armas e as
técnicas da guerra, levou a França à melancólica derrota diante dos Exércitos
modernos de Hitler), era irreverente, autoritário, mas inegavelmente inteligente, e sabia o que dizia.
E por ser sempre o “grande mudo”, o exército brasileiro continua iludido
por alguns militares que falam demais ou almejam demais, e que falam pelo
exército, sem procuração e muitas das vezes sem títulos para isso.
Mas se formos pesquisar na história brasileira, sem precisar ir muito longe, veremos que na maioria das vezes, esses que falam pelo exército (alguns
mais pomposos ou mais ambiciosos chegam a falar pelas Forças Armadas)
não passam de blefadores, de aproveitadores, e algumas vezes de ingênuos
que pensam mesmo que representam o exército, e que o que estão dizendo
reproduz mesmo o pensamento da maioria dos seus camaradas.
Em 1930, quando Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e seus companheiros
desceram do Rio Grande numa revolução que nem eles mesmos sabiam a
projeção que alcançaria e as vitórias e as frustrações que seriam semeadas
igualmente no seu caminho, o general Sezefredo Passos, ministro da Guerra
de Washington Luiz, entregou ao presidente um relatório oficial, portanto,
uma informação e não um informe, dizendo que o exército estava coeso em
torno do seu chefe, que não havia a menor discrepância nem descontentamento, e que “a unidade do exército não se abalaria com inconsciência de um
grupo de jovens imaturos”.
Antes de travar a primeira batalha séria, Washington Luiz já estava deposto e a caminho do exterior, os revolucionários instalados no Catete, e o relatório oficial sobre “a unidade do exército em torno do presidente”, um papel
sem a menor importância, sepultado em algum arquivo empoeirado.
Muitas vezes esses relatórios e essas conclusões sobre a unidade do exército como um bloco monolítico, são feitos até com a maior boa fé.
Mas o problema é que os homens que fazem esse levantamento têm também as suas fragilidades e fraquezas, sofrem as deformações profissionais do
16 | um jornal de oposição entre aspas
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meio, têm que enfrentar a rigidez natural de uma profissão onde o superior
pode tudo e o inferior obedece ou é punido, mesmo que essa obediência se
faça com constrangimento e debaixo da mais completa inibição.
Em suma: esses relatórios valem apenas o que vale o poder de observação
de quem os faz, a sua capacidade de conhecer e sentir os homens, e até a
autonomia que lhe dão para se movimentar dentro de um meio que é condicionado por tantas coisas, sendo as principais delas, a disciplina, a hierarquia
e o respeito quase místico ou medieval ao superior.
Um só exemplo: quando mais ativa era a disputa militar entre o presidente
Castelo Branco e o seu ministro da Guerra Costa e Silva, o primeiro despachou
observadores para vários pontos do país, para saber se, no caso de uma ruptura do sistema, com quem ficaria o exército. Um dos observadores foi o então coronel Reinaldo de Almeida (hoje general, filho do grande José Américo,
uma das maiores figuras da vida pública brasileira), que voltou eufórico e com
informações inteiramente favoráveis ao presidente Castelo Branco.
Quando no dia 5 de outubro de 1965, finalmente houve o choque de bastidores entre o dispositivo Castelo e o dispositivo Costa e Silva, toda aquela região visitada pelo então coronel Reinaldo de Almeida, foi uma das mais firmes
e categóricas a favor de Costa e Silva. É lógico que, sendo castelista ferrenho,
as suas informações e informes era sinceras e corretas, mas apenas do seu
ponto de vista pessoal de observador. Não representavam verdades matemáticas, mas sim observações recolhidas mais um menos precariamente, que as
circunstâncias ou as necessidades do momento elevavam até inconscientemente à categoria de verdades irrevogáveis.
(...)
Nos exércitos dos países subdesenvolvidos, onde durante gerações e gerações não acontece uma só guerra, a frustração é muito grande, pois a profissão de um militar é a guerra, e não fazê-la equivale à inutilidade quase total.
Daí o derivativo para a vida civil, as ambições, o desaguar para a política, que
é pelo menos uma forma de realização.
um jornal de oposição entre aspas | 17
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Em 1945, quando já estava praticamente deposto, Getúlio ainda falava “na
unidade do exército, que está firme comigo”. Foi preciso que o general Cordeiro de Farias, então seu amigo e um homem que manteve a lucidez que fez
dele general aos 40 anos, tendo permanecido na ativa como general durante
24 anos (ambos os fatos rigorosamente inéditos no exército Brasileiro) lhe dissesse: “presidente, o senhor já está deposto, todos os generais estão contra o
senhor”. Foi só então que Getúlio compreendeu que estava abandonado por
todos e que teria que voltar para São Borja.
Mas foi novamente a ingenuidade dos principais chefes do exército, que transformou essa deposição numa ligeira viagem não somente de ida, mas com volta
triunfal apenas 33 dias depois, pois deposto a 29 de outubro, Getúlio, em 2 de
dezembro se elegia deputado por sete estados e senador pelo Rio Grande do Sul.
Os políticos ligados a Getúlio (todos os interventores também depostos em
29 de outubro se elegeram governadores, deputados ou senadores, sem nenhuma exceção), tinham iludido mais uma vez os líderes militares e haviam ficado
com o poder, fingindo apenas terem concordado com a deposição de Vargas.
Ficam 33 dias no ostracismo, e com a matreirice, a habilidade e a tradicional falta de escrúpulos (sic), acrescentaram inconscientemente (o hábil é
sempre inconsciente em relação ao futuro, só sabe ver e preservar o presente) mais uma gota no copo que iria transbordar finalmente em 1964.
O golpe não teria sido feito se o sr. João Goulart tivesse atrás de si, enfileirados, e não apenas no papel como simples e duvidosos dados estatísticos, os
95% do exército que Assis Brasil e os outros conselheiros diziam que ele tinha.
Só olhando para trás e vendo não apenas meia dúzia de generais e de coronéis,
mas todo o exército formado a perder de vista e pronto para lhe dar apoio e segurança, aí então, e só então, é possível que o sr. João Goulart pudesse cometer
as loucuras que cometeu. Mesmo assim, eu pessoalmente ainda acharia discutível, porque conhecendo a história como conheço, sei que pelo menos depois
da implantação da República, só uma vez o exército deu um cheque em branco
a alguém: foi em 1937 a Getúlio Vargas, para implantar a ditadura.
18 | um jornal de oposição entre aspas
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Mas aí, era a situação internacional de pré-guerra que dominava os acontecimentos, e pouco mais de um ano depois a guerra estourava mesmo, só
terminaria em 1945. E tão certas estavam as Forças Armadas nesse episódio,
que terminada a guerra, dias depois do regresso da FEB, o exército retirava o
apoio dado a Getúlio e ele tinha que voltar melancolicamente para São Borja.
A derrubada de Getúlio em 1945 é obra exclusiva do exército, ajudado logicamente por alguns civis corajosos. Agora, acontece exatamente o contrário:
alguns civis apavorados e subservientes amedrontam o exército, em nome do
combate ao comunismo, agradam e servem aos americanos.
Em 1961, foi a vez de um frívolo peralta se enganar com o exército: o sr.
Janio Quadros. Eleito com a maior votação já obtida por um candidato, esperança de um povo e um país, mas dominado por sonhos loucos e ambições
desvairadas, fingiu que renunciava para que as Forças Armadas o carregassem no colo, e o recolocassem no governo com os poderes discricionários
que ambicionava.
Num abrir e fechar de olhos, os políticos envolveram o exército, e o sr.
Janio Quadros, que havia sido eleito legitimamente, viu-se de uma hora para
outra mergulhado no ostracismo do qual não se livrará, pois a decepção que
os homens provocam no povo está exatamente na proporção da esperança
que despertam. E poucas vezes na história brasileira um homem provocou
tanta esperança quanto Janio Quadros.
O ex-presidente foi outra vítima dos péssimos observadores, que depois
de conversarem com três ou quatro generais, depois de percorrerem cinco
ou seis regiões militares, chegam e dizem para o governante, sigilosamente:
“Olha, presidente, 95% do exército está com o senhor…”. O último que acreditou nesses levantamentos feitos às vezes na melhor das intenções foi o sr.
João Goulart. Quando Assis Brasil, Osvino, Albino Silva, Jair Dantas Ribeiro e
outros, lhe diziam que “95% do exército está conosco”, e Jango acreditava,
era mais um passo que ele dava para o ostracismo, para o caos, para a derrubada do regime dito democrático.
um jornal de oposição entre aspas | 19

tcc_lucena_FINAL_3.indd 19

11/11/10 5:05 PM

Quando ele achava que o exército estava aos seus pés, pronto a apoiar todas as suas maluquices (sic), foi derrubado, e nossa história se “enriqueceu”
com uma nova frase que a posteridade guardará para sempre: “Quer dizer,
Assis Brasil, que 95% do exército estava comigo?”
Era um amargo e amargurado desabafo, era uma censura, mas era também uma constatação, e uma advertência para futuros ocupantes do Poder:
o exército não dá cheque em branco a ninguém, sejam civis ou militares os
ocupantes do Poder.
Mas as lições da história pouco frutificam, principalmente no Brasil, e não
se passará muito tempo antes que novos dispositivos, que no papel se mostram invencíveis e monolíticos, sejam destroçados pelos acontecimentos que
têm mais força do que qualquer prognóstico.
(...)
A rigor, que eu saiba, só um homem nos últimos 40 anos no Brasil, acertou
no julgamento que fez sobre a força do dispositivo militar que o apoiava e a
extensão desse dispositivo: foi o então ministro da Guerra Arthur da Costa e
Silva. Tão seguro era o seu julgamento, que podendo depor o sr. Humberto de
Alencar Castelo Branco na madrugada de 5 para 6 de outubro de 1965, esperou um ano, convencido da invencibilidade do seu dispositivo militar.
Podendo ficar com o poder na hora, como ditador, preferiu dar um ultimato para que o poder lhe fosse entregue um ano depois, e foi para casa dormir,
que afinal já eram 5 horas da manhã e ele passara a noite acalmando seus
camaradas, que não só queriam como até exigiam que ele ficasse com o poder
na mesma hora.
Costa e Silva acertou em cheio, e nesse particular temos que render as
nossas homenagens à capacidade de previsão e à paciência (uma ligada à
outra) do ex-ministro da Guerra. E um ano depois, por mais que esperneasse,
por mais que manobrasse, por mais que exercitasse o seu reconhecido gênio
político, o então presidente Castelo Branco teve que se contentar em ser sucedido por Costa e Silva, sabidamente a última coisa que desejava.(...)
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TRIBUNA DA IMPRENSA

