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INTRODUÇÃO

EIS QUE A revista IMPRENSA, veículo segmentado nas áreas de jornalismo 

e comunicação, completa 20 anos de história. Um grande marco para aqueles 

que acompanharam todos os seus passos nesta estrada seguida durante duas 

décadas. 

 Passo-a-passo, edição a edição, a revista encontrou em seu caminho mo-

mentos bons, ruins, premiações, dificuldades, elogios, críticas, crises econô-

micas, acertos, erros, aprendizados, lutas, sonhos, concretizações. Enfim, fez 

história e conseguiu o grande mérito de sobreviver 20 anos no mercado edito-

rial brasileiro, o que é motivo para comemorações. Tal acontecimento deveria 

ser marcado por um resgate histórico, caminho trilhado por nós, com a con-

cretização deste livro. 

 Eis que um dia, duas estudantes que davam os primeiros passos na facul-

dade de jornalismo conheceram esta publicação que as auxiliou no aprendiza-

do de sua área, como aconteceu com boa parte dos leitores de IMPRENSA. 

 Conhecemos a revista no meio acadêmico e devido a esta marca histórica, 

resolvemos escrever sobre este tema para nosso Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC, que é o nosso último passo na universidade e um dos primeiros 

rumos ao mercado de trabalho. 

 Buscamos com este livro resgatar uma história da qual não participamos, 

porém, tentamos revivê-la ao conversar com pessoas que a presenciaram. Vi-

mos no brilho dos olhos, na nostalgia das conversas, em recordações boas 

e ruins, o espelho de uma trajetória marcada pelo sonho de mostrar o que é 

jornalismo no Brasil. 

Resgatamos os primeiros anos de história, suas expectativas, pla-

nos e experiências. Gostaríamos que você leitor embarcasse nestas pági-

nas como se estivesse naquele ano de 1987, naquela edição número 1, pois  

o livro só se torna realmente interessante quando quem o lê consegue viajar 

no tempo e no espaço. 

Por isso, nesta leitura, trazemos declarações de pessoas que acompanha-

ram a revista IMPRENSA e a resposta dos leitores sobre a publicação. 

Em nossos primeiros passos jornalísticos, buscamos contar uma trajetória 

que ninguém nunca contou em forma de livro. Com certeza, uma grande res-
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ponsabilidade, um grande aprendizado, um grande prazer. 

Para quem acompanhou o início da revista, é hora de conhecer mais a fun-

do sua história. Para quem não vivenciou, como no caso dos estudantes, que 

assim como nós, não presenciamos seus primeiros números, é o momento de 

descobrir como tudo começou. 

Quando a publicação dava seus primeiros passos no mercado editorial, eis 

que nós começávamos a dar os primeiros passos na vida, porque ambas nas-

cemos pouco tempo antes do surgimento da revista. 

Enquanto éramos inocentes crianças, que viam o mundo cheio de paz, o 

país acabava de sair de um dos momentos mais difíceis de sua história. Quando 

nem pensávamos em seguir o ofício de jornalismo, eis que surge IMPRENSA 

e hoje, quando temos a certeza da profissão que seguiremos, temos o prazer 

de escrever esta história com a colaboração de grandes nomes do jornalismo 

nacional. 

Além de um resgate histórico, uma aula de jornalismo é lecionada por inú-

meros profissionais que aqui declaram suas experiências. 

Palavras do editorial da edição comemorativa da revista de 20 anos trazem 

versos do poeta espanhol Antonio Machado que dizem: 

“[...] Caminhante, são teus rastos / o caminho, e nada mais; / caminhante, 

não há caminho, / faz-se o caminho a andar”. 

Estes versos sintetizam a história de IMPRENSA: um caminhar e um cons-

tante aprender com cada passo. Afinal, são com os erros e acertos que escre-

vemos nossa história. Tais versos também utilizamos para falar deste nosso 

livro, agora pronto, após algumas dificuldades e aprendizados que vivemos e 

que nos tornaram melhores. 

Agora é hora de viajar no mundo da publicação. 

Mês: setembro. Ano: 1987. Quatro sócios, um objetivo: escrever para quem 

faz a notícia. Nascia uma revista: IMPRENSA. 

Mês: setembro. Ano: 2007. Duas jornalistas, um objetivo: escrever a his-

tória de 20 anos de uma revista. Nasce um livro: A IMPRENSA de olho na 
imprensa. 

Boa viagem nesta estrada! 

As autoras
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Capítulo 1 - Nasce IMPRENSA
 

MÊS: SETEMBRO. Ano: 1987. Quatro sócios, um objetivo: escrever para quem 

faz a notícia. Nascia uma revista: IMPRENSA.

Há exatos 20 anos surgia uma publicação com uma proposta diferente: falar 

sobre o trabalho de jornalistas e de profissionais da área de comunicação. Este 

veículo permanece até hoje no mercado editorial brasileiro e tornou-se tema 

deste livro, devido à sua história marcante.

Porém, para entender o nascimento da revista IMPRENSA é necessário 

voltar um pouco na história e conhecer um outro veículo de comunicação 

chamado Pasquim SP.

Os jornalistas Dante Mattiussi1 e Paulo Markun2, ambos com grande ex-

periência na carreira jornalística lançaram o Pasquim SP, no ano de 1986. O 

jornal era uma franquia do Pasquim do Rio de Janeiro, criado em 1969. Havia 

uma licença por parte do periódico carioca para a produção do veículo na ca-

pital paulista. 

“A idéia era reunir jornalistas, escritores, humoristas e intelectuais de São 

Paulo para produzir material inédito, além de aproveitar algumas matérias, 

piadas e cartuns da edição carioca, numa tentativa de fazer um jornal de hu-

mor paulistano”, afirma Manoel Canabarro3, que foi ex-editor do Pasquim SP 

e da revista IMPRENSA.

Maneco, como é chamado, ainda lembra que O Pasquim SP conseguiu 

reunir um belo time de articulistas e colaboradores. Jô Soares, Alberto Dines 

e Luis Henrique Romagnoli são alguns exemplos.

O veículo fez sucesso entre os colegas jornalistas, mas enfrentou problemas 

financeiros e precisou fechar após um ano de circulação. “O jornal vendia pou-

co, cerca de cinco mil exemplares por semana, tinha anunciantes escassos e o 

contrato de franquia estipulava um pagamento pesado demais ao Jaguar, dono 

da marca Pasquim. Ao final de cada edição, depois de pagos o papel, a gráfica 

e a franquia não sobrava praticamente nada”, complementa Canabarro.

O Pasquim fechou em junho de 1987, mas o surgimento, mesmo que remo-

1 Dante Mattiussi, jornalista, atualmente trabalha com comunicação empresarial e marketing político.
2 Paulo Markun, jornalista e atual presidente da TV Cultura.
3 Manoel Canabarro, publicitário e jornalista. No momento trabalha com marketing político.

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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to, do periódico foi essencial para a idéia de criação da revista IMPRENSA.

Manoel Canabarro constatou que as edições do jornal que mais provoca-

ram repercussão e tinham os maiores números de vendagem eram aquelas 

que possuíam matérias especiais ou capas sobre jornalistas. Dois exemplos 

citados foram a ríspida polêmica travada nas páginas do jornal entre Fernando 

Morais e Alberto Dines, em torno da sucessão estadual de 1986, e a primeira 

entrevista da nova colunista social da Folha de S.Paulo, Joyce Pascowitch.

Foi então que Canabarro pensou: “opa! Acho que está na hora de fazer 

uma publicação falando de e sobre os jornalistas” e escreveu o projeto inicial 

de um jornal tablóide, semanal, chamado “Passaralho” (um título em tom de 

humor que significava um tipo de pássaro que entrava nas redações e causava 

demissões em massa).  

Após ter feito o projeto editorial, Canabarro levou-o para a análise de Paulo 

Markun, que, além de ser seu colega no recém-fechado Pasquim SP, era seu 

cunhado e amigo. “Markun gostou da idéia e sugeriu que Dante Mattiussi, ex-

dono do Pasquim, também integrasse o time, pois necessitávamos de alguém 

que tivesse mais cabeça para negócios”, afirma Maneco. 

Deste momento em diante os três sócios começaram a conversar e trocar 

idéias de como seria o novo veículo, o que gerou mudanças com relação ao 

projeto inicial. 

O “Passaralho” seria um jornal caricatural, que traria informações sobre a 

imprensa, em formato influenciado pelo antecessor Pasquim. “Porém, sugeri 

que fosse uma revista, pois era um formato mais nobre. Nosso propósito era 

discutir os rumos da imprensa, algo muito sério que necessitava entrar no mer-

cado com mais nobreza”, afirma Dante Mattiussi, ex-editor da publicação.    

Assim, o formato revista ficou no lugar do jornal e o nome “Passaralho” 

foi substituído por IMPRENSA, para ganhar mais respeito e credibilidade. A 

periodicidade se tornou mensal em vez de semanal.

O modelo revista mostrou-se mais forte e impactante para o propósito 

do trio, que era inovar. “Em um almoço no restaurante Carlino, decidimos 

que faríamos uma revista, pois era mais imponente, tinha que dar um status 

maior ao produto. Era uma idéia muito ousada, pois era necessário mais ca-

pital, porque tem a questão do papel que é mais caro, na ocasião, importado, 

além das quatro cores da publicação que a encareciam graficamente” conclui 

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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Mattiussi.

Antes de começar a fazer o periódico, os sócios fizeram visitas a algumas 

redações para saber a opinião dos jornalistas sobre o veículo que seria lança-

do, ouvir idéias, opiniões etc. Canabarro lembra: “Fomos falar com o Mino 

Carta, com o Roberto Civitta, com o Otávio Frias Filho entre outros, só donos 

e diretores de publicações”.

Ele afirma que a maioria dos jornalistas se mostrou bastante interessada 

com o novo projeto e deu apoio; porém haviam algumas pessoas que achavam 

que a revista não iria vingar pois não teria assunto. “Tinha gente que achava 

que ia dar errado, mas eu tinha certeza que ia dar certo, por causa da experi-

ência com o Pasquim. Eu havia acompanhado e cada vez que a gente falava de 

jornalista no jornal dava ‘buxixo’; eu vi que ali tinha um caminho, um nicho 

de mercado que estava desatendido”, lembra Canabarro.

Porém, ainda faltava alguém que pudesse cuidar totalmente da par-

te comercial da publicação e os três sócios estavam em busca de um perfil  

adequado para esta função. 

Foi então que, em um momento inesperado, Sinval de Itacarambi Leão4, o 

quarto e último sócio foi encontrado. Markun, Dante e Canabarro estavam no 

Bar Avenida, em São Paulo, quando Markun, que era um dos donos do esta-

belecimento na época, foi ao banheiro e, para sua surpresa, encontrou Sinval, 

que já era seu conhecido. Markun contou a seus colegas quem havia encon-

trado, dando margem para a idéia de que Sinval poderia ser o profissional que 

eles tanto procuravam. 

Mattiussi acreditava que Sinval possuía o perfil para ser diretor comercial 

da futura publicação do trio, pois já o conhecia do tempo em que ambos tra-

balharam na TV Globo de Belo Horizonte e Sinval era gerente de marketing. 

Portanto, já possuía conhecimento nesta área.

Dante relembra que, após uma reunião do trio, ele ligou para seu colega 

Sinval e disse:

– Alô Sinval, me diga, você está feliz com o que está fazendo atualmente?

Ele então respondeu que não e Dante convidou:

– Venha então conversar com a gente!

4 Sinval de Itacarambi Leão, publicitário e jornalista. Atual diretor e editor responsável pela revista IMPRENSA.

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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Foi então que Sinval de Itacarambi Leão integrou a equipe da IMPRENSA 

e o quarteto de sócios estava completo. Quando Sinval chegou à redação para 

tomar conta do departamento comercial, os primeiros passos para o início da 

publicação já haviam sido dados: “a revista já tinha sido criada e esboçada e 

estava em amplo desenvolvimento”, lembra Mattiussi.

Apesar de possuírem idéias brilhantes, garra e força de vontade, não possu-

íam capital para iniciar o novo negócio. Foi necessário que cada um vendesse 

uma linha de telefone, que valia uma boa quantia na época, para que se che-

gasse a um valor mínimo inicial para pagar o surgimento da revista.

A publicação era independente. Dante conta que possuía uma empresa em 

seu nome chamada Feeling Promoções e Comunicação. Porém, para que hou-

vesse o surgimento de IMPRENSA, ele criou a Feeling Editorial Limitada, que 

ficou sendo dos quatro sócios.

Os gastos não poderiam ser altos, era o início do negócio. A sede da Feeling 

Promoções e Comunicação foi aproveitada para ser a da recém-nascida Feeling 

Editorial Limitada. Lá também havia sido a redação do Pasquim SP e foi o local 

onde os primeiros números da revista IMPRENSA foram editados. 

Rua Padre Chico nº 85, bairro de Perdizes. Este foi o endereço da primeira 

sede da publicação, que se resumia a uma pequena sala de cerca de 50 m². Era 

uma redação simples, mas com cheiro de inovação, de sonhos, expectativas, 

com o verdadeiro gosto de fazer jornalismo. 

“A equipe começou a trabalhar em um escritório totalmente improvisa-

do. As mesas eram portas sobre cavaletes. Nós sentávamos em caixotes, já 

que não tínhamos cadeiras. Levávamos nossas próprias máquinas de escrever. 

Era um esquema bastante improvisado, sem dinheiro, mas com um espírito 

de aventura bem bacana”, lembra Gabriel Priolli, que chegou para ser editor  

executivo da edição número 2, já que na época que foi convidado, a revista  

no 1 rodava na gráfica. 

Apresentação da revista IMPRENSA

Antes do lançamento da revista, houve a distribuição de uma pequena 

pasta contendo um resumo sobre o que seria esta nova publicação, nos mol-

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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des de um press kit. O objetivo desta apresentação era mostrar porquê este 

novo veículo seria interessante. O material era dirigido principalmente para os 

anunciantes para saberem porque deveriam apostar em IMPRENSA, qual o 

diferencial dela e quais seriam as vantagens obtidas com a divulgação de mar-

cas neste novo meio. A distribuição do kit serviu também para apresentar aos 

colegas jornalistas o novo veículo, prestes a nascer.

O projeto consistia em uma pasta branca com os dizeres “ENFIM, A IM-

PRENSA EM SUAS MÃOS”. Ao abrí-la aparecia uma capa fictícia da revista 

simulando a edição número 1, que anunciava: “Uma revista para quem forma 

opinião no Brasil”. Nas páginas seguintes estavam expostas as informações 

sobre o futuro veículo. Este material ainda permanece no arquivo pessoal de 

Manoel Canabarro, onde há muito da história da revista IMPRENSA. 

Os dados encontrados ajudam a traçar o perfil inicial da publicação e au-

xiliam no resgate de informações já apagados pelo próprio tempo. Por este 

motivo, segue a apresentação da revista IMPRENSA, de acordo com docu-

mento publicado (ainda à máquina), às vésperas de sua fundação, em 1987.

“IMPRENSA REVISTA DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO

Existem no Brasil publicações especializadas e dirigidas 

a quase todos os segmentos da sociedade. Dos cami-

nhoneiros aos donos de postos de gasolina, dos médi-

cos aos associados de consórcios, dos publicitários aos 

investidores no mercado financeiro. Mas não existe uma 

publicação nacional dirigida especialmente aos pro-

fissionais de Comunicação Social - jornalistas, relações 

públicas, assessores de imprensa, executivos da comu-

nicação empresarial, empresários do setor, professores  

e estudantes de comunicação.

Com exceção de pequenas publicações sindicais, es-

ses profissionais, por definição ávidos leitores de tudo 

quanto lhes caia nas mãos, continuam até hoje sem uma 

publicação não-sindical, não-teórica e não-classista, diri-

gida a eles mesmos.

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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É nesse rico, influente e inexplorado segmento do mer-

cado editorial que surge a revista IMPRENSA. Uma 

revista mensal de reportagens, perfis, entrevistas, pes-

quisas, notícias, notas e informações sobre profissio- 

nais de comunicação, jornais, revistas, emissoras de TV 

e de rádio e empresas e empresários da área. Aqui e no 

exterior”.5

Além da apresentação o documento também trazia o projeto editorial, que 

já continha a descrição das principais seções e a proposta de cada uma delas. 

Algumas partes relatadas no projeto permanecem iguais até hoje; outras 

seções sofreram alterações (conteúdo e título), ou acabaram. Segue o projeto 

editorial feito antes do nascimento de IMPRENSA.

“PROJETO EDITORIAL

1) Reportagem - Todo mês, nossos repórteres “invadem” 

uma grande redação para contar como é feita determina-

da publicação e quem é quem naquela redação.

2) Entrevista - Em cada edição, um jornalista consagrado 

vai contar sua vida, aventuras profissionais e dar uma 

opinião sobre jornais, jornalistas etc.

3) Pesquisa - O Instituto Gallup vai realizar mensalmen-

te, com exclusividade, pesquisas de opinião junto ao pú-

blico sobre a imprensa brasileira, seus principais veículos 

e a relação público - imprensa.

4) Perfil - Um bom, leve e inteligente perfil por edição. 

O que há por trás dos nossos grandes homens de im-

prensa? Quem são eles?

5) Gente - Notas e informações sobre o trabalho, proje-

tos e curiosidades dos profissionais de comunicação.

6) O outro lado - Quem sempre é notícia e vive nas pá-

5 PRESS KIT p.5 - 1987

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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6 ibid p.7

ginas de jornais, dá a sua opinião sobre a imprensa, o 

tratamento que recebe e os jornalistas com quem se re-

laciona.

7) Internacional - Os mais importantes corresponden-

tes brasileiros no exterior dão uma geral na imprensa 

internacional e mandam colunas mensais com notas e 

informações sobre os maiores jornais e jornalistas do 

mundo.

8) Calandra - Jornalistas contam como viraram profis-

sionais.

9) Concurso - A cada três meses - e com o lançamento 

já em sua primeira edição - um concurso destinado aos 

jornalistas e fotógrafos de todo o país.

10) Informática - Uma página dedicada ao setor que mais 

cresce na comunicação.

11) Autocrítica - Seção de análise e crítica sobre a im-

prensa naquele mês.

12) Relações Públicas - Uma página voltada para o tra-

balho de RP, notícias, análises, artigos e as mudanças 

do setor.

13) Memória - A história da imprensa brasileira e de seus 

grandes profissionais, contada de forma ágil e informativa.

14) Lançamentos - As novidades que vão pintar no merca-

do editorial e os profissionais que estão por trás delas.

15) Publicidade - A melhor campanha do mês e seus  

criadores.

16) Assessoria de Imprensa - Artigos e análises sobre essa 

difícil tarefa da comunicação social.

17) Jornalismo empresarial - comunicação nas empresas 

- As dificuldades e os desafios do relacionamento impren-

sa/sociedade e as estratégias adotadas para superá-las.”6

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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Há uma série de observações curiosas em relação ao projeto editorial:  

a primeira é que o nome da seção “Coleguinhas” ainda não havia sido criado; 

assim, no projeto está intitulado simplesmente por “Gente”.

A segunda é que a seção “Informática” falava do setor que mais crescia, ou 

seja, a informatização das redações estava sendo iniciada naquele contexto; 

tudo ainda era novidade. 

A terceira é que não havia nenhuma seção específica para os “focas”, es-

tudantes de jornalismo. Porém, o sucesso da publicação entre os jovens pro-

fissionais foi tão grande, que a revista, com o passar do tempo, enxergou que 

os universitários eram um nicho importante. Seções especiais para estudantes 

demoraram para chegar, mas hoje são um dos pontos fortes da revista.

A quarta é que o periódico já tinha uma ampla visão da importância de 

campos como a assessoria de imprensa e o jornalismo empresarial, setores que 

estavam em crescimento e “explodiram” principalmente na última década.

A chegada da número 1

 O primeiro número ficou pronto. Foi fruto do trabalho dos quatro sócios. 

A partir daí, a revista começou a fazer barulho. Um grande trabalho de divul-

gação foi realizado, pois “os jornalistas precisavam conhecer o produto para 

comprá-lo posteriormente”, afirma Mattiussi. 

“Era necessário convencer os jornalistas de que nós poderíamos ser notí-

cia. Convencer o mercado publicitário de que valia a pena anunciar na revista” 

conclui Paulo Markun, ex-editor da IMPRENSA.

Lançada em 25 de setembro de 1987, com tiragem de cerca de 20 mil exem-

plares, e custo de Cz$ 50.00 a publicação mostrava, em seu primeiro número, 

seus traços marcantes: a luta pela liberdade de imprensa, além da cobertura e 

análise da profissão no Brasil. A primeira capa já estampava este espírito: um 

desenho de um Pinocchio com uma máquina de escrever ao fundo denunciava 

a falta de confiança na profissão.