Tribuna da Imprensa – um jornal que marcou uma época difícil no jornalismo brasileiro

Desde sua criação, a Tribuna da Imprensa sempre foi um jornal de oposição. Nas mãos de Hélio Fernandes, jornalista, amigo de Carlos Lacerda e
assessor de Juscelino Kubitschek em sua campanha à Presidência do Brasil,
o jornal tornou-se pessoal, com matérias de interesse apenas de Hélio e sempre com fortes acusações ao governo.
Que Hélio Fernandes teve uma grande atuação na época da ditadura, defendendo a liberdade de expressão, não se pode negar. Contudo, a
forma como o jornalista fazia isso é que gera dúvidas em relação a sua
maneira de pensar. Um dos princípios do jornal era o de denunciar toda
a repressão que estava acontecendo, principalmente a pressão que o goum jornal de oposição entre aspas | 21
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verno fazia com anunciantes para que estes não publicassem nada em
jornais de oposição. Matérias não podiam ser pagas por publicitários, já
que a Tribuna defendia a liberdade. Mas, não era bem assim. Dizem que
Hélio Fernandes geralmente falava mal e ia contra determinados políticos
para receber um “cala a boca” em forma de dinheiro. Assim, legisladores
pagavam a Hélio para que este não os denunciasse. Matérias pagas não,
mas publicações com objetivo de ganhar dinheiro sim.
Por outro lado, foi um jornal que marcou época no período da ditadura,
com seu lado crítico e oposicionista, mesmo que isso tenha sido feito para
“ganhar dinheiro”. Logo no início da “época do terror”, foram publicadas reportagens avisando que um governo repressivo estava assumindo e que esse
seria um momento de temor para a sociedade em geral.
O Golpe de 1964, iniciado em 31 de março de 1964, alguns dias antes de
Jango ser exilado, mudou a história do Brasil e impediu o avanço das forças
populares. Nessa data, o marechal Castelo Branco assumiu o poder, depois
sucedido por outros militares, instituindo a ditadura militar, que durou até a
eleição de Tancredo Neves em 1985. O regime autoritário colocou em prática
Atos Institucionais, culminando no AI-5 de 1968, quando houve a suspensão
da Constituição de 1946, a dissolução do Congresso Brasileiro, a supressão
da liberdade individual e a criação de um código penal militar que permitiu o
exército e a polícia militar que prendessem e torturassem pessoas consideradas suspeitas.
“A Renúncia de Jango
O sr. João Goulart não é mais o presidente da República. Renunciou voluntariamente em favor do CGT, do Partido Comunista, dos grupos mais radicais
de esquerda (...) Tendo chegado ao poder pela renúncia de Jânio, Jango renuncia, por sua vez, 30 meses depois, deixando o País entregue ao caos e a
anarquia, sem liderança em nenhum setor...”
(Tribuna da Imprensa, 30 de março de 1964)
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“Crise agora é total
A crise militar alastrou-se nas últimas horas, atingindo também o exército
e a Aeronáutica”
(Tribuna da Imprensa, 31 de março de 1964)
Alguns dizem que a Tribuna da Imprensa nunca deixou de publicar nada.
Conforme os militares iam tomando o poder, jornalistas de todos os jornais de oposição eram presos e torturados por denunciarem o que estava
acontecendo. Enquanto trabalhavam, policiais entravam e prendiam quem
eles achassem que havia escrito algo contra a ditadura. A época de temor
se alastrava. Quanto mais os militares ficavam no poder, mais a repressão
aumentava. Todos podiam ser presos. Os jornalistas não assinavam suas
matérias, mas se tornavam suspeitos. A Tribuna foi um marco nessa época,
indo contra o governo, apesar das suspeitas não comprovadas em relação
à quantia de dinheiro que Hélio Fernandes recebia para não escrever mais
determinadas reportagens.
Para muitos, a grande tradição da Tribuna da Imprensa foi a política, denunciando legisladores e o governo como um todo. Diziam que era o único
jornal onde se podia escrever o que quisesse. Mas, isso também não era bem
assim. No tempo em que Fernando Collor governou (1990-1992), por exemplo, os jornalistas da Tribuna receberam ordens de não falar mal dele. Isso
porque o jornal estava recebendo dinheiro por meio do assessor de imprensa
de Collor, Getúlio Bittencourt. Entretanto, Hélio Fernandes, em sua coluna,
continuava atacando Collor. Ele podia, mas o jornal não. Contraditório como
toda sua história.
De junho de 1968 a junho de 1978, a Tribuna da Imprensa foi submetida à
censura prévia, assim como todos os jornais que iam contra o regime militar.
Qualquer um era suspeito naquela época. Jornalistas eram presos e torturados, alguns foram exilados, o próprio Hélio Fernandes foi até desterrado por
três vezes. Uma em 1967, quando ficou preso por 60 dias em Fernando de
um jornal de oposição entre aspas | 23
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Noronha, e proibido de escrever, coisa que não cumpriu. Depois ficou 30 dias em
Pirassununga e 30 dias em Campo Grande, hoje capital do Mato Grosso do Sul.
Hélio Fernandes também foi cassado em 11 de novembro de 1966, quando era
candidato a deputado federal pelo MDB. No dia seguinte, seus advogados entraram com um habeas corpus no Supremo, que então mandou registrar a minha
candidatura. Mas, segundo Hélio, ninguém registrou e assim ele foi proibido de
escrever a partir daquele dia. “Com isso, a Tribuna saiu com a minha coluna, mas
com um espaço de uma foto 3 por 4 em branco e uma nota na primeira página
que dizia ‘a partir de hoje, a Tribuna tem um novo colaborador, que se chama
João da Silva. Como ele é muito tímido e não se deixa fotografar, nós colocamos
um espaço em branco’. Dessa forma, eu continuava escrevendo”, conta Hélio.
Além disso, por diversas vezes páginas do jornal saíam em branco devido ao
censor que eram submetidas. O governo chantageava os anunciantes para que
nada saísse no jornal, e mesmo após a ditadura isso continuou. Se colocavam
um ministro político no cargo, a Tribuna denunciava, publicando todas as corrupções envolvidas. Ninguém queria anunciar na Tribuna da Imprensa, também
pelo motivo de que Hélio Fernandes falava mal de todo mundo. Assim, pensavam
que anunciar na Tribuna era como afirmar que tinham o rabo preso, pois isso
iria impedir que Hélio Fernandes os denunciasse. Era, como muitos a definem,
uma imprensa marrom. E muitos não queriam anunciar na Tribuna da Imprensa
justamente por isto, porque era considerada imprensa marrom.
Contudo, se isso era verdade, não temos muita certeza. Alguns dizem que, na
realidade, a Tribuna nunca teve grandes anunciantes e era subsidiada por grupos
particulares. E por isso conseguiu sobreviver até depois da ditadura. Muitos jornalistas da época também afirmam que a Tribuna não era o jornal de mais forte
oposição ao governo. Uma história com versões diferentes.
Apesar de ter sido sempre considerado um jornal autêntico, há muitas dúvidas
em relação à sua imparcialidade e oposição. Muitas das histórias sobre o jornal
são contraditórias, sendo que a verdade única só deve ser conhecida pelo próprio
Hélio Fernandes, que se recusa a dar entrevistas completas. Em suas declarações,
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sempre conta a história da Tribuna como um meio de forte oposição ao governo
e de luta pela verdade. Mas por outras pessoas conhecidas e ex-funcionários do
jornalista se descobre um outro lado do jornal. A realidade? Impossível de saber.
Suposições são feitas com base no que as pessoas viveram e em arquivos acessíveis. O que não se pode negar, é que a Tribuna foi um jornal marcante em uma
época difícil, como a ditadura militar. Hélio Fernandes foi preso e desterrado. O
jornal sofreu um atentado a bomba. Páginas em branco eram frequentemente
publicadas. Enfim, em determinados momentos em que os meios de comunicação se posicionaram contra ou a favor do governo, a Tribuna ficou “em cima do
muro”. Houve oposição sim, mas podemos dizer que ela era muito mais forte e
atuante nas colunas de Hélio Fernandes. Os repórteres de seu jornal obedeciam
às regras impostas por ele, incluindo a seleção do que devia ou não ser publicado.

ATENTADO A BOMBA

Em 26 de março de 1981, a Tribuna da Imprensa sofreu um atentado à bomba.
Hélio Fernandes chegou na redação e tudo estava destruído
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Às 4h10 da madrugada do dia 26 de março de 1981 explodia uma bomba
em frente a redação da Tribuna da Imprensa, na Rua Lavradio, Rio de Janeiro.
Os artefatos destruíram as instalações do jornal, que não se abateu diante da
violência. Eram os militares radicais em luta contra o fim da ditadura. Tudo
foi destruído. As edições que estavam para serem publicadas viraram pó. Não
sobrou quase nada. Hélio Fernandes chegou ao local e ficou sem reação ao
ver tudo preto. O pensamento de “começar tudo de novo” não saía da mente
de ninguém que lá trabalhava. Como fazer para o jornal continuar saindo sem
as máquinas para a gráfica? Neste dia, a edição da Tribuna foi feita em uma
igreja em Foz do Iguaçu, saiu atrasada, claro, mas foi publicada.