 Com o título “Perdemos a credibilidade”, a revista apresentava uma pes-

quisa onde revelava que a imprensa havia perdido o ar de confiabilidade que 

antes possuía. Desde o primeiro exemplar da IMPRENSA incorporou este 

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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papel de analisar a mídia. 

Tanto a pesquisa quanto a reportagem visavam conscientizar toda a im-

prensa do rumo pelo qual o jornalismo nacional estava seguindo. O primeiro 

número veio para chamar atenção e levar os profissionais à discussão.

O primeiro editorial da IMPRENSA tornou-se um texto histórico. Revelava 

a alma da revista e seu verdadeiro intuito, além de ter citado a pesquisa sobre 

a falta de credibilidade, com o objetivo de levar os jornalistas à reflexão.

 

“A revista IMPRENSA, que a partir de agora disputa um 

lugar no mercado editorial brasileiro, está mais preocu-

pada em informar ou em defender interesses de grupos 

ou pessoas? Vai publicar informações exatas ou deturpá-

las, sempre ou de vez em quando?”.

Tais perguntas podem parecer absurdas, ainda mais em 

nosso primeiro contato com você, leitor de IMPRENSA. 

Mas elas refletem a preocupação de quem resolveu trans-

formar em público-alvo o grande universo dos profissionais 

que realmente formam a opinião pública neste país – jor-

nalistas, empresários de comunicação, relações-públicas, 

publicitários e o grande número de universitários que se en-

caminham para a profissão. Um público altamente qualifi-

cado, com opinião e consciente de seu papel social. 

Assim, tais perguntas surgiram da necessidade de ter-

mos como ponto de partida uma exata aferição do que 

pensa a sociedade brasileira sobre IMPRENSA. Conclu-

ímos ser fundamental, para início de nossas discussões 

sobre Comunicação, conhecer a opinião – até esse mo-

mento digerida internamente pelos veículos – de quem, 

afinal, é o objeto de nossa existência.

Começamos por São Paulo, o maior Estado da Federa-

ção. E a resposta, transformada na reportagem de capa 

desta edição, foi obtida através da primeira pesquisa 

exclusiva Gallup – IMPRENSA. Ela não podia ser mais 

amarga, pois vem abalar profundamente a credibilidade 
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do nosso trabalho, o que exige uma séria reflexão sobre 

o que estamos fazendo e porque a sociedade nos encara 

com tanta desconfiança.

É exatamente para isso que surge IMPRENSA: valorizar 

esta hoje combalida instituição e, aproveitando a ima-

gem de Rui Barbosa, ser os olhos dos olhos da Nação. 

Olho no olho, IMPRENSA chega para analisar, discutir, 

criticar. Sua intenção é positiva, sua filosofia é imutável. 

Estaremos a postos mensalmente, em todo o Brasil, 

preocupados em informar sem defender interesses de 

grupos ou pessoas, publicando informações exatas, não 

deturpando nunca. E reconhecendo com humildade, 

nossos erros”7

 

Assim começava a história da IMPRENSA. Sua primeira edição foi um 

grande sucesso e rendeu muitos comentários. A distribuição era feita de graça 

nas redações. Logo, todos tiveram acesso à novidade e a publicação tornou-se 

um assunto entre os jornalistas. “A revista era distribuída gratuitamente em 

todas as redações e essa era, a meu ver, uma das chaves de seu sucesso rápi-

do”, afirma Paulo Markun.

Canabarro salienta que era muito importante que os jornalistas conhecessem 

o novo veículo naquele momento: “a revista precisava circular e ser lida. Pois se 

fosse lida, ela iria ser comentada, se ela fosse comentada, os anunciantes iriam 

ouvir falar sobre ela e aí gostariam de anunciar. A publicação precisava chegar 

nas redações de uma forma personalizada e, uma vez que o jornalista abrisse, 

ele tinha que achar que era boa, não podia ter cheiro de picaretagem”. Esta era a 

fórmula que deu certo na revista IMPRENSA.

Todos participavam do conteúdo da revista. Até mesmo Sinval de Itacarambi 

Leão, que era diretor comercial da revista, produzia a coluna “Mercado”, que 

falava sobre publicidade. Já Paulo Markun, além de auxiliar em todo conteúdo, 

tinha como trabalho principal a produção da seção “Personagem” que levava 

ao leitor um perfil de um profissional da área de comunicação por mês, sempre 

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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com um texto agradável e minucioso sobre a personalidade em questão.

Contexto Histórico

Um fator importante para o nascimento da revista foi o contexto histórico. 

O surgimento ocorreu em um momento bastante favorável, único na história 

do jornalismo nacional. O Brasil havia acabado de sair da Ditadura Militar. Os 

jornalistas, que ficaram durante 21 anos oprimidos, sem uma voz representa-

tiva, encontraram na abertura política a chance de reviver sua profissão.

Sinval de Itacarambi Leão relembra o momento histórico propício para a 

criação de IMPRENSA: “a pauta imprensa estava na cabeça das pessoas e 

tinha a ver com o fato de que naquela época estava acontecendo a constituinte 

de 88 e também porque, após a ditadura, havia uma grande situação favorá-

vel à imprensa, ou seja, os veículos de comunicação saíram capitalizados da 

ditadura em termos financeiros, de equipamento e infra-estrutura. Ao mesmo 

tempo, os jornalistas estavam com uma garra muito grande, por conta do fim 

dos 21 anos de censura”.

Além disso, o jornalismo começava a experimentar a segmentação. “Os 

meios de comunicação se arejavam, buscando novos públicos e adequando-se 

ao novo momento vivido pelos brasileiros”, afirma o ex-presidente do Sindi-

cato dos Jornalistas de São Paulo, Everaldo Gouveia.8

Um evento no Sindicato dos Jornalistas de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

em setembro de 1987, foi responsável pela apresentação da revista IMPREN-
SA. Os fundadores da publicação se encontraram com jornalistas e publicitá-

rios para apresentar a novidade editorial. 

A edição especial de 18 anos relembra o momento vivido pela publicação 

em 1987, e o evento de estréia da revista. De acordo com a descrição, no evento 

havia a mistura da alegria do novo negócio aliado ao momento de abertura 

democrática. Se o contexto histórico não contribuísse, seria impossível manter 

um veículo como a revista IMPRENSA ativo. O periódico necessitava de liber-

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 

8 Everaldo Gouveia, jornalista, trabalhou em emissoras de rádio, em jornais da região de Mogi e também em 
Manaus. Atuou no Diário do Grande ABC, no Diário Popular/Diário de S. Paulo e atualmente trabalha na Liderança 
do PT da Câmara Municipal de São Paulo.
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dade para trabalhar, liberdade, esta, conquistada após o fim da ditadura. 

Como a própria publicação enfatizou: “sem democracia, não há imprensa. 

Sem imprensa, não haveria IMPRENSA”. O momento pelo qual o Brasil pas-

sava na época do lançamento era favorável. A revista IMPRENSA narra isto 

em sua edição comemorativa de 18 anos: 

“quando a revista IMPRENSA foi lançada, o Brasil co-

meçava a refazer as lições democráticas. Em 1987, José 

Sarney, o primeiro presidente civil depois de 21 anos 

de Ditadura Militar, enfrentava os desdobramentos do 

polêmico Plano Cruzado, enquanto o Congresso Consti-

tuinte, eleito em 1986, sob hegemonia do PMDB, discu-

tia apaixonadamente a nova Constituição Brasileira, que 

seria aprovada em 1988”.9

A idéia era inovadora, não havia um veículo que falasse sobre a imprensa 

no Brasil. A primeira edição foi feita neste clima de euforia pelos quatro sócios 

e alguns colaboradores. 

“Foi uma ‘sacada’ interessante o lançamento de uma revista para falar so-

bre a imprensa, principalmente porque, naquele tempo, não havia uma prática, 

no Brasil, de se analisar e criticar o ‘fazer jornalístico’. Acho que a revista 

IMPRENSA tem sua parcela de pioneirismo nisto, juntamente com outras 

experiências que existiram”, conclui Everaldo Gouveia.

9 IMPRENSA p. 14 ed. 205 – setembro de 2005
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Paulo Markun, Dante Mattiussi, Sinval de Itacarambi Leão,  
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Festa de lançamento no Sindicato dos Jornalistas de Belo Horizonte
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Sinval de Itacarambi Leão , fundador da revista IMPRENSA
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CAPÍTULO 2 - Mudanças na IMPRENSA e 
na imprensa

APÓS O SUCESSO do primeiro número, uma série de mudanças ocoreu na 

redação da revista IMPRENSA. Paralelamente, com as transformações da pu-

blicação, a imprensa brasileira também sofria um grande número de inova-

ções. A informatização das redações, a especialização dos jornalistas na área 

da informática, o surgimento e o crescimento de publicações segmentadas, 

o aumento do número de faculdades de jornalismo, a explosão das assesso-

rias de imprensa, a chegada da internet e o web jornalismo foram fenômenos 

acompanhados pela revista. 

Os números seguintes

Quando Gabriel Priolli1 foi convidado para iniciar a produção da edição 

número 2, trouxe consigo, inicialmente, dois estudantes de jornalismo da PUC 

de São Paulo, local em que lecionava. Eles eram Astrid Fontenelle2 e Gerson 

Sintoni3. Ambos viveram várias experiências na revista IMPRENSA. 

Gerson, que na época tinha 22 anos, estava na universidade e começava 

sua carreira no jornalismo, relembra o início na publicação: “para você ter uma 

idéia do meu primeiro fechamento lá, a minha mesa era um caixote com uma 

tampa e uma máquina de escrever em cima. A gente nem tinha mesa direito. 

Se você quiser fazer uma imagem disto era algo bem heróico. Bem no começo 

da revista, não havia grana, nem nada; porém era uma redação muito bacana, 

pelo menos para um garoto como eu, porque sabia que estava trabalhando 

com gente muito boa; os quatro sócios eram jornalistas muito experientes”.

Já Astrid Fontenelle havia acabado de sair da TV Gazeta, seu primeiro em-

prego, e lembra o curioso momento do convite para IMPRENSA:

“eu trabalhava na TV Gazeta, fui demitida e telefonei para o Gabriel Priolli, 

1 Gabriel Priolli é formado pela Universidade de São Paulo (USP) História da Comunicação e Artes. Presidente da 
Televisão Americana Latina - um canal público nacional de conteúdo norte-americano, da Associação Brasileira de 
Televisão Universitária, Diretor de um dos canais da Universidade de São Paulo.
2 Astrid Fontenelle, jornalista. Atualmente apresenta o programa Happy Hour no canal GNT.
3 Gerson Sintoni, jornalista. Faz publicações customizadas para a Editora Abril.
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que trabalhava na redação da IMPRENSA e que tinha me levado para a Ga-

zeta, a fim de contar o que estava acontecendo, quando para minha surpresa 

ele falou: ‘que ótimo, estava bem na hora de você aprender a escrever direito. 

Vem pra cá que eu tenho trabalho pra você’. Não fiquei nem uma hora desem-

pregada!”

 Com a chegada de novos integrantes e após a repercussão da primeira 

revista, a equipe estava disposta a ocupar seu espaço no mercado. As edições 

seguintes continuaram com a mesma fórmula de sucesso, tratando de assuntos 

que interessavam o meio jornalístico tais como a informatização das redações, 

as mudanças nos jornais Folha de S.Paulo e Estado de S.Paulo, o crescimento 

do Sistema Brasileiro de Televisão - SBT e a briga da emissora com a TV Globo, 

entre outros assuntos.

A mudança no tipo de papel também trouxe grande diferença à revista. 

A partir da edição número 3, a publicação deixou de ser impressa em papel 

jornal e passou a ser feita em papel couchê, próprio para o veículo.

“A impressão de cores não era boa no papel jornal. Eu e Dante que éramos 

revisteiros falávamos: ‘nossa a gente tá matando o cromo’; então a revista 

mudou para esse papel melhor”, lembra Canabarro.

Mês a mês, o periódico foi ganhando mais leitores, até mesmo “não jorna-

listas”, como um curioso arquiteto, criador de cavalos árabes, chamado Aluísio 

Rocha Leão, que gostava do veículo pelo fato de manter contato com várias 

pessoas da área e ver o lado humano destes profissionais. Sinal de que muitas 

pessoas queriam conhecer quem eram os jornalistas atrás das matérias.

Após nove meses de trabalho, a IMPRENSA bateu a marca de 30 mil  

exemplares e ganhou destaque em uma matéria do Jornal do Brasil, em março 

de 1988. “A revista IMPRENSA, em apenas nove meses, alcança os 30 mil 

exemplares e faz do jornalismo a própria notícia”, dizia a matéria. 

Canabarro recorda como o periódico era recebido pelos jornalistas: “quan-

do a revista chegava nas redações todo mundo parava para olhar. O pessoal 

interrompia o trabalho para ver os ‘coleguinhas’ que estavam na edição do 

mês”.

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 
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O início da informatização nas redações

A IMPRENSA acompanhou de perto o processo de informatização das 

redações. Há 20 anos, a imprensa brasileira ainda caminhava de forma lenta 

rumo a algumas evoluções. A chegada de microcomputadores às redações 

estava começando no Brasil, mas já se encontrava bem avançada em outros 

países. No artigo “Pretinhas, nunca mais!”, de Cláudio Weber Abramo, a re-

vista traça o momento vivido e as vantagens em se trabalhar com o microcom-

putador, como segue:

“por motivos que vão desde a baixa remuneração do jor-

nalista brasileiro, passam por certa dose de preconceito 

e chegam à ausência de maiores motivações para que 

esse profissional invista no aumento de sua produtivi-

dade, a informática não tem penetrado nesse setor com 

o mesmo vigor que ocorre em outros países. No Brasil, 

contam-se nos dedos os jornalistas que substituíram as 

máquinas de escrever por microcomputadores. Na ver-

dade, são pouquíssimos os que sequer têm consciência 

das enormes vantagens que os computadores trazem à 

atividade,  que tem por ofício escrever e consultar fontes 

de informação.

Nos EUA, a pátria do micro, estima-se que 80% dos  

equipamentos instalados em ambientes domésticos, dos 

quais uma parcela considerável é operada por profissio- 

nais liberais que trabalham em casa, são usados exclusi-

vamente no processamento de textos. E, de fato, quem 

começa a trabalhar com um computador passa a consi-

derar máquinas de escrever como objetos irritantemente 

inadequados.” 4

A partir de então foi grande o destaque da revista para o crescimento da 

4  IMPRENSA p.2. ed. 1 - setembro de 1987
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informática. A capa da edição número 3 já trazia os dizeres: “a revolução si-

lenciosa – o computador transforma as redações e os jornalistas”. Em um ca-

derno especial era mostrada a informatização da redação do jornal O Globo, 

além das novas tendências para a área do jornalismo. A principal diferença ob-

servada era o “silêncio” vivido no ambiente de trabalho após a aposentadoria 

da máquina de escrever. Com o título “Adeus às Laudas” IMPRENSA relatava: 

“a introdução dos computadores mudou a vida na redação de O Globo e man-

dou ao museu papéis e máquinas de escrever”.

Na carona destas inovações, a publicação realizou o Seminário Automação 

das Redações, com a participação de cerca de 100 jornalistas para falar da 

chegada dos computadores. 

    ”Em São Paulo, aconteceu o primeiro fórum sobre as redações e a infor-

matização, em novembro de 1988, pois a informática estava começando a ser 

implantada nos veículos O Globo e o Estado de S. Paulo. Trouxemos na oca-

sião dois profissionais especialistas em informática dos Estados Unidos que já 

nos alertavam sobre o lançamento da internet”, recorda Sinval.

A publicidade para jornalistas

A IMPRENSA não era um veículo para vários tipos de público, como uma 

publicação semanal, estilo Veja e Isto É. “A IMPRENSA não era uma revista 

de varejo, os anunciantes não podiam vender Casas Bahia, Pão de Açúcar, 

etc. A nossa linha de comercialização era institucional, ou seja, as empresas 

teriam que vender a imagem dela para um público leitor da revista” afirma 

Mattiussi. 

A publicação precisava sobreviver e os anúncios é que garantiam boa parte 

do capital da revista. Por ser segmentada para o público da comunicação, em 

especial os jornalistas, era necessária muita criatividade para atingir o público 

alvo com a publicidade. Desta forma, os funcionários da IMPRENSA e as em-

presas que anunciavam tinham que utilizar estratégias para chamar a atenção 

e vender as marcas.

Nesta tentativa de conquistar os jornalistas, publicidades muito bem-hu-

moradas apareceram, tais como duas propagandas da antiga TELESP. A pri-
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meira mostrava a imagem de uma ficha telefônica, com os dizeres: “use em 

caso de furo de reportagem”; já, na segunda, a foto de um orelhão informava:         

“lugar de repórter é na rua”.

Outra boa idéia partiu da propaganda dos coadores de café Melitta, em 

que aparecia a imagem de um simples coador com os dizeres: “A IMPRENSA 

SABE FILTRAR OS FATOS SÓ DEIXANDO PASSAR A VERDADE”. 5

Esta era uma forma de ter mais anunciantes. A própria revista prospectava 

algumas empresas para saber do interesse em anunciar. Em alguns casos, 

eram produzidos cadernos especiais para que variados tipos de produtos ti-

vessem espaço para aparecer em propagandas na publicação. Tal como um 

especial sobre jornalismo automotivo no Brasil, em que variadas empresas de 

carros anunciaram de forma irreverente nas páginas do suplemento. 

Dois exemplos interessantes são: uma publicidade da marca de carros Gur-

gel, com os dizeres: “a Gurgel saúda a imprensa especializada e pede mais”, 

acompanhada de fotos de páginas de jornais e revistas automotivos. A segun-

da, é uma propaganda da Cofap, em que é estampada uma enorme placa de 

“Não estacione” e os dizeres: “A IMPRENSA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEI-

RA TEM 30 ANOS E NÃO VAI PARAR POR AÍ”.6

Gabriel Priolli lembra: “a gente prospectava uma área qualquer, por exem-

plo, indústria automobilística, fazia contato com os anunciantes da área e via 

que havia um interesse com esses setores pra falar com o jornalista”. No pró-

ximo capítulo Gabriel contará a história de um caderno especial gerado a par-

tir da idéia de uma publicidade que rendeu um grande marco para a revista.

O primeiro aniversário

Doze meses e doze edições depois, muitas transformações ocorreram na 

revista IMPRENSA. 

O que havia começado como um sonho e uma aposta, se tornava um ano 

depois um negócio lucrativo e de grande êxito. 

5 IMPRENSA p.2. ed.7  – março de 1988
6 IMPRENSA p.73. ed.20 – abril de 1989
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A pequena redação deu lugar a uma maior. Os anunciantes foram con-

quistados pela IMPRENSA, conforme o planejamento do início, e os leitores, 

jornalistas e também não jornalistas se interessaram pela publicação.

Uma matéria publicada na revista Afinal, em novembro de 1988, sintetiza 

as transformações que aconteceram.

“No começo, conta bancária zero, salinha alugada, cai-

xotes e portas servindo de mesa. Este era o cenário onde 

se fazia uma revista de 82 páginas, com papel jornal 

brasileiro, para falar de imprensa. A tiragem de 20 mil  

exemplares era garantida por 20 anúncios, em média,  

a cada edição.

Hoje, um ano depois, o cenário é bem diferente. Numa 

bela casa de esquina, no aprazível Perdizes, bairro ha-

bitado preponderantemente pela classe média de São 

Paulo. Aí se faz, agora, uma revista de 114 páginas, em 

papel couchê importado, com tiragem de 30 mil exem-

plares garantidos por 5mil  assinaturas e uma média de 

40 anunciantes por edição”. 7

Nas três páginas de matéria especial, a revista Afinal também informava os 

novos planos dos quatro sócios: eles estavam lançando um “irmãozinho” para 

a revista que era o programa “IMPRENSA na TV ”, que foi ao ar a partir de 

20 de novembro de 1988, pela TV Gazeta de São Paulo, e também foi transmi-

tida por outras emissoras em Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro.

Na mesma matéria, Paulo Markun falava de idéias ambiciosas para a em-

presa. “A idéia é verticalizar. Queremos não um programa, mas um canal de 

televisão, um horário no rádio, uma newsletter semanal, um anuário e uma 

editora de livros. A gente acha que dá, mas é claro que isso é plano para cinco, 

dez anos”.8

Porém, seis meses depois, Paulo Markun e Manoel Canabarro saíram da 

7 Revista AFINAL. p.24. ed.218 – novembro de 1988
8 Ibid 
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revista, tema que será abordado a seguir.

Uma revista, dois sócios 

Foram 17 números produzidos pelos quatro sócios da revista IMPRENSA, 

quando após um ano e meio de trabalho, Paulo Markun e Manoel Canabarro 

decidiram sair da sociedade.