No dia seguinte ao atentado, a Tribuna publicou uma edição inteira sobre a
tentativa do regime militar em silenciar o jornal
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“A DITADURA VAI ACABAR, NÓS NÃO”. Foi com essa manchete que a Tribuna da Imprensa circulou no dia 27 de março de 1981, um dia após o atentado. A matéria contava tudo que havia acontecido e terminou afirmando
que “toda a edição da Tribuna de hoje é dedicada a mais essa tentativa frustrada do regime, próximo ao fim, de silenciar o jornal”. E assim, foi feito. As
manchetes após a capa falavam sobre a invasão e a explosão, sem deixar de
acusar o governo, os militares culpados de toda aquela censura. Ainda foram
mostradas fotos de bombeiros tentando apagar o fogo e as autoridades que
estiveram presentes.

Muitas pessoas, impressionadas com o atentado ocorrido na
Tribuna, ficaram ao lado de Hélio Fernandes
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De janeiro de 1980 a abril de 1981, e mesmo antes disto, terroristas de direita começaram a explodir bombas pelo País. Pessoas morriam nestes atentados, bancas de jornal foram explodidas, show populares sofreram ameaças
de atentados. A direita queria a ditadura e a esquerda lutava contra ela, mesmo sob fortes ameaças.
Um dos atentados mais famosos aconteceu no Pavilhão do Riocentro, na
Barra da Tijuca, na noite de 30 de abril de 1981, véspera do Dia do Trabalho.
Nessa noite, aproximadamente 20 mil pessoas assistiam a um show de comemoração ao trabalhador. Foi quando uma bomba explodiu no estacionamento, no colo dos terroristas de direita que queriam produzir uma catástrofe e
colocar a culpa na esquerda. Deu errado, e um dos dois militares terroristas
morreu. O outro se calou para sempre.
Será que este atentado estava ligado ao da Tribuna? Um atacou o jornal
de oposição à ditadura, o outro foi uma ameaça às pessoas. Quem é culpado?
Difícil acreditar que os militares não tenham tido nada a ver com isso. Afinal,
quem não concordava com o regime era preso, torturado e morto e, com a
chegada do fim da ditadura, provavelmente, radicais da direita começaram a
fazer de tudo para impedir que os militares saíssem do poder. Felizmente não
tiveram sucesso e a ditadura acabou em 1985, quando após as eleições e a
morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência.
Um dia antes do atentado à bomba na Tribuna da Imprensa, em 26 de
março de 1981, Hélio Fernandes escreveu uma coluna em que conta um pouco
da história do jornal e a censura que o acompanha. Com o título “A verdade
singela da dívida da Tribuna”, Hélio mostra que apesar do jornal ser perseguido há mais de 20 anos, a luta pela verdade continuará, além de falar como
vinha lidando com as dívidas do jornal.

28 | um jornal de oposição entre aspas

tcc_lucena_FINAL_3.indd 28

11/11/10 5:05 PM

Cópia da edição do jornal que circulou um dia após o atentado.

A CASSAÇÃO DE HÉLIO FERNANDES
Em 11 de novembro de 1966, o marechal Castelo Branco cassava os direitos políticos de Hélio Fernandes por dez anos, em uma tentativa de impedir
a sua eleição a deputado estadual de Guanabara. Neste dia, a Tribuna foi
dedicada a mostrar que Hélio não iria acatar a decisão e denunciando toda a
“injustiça” que estava acontecendo consigo.
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O regime militar tentava calar Hélio Fernandes,
que continuava publicando suas provocações

Hélio utilizou seu jornal para mostrar sua revolta por ter
seus direitos políticos cassados

Até Carlos Lacerda escreveu um artigo sobre a cassação de Hélio, falando
como era indigna tal ação a um jornalista que havia arriscado sua liberdade
por suas idéias e que, com certeza, já
estava eleito pela vontade do povo.

Carlos Lacerda escreveu um artigo sobre a cassação de
Hélio Fernandes, mostrando-se indignado com tudo isso
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A INDENIZAÇÃO QUE NUNCA SAIU
Em 1979, Hélio Fernandes já havia entrado com um pedido de indenização para compensar as perseguições e prejuízo que sofria. Várias
edições foram apreendidas, fazendo com que muitas vezes fossem publicadas com páginas em branco. Anunciantes do jornal foram coagidos
a retirar suas publicidades que garantiam a maior parte da receita. Para
terminar, incluíram na ação, o atentado a bomba de 1981 que destruiu a
sede na Rua Lavradio, centro histórico do Rio de Janeiro. Além das torturas sofridas pelo próprio Hélio Fernandes, que foi preso e desterrado
por três vezes.
A indenização ainda não foi recebida. Mas, o colunista da Tribuna
Online, Roberto Monteiro Pinho, garante que a ação sobre a indenização já está tramitando em São Paulo, com a assessoria de um grande
escritório de advocacia. Já foi julgada e estão sendo realizados os cálculos, avaliando a dimensão das perdas. No montante, almeja-se que
devem ser incluídos os prejuízos pelas páginas em branco devido à censura e anúncios que foram retirados pelo fato do jornal ter sido alvo de
uma bomba.
Hélio Fernandes diz que com esse dinheiro pretende pagar todos os seus
ex-funcionários e reabrir a Tribuna impressa. Um sonho que muitos dizem
ser impossível de ser realizado. Primeiro, porque acredita-se que o governo
nunca liberará a indenização enquanto Hélio estiver vivo, como uma espécie de “vingança”. Segundo, porque não há como provar quem fez o que em
uma época em que diversos jornais foram atingidos, um momento em que a
sociedade como um todo vivia com medo e sob pressão.
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PROBLEMAS COM A JUSTIÇA
Em julho de 2009, funcionários da Tribuna entraram com uma ação contra o jornal, por não receberem seus salários e, após o encerramento das
operações do jornal, o fundo de garantia e todos os direitos. As versões sobre
esse assunto também são contraditórias.
Todos os colaboradores entraram nesta ação, porque estava na iminência
de ser decretada a falência da Tribuna da Imprensa. Se isso acontecesse, os
funcionários já estariam com todos seus direitos certos e com as reclamações trabalhistas para serem recebidas. Assim, foi feito um inventário com
tudo que eles tinham direito e, quando a Tribuna parou de circular, Hélio
Fernandes escreveu uma matéria explicando que a indenização material do
prejuízo causado em 1981 (atentado a bomba) serviria para quitar as dívidas
trabalhistas, em primeiro lugar.
Houve diversas greves na Tribuna da Imprensa, pois o problema dos funcionários não receberem seus salários durou por muito tempo. Hélio Fernandes atribuía isso a falta de anúncios no jornal e, por isso, alegava que não
tinha dinheiro para efetuar os pagamentos.
Uma história difícil de ser contada, pois envolve segredos que apenas o
próprio Hélio Fernandes seria capaz de revelar. Oposição, pressão, prisões,
atentados e greves. Essas são algumas palavras que podem definir a vida da
Tribuna da Impressa.
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DECADÊNCIA DA TRIBUNA

Sede da Tribuna da Imprensa, que em 2008 fechou suas portas sem previsão de retornar