“Gostaria de ter ficado na revista, mas houve uma divergência administra-

tiva e de conteúdo em relação à publicação e ficamos, o Markun e eu, de um 

lado e o Sinval e o Dante de outro. Como cada um dos sócios possuía 25% 

do negócio,  ficou 50% a 50%, um empate. A empresa já era grande; a gente 

precisava tomar um decisão: ou a gente vendia ou a gente comprava”, afirma 

Manoel Canabarro.

Ele recorda também que Markun tinha outros projetos em vista na época 

e preferiu sair; porém, queria que Manoel continuasse a publicação e para isso 

estava disposto a dar a parte dele para Canabarro, para que então seu parceiro 

comprasse a revista de Sinval e Dante e seguisse com suas idéias.

Canabarro afirma que era seu sonho comprar a revista, mas não queria 

continuar o projeto sozinho e decidiu vender também a sua parte para os ou-

tros dois sócios: “eu não sou um cara de fazer nada sozinho; se eu gostasse, 

teria feito desta forma da primeira vez, não teria chamado todos eles”, afirma 

Canabarro.

Dante Mattiussi também se recorda do momento de transição: “depois do 

primeiro ano, o Markun e o Canabarro saíram. Nós não chegamos a ter um 

desentendimento; na verdade, uns achavam que a revista tinha que ir pra um 

lado e outros achavam que a revista tinha que ir pro outro”.

A partir daí, Sinval de Itacarambi Leão e Dante Mattiussi seguiram com 

a publicação. O sucesso da revista continuou. No ano seguinte, 1989, Dante 

Mattiussi ganhou o prêmio ABERJE (Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial), devido ao trabalho realizado à frente da revista IMPRENSA.
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O novo passo: Press Center
    

Apesar dos bons resultados obtidos, uma série de dificuldades pairou so-

bre a revista IMPRENSA. O final dos anos 80 e início dos anos 90 trouxe 

inúmeras mudanças na economia nacional, o que gerou problemas à empresa. 

Mattiussi lembra: “nós passamos por oito planos econômicos, o que corroía 

todo o faturamento”.

  Mesmo com as adversidades, os dois sócios ainda tiveram fôlego de rea-

lizar um novo projeto em 1991, em que apostaram tudo o que possuíam. Con-

tudo, a idéia ambiciosa não trouxe o retorno esperado.

 O Press Center - Centro de Imprensa foi um projeto idealizado e concre-

tizado por Sinval e Dante, para criar um grande espaço especialmente para os 

profissionais da área.

“O Centro de Imprensa era um local privilegiado para acordos. Era um 

andar inteiro na Faria Lima, aluguel caríssimo. Nós achamos que ali iríamos 

conseguir uma receita extra, fazendo seminários, lançamento de produtos etc. 

Tinha até um bar para reuniões informais”, lembra Dante Mattiussi.

Toda a imprensa poderia realizar eventos no Press Center, a intenção era de 

ter um local específico para estes acontecimentos, mas, a idéia não vingou. 

“Os hotéis vieram com uma grande concorrência quando a gente entrou no 

mercado; passaram a oferecer tudo, sendo que na parte de preço eles tinham 

muito mais estrutura, por isso não deu certo o nosso negócio”.

Sinval e Dante haviam investido tudo que tinham no Press Center e com o 

fracasso do negócio a dupla enfrentou graves problemas financeiros, que qua-

se levaram a revista ao fim. “Sobrou uma dívida monstruosa pra gente pagar; 

a revista, evidentemente, não foi perdendo tanta qualidade, porque muitos de 

nossos colaboradores entenderam a situação e concordaram com uma dimi-

nuição de cachê”, lembra Mattiussi.

Além da situação financeira, a decepção com o projeto fez com que Dante dei-

xasse a publicação. “Em 1997 eu não via mais futuro pra revista”, lembra ele. 

Desta forma Sinval seguiu, a partir de 1997, sozinho à frente do periódico, 

como editor e diretor responsável, papéis que desempenha até hoje. A so-

brevivência da publicação pode ser explicada pelo seu conhecimento na área 

comercial. 
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“A mais interessante história da IMPRENSA é a luta tenaz que seu editor, 

Sinval de Itacarambi Leão, mantém para fazer a revista sobreviver, apesar 

das adversidades”, afirma o jornalista e atual colunista da IMPRENSA, José 

Marques de Melo.

Os últimos 10 anos

Nestes 10 anos que dirigiu a revista IMPRENSA como único dono, Sinval pre-

cisou reerguer a publicação, driblar as dificuldades econômicas, além de se adap-

tar às mudanças tecnológicas e na imprensa nacional para não perder a revista.

Momentos difíceis foram vividos na redação de IMPRENSA até meados de 

2004, como afirma o atual editor executivo, Pedro Venceslau: “o ano de 2003 

foi um momento difícil para a revista, período difícil para o mercado editorial. 

Pouco tempo depois que o Lula tomou posse, o mercado entrou em recessão. 

Não havia verba no mercado publicitário”.

Pedro Venceslau, funcionário desde 2000, afirma que a redação ficou bem 

reduzida em 2003, em decorrência do problema citado. Ele próprio foi demiti-

do na época, para o corte de gastos. A má fase foi sendo superada aos poucos 

e a partir de 2004, a revista começou a caminhar melhor. Pedro voltou um ano 

depois para a revista.

Nos últimos três anos, de 2004 a 2007, a publicação tem buscado “correr 

atrás do prejuízo”, com melhorias na redação e novos projetos.

As crises ocorridas na década de 90 e início do novo século acarretaram  

problemas e falhas no conteúdo do periódico. Também houve a perda de lei-

tores que preferiam o modelo dos primeiros anos.

Um exemplo, é o jornalista e professor Ronald Sclavi: “eu estava na facul-

dade de jornalismo quando comecei a ler a revista, era algo que acompanhava 

e adorava. Porém, em meados de 90, achei que a publicação já não estava tão 

boa. Preferia a IMPRENSA dos primeiros anos”, afirma ele.

O lançamento e posterior crescimento do Portal IMPRENSA, veículo de 

comunicação para os jornalistas na internet, e as novas roupagens da revista 

foram estratégias para ganhar novos leitores e reconquistar aqueles perdidos 

após os problemas. 
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A chegada do Portal

Com o avanço tecnológico e a explosão da internet, a revista IMPRENSA 

não poderia ficar de fora do espaço virtual, ainda mais com o surgimento de 

sites especializados na área de imprensa e crítica aos veículos, como Comuni-

que-se e Observatório da Imprensa, que geraram uma enorme concorrência, já 

que possuem público alvo igual: os jornalistas.

“Com a chegada da internet, houve um aumento na oferta de portais es-

pecializados em jornalismo. A revista IMPRENSA que antes reinava sozinha 

nessa área, começou a ter concorrentes” Analisa Luiz Egipto, ex-editor da 

revista IMPRENSA e atual editor-chefe do site Observatório da Imprensa.

Da mesma forma como outros veículos de comunicação impressos investi-

ram na internet, a revista IMPRENSA colocou no ar o Portal IMPRENSA, em 

1996, com uma proposta totalmente diferente dos demais sites noticiosos; afi-

nal seriam colocadas em tempo real notícias sobre jornalismo neste espaço.

A chegada do Portal ao mercado da internet aconteceu de forma tímida, e 

aos poucos, o número de visitas começava a crescer, principalmente após uma 

reformulação do Portal, em 2000, e uma posterior reforma, em 2007, tema 

este que será tratado no último capítulo.

Os “focas” em foco

Os “focas” também ganharam grande força nesta última década. A impor-

tância deste nicho foi descoberta e explorada. Afinal, é um público que compra 

a revista e participa de eventos e cursos promovidos pela publicação.

Heródoto Barbeiro9, jornalista e ex-colunista do periódico afirma: “a revis-

ta é muito importante para o estudante de jornalismo, pois mostra uma parte 

do que ele irá encontrar em seu trabalho”.

Seções especiais como o “Foca em Foco”, na versão impressa e “Foca on 

Line” no Portal, em que os universitários podem divulgar seus textos, foram 

uma aposta certeira pois este público precisa de espaço para mostrar seu tra-

balho. Desta forma, muitos estudantes se tornaram fiéis à revista, comprando 

até assinaturas, sinal de ganhos para a empresa. 
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Uma outra seção relacionada aos “focas” na publicação, é a coluna do 

jornalista Zé Marques de Melo, chamada “Campus”. “Minha coluna permite 

relacionar a revista com público universitário. Faço uma espécie de resenha 

crítica dos fatos relevantes e comento idéias que circulam na academia, esta-

belecendo pontes com o mercado e as profissões”, afirma o colunista.

A “explosão dos focas” com relação à participação na revista, na última 

década, pode ser explicada pelo crescimento de faculdades de jornalismo no 

país.

Enfim, 2007

Enfim, a publicação chega a 2007, ano de transformações e reflexões. A 

revista custa hoje R$ 8,90 e possui uma tiragem entre 25 e 30 mil exemplares, 

de acordo com Pedro Venceslau.

 A corrida atrás do prejuízo da década anterior continua e o aniversário de 

20 anos é um excelente gancho para mostrar um novo momento da revista. 

Para este capítulo, marcante na história da IMPRENSA, é dedicado o último 

capítulo do livro, no qual a história será encerrada.

Idéias, erros, acertos, mudanças, sonhos e realidades, fizeram parte de 20 

anos de história.
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Capítulo 3 – Os marcos da revista

VINTE ANOS DE HISTÓRIA, divididos em 227 edições. Durante sua trajetó-

ria, a revista conquistou marcos importantes e virou assunto em toda a im-

prensa nacional. 

Grandes matérias, fotos impactantes, entrevistas especiais integram os tra-

balhos mais significativos da publicação. Alguns deles foram responsáveis 

pela conquista de prêmios respeitados, como os três prêmios “Esso” que a 

revista recebeu.

Conhecer as edições mais marcantes da revista IMPRENSA é desvendar 

um pouco de sua história. Para que o leitor dê este mergulho, alguns dos mais 

importantes momentos serão apresentados em uma retrospectiva sobre os 

marcos da IMPRENSA.

A seguir acompanhe alguns dos temas que IMPRENSA abordou que foram 

marcos importantes para a história do jornalismo nacional.

O retrato da Aids
 

O ano de 1988, segundo ano de história da IMPRENSA, foi realmente vi-

torioso para a publicação. Foram conquistados dois dos três prêmios “Esso” 

que a revista possui e o periódico ganhou ainda mais prestígio perante a classe 

jornalística, após ter dado grandes contribuições ao jornalismo nacional.

O primeiro prêmio “Esso” da trajetória da revista IMPRENSA foi obtido 

a partir de uma foto chocante, que tinha além de uma imagem inédita, uma 

história impressionante.  O autor foi o fotógrafo gaúcho Olívio Lamas.