Em 2 de dezembro de 2008, a Tribuna da Imprensa fechava as
portas. Um jornal que começou com o desejo de Carlos Lacerda em
denunciar tudo que estava ocorrendo na história política brasileira,
passou pelas mãos do jornalista Nascimento Britto, e depois atingiu
o seu auge com Hélio Fernandes, agora não existia mais.
Os motivos? Pode ser que tenha sido a forte oposição ao governo que tenha acabado com o jornal. Durante toda sua vida, foram publicados todos os tipos de denúncia, matérias explicando
ao povo o que estava acontecendo, críticas ao governo, oposição.
Tudo isso fez com que os anunciantes fossem diminuindo e, assim,
a maior parte da receita do jornal.
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Após o atentado à bomba, tudo ficou destruído. As vendas nas bancas
começaram a diminuir, assim como os anunciantes. Pagar os funcionários
era um problema. As greves dos por falta de pagamento começaram, a produção caiu. Com Hélio Fernandes Filho dirigindo o jornal, tudo ficou largado.
Doente e sem entender muito sobre o assunto, não se importava com tudo
que estava acontecendo. Hélio Fernandes pai continuava escrevendo mesmo
assim, com todas as suas críticas e fortes opiniões, denunciando e se opondo
a tudo e a todos.
Foi quando em meio a tantas dívidas, Hélio Fernandes decidiu fechar as
portas. Mas isso, não o impediu de continuar escrevendo. Criou um site Tribuna da Imprensa, onde ainda hoje, escreve um artigo opinativo sobre todos
os assuntos. Política, esporte, sociedade, cultura são alguns temas que Hélio
aborda, juntamente com alguns dos colaboradores que lhe restaram, como
Argemiro Ferreira, Roberto Monteiro Pinho, Sebastião Nery, Carlos Chagas,
Pedro do Coutto e Carlos Newton, que defendem e admiram o trabalho de
Hélio.
Mas será que a Tribuna ainda possui a mesma voz que tinha na época da
ditadura?Acho que não. O jornal acabou, ainda há milhares de seguidores dos
colunistas, mas a grande mídia sufocou a Tribuna, que agora fala para poucos. Hoje em dia, poucas pessoas conhecem a Tribuna da Imprensa. A nova
geração desconhece toda sua história.
Sinceramente, acho muito pouco provável que o sonho de Hélio Fernandes seja realizado. Quando algo acaba é difícil de voltar. Isso vale para tudo.
O jornal teve sua época, marcou uma época da história brasileira, mas não
existe mais. Ficou a legenda.
O que Hélio Fernandes sentiu com o fim da Tribuna?
Por Hélio Fernandes, em 3/12/2008
“Injustiça na ditadura, injustiça na democracia”
“Pela primeira vez em 46 anos, acordo pontualmente às 6 da manhã
e a Tribuna da Imprensa não está debaixo da porta. Não posso deixar de
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voltar no tempo, de 1956 a 1962, quando comecei a fazer uma coluna e um
artigo no grande e importante Diário de Notícias, jornal que João Dantas
transformou num baluarte da liberdade, da livre expressão, da verdadeira
democracia. João Dantas costumava me dizer: Helio, gosto de ler você pela
manhã, quando muita gente poderosa já está me telefonando para comentar ou reclamar sobre o que você escreveu. Mas você não sairá do jornal por
pressão de ninguém”.
(...)
Disse que durante 46 anos, pontualmente ia apanhar a Tribuna da Imprensa debaixo da porta, mas temos que fazer as ressalvas indispensáveis. A partir de 1966, quando a ditadura começou verdadeiramente, até 1968 quando
ela se consolidou no autoritarismo, na violência, na crueldade, como ditadura mesmo, durante vários meses, debaixo da porta, (e muitas vezes por uma
frente estreitíssima) o que eu via, apenas: as botas dos seguranças, que vigiavam a minha falta de liberdade.
(Muita gente pode não entender quando eu digo que a ditadura “começou em 1966”, podem perguntar: “E em 1964, o que aconteceu?” Foi apenas
um ensaio da ditadura. Como quase todos conspiravam insensatamente, pois
eram candidatos a presidente em 1965, os militares também conspiravam,
mas não sabiam bem o que acontecia.)
Quem conspirava em 1963, de manhã até a noite, na mais longa batalha
contra a democracia? Pensavam que defendiam a democracia, mas estavam
contra ela. Pela primeira vez, vou dar os nomes dos que conspiravam contra
eles mesmos, pois como disse, candidatos a presidente, em 1965, acabaram
por tirar 1965 do mapa. Os nomes: João Goulart – pela segunda vez vicepresidente, no exercício do cargo, não queria eleição. Só atendia conselhos
do doutor (doutor mesmo) Roberto Marinho e do embaixador de Harvard, Lincoln Gordon. Ademar de Barros, governador de São Paulo. Magalhães Pinto,
governador de Minas. Carlos Lacerda, governador da Guanabara. Leonel Brizola, que deixara o governo do Rio Grande do Sul, em janeiro de 1963. Queria
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ser presidente, mas também conspirava, pois João Goulart não queria que
fosse presidente. Lançou então a frase que ficou popularíssima: “Cunhado
não é parente, Brizola para presidente”. Juscelino Kubitschek, presidente de
1956 a 1961, não admitiu a reeleição que lhe ofereciam, se lançou candidato,
mas também conspirava.
Sorrateiramente os militares também conspiravam, tomaram o poder em
1964, mas não sabiam o que fazer com ele. A partir de 1966, com a minha
cassação para impedir que fosse o deputado mais votado, partiram para a
ditadura de verdade. Repetiram 1889, quando dois marechais “das Alagoas”,
ultrapassaram os abolicionistas e os propagandistas da república.
PS - Tenho que ressaltar: nas dezenas de prisões, nos três confinamentos
violentos e arbitrários, (sou o único brasileiro seqüestrado e desterrado três
vezes) não encontrei a Tribuna da Imprensa em lugar algum, os militares ficaram com todos os exemplares, eram meus leitores incondicionais.”
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2

HÉLIO FERNANDES

um jornal de oposição entre aspas | 37

tcc_lucena_FINAL_3.indd 37

11/11/10 5:05 PM

BREVE BIOGRAFIA
Em 17 de outubro de 1920 nascia no Méier, Rio de Janeiro, Hélio Fernandes, que mais tarde seria um grande jornalista que marcou a história do jornalismo brasileiro. O início de sua carreira aconteceu em 1936, na revista O
Cruzeiro. Seu tio trabalhava na revista como técnico de artes gráficas e, sabendo que Hélio estava precisando de um emprego, arrumou um emprego
para ele. Seu irmão, o também jornalista Millôr Fernandes, já trabalhava na
revista. Hélio ficou no Cruzeiro por quase 16 anos, quando foi para o Diário
Carioca como chefe da seção de esportes. Lá, chegou a ser secretário, o que
hoje em dia chamamos de editor, e depois foi diretor da revista Manchete.
Na Manchete, em 1945, cobriu a Assembleia Nacional Constituinte
eleita em 2 de dezembro de 1945 e empossada em 31 de janeiro de 1946, após
o fim do Estado Novo, com a queda de Getúlio Vargas do poder. Segundo
Hélio Fernandes, esta foi a sua primeira matéria importante. Apenas 17 jornalistas participaram da assembleia, e entre eles estava Hélio Fernandes junto
a nomes como Prudente de Morais Neto, Osório Borba, futuro deputado por
Pernambuco, Rafael Correa de Oliveira, que depois foi deputado por Paraíba,
Osvaldo Costa, futuro diretor de O Semanário, com Joel Silveira e Rubem
Braga, e Carlos Lacerda, de quem ficou muito amigo e acabou herdando o
jornal Tribuna da Impressa anos mais tarde. De todos eles, Hélio Fernandes é
o único ainda vivo.
Em 1954, conheceu Juscelino Kubitschek na Câmara dos Deputados. Juscelino havia sido prefeito de Belo Horizonte de 10 de novembro de
1937 a 29 de outubro de 1945, durante os oito anos que duraram o Estado
Novo. Posteriormente, se candidatou a deputado. Nesta época, Hélio o conheceu e ficaram muito amigos. Foi quando Juscelino o convidou para ser
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seu assessor de imprensa em sua campanha à Presidência da República.
“Naquela época não havia dinheiro. Hoje, quem dirige uma campanha municipal fica rico, uma estadual fica muito rico, uma federal, de presidente da
República, fica riquíssimo”, diz Hélio.
Hélio conta que os militares não queriam que Juscelino fosse
eleito e, nesta época, eles já mandavam bastante no governo. Em 3 de
outubro de 1955, Juscelino ganhou as eleições, mas no dia 11 de novembro houve ao mesmo tempo um golpe para ele não tomar posse e um contragolpe para ele tomar posse. “Para mim essa experiência foi fantástica.
Primeiro, porque viajei pelo Brasil todo, viajamos durante um ano, todos
os dias. E em segundo, porque Juscelino, já como presidente eleito, mas
ainda não empossado, viajou todo o mundo ocidental e eu era seu único
convidado”, conta Hélio.
Foi quando em 31 de janeiro de 1956, Juscelino tomou posse e se
tornou realmente o presidente da República. Nessa época, Hélio foi convidado por ele a ocupar algum cargo no governo, mas apaixonado pela sua
profissão, não aceitou. Em março, Hélio já estava atuando na oposição em um
programa de televisão Noite de Gala, apresentado por Tônia Carreiro, como
comentarista político. Juscelino não aprovou e mandou tirar o programa do
ar, onde também trabalhavam Carlos Lacerda e Millôr Fernandes. “Isso demonstra que Juscelino não foi assim esse grande democrata que dizem ter
sido”, afirma Hélio.
Após isso, em 1962, Hélio comprou de Nascimento Britto – ou ganhou
de Carlos Lacerda, esta história é incerta – o jornal Tribuna da Imprensa. Assim, começou sua forte carreira jornalística, que mais tarde o tornaria uma
pessoa amada e odiada, causando opiniões contraditórias sobre tudo relacionado a sua vida.
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HÉLIO NA TRIBUNA DA IMPRENSA
Em 1962, começava a vida de Hélio Fernandes como dono da Tribuna da
Imprensa, fundada em 1949 por Carlos Lacerda. A Tribuna já nasceu como um
jornal de oposição, mas nas mãos de Hélio Fernandes tornou-se, além disso,
um jornal pessoal, uma forma de escrever o que pensava e o que o interessava. Muitos dizem que era uma espécie de imprensa marrom e que existia
apenas para satisfazer as vontades de Hélio. Verdade ou não, não podemos
deixar de falar que desde então Hélio teve uma forte presença no governo,
denunciando a ditadura e acusando políticos.
Sempre polêmico e esquerdista, começou a ser perseguido logo após o
Golpe Militar de 1964. Em 1966, se reuniu com Juscelino, Lacerda e João Goulart para formarem o grupo político Frente Ampla, lançado em 28 de outubro
de 1966, com um manifesto assinado por Lacerda e publicado na Tribuna da
Imprensa. O manifesto pleiteava eleições diretas, reforma partidária, desenvolvimento econômico e adoção de política externa soberana. Mas em 5 de
abril de 1969, o então presidente Costa e Silva proibiu todas as atividades da
Frente Ampla, e todos aqueles que violassem a proibição seriam presos.
Desde o AI-5, em 1968, a censura prévia havia sido imposta fortemente.
Por isso, sem obedecer aos militares, Hélio Fernandes foi preso diversas vezes, inclusive no Destacamento de Operações de Informações – Centro de
Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Esse órgão subordinado ao exército
era destinado a combater inimigos internos que ameaçavam a segurança nacional, mas, na prática, se tornaram centros de torturas daqueles que eram
contra o regime militar instaurado. Hélio também foi afastado compulsoriamente do Rio de Janeiro por três vezes, sendo que em uma delas foi passar
um período de exílio em Fernando de Noronha. Isto porque nunca aceitou a
censura, continuando a publicar todas as notícias do período.
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Muito dizem que a Tribuna da Imprensa sempre foi considerada um jornal
pessoal de Hélio, com informações apenas do seu interesse e que, por isso, não
tinha credibilidade, como até hoje. Era um jornal sensacionalista, utilizando-se
de manchetes agressivas e clichês para chamar atenção dos leitores.
O que não se pode negar é a importância que a Tribuna da Imprensa teve
principalmente na época da ditadura. Não importa de que forma, Hélio Fernandes conseguiu ir contra o regime militar e mostrou à população o que realmente estava acontecendo. Foi um jornal que marcou um período da história, mas
que foi entrando em decadência por milhares de motivos que veremos adiante.

UMA PERSONALIDADE DIFÍCIL
Ao conhecer a vida de Hélio Fernandes, percebe-se que além de polêmico
e esquerdista tem uma personalidade que faz com que uns o amem e outros
o odeiem. Não há meio termo. Todos têm opiniões muito fortes a respeito de
Hélio Fernandes.
Durante as entrevistas, que incluíram jornalistas, leitores, ou pessoas que
apenas já ouviram falar em Hélio Fernandes, as falas sobre como é o jornalista
são diversas e, na maioria das vezes, divergentes entre si. Há aqueles que o
acham engraçado, outros dizem que ele é um “animal em extinção”. Passional,
jornalista corajoso e picareta (sic). Essas são algumas das maneiras que as
pessoas o descrevem. Hélio causa diversos e diferentes sentimentos a todos.
Quem já trabalhou com ele afirma que ninguém teve a coragem de
Hélio na época da ditadura para denunciar, mostrar a sua própria opinião e
pagar por isso. Entretanto, Hélio não dava valor para quem trabalhava com
ele. Achava que só sua opinião interessava, não valorizava sua própria redação, mas apenas sua coluna.
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Um homem contraditório, que desconfia e critica o mundo, que só confia e
dá valor a si mesmo. Sempre com razão, Hélio escreve tudo o que pensa, doa
a quem doer. Ao ler suas colunas, esse parece ser seu lema. Não aceita perder. Foi preso por diversas vezes, mas mesmo assim continuou denunciando
o governo em uma tentativa de mudar o que estava acontecendo.

RELAÇÃO COM OS FILHOS
Em 1955, Hélio Fernandes casou-se com Sonia Martins e teve seu primeiro
filho, Hélio Fernandes Filho. A relação terminou e, em 1968, Hélio casou-se com
Rosa Serrzedelo Correia. Com ela, teve mais quatro filhos: Rodolfo, Bruno, Ana
e Carolina. Todos com uma diferença de dois anos. Não há muitas informações
sobre Bruno, Ana e Carolina. Tudo que sabemos é sobre Helinho e Rodolfo.

Hélio Fernandes teve quatro filhos, mas sua relação com eles é incerta
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Apesar de toda sua revolta contra as Organizações Globo, seu filho Rodolfo Fernandes é editor do O Globo. Alguns dizem ser este o carma de Hélio,
outros afirmam que ele separa isso muito bem, e ainda dizem que Rodolfo é
seu filho favorito. Tratando-se de uma pessoa como Hélio tudo pode ser possível. Podemos dizer que esta foi uma ironia do destino.
m 2007, Hélio passou o comando da Tribuna da Imprensa ao seu filho Helinho. Contudo, muitos dizem que a relação dos dois era muito ruim. Helinho
sempre foi um homem muito doente, com problemas de circulação e as pernas instáveis. Hoje está em uma cadeira de rodas. Por isso, sempre ia para o
hospital, mas Hélio só foi visitá-lo quando ele estava muito mal. Contam que
Hélio não quis nem conhecer seu neto quando Helinho o levou a redação da
Tribuna da Imprensa. Hélio não teria ido nem ao casamento do filho. Por outro lado, algumas pessoas afirmam que Hélio tem um lado carinhoso com seu
filho e já o ajudou muito, assumindo a direção da Tribuna enquanto Helinho
estava no hospital.

AMIZADE COM CARLOS LACERDA
Hélio Fernandes conheceu Carlos Lacerda durante a Constituinte de 1946,
quando foi fazer uma matéria para a Manchete. Todos dizem que Lacerda
sempre foi um ótimo orador, tinha o dom da palavra e, por isso, se tornou um
forte político, sendo vereador, em 1945, deputado federal, de 1947 a 1955, e
governador do estado da Guanabara de 1960 a 1965, quando criou a editora
Nova Fronteira, onde trabalhou até o final de sua vida, em 1977.
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Carlos Lacerda, jornalista e político que fundou a Tribuna da Imprensa

“Ficamos muito amigos, mas brigamos muito também. Na prisão de 1968,
ficamos juntos. Já havíamos ficado presos juntos uma outra vez, mas por
pouco tempo”, conta Hélio.