Lamas, que trabalhava para O Globo na época, conseguiu tirar uma foto 

de um paciente terminal de Aids, algo que nunca havia sido publicado na im-

prensa nacional, numa época em que a doença não era muito conhecida, pois 

era algo novo.

Lamas fez algumas visitas ao hospital Emílio Ribas, para cumprir algumas 

pautas para o veículo em que trabalhava. Neste local, ele teve contato com a 

dura realidade da doença, pois o hospital era o único em São Paulo, destinado 

exclusivamente a doentes soropositivo.
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A revista IMPRENSA mostra a visão de Olívio Lamas sobre este trabalho:

“nas primeiras vezes, atendendo aos pedidos dos médicos 

e de pacientes, fiz apenas fotos em plano geral, com os 

doentes de costas ou contra a luz, sem mostrar rosto ou 

detalhes. Com o passar do tempo e sucessivas voltas ao 

hospital, me dei conta que esse tipo de foto em nada con-

tribui para o esclarecimento das pessoas - missão básica 

de qualquer jornalista. Fotos em plano geral ou contra a luz 

servem apenas para resguardar a identidade dos pacientes 

- mais nada. Não ajudam na compreensão da doença ou na 

descrição do abandono a que são relegados os aidéticos, 

não denunciam a precariedade de nossos hospitais, não 

alertam para a gravidade real da doença.

Foi com essa certeza na cabeça e uma pequena teleobje-

tiva de 105 milímetros na mão que resolvi fotografar um 

aidético de perto. A foto foi tirada pouco antes do Natal, 

no Emílio Ribas. Tive poucos segundos para obtê-la, por-

que as enfermeiras desconfiaram da lente, diferente das 

outras que sempre usei, e pediram para que eu me reti-

rasse. Mas tive sorte: o único fotograma que pude fazer 

saiu perfeito, no foco, contrastado”.¹
 

Ao chegar na redação com a fotografia, O Globo se recusou a publicá-la, 

alegando que era forte demais. Foi assim que, numa conversa de bar entre 

amigos, um prêmio “Esso” nasceu.

Certa noite, Olívio estava tomando um chopp com seus amigos, Manoel 

Canabarro, editor da revista IMPRENSA, e com o fotógrafo Antônio Carlos 

Esteves, que também atuava na grande imprensa, no “Bar Sujinho”, também 

conhecido como “Bar das Putas”, numa travessa da rua da Consolação. Olívio 

e Canabarro já eram amigos de anos e durante a conversa a história da foto foi 

revelada. Canabarro relembra essa passagem:

¹ IMPRENSA p. 73 - ed. 6 – fevereiro de 1988
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² IMPRENSA p. 73 - ed. 6 - fevereiro de 1988

“O Lamas me contou que havia feito uma foto inédita, de um paciente de 

Aids em estado terminal, só que O Globo não quis publicar. Daí perguntei se 

ele estava com a foto; ele, então, me mostrou e eu fiquei impressionado. Foi 

quando falei: ‘Lamas eu vou publicar a sua foto; só que eu vou além disso, vou 

publicar também a história dela”.

Dessa forma, a edição no 6 de IMPRENSA, de fevereiro de 1988, na seção 

“Ponto de Vista”, publicava a incrível história da foto de Olívio Lamas, com o 

título “o mais novo tabu”, seguida da foto que gerou muitos comentários na 

imprensa e ganhou o prêmio “Esso” de fotografia daquele ano.

Canabarro explica que a revista IMPRENSA, por se tratar de um veículo 

segmentado, que tinha espaço para este tipo de repercussão e falava sobre 

o trabalho do jornalismo, não poderia deixar de publicar a foto e contar sua 

história. Com relação a outros veículos, como o próprio O Globo, que não quis 

publicar, ele entende que a foto seria realmente forte.

“Nós que éramos uma revista de jornalismo, tínhamos obrigação de co-

locar aquilo, pois era um fato jornalístico. Não se conhecia a imagem de um 

doente de Aids, tanto que o título do texto que acompanhava a fotografia era 

“o mais novo tabu”. 

No conteúdo publicado na seção “Ponto de Vista”, uma das mais famo-

sas da publicação, além do choque com a imagem, algumas partes do texto 

impressionaram por fazer o leitor refletir e sentir a tristeza do ambiente sem 

mesmo estar no hospital.

 

“Para fazer essas fotos, obviamente, tive de entrar nas en-

fermarias, me aproximar das pessoas, pedir a permissão 

de médicos, enfermeiros e pacientes, participando, ainda 

que por alguns minutos, de um mundo desolador, onde os 

doentes sabem que não têm cura e a morte é apenas uma 

questão de tempo. Vi aidéticos revoltados, violentos até, vi 

os que simplesmente são abandonados pela família e pe-

los amigos, vi crianças que não riem, não fazem perguntas 

e não se movem das camas”², enfatiza Lamas.
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 Este foi o primeiro prêmio “Esso”, conquistado logo no número 6. No mes-

mo ano, viria o segundo prêmio da publicação, na edição número 11, assunto 

que será tratado a seguir. 

Homenagem ao centenário de Fernando Pessoa
 

Na edição número 11, de julho de 1988, a revista IMPRENSA trouxe um 

suplemento especial, de oito páginas, em homenagem ao centenário de nasci-

mento do poeta e jornalista português Fernando Pessoa.

O caderno foi escrito pelo editor da revista, Gabriel Priolli, e contou com o 

projeto e pesquisa de João Alves das Neves e a colaboração de Nelly Novaes 

Coelho. Suas páginas visavam mostrar, muito mais do que o Fernando Pessoa 

poeta, a face jornalística do escritor, em um texto envolvente, resultado de 

uma pesquisa profunda.

A contribuição cultural foi tão marcante, que a revista IMPRENSA e os 

autores da homenagem ganharam o Prêmio “Esso” de Informação Cultural, 

do ano de 1988.

O mais curioso é que o especial sobre Fernando Pessoa nasceu após a idéia 

de um anúncio, que patrocinou as oito páginas da homenagem. 

Na época a revista IMPRENSA fazia suplementos especiais para dar mar-

gem a anunciantes que quisessem divulgar seus produtos, como foi citado 

anteriormente. Como a revista era segmentada, este era um artifício para ga-

nhar anunciantes de produtos que, mesmo não tendo uma ligação direta com 

a imprensa, poderiam encontrar um jeito de chamar a atenção dos jornalistas. 

Sempre era encontrado um gancho entre o assunto escolhido e determinadas 

marcas. Tal como o caso deste caderno.

Depois de uma conversa entre a revista IMPRENSA e Francisco Lélis, gerente 

de imprensa da GM, empresa responsável pelos carros com motores Chevrolet, 

nasceu a idéia de fazer um caderno especial sobre Fernando Pessoa. 

No suplemento se aproveitaria um poema feito por Pessoa, em que citava o 

carro: “ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho, na 

estrada deserta, ... Na estrada de Sintra ao luar, na tristeza, ante os campos e 

a noite, guiando o Chevrolet emprestado desconsoladamente ...”³
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³ IMPRENSA - Suplemento especial em homenagem ao centenário de Fernando Pessoa -  p. 4 -  ed. 11 - julho de 1988
4 Ibid – p.5 
5 Ibiden – p. 4

Desta forma, a publicidade que viria junto com o caderno faria uma ho-

menagem ao escritor e também divulgaria a marca de carros. 

Logo no início da propaganda apareciam os dizeres em caixa alta: “QUE 

OUTRO CARRO PODERIA SER CANTADO PELO MAIOR POETA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA EM PROSA E VERSO?”4

Em seguida, era mostrado o poema e ao lado uma charge de Pessoa no 

volante de um Chevrolet. No final do texto se encontravam os dizeres da GM: 

“homenagem da GM ao centenário de nascimento de Fernando Pessoa, o 

maior poeta da língua portuguesa, cujos versos um dia pegaram carona num 

Chevrolet”.

Este foi o gancho para a produção do material. Uma idéia criativa abriu 

caminho para um prêmio “Esso”, segundo daquele ano, além de dar uma 

enorme contribuição para a cultura.5

Com relação à conquista de dois prêmios “Esso” tão rapidamente, Cana-

barro afirma: “para uma publicação nova, que tinha um ano de vida, ganhar 

dois prêmios nacionais era sinal de prestígio; principalmente para uma revista 

que falava sobre jornalismo, ganhar um prêmio não é fácil”.

 
O Crime da Rua Cuba

A edição no 19, de março de 1989, tinha como matéria principal O Crime 

da Rua Cuba. A capa estampou fotos de Jorge Delmanto Bouchabki, principal 

suspeito pelo crime dos pais e foco de toda a mídia, em momentos de nervo-

sismo, em que jogava um jornal contra uma câmera da TV Globo, mostrando 

sua aversão pela imprensa. Logo abaixo das fotos, a manchete: “O crime da 

Rua Cuba - IMPRENSA SEM ÉTICA”. 

Na parte interna da publicação, uma matéria de sete páginas, com o título 

“A fabricação de um criminoso”, escrita pelos repórteres Luís Carlos Cabral e 

Gerson Sintoni, falava sobre o trabalho da imprensa na cobertura do assassi-
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nato da rua Cuba, ocorrido na véspera do Natal de 1988, onde marido e mulher, 

Jorge e Maria Cecília Bouchabki, membros de uma rica família de advogados 

criminalistas, foram mortos em sua própria residência, no privilegiado bairro 

do Jardim América.

Gerson Sintoni lembra: “a matéria que me deu mais satisfação em fazer, 

que tinha muito a cara da revista IMPRENSA daquela época, foi sobre o Crime 

da Rua Cuba. O fato ocorreu numa véspera de Natal, que é uma data horrível 

pra quem trabalha em jornal diário, porque você não tem notícia. De repente, 

cai no colo da imprensa de São Paulo o assassinato do casal Bouchabki”.

No local do crime estavam dormindo os filhos do casal e a avó. As suspei-

tas caíram para o filho mais velho, Jorge Delmanto Bouchabki, o “Jorginho”. 

O foco da matéria não era discutir se ele era realmente culpado, e, sim, como 

a imprensa de São Paulo já havia criado um criminoso antes mesmo do inqué-

rito policial ser concluído. A discussão em torno da ética no jornalismo foi o 

objetivo do texto.

“A imprensa embarcou totalmente na versão que a polícia vendia de que 

o garoto seria o culpado, sem questionar muito se ele tinha matado ou não os 

pais. Foi então, que a revista IMPRENSA publicou uma reportagem falando 

sobre como a mídia fabricou um culpado, sem ter uma prova cabal de que o 

garoto tinha cometido o crime”, continua o repórter.