DECADÊNCIA DA TRIBUNA
Em 2 de dezembro de 2008, a Tribuna da Imprensa deixou de circular no
Rio de Janeiro. Em sua última edição, o jornal anunciou a suspensão temporária. Hélio Fernandes atribuiu o fechamento da Tribuna ao Supremo Tribunal
Federal por não julgar sua ação contra a União no valor de R$ 10 milhões
devido as perseguições durante a ditadura. Os 90 funcionários entraram em
férias coletivas sem salários. A Tribuna estava vendendo cerca de 800 exemplares por dia, mas seu grande momento foi na década de 50, quando era
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um dos principais instrumentos de oposição ao segundo governo de Getúlio
Vargas (1951-1954).
Foi a partir de 1994 que a Tribuna começou a ter problemas financeiros.
Houve queda nas vendas de banca e, como várias outras empresas, sofreu
com o trato dos juízes de trabalho em relação às empresas em dificuldade.
Um dos pontos que mais marcou a decadência da Tribuna foi o problema
com os anunciantes. O governo fazia chantagem com os anunciantes para
não publicarem na Tribuna, pois era um jornal de denúncia. Isso aconteceu
mesmo após a ditadura chegar ao seu fim. Outro fato que também colaborou
para o encerramento da Tribuna foi o atentado à bomba em 1981, que destruiu todo o maquinário do jornal, prejudicando as vendas.
Apesar do fim da Tribuna impressa, o jornal continuou por meio eletrônico
e jornalistas como Carlos Chagas, Argemiro Ferreira e Sebastião Nery ainda
colaboram, pois o site está no ar. As pessoas trabalham de casa, pois o prédio
da sede da Tribuna, na Rua Lavradio, está penhorado por dívidas trabalhistas
e o custo para voltar a funcionar é muito alto.
Na opinião de alguns que trabalharam na Tribuna da Imprensa o jornal teve
vários erros, como o excesso de pessoal e a falta de um bom sistema de informática. Além disso, muitos dizem que foi mal administrada, mal dirigida. Outros
dizem que o jornal quebrou porque ia contra todo mundo para depois receber
uma espécie de “cala a boca” em dinheiro, o que contribuiu para a desmoralização do jornal.
Tudo indica que o jornal morreu e que não ressuscita. O passivo do jornal
é enorme com funcionários e fornecedores. Além disso, Hélio Fernandes não
tem mais idade para continuar dirigindo um jornal. Helinho não tem condições físicas. E Rodolfo trabalha na Globo e dificilmente sairia de lá. Portanto,
é muito improvável que a Tribuna volte a circular. Deve continuar online, com
Hélio Fernandes escrevendo contra tudo e todos, mas só. Não passará disso,
em minha opinião é claro.
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TRIBUNA ONLINE
Mesmo após a Tribuna da Imprensa ter parado de circular, Hélio Fernandes nunca parou de escrever. Assim, nasceu a Tribuna da Imprensa Online,
um site pessoal, onde ainda conta com colaboradores como Argemiro Ferreira, Roberto Monteiro Pinho, Sebastião Nery, Carlos Chagas, Pedro do Coutto
e Carlos Newton.
Ao ler o site, fiquei imaginando como aquilo deve ter atingido a todos
na época em que o jornal era impresso. Há milhares de seguidores do site
e todos expressam suas opiniões todos os dias. Hélio sempre contra tudo
e contra todos. Critica o governo, o futebol, a sociedade. Qualquer assunto
em pauta, Hélio tem uma opinião singular. Fiquei pensando que nem todos
concordam que a Tribuna era um jornal de oposição, mas como não seria
se o seu dono (Hélio Fernandes) é uma pessoa tão polêmica e iconoclasta.
Ao mesmo tempo, tive a sensação de que esses milhares de seguidores não
significam muita coisa, pois são aqueles apenas contra a grande mídia. Não
sei ao certo. Como tudo que envolve a vida de Hélio Fernandes, essa é uma
questão difícil de saber.
O fato é que Hélio Fernandes continua dando sua opinião sobre tudo e todos. Seja no impresso ou pela internet, um senhor de 90 anos escreve todos
os dias tudo que pensa sobre a sociedade.
Mas houve um dia em que ele não escreveu. Em 28 de setembro de 2010, o
editor do site, Carlos Newton, publicou uma nota falando que Hélio Fernandes
tinha abandonado o site, revoltado contra a lentidão da Justiça, se referindo
à indenização que ele não recebeu até hoje pelos prejuízos causados na época da ditadura.
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Helio Fernandes abandona o site, revoltado contra a lentidão da Justiça, que o impede de relançar a Tribuna da Imprensa. Mas o Blog não
abandona Helio Fernandes, e continuará sendo feito, na esperança de que
ele volte a escrever.
Carlos Newton (editor)
A Tribuna da Imprensa resistiu a 21 anos de ataques do regime militar, que
perseguiu até os anunciantes, exerceu censura prévia durante dez anos e depois explodiu sua sede e sua rotativa. O jornal, porém, não suportou a demora
da Justiça, que lhe deu ganho de causa, mas não foi capaz de em tempo hábil
possibilitar o pagamento da indenização devida e justa. E a Tribuna fechou as
portas em dezembro de 2008.
A comparação é inevitável. Enquanto a Tribuna era levada a parar de circular, milhares de cidadãos prejudicados e perseguidos pela Revolução de 1964
tiveram deferidos seus processos administrativos, e há vários anos estão recebendo suas indenizações. Na verdade, a Tribuna deixou de ser editada unicamente por falta de uma Justiça eficaz.
Por isso mesmo, expoentes do próprio Judiciário, como a nova Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, com muita razão
e coragem têm afirmado que a lentidão da Justiça brasileira causa vergonha
e leva ao desespero muitos dos que a ela recorrem.
A ação da Tribuna está tramitando há 31 anos. Já esteve no Supremo, onde
transitou em julgado, não há possibilidade de recursos, mas agora se arrasta
da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, onde depende apenas de uma assinatura do juiz. Uma decisão simples e óbvia, que apenas reconheça a legitimidade
e a validade da Perícia Judicial, cujo parecer é praticamente consensual, pois
não sofreu maiores contestações pela União.
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Então, por que o processo não anda? Simplesmente, porque a juíza titular
Fátima Maria Novelino Sequeira há dois anos está à disposição da Corregedoria. Nesse período, a 12 ª Vara Federal já teve oito juízes substitutos, que
praticamente não dão sentenças nem se interessam em se manifestar nos
processos mais importantes, por entenderem que seriam da responsabilidade
direta da juíza titular.
Criou-se, então, um cenário kafkiano: enquanto a juíza titular trabalha na
Corregedoria para fazer os processos das outras Varas andarem, em sua própria Vara as ações mais relevantes estão inteiramente paralisadas, à espera
de que S. Exa. volte a despachar em seu gabinete de origem.
O mais desesperador é que qualquer um dos oito juízes substitutos, por
mais inexperiente e inseguro, já poderia ter julgado o processo, porque não
existe controvérsia nem há discussão sobre o valor da indenização. Repita-se:
as partes envolvidas – União e Tribuna da Imprensa – concordam com o valor
da indenização, já arbitrado pela Perícia Judicial.
Essa é a situação atual, que há duas semanas levou Hélio Fernandes a
anunciar a inevitabilidade da extinção do site da Tribuna da Imprensa. O consagrado repórter está revoltado, e com razão. Prestes a completar 90 anos,
quer receber logo a indenização, para pagar as dívidas da Tribuna da Imprensa e relançar o jornal, conforme o compromisso que assinou com o Sindicato
dos Jornalistas, quando teve que parar a circulação, dia 2 de dezembro de
2008. São mais de 100 empregos diretos que serão imediatamente restabelecidos, assim que sair a indenização.
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Mas o tempo passa, nada acontece. Os empregados do jornal, que continuam aguardando a volta ao trabalho, enviaram diversos telegramas aos juízes
substitutos, pedindo que julgassem logo essa parte final do processo (o valor
da indenização), mas não foram ouvidos.
Conforme já explicamos, para a indenização ser paga, falta apenas a assinatura do juiz substituto da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, reconhecendo
a legitimidade e a validade da Perícia Judicial, cujo parecer não sofreu maiores contestações pela União ou pelo Ministério Público Federal.
Caso isso não ocorra, a solução seria apresentar uma queixa na Corregedoria Federal, o que pareceria patético, já que o bom andamento dos processos na 12ª Vara está prejudicado justamente devido à ausência da juíza titular,
que há 2 anos está trabalhando na própria Corregedoria.
Há possibilidade de se recorrer também à nova Corregedora do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministra Eliana Calmon, que acaba de tomar posse
em Brasília, quando afirmou:
“Com a criação do CNJ, pela primeira vez, em dois séculos, a Justiça brasileira foi avaliada, em números e em custo. Pela primeira vez, foram feitos
diagnósticos oficiais do funcionamento da prestação jurisdicional, dos serviços cartorários. Pela primeira vez, veio a conhecimento de todos, até dos
próprios protagonistas da função judicante, o resultado de uma Justiça cara,
confusa, lenta e ineficiente”.
Mas a solução ideal pode ser aguardar a decisão do novo juiz substituto
da 12ª Vara, Rafael de Souza Pereira Pinto, que já demonstrou ser corajoso
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e independente, julgando sempre na melhor forma do Direito, como se pôde
comprovar pelo caso do menino Sean, que ele devolveu ao pai biológico nos
Estados Unidos, já que a mãe falecera.
Outra decisão importante do juiz Rafael de Souza Pereira Pinto (quando
substituto, na 16ª Vara Federal) foi suspender a prova discursiva do concurso
para provimento de vagas de Auditores Fiscais do Trabalho. O pedido de liminar foi feito pelo Ministério Público Federal, que recebeu representações de
candidatos denunciando irregularidades na primeira etapa. E o juiz não teve
dúvidas: parou o concurso e criticou a Escola Superior de Administração Fazendária – ESAF, responsável pela organização do concurso, porque, instada a
se manifestar, não o teria feito.
Hélio Fernandes, o jornalista mais perseguido da história desse país, não
tem mais paciência e não quer mais esperar. Mas, quem sabe, esse jovem juiz
já não teria apresentado credenciais que o fazem merecer um voto de confiança? Como o próprio Hélio Fernandes gosta de citar, pode ser que ainda
haja juízes em Berlim – perdão, no Rio de Janeiro.
Por uma falha, este artigo saiu nas primeiras horas de hoje sem assinatura do autor, mas o texto deixa claro que não foi escrito por Helio Fernandes. Seu teor nem era do conhecimento dele, que aliás não gostou e até se
considera constrangido.
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O jornalista que trabalhou no Correio da Manhã de 1953 a 1969, Fuad Atala, falou sobre a ditadura e a Tribuna da Imprensa.
“A Tribuna da Imprensa conseguiu sobreviver à ditadura, fechando bem
depois. O jornal registrou muita coisa sobre a repressão militar e denunciou
as ameaças que a dona do Correio da Manhã, Niomar, sofreu na ditadura.
Quando eles falam da perda de anunciantes, é muito exagero. A Tribuna
nunca teve grandes anunciantes e era subsidiada por grupos particulares.
O regime militar foi uma época de muito controle e, por isso, diversos
jornais pararam de circular. Qualquer oposição ao governo era motivo para
fecharem. Por isso, praticamente não existia oposição, salvo alguns poucos
que conseguiram sobreviver. Era uma espécie de oposição comportada.
A Tribuna sempre se considerou um desses jornais de oposição que
sobreviveram. E foi. Mas o Correio da manhã fez uma oposição muito mais
forte. Enfrentávamos o governo, a ditadura. Logo em 1964, quando começamos a sentir as pressões do golpe, nos posicionamos contra o governo.
Essa era a linha do Correio da Manhã.
Na época do regime militar, funcionários do Correio da Manhã fugiam
das perseguições dos militares pelo prédio onde moravam os funcionários
do Correio, que ficava ao lado da sede da Tribuna.
O que posso dizer é que a Tribuna foi muito opositora, mas sobreviveu a
ditadura. Não foi tão massacrada como diz. O Correio fechou em 1974. Não
aguentou nem o regime militar chegar ao fim”.
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ROBERTO MONTEIRO PINHO
O advogado e colunista da Tribuna Online, Roberto Monteiro Pinho, contou
um pouco sobre o Hélio Fernandes, a Tribuna da Imprensa e a época da ditadura.

Tribuna da Imprensa:
“O Hélio Fernandes ficou com a Tribuna da Imprensa porque o Carlos Lacerda se tornou um parlamentar, mais político do que jornalista. Nessa época,
o Lacerda vendeu a Tribuna para o jornalista Nascimento Brito por US$ 10
milhões, e depois foi vendida ao Hélio Fernandes pelo mesmo valor. A Tribuna
tinha muitas dívidas e o Hélio assumiu tudo isso e zerou. Ele era muito competente e conseguiu levar o jornal por muito tempo. Mas, um dos pontos que
marcou a decadência da Tribuna foi o problema com os anunciantes. A Tribuna não conseguiu se segurar com a censura. Começaram a fazer chantagem
para que os anunciantes não colaborassem com o jornal, porque éramos um
jornal de denúncia. Mesmo depois da ditadura. A Tribuna sempre foi um jornal
de denúncia e oposição, sempre pautada pelos grandes jornais. Essa é a linha
da Tribuna. É um jornal autêntico.
Mas teve vários erros. Tinha excesso de pessoal. Embora tivesse uma boa
impressora, o sistema de informática era muito ruim. Sempre foi mal administrada em relação às pessoas que trabalhavam lá. Foi mal dirigida, muito embora, nunca tivesse sonegado, até quando pode pagar.
Foi na década de 90 que os problemas começaram a se agravar. Ficou
aquele vai não vai. Entrava dinheiro, pagava todo mundo. De 1994 para cá,
o negócio começou a ficar feio. Houve queda na venda das bancas. Além
disso, a Tribuna sofreu, como várias empresas, dessa aberração jurídica,
que é o trato dos juízes em relação às companhias em dificuldade. Em vez
de eles contribuírem para as empresas se manterem, eles as afundam de
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vez. Não existe sensibilidade. É o juiz da punição e ele tem como filosofia
punir a empresa.
Agora, na Tribuna Online, continuam alguns colaboradores como Carlos Chagas, Argemiro Ferreira e Sebastião Nery. As pessoas trabalham de casa, pois a
sede da Tribuna, na Rua Lavradio, está penhorada por dívidas trabalhistas.
A Tribuna Online está sendo muito lida, mas o sonho do Hélio Fernandes é
fechar a vida dele com a Tribuna impressa aberta”.