 Apesar das fortes suspeitas em torno de “Jorginho”, a revista pretendia 

mostrar que a cobertura foi errada, pois o trabalho do jornalista é apurar os 

fatos e não publicar suposições como fatos reais. 

“A impressão que dava assistindo de fora é que a polícia não tinha como 

provar que o garoto tinha matado os pais, pois ele era bem assessorado por 

advogados; então, resolveu usar a imprensa para pressionar. O delegado que 

presidiu o inquérito ficava soltando histórias do tipo: ‘um dia depois que os 

pais morreram, o garoto estava jogando videogame em uma casa de jogos 

eletrônicos’. A imprensa pegava esta história e fazia um ‘auê’. Realmente, este 

fato é estranho, mas isso não quer dizer que ele tenha sido o culpado. Você não 

pode afirmar isso com todas as letras como a imprensa fez”, analisa Gerson.

A revista relatava que a população paulistana possuía absoluta certeza de 

que “ Jorginho” era o assassino, reflexo de tudo que estava sendo publicado 

pela imprensa. Sintoni cita um exemplo: “O Jornal da Tarde fez uma série de 
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reportagens sobre o assunto e a última tinha o título: ‘Descubra quem deu os 

tiros na Rua Cuba’. Era uma matéria baseada toda em suposições, que dizia 

que quem tinha dado o tiro era o filho; um absurdo do ponto de vista ético e 

jornalístico”. 

Quase 19 anos após o crime, o nome do assassino continua sendo um 

mistério e “Jorginho” foi inocentado por falta de provas. Já, na memória de 

Gerson Sintoni ficam as lembranças de uma grande reportagem que gerou 

repercussão e debate sobre ética no jornalismo.

“A matéria ficou muito bacana, era exatamente esse o papel que a revista 

desempenhava: o de refletir sobre o trabalho da imprensa, falar sobre isso. 

Essa reportagem, na época, rendeu uma bela discussão e foi muito comenta-

da”, recorda o repórter.

Caso Escola Base

O caso Escola Base tornou-se uma referência mundial do jornalismo ir-

responsável e sensacionalista. Mais de 12 anos depois, os jornais que cobriram 

o episódio de maneira precipitada e impertinente foram condenados. Todos 

os veículos expuseram, julgaram, acusaram e condenaram inocentes. E esta 

reportagem rendeu a revista o terceiro Prêmio “Esso”.

Em 2005, a edição de setembro, no 205, publicou um levantamento das 

tristes manchetes que foram divulgadas em 1994.

“ESCOLA USOU CRIANÇAS DO MATERNAL NO FILME PORNÔ: PROFES-
SOR ENSINAVA A TRANSAR” 

(Notícias Populares, 30/03/94)

“ESCOLA PODE TER DROGADO CRIANÇAS” 

(Folha de S. Paulo, 1o/04/94)

“MÃES AFIRMAM QUE MENINOS DE QUATRO ANOS PARTICIPARAM 
DE FILMES PORNOGRÁFICOS” 

(O Estado e S. Paulo, 02/04/94)
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“DONOS DE ESCOLA NEGAM ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL”

(O Estado de S. Paulo, 04/04/94)

“TIAS TORTURAVAM CRIANÇAS NA ESCOLA DO SEXO”

(Notícias Populares, 05/04/94)

“TRAGÉDIA DE ENGANOS” 

(Veja, 17/04/94)

“ESCOLA BASE: VIDAS HUMILHADAS” 

(Jornal da Tarde, 20/06/94)

“POLÍCIA INOCENTA TODOS NA ESCOLINHA DO SEXO 

(Notícias Populares, 04/10/94)

IMPRENSA -  p. 62 . ed.205 - setembro 2005

 

Segundo a edição, a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo receberam 

condenação e terão que pagar 750 mil reais por danos morais aos três acusa-

dos. A revista Isto É será obrigada a indenizar cada vítima em 200 mil reais e 

a TV Globo 1.500 salários mínimos a cada um dos prejudicados.

IMPRENSA, na edição no 84, de setembro de 1994, publicou uma matéria 

especial contendo 13 páginas e expôs um breve perfil dos “acusados”.

Alex Ribeiro6, autor do livro “Abusos da imprensa - caso Escola Base” 

afirma: 

“o acontecimento virou tema de reflexão também para 

revistas especializadas em jornalismo e comunicação, 

como a IMPRENSA. Foi um assunto de capa da edição 

de setembro de 1994. Pelo trabalho, o repórter Roberto 

Pereira de Souza ganhou o Prêmio Esso”.6

Segundo Rodrigo Manzano, atual diretor editorial da publicação, “esta 

polêmica é o mais famoso exemplo de mau comportamento da imprensa em 

relação à sociedade. A edição de capa foi uma das que mais repercutiram, pois 
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6 RIBEIRO, Alex. Os abusos de imprensa - Caso Escola Base. p.154. 2 ed. São Paulo: Editora Ática, 2003
7 IMPRENSA p. 22. ed.89 - fevereiro 95

fazia parte deste questionamento”.

Mata-se jornalistas, paga-se bem!

IMPRENSA publicou, em fevereiro de 1995, uma reportagem especial so-

bre dois jornalistas, não identificados, que tiveram suas cabeças ofertadas por 

30 mil reais. Carlos Franciscato e Gil Campos escreveram esta matéria e, como 

conseqüência, sofreram atentados ao cobrirem um dos maiores crimes que 

aconteceu em Sergipe.

“Parte das histórias de violência contra jornalistas no 

Nordeste brasileiro poderia começar com uma citação do 

sargento Getúlio, personagem criado pelo escritor baiano 

João Ubaldo Ribeiro, para retratar um fictício membro 

da Polícia Militar de Sergipe que se torna pistoleiro: ‘bo-

nita coisa queimar o jornal dos comunistas. Essa quebra 

ninguém mandou, mas o jornal aporrinhava o Chefe, de 

sorte que um dia foi queimado.’”7

“A Missão”, grupo formado para combater o estelionato de gado e o crime 

no sertão sergipano, teria partido para a prática de assaltos, assassinatos e 

pistolagem de aluguel.

O período mais crítico para o exercício da profissão na Paraíba, dizem 

os jornalistas mais experientes, foi durante o governo Wilson Braga (1982 a 

1986).

Como resultado do ambiente de impunidade, os crimes continuaram. A 

“Missão” esteve empenhado numa queima de arquivo. Eles, de alguma forma, 

fizeram com que todas as testemunhas - que se dispuseram a depor - fossem 

eliminadas. Neste mesmo ano, em 10 de janeiro, duas mulheres foram assas-

sinadas (tiveram as línguas e orelhas cortadas, foram alvejadas com tiros de 
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escopetas e, em seguida, degoladas). O presidente da Câmara dos Vereadores 

local teve o mesmo fim, junto com outras quatro pessoas, por coincidência na 

mesma semana.

Gil Campos era repórter do Jornal da Paraíba, em Campina Grande. Houve 

uma das semanas acadêmicas de jornalismo na Universidade Estadual da Pa-

raíba e um dos convidados era o Nilton Pavim, editor da revista IMPRENSA, 

e Gil foi entrevistá-lo para o jornal. Depois da entrevista, os dois conversaram 

sobre o jornalismo paraibano e, em 1995, Gil já era editor de Polícia e repórter 

policial do Jornal da Paraíba. 

“Eu estava em uma época muito complicada da minha vida e contei um 

pouco da situação do jornalismo paraibano. Logo, Pavim me convidou para 

fazer uma matéria sobre a realidade do jornalismo paraibano e para a minha 

surpresa foi matéria de capa com o título ‘Mata-se jornalista. Paga-se bem!’, 

que investigou a violência contra os jornalistas”, lembra Gil Campos, 36 anos 

e 18 de jornalismo.

Contudo, esta foi a matéria mais importante que produziu e, por conta 

dela, sua situação piorou na área policial e ele sofreu dois atentados à bala. Sua 

vida virou de ponta cabeça e a revista IMPRENSA o trouxe a São Paulo. “Eles 

me trouxeram porque sabiam que iam me matar”.

O jornalista diz que não teve muitas dificuldades para fazer esta reporta-

gem já que não precisou investigar, porque já conhecia bem a realidade da 

categoria – 99% dos personagens da matéria são seus amigos de jornalismo. 

“Eu senti na pele a violência contra os jornalistas no nordeste. Então, não veio 

aquela questão de começar investigar para escrever. Eu apenas coloquei no 

papel aquilo que eu vivia, o que eu conhecia. Mas foi um desabafo grande 

mostrar ao país o que acontece no nordeste”. 

Ele ressalta que ainda há muita violência e coronelismo contra o profissio-

nal de imprensa. 

Por meio da revista IMPRENSA, muita gente virou os olhos para o jorna-

lismo paraibano. A reportagem concorreu ao Prêmio “Esso”, mas perdeu para 

o caso da Escola Base.

 A repercussão foi tão grande que Gil recebia telefonemas e bilhetes ame-

açadores. Com a matéria publicada, teve que pedir apoio à Anistia Internacio-

nal, porque sabia que estava na “mira do gatilho”. 
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“Não me arrependo de ter feito a matéria; apesar de tudo que me aconte-

ceu, ela recebeu atenção do país na questão da violência contra jornalistas”.

Enquanto Gil vinha a São Paulo, a polícia sergipana investigava e prendia os 

responsáveis pelos atentados aos jornalistas.

O jornalista permaneceu um ano na revista, em 1996 sofreu o primeiro 

atentado e não escreveu mais para a publicação, apesar dela ter dado muito 

apoio; não quis piorar a situação. Gil escreveu em torno de cinco matérias, mas 

sem muita importância como teve esta sobre a violência contra os jornalistas.

Hoje, ele é o repórter investigativo do jornal da ABI (Associação Brasileira 

de Imprensa) e recentemente fez uma matéria para a edição de maio e junho, 

na qual fez um levantamento do número de jornalistas assassinados neste 

século.”Nunca se matou jornalista como se tem matado agora. São 16, desde 

o ano de 2000”.

Cerca de 80% dos jornalistas que foram assinados estavam investigando as 

denúncias na administração pública em várias prefeituras nas regiões onde eles 

atuavam e até mesmo desvio de dinheiro e corrupção. Um dos únicos casos de 

jornalistas assassinados por narcotraficantes foi o do Tim Lopes. “Chegamos 

a uma conclusão, meio grosseira, de que é muito mais perigoso denunciar a 

corrupção do que o narcotráfico”.

A ABI fez um levantamento de assassinatos de jornalistas no período de 

1996 a 2006 e os resultados foram os seguintes: 

O Brasil está em 11o no ranking da lista de países em que mais morreram 

jornalistas; são 27 o número de mortos no país.

No mesmo período, foram assassinados mais de mil profissionais de im-

prensa no mundo, sendo 456 deles executados a tiros, 101 vítimas de explo-

sões, 681 trabalhando em campo e 117 próximos aos seus locais de trabalho. 

Em “tempos de paz”, 731 jornalistas foram mortos, dos quais 97 apuravam 

casos de corrupção e 46 trabalhavam em reportagens políticas.8

Cronologia de um crime

Já passaram 32 anos desde a morte do jornalista Vladimir Herzog, mas, 
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para as pessoas que acompanharam este caso, ainda vem à memória um dos 

crimes que marcaram a história do jornalismo brasileiro. 

Os repórteres Mariana Menezes, Renata Bortoleto e Pedro Venceslau nar-

raram em 17 páginas a cronologia de um crime, na edição número 14, de ou-

tubro de 2000, cuja edição traz uma reportagem especial sobre os momentos 

e morte deste jornalista iugoslavo, filho de pais judeus, que vieram ao Brasil 

fugindo da perseguição nazista na Europa.

Morto aos 38 anos, no dia 25 de outubro de 1975, Vlado – como era conhe-

cido – foi militante e diretor de jornalismo da TV Cultura e preparava-se para 

incrementar a emissora estatal paulista, quando o pior aconteceu. O jornalista 

foi encontrado morto, mais precisamente enforcado com um cinto amarrado 

a uma grade, em uma cela do Destacamento de Operações de Informações - 

Centro de Operações de Defesa Interna, vulgo DOI-CODI.

“A ditadura ainda levaria quase 10 anos para desmoro-

nar-se por completo. Mas a morte de Herzog foi um mar-

co decisivo nessa derrocada.

Este episódio botou a nu a tortura e a estrutura da dita-

dura radical, que até então era difícil ser mostrada. Os 

porões da ditadura foram expostos.

Desde então até hoje o aniversário de sua morte é um dia para 

olhar para trás. Dia de relembrar os anos de chumbo”.9

A equipe da revista IMPRENSA buscou traçar as opiniões dos amigos de 

longas datas do jornalista e Mino Carta foi um exemplo. Ele afirma na reporta-

gem que Herzog transformou-se em um emblema da contradição que havia den-

tro das Forças Armadas e ao mesmo tempo demonstrou que havia condições no 

país para gerar uma esperança que ao seu ver perdeu-se por completo. 

“A mulher que viveu para provar que Vlado foi assassinado”. Este foi o 

título do assunto que retratou as declarações de Clarice Herzog, esposa do 

jornalista. A matéria explica o fato da socióloga não acreditar que Herzog co-

meteu suicídio, mas, sim, foi assassinado.

  IMPRENSA – Ed. 14 p. 22 - outubro de 2000 

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 

56

livro_final.indd   56 5/11/2007   00:03:26



Declarações como as de Paulo Egydio, Paulo Markun, Audálio Dantas, 

Henry Sobel, Pacheco Jordão, Sergio Gomes, entre outros, foram expostas em 

uma cronologia que a revista IMPRENSA fez para ilustrar os últimos aconte-

cimentos. O assunto abordado gerou discussão na mídia e fez deste caso um 

dos que mais geraram manchetes. 

Adolfo Vargas, atual fotógrafo da revista, que acompanhou o caso e fez as 

fotos para a matéria em comemoração aos 25 anos de morte de Herzog, afir-

ma que “fazer este trabalho foi muito importante, porque tem um significado 

político. Foi uma bela reportagem, pois as fotos ilustraram bem o ocorrido”.

Segundo ele, que viveu na época do Golpe Militar, “foi uma barbaridade o 

que cometeram contra o Vlado”.

Em 2007 comemora-se 32 anos de morte de um dos jornalistas que jamais 

deixará de ser lembrado pelos antigos e pela futura geração de jornalistas.
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Capítulo 4 – A cobertura da cobertura

“A REVISTA IMPRENSA possui como diferencial o fato de fazer a cobertura 

da cobertura. Ela mostra os bastidores do jornalismo, quem são as pessoas 

que produzem, escrevem e apuram as notícias no país”, afirma o editor exe-

cutivo, Pedro Venceslau.

Perguntas do tipo: “como a Rede Record conseguiu fazer determinada trans-

missão?”;”como é determinado jornalista na vida pessoal?”; “quais são os tru-

ques para os jornalistas chegarem até as informações?”; “como foi o trabalho 

da mídia na cobertura das eleições?” e “qual a opinião dos jornalistas sobre o 

trabalho de alguns colegas?” podem ser respondidas pela IMPRENSA.

Neste capítulo serão mostradas várias faces do trabalho da cobertura do 

jornalismo. Bastidores, exemplos de matérias envolvendo a área, polêmicas 

nas páginas da publicação, a abertura e arquivamento do Conselho Federal 

de Jornalismo, a discussão da objetividade e imparcialidade nos meios de 

comunicação, além do trabalho do programa “IMPRENSA na TV” e “Troféu 
Mulher IMPRENSA aparecem a seguir.

Os bastidores da IMPRENSA 

Falar sobre os profissionais de imprensa e fazer a cobertura dos fatos que 

acontecem no meio jornalístico, pode até parecer fácil. Porém, fazer este tipo 

de trabalho requer os mesmos esforços, cuidados, aborrecimentos e táticas 

dos colegas das demais publicações. A cobertura do “fazer jornalismo” exige 

tanto suor quanto de quem cobre uma revista sobre qualquer outro assunto, 

seja ele esportes, ciência etc.

Desta forma, mostrar como a imprensa realiza suas funções implica em 

um exercício jornalístico. Entrevistas, fotos, colunas, matérias, grandes repor-

tagens, todos são feitos com o foco no mundo da imprensa. A seguir se-

rão relatadas algumas curiosidades, problemas e desafios dos bastidores da  

IMPRENSA.
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Entrevistando entrevistadores

No exercício da entrevista, existe um trabalho cuidadoso para se conseguir 

um bom entrevistado, respostas valiosas e um texto envolvente; isto também 

vale para a IMPRENSA.

O primeiro passo é agendar o encontro. A partir deste momento, as dificul-

dades começam a aparecer. O primeiro problema em questão é a demora para 

marcar as datas das entrevistas. Afinal, falar com jornalistas pode ser algo re-

almente complicado, ao se constatar que as agendas destes profissionais estão 

cada dia mais apertadas. 

Além disso, para qualquer repórter é necessário habilidade para obter in-

formações importantes, ainda mais quando a personalidade entrevistada é um 

jornalista com todo o conhecimento sobre a captação de dados.

Pedro Venceslau, que já fez inúmeras entrevistas na revista IMPRENSA, 

com os mais diferentes tipos de jornalistas, diz que é necessário começar bem 

uma conversa, tratando de assuntos agradáveis. Um exemplo: se o entrevista-

do gosta de teatro, o papo pode ser iniciado falando sobre este assunto mais 

leve, sobre a relação da pessoa com este segmento, até chegar nas perguntas 

mais complicadas. “Eu procuro deixar as questões mais delicadas e poten-

cialmente explosivas para o final, porque no caso da pessoa ficar nervosa, já 

tenho garantido o resto do trabalho” explica o editor.

Ele lembra de uma conversa tensa realizada com Tereza Cruvinel, atual 

presidente da TV Brasil, em que, ao fazer uma pergunta da qual a jornalista 

não gostou, esta levantou no meio dos questionamentos e quase foi embora; 

porém, recuou e terminou o trabalho. Casos como este podem acontecer, 

ainda mais ao se tratar de temas polêmicos.

Outras duas entrevistas difíceis na carreira de Venceslau foram com o Wil-

liam Waack, que se irritou com algumas perguntas e a outra com Franklin Mar-

tins, “que é uma figura complicada de ser entrevistada”, confessa o editor.

Este tipo de trabalho também reserva surpresas. Algumas vezes o jornalis-

ta acredita que uma determinada entrevista será complicada, mas a pessoa o 

surpreende e faz o papo fluir bem. Um caso citado por Venceslau foi uma en-

trevista com o ex-ministro Zé Dirceu, que possibilitou uma excelente conversa, 

deixando Venceslau bastante à vontade para realizar as perguntas. “Dirceu 
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falou mais do que o esperado”.

Porém, não adianta somente entrevistar; “a edição também é uma arte, e o 

profissional necessita de um senso de síntese bem apurado para não tornar o 

texto chato e longo para o leitor”, lembra Venceslau. Uma entrevista de longa 

duração pode ser resumida a um pequeno espaço da revista e é neste momen-

to que entra o poder de concisão do repórter. 

Após conseguir as respostas e selecionar o conteúdo que será utilizado, a 

preocupação com a forma se torna essencial. “O texto tem que ser agradável. 

O abre da entrevista precisa ser ‘saboroso’ para chamar a atenção de quem lê”, 

aconselha Pedro Venceslau.

Nas lentes da IMPRENSA

As lentes da IMPRENSA sempre buscaram flashs diferentes das demais 

publicações. O foco é fotografar o jornalista, mas nem sempre essa tarefa é fá-

cil. Adolfo Vargas, afirma que é difícil fazer imagens de jornalistas em momen-

tos de entrevistas que são, em muitos casos, os únicos instantes disponíveis 

para realizar o trabalho.

“Quando você vai tirar a foto de alguém durante uma entrevista é mais 

complicado, porque a pessoa nunca olha para você; sempre olha para o entre-

vistador, o que dificulta a foto”, se preocupa Vargas.

Muitos entrevistados podem render capas, devido ao conteúdo das decla-

rações, mas para isso é necessário que seja feita uma ótima imagem.

Para Vargas, “a foto de capa necessita de um olhar firme para a lente ob-

jetiva”. Se o entrevistado não possui tempo, o fotógrafo faz o possível para 

pegar ao menos um perfil favorável ou um bom momento da pessoa. Também 

é  necessário pensar rapidamente como ficará melhor a foto, observar o perso-

nagem e adequar a iluminação, independente do local onde esteja. 

Como as fotos são feitas em qualquer lugar e muito raramente em estú-

dio, o fotógrafo precisa encontrar depressa a forma de conseguir a imagem 

desejada.”É diferente da foto de anúncio tirada em estúdio, com a iluminação 

correta”, afirma Vargas, que trabalhou durante muito tempo e ainda trabalha