Indenização à Tribuna:
“Quando a Tribuna parou de circular, o Hélio Fernandes publicou uma
matéria dizendo que a indenização material pelo prejuízo causado em 1981
(atentado à bomba) serviria primeiro para quitar as dívidas trabalhistas.
Essa indenização está em um escritório de advocacia em São Paulo. Já foi
julgada. Está tudo em cálculos. Eles estão avaliando a dimensão do prejuízo, vendo as páginas que saíram em branco na época, os anúncios que foram retirados, porque com a bomba ninguém queria anunciar na Tribuna.
A indenização deve chegar perto de R$ 20 milhões. Com isso, vai dar para
pagar todas as dívidas e começar um jornal mais enxuto”.

Hélio Fernandes:
“Eu tenho tanto respeito pelo Hélio Fernandes que eu não vejo nenhum defeito nele. Se falarem mal do Hélio na minha frente, eu me sinto
mal. Não convivo com ele socialmente. Minha relação com ele é ideológica, profissional, porque eu administro um escritório de advocacia que
cuida das coisas da Tribuna da Imprensa aqui no Rio de Janeiro. O Hélio
procura se preservar para durar mais. É um animal em extinção. Então,
está sendo tratado no zoológico particular na casa dele. Mesmo assim,
ele escreve todos os dias”.
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Ditadura
“Em uma época em que o Hélio estava exilado, ele foi proibido de escrever.
Mas, mesmo assim, saiu uma coluna com um pseudônimo de João da Silva,
com uma foto em branco falando que o colaborador era tímido e por isso não
queria aparecer na foto. O Hélio já foi exilado, preso. Ele lutou muito durante
a ditadura.
Nós tivemos muitos jornalistas que foram pegos pelos militares e quem se
metia no meio era levado também e sumia. Foi uma época de muita pressão.
Mas o pior momento foi quando pipocou o AI-5 em 1968. Era algo assim, não
gostou do vizinho, ligava para a polícia. Aí você era preso e tinha que explicar
o que não era explicável”.

ROSA CASS
A jornalista Rosa Cass, que trabalhou na Tribuna da Imprensa por 19 anos,
conta como foi a época da ditadura, um pouco da sua trajetória na Tribuna e
o que pensa a respeito de Hélio Fernandes.

Tribuna da Imprensa:
“Trabalhei na Tribuna por 19 anos, sempre em economia. Eu cobria o setor
de mercado financeiro e, depois passei a ter uma coluna que chamava Mercado Financeiro. Fui repórter especial de economia, depois fui sub-editora do
internacional e editora de economia.
Quando eu fui para a Tribuna, o Hélio Fernandes não estava mais. De vez em
quando, ele aparecia por lá, mas não ficava por muito tempo. Ele escrevia as
colunas dele e pronto. O Hélio Fernandes Filho é que estava dirigindo a Tribuna.
Ele era sócio da gráfica e tinha 50% do jornal. Mas, o Hélio Fernandes pai era
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muito desconfiado. Ele achava que todo mundo estava roubando ele, inclusive
o próprio filho.
O censor empastelou a Tribuna. Mesmo depois da ditadura, ninguém anunciava na Tribuna, porque era como dizer que tinha o rabo preso. Isso porque
o Hélio atacava para receber dinheiro. Por isso, diziam que a Tribuna era um
jornal marrom, mas uma prova real disso não tem.
Quando fechou, eu telefonei para o Hélio e disse que isso era um crime
com a tradição política da Tribuna. É um crime o que o governo fez para
calar a boca do jornal. Não há mais oposição para valer. O Hélio sim fez uma
forte oposição.
A grande tradição e importância da Tribuna foi política. Foi o único jornal
em que eu podia escrever tudo. Eu tinha total liberdade”.

Indenização à Tribuna:
“Até hoje o Hélio ainda não recebeu essa indenização. Já passou pelo Supremo Tribunal Federal, ele ganhou, mas mesmo assim ainda não recebeu e,
por isso, não pode pagar os funcionários e teve que fechar o jornal. Eu, por
exemplo, trabalhei lá por 19 anos e não recebi nem meu fundo de garantia
que eu tinha direito.
Eu acho que esse dinheiro nunca vai sair, pelo menos enquanto o Hélio ainda estiver vivo. É uma espécie de vingança do governo por ele ter dito muita
coisa, feito muita oposição. Mas, o Hélio merece meu respeito. Ele foi preso,
exilado, mas continuou escrevendo. O crime dele foi ser contra o governo.
O nosso governo é caloteiro (sic). O Hélio já teve essa indenização aprovada
e eles querem que ele morra sem receber esse dinheiro.”

Hélio Fernandes:
“Eu acho ele uma pessoa muito importante no panorama político brasileiro, como jornalista, porque ele nunca se entregou oficialmente. É um
cara passional. Foi um jornalista corajoso e importante dentro da coragem
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de denunciar, ter opinião própria e pagar pelo que estava fazendo. Mas,
ele só dá valor a ele mesmo. Por isso, a Tribuna acabou sendo um jornal
pessoal, porque ele só valoriza a própria coluna.
É uma pessoa muito contraditória, além de ser meio paranóico. Ele desconfia de todo mundo, critica todo mundo. O Hélio não aceita perder. Ele precisa
ter razão sempre. Eu acho que esse é o lado doentio dele. Mas ele é muito
inteligente, tem um raciocínio impressionante. É um cara rápido.

Ditadura:
“Na época da ditadura, eu tinha um medo desgraçado de tudo. Todo
jornalista que eu conheço era contra a ditadura, só havia um ou outro
que era a favor. Durante essa época, durante muitos anos, você não podia
falar mal do governo, ainda que tivesse razão, por causa da lei da imprensa. Para conseguirmos uma informação era um inferno e você não podia
dar a fonte.
A minha sobrinha foi torturada, teve que pagar um processo. Depois foi absolvida, mas mesmo assim não consegui passar em nenhum concurso. Na ditadura,
qualquer soldado virava autoridade. Eu me expus muito durante a ditadura, como
jornalista. Eu questionava tudo. Mas nessa época ninguém tinha a menor segurança, nossas garantias constitucionais estavam suspensas. Foi um momento de
terror na história brasileira”.
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BERTHOLDO DE CASTRO MONTEIRO
Bertholdo de Castro Monteiro, editor da revista Conjuntura Econômica,
trabalhou no Correio da Manhã e na Tribuna da Imprensa. O jornalista acha
que Hélio Fernandes é um picareta (sic), que não tem credibilidade e que a
Tribuna da Imprensa era um jornal pessoal.
“A Tribuna da Imprensa, ao contrário dos outros, era um jornal pessoal, era o jornal do Hélio Fernandes que, na minha opinião, é um picareta (sic) sem credibilidade.
Trabalhei na Tribuna com o Hélio Fernandes Filho. Não acho que ele era
incompetente, ele só não fazia nada. Com o Hélio Fernandes pai eu nunca tive
dificuldade. Eu trabalhava em política e o Hélio era ligado ao PMDB. Um dia
ele foi até a minha sala e queria que eu falasse apenas sobre um candidato
que ele defendia. O Hélio Fernandes não tinha preocupação com a notícia,
mas só com os interesses dele. Então, se a notícia era contraditória ao que ele
pensava, ele não publicava ou colocava de forma diferente.
O Hélio Fernandes acha que tem certo poder escrevendo, mas ele é um picareta
(sic). Para publicar determinada matéria, ele escrevia na mão o valor que ele queria
em troca. Isso para não ser acusado de nada. Ele não tinha e não tem credibilidade
nenhuma. Eu nunca vi ninguém lendo a Tribuna, era um jornal pessoal dele”.
O jornalista Roberto do Porto trabalhou na Tribuna da Imprensa e não acredita
na volta do jornal.
“A Tribuna da Imprensa morreu, não ressuscita. Não tem jeito. Mas, essa é
uma opinião pessoal minha. As dívidas do jornal são muito altas com funcionários e fornecedores. Além disso, o Hélio Fernandes já está muito velho e eu não
sei quanto tempo mais ele terá fôlego.
O Hélio Filho não tem condições de assumir nada, pois é um homem doente,
e o Rodolfo está na Globo, que é o oposto da Tribuna, e está ganhando muito
dinheiro lá, não tem a menor chance de ajudar o pai nesta empreitada. Por isso,
acho absolutamente improvável que a Tribuna volte a rodar.
O Hélio Fernandes pessoa e jornalista são duas pessoas diferentes. Como
pessoa, eu sou amigo dele, acho um cara engraçadíssimo. Como jornalista, ele
tinha uma coluna muito bem escrita, é um cara muito inteligente”.
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Minha trajetória nesse trabalho foi longa e complexa, mas também aprendi muito com jornalistas que viveram uma época totalmente diferente da minha. Uma época em que eles amavam o jornalismo, e que este não era só uma
profissão qualquer a mais, mas sim uma paixão, um modo de vida. Tinham um
ideal, seguiam seus princípios. Claro que com as exceções de sempre.
Fazer esse trabalho foi algo que marcou a minha vida, pois me fez olhar
o jornalismo de outra forma, de modo mais crítico e me fez acreditar que a
verdade é sempre um ponto mais adiante a ser decifrado.
Atualmente, eu não sinto este tipo de inquietação nos jornalistas mais novos
e que estão entrando no mercado. Eu mesma amo o que eu faço, mas acabo me
submetendo às regras das grandes empresas para poder trabalhar. E, hoje em
dia, a maioria dos jornais e editoras tem seus próprios manuais, tudo explicado
com o que pode ou não ser escrito e a forma como você deve escrever.
Pensando em tudo isso, resolvi que queria fazer uma biografia de algum
jornalista que houvesse passado por uma história que eu conhecia apenas por
livros escolares. Um período em que o jornalismo era uma paixão, muito além
de uma profissão. Anos que a censura impediu que a população conseguisse
falar. Mas quem? Foi essa pergunta que eu me fiz durante uns três meses.
Foi quando a minha orientadora Rachel Balsalobre me deu a ideia de fazer
uma biografia dentro da proposta da biografia sem fim, de Felipe Pena, um novo
modelo, onde você conta a história em pequenos capítulos, sem ordem cronológica e abordando diferentes opiniões sobre o mesmo fato, sobre um jornalista de
90 anos, o único vivo que participou da Constituinte de 1946, dono de um jornal
carioca e que foi censurado fortemente pela ditadura: Hélio Fernandes.
Abracei a ideia na hora, pois era exatamente isso que eu procurava. Um
jornalista que tivesse vivido muita coisa e, principalmente, em uma época tão
difícil para o jornalismo brasileiro.
Por onde começar? Ele mora no Rio de Janeiro, o que já me restringia a
procurá-lo, assim como outras fontes, apenas aos finais de semana. Mas, tudo
bem, resolvi fazer assim mesmo, pois a ideia de falar com alguém com tanta
bagagem me entusiasmou.
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Primeira viagem. Antes de ir para o Rio de Janeiro liguei para a casa de
Hélio Fernandes (consegui o telefone com a Rachel) e falei com o secretário dele, José Coelho, que me disse que era para eu ligar na sexta-feira, às
16h, que o Hélio falaria comigo. Pedi uma folga no trabalho e fui para o Rio
de Janeiro. Às 16h em ponto, liguei para a casa de Hélio Fernandes, que me
atendeu, mas para a minha surpresa não foi nem um pouco educado e muito
menos me ajudou. Me disse que nunca iria ajudar alguém a fazer uma biografia dele, que se ele quisesse ele mesmo faria, que o que eu estava pedindo
era para ele fazer o meu trabalho. Ou seja, simplesmente se recusou a me
ajudar, apesar de todos os meus argumentos de que eu só queria conversar
um pouco e saber sobre a história dele na Tribuna da Imprensa e como havia
sido a época da ditadura para ele. Não adiantou.
Quase desisti. Mas a Rachel me impediu. Me estimulou a ir atrás de outras
fontes e me ajudou a pensar em alguns nomes que poderiam me ajudar. Estava muito difícil. Estávamos em maio e eu não tinha nada. Foi quando, neste
mês, fui fazer um curso de técnicas de biografia ministrado pelo escritor Ruy
Castro, que é especialista em biografia. Pensei que essa seria uma oportunidade de quem sabe ele me ajudar a pensar por onde eu poderia começar.
Não, ele fez muito mais.
A primeira pergunta que ele me fez foi: Por que você decidiu fazer uma
biografia do Hélio Fernandes? Eu expliquei que queria falar sobre um jornalista que eu não conhecesse, para não ter um pré-conceito, e alguém que tivesse participado de fatos importantes pelo qual o jornalismo brasileiro passou.
Ele concordou, achou interessante e muito corajoso da minha parte, já que
o Hélio Fernandes era uma pessoa difícil de lidar e todas as minhas fontes
estariam no Rio de Janeiro.
Apesar de todas as pessoas, com exceção da minha orientadora, tentarem
me convencer em mudar de tema, essa dificuldade imposta pelo Hélio Fernandes me instigou a continuar esse trabalho. Ruy Castro me ajudou durante as
quatro aulas. Conversas com esse grande escritor me fizeram perceber que
uma biografia seria muito difícil, praticamente impossível, pois se tratava de
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uma pessoa ainda viva e, com isso, as verdadeiras histórias ficariam dependentes das fontes, que provavelmente não contariam nada constrangedor.
Ruy me fez uma segunda pergunta e a mais importante de todas: Por que
você não conta a história da Tribuna da Imprensa, um jornal que foi tão oposicionista em uma época muito importante do jornalismo, e faz um perfil de Hélio Fernandes para as pessoas conhecerem o dono desse jornal, um exemplo
de censura da imprensa e um jornalista que provoca ódio, amor e admiração?
Pensei a respeito. Na semana seguinte, percebi que Ruy Castro tinha razão.
A nova geração não conhecia a Tribuna da Imprensa, um jornal que marcou
uma época. Hélio Fernandes, poucos sabiam quem era. E era exatamente isso
que eu queria. Contar uma história que poucos conhecessem.
Mas, novamente, por onde começar? Ruy Castro me ajudou mais uma vez e
posso dizer que foi ele que fez com que esse trabalho se tornasse possível. Ele me
passou uma lista com nomes de jornalistas que viveram naquela época e conheciam a história da Tribuna e de Hélio Fernandes. Ligou pessoalmente para quase
todos pedindo para que me atendessem. Quando eu ligava para cada um, me recebiam muito bem, me ajudaram, foram prestativos, me passaram outras fontes.
“Não se esqueça, antes de entrevistar cada um faça uma pesquisa sobre
tudo que irá perguntar, inclusive sobre o entrevistado”, me alertou Ruy Castro. Foi o que fiz. Primeiro, recorri à internet. Achei uma entrevista que Hélio
concedeu a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que me ajudou a montar
um pequeno perfil sobre ele. Fui à Biblioteca Nacional e li tudo que consegui a
respeito da Tribuna, os jornais em microfilme, as manchetes, como era escrito. Depois comprei um livro sobre a época do regime militar no Brasil.
Após muitas pesquisas, me senti preparada para começar as entrevistas.
Finais de semana, folgas pedidas no trabalho, viagens para o Rio de Janeiro.
Foi um longo trabalho, mas a cada entrevista uma nova história, um aprendizado. Foram histórias incríveis, lembranças e acima de tudo um amor pelo
jornalismo demonstrado por todos eles. Uma paixão que eu não vejo hoje em
dia. Um pouco deste caminho eu mostro neste livro. Uma trajetória difícil e
longa, mas que valeu a pena.
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Ao longo deste trabalho escutei muitas opiniões sobre a figura de Hélio
Fernandes e a Tribuna da Imprensa. Algumas histórias me impressionaram,
outras achei difícil de acreditar e algumas me convenceram de que a Tribuna
foi um grande jornal que acabou. Mas por que chegou ao fim? Não sei dizer
ao certo. Queda de vendas nas bancas, perseguições e a falta de anunciantes
foram alguns dos motivos que me apresentaram. Acredito que isso pode ter
influenciado, e muito, mas fico pensando se não foi uma falta de credibilidade
pelo jornal ter se tornado tão pessoal.
Que o jornal foi um forte oposicionista ao governo, principalmente na
época da ditadura, não posso negar, mas todas as matérias eram opiniões
de um jornalista que é contra tudo e todos. Uma pessoa que se diz dona da
verdade, que não gosta de ser contrariada por ninguém. Não consegui descobrir se há alguma diferença entre a personalidade do jornalista e da pessoa
Hélio Fernandes. Para mim, não existe, são iguais. Um indivíduo a favor dele
mesmo, que tem certeza que foi e é o único jornalista de verdade.
Quando ele se recusou a falar comigo fiquei pensando se não seria porque
ele não conseguiria me responder muitas perguntas sobre sua história, principalmente na Tribuna da Imprensa. Uma vida contraditória não se explica. E
esse foi um dos motivos pelos quais a minha vontade de fazer esse trabalho só
aumentou. Um desafio de tentar conhecer um pouco mais sobre a ditadura militar, a censura e um jornalista que acompanhou tudo isso de forma tão direta.
Após todas as entrevistas e pesquisas, acredito que a Tribuna foi um jornal que marcou a história do jornalismo brasileiro, denunciou, foi contra, a
voz de pessoas que não podiam falar na época do regime militar. Manchetes
com ataques diretos ao governo, colunas de opinião própria e matérias com
fortes acusações aos políticos no poder e ao regime militar.
Por outro lado, foi um jornal pessoal de Hélio Fernandes, que atacou o
governo. O jornalista dedicou toda a sua vida à Tribuna da Imprensa. Seus
filhos Helinho e Rodolfo seguiram seus passos. Mas ninguém que eu entrevistei falou muito sobre a relação que Hélio tinha e tem com seus filhos. Helinho
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trabalhou na Tribuna e é doente, Rodolfo é da Globo. Isso é mais ou menos
o que todos me contaram. Fico me perguntando como é o Hélio Fernandes
pai. Carinhoso? Rígido? Fiquei sem resposta, mas o que ficou me parecendo
foi estar diante de um homem a tal ponto obstinado com suas convicções
que transformou sua paixão pelo jornalismo em um exercício quase cego da
profissão e impermeável aos outros. Ou isto será apenas uma persona dele?
Contradição e oposição. Essas são as palavras que ficam na minha cabeça. Um jornal que foi contra, mas que ao mesmo tempo, só transmitiu o que
seu dono pensava. Assim, foi Hélio Fernandes, um homem que viveu para o
jornalismo, de forte personalidade e que só acredita em si mesmo.
Talvez eu esteja sendo um pouco crítica demais, mas após analisar uma
grande parte dos jornais da Tribuna, entrevistas e todas as pesquisas que eu
fiz, só consegui chegar a esta conclusão. Ou tudo isto será apenas, como eu
já disse, uma persona de um homem que, ainda vivo, já é uma lenda?
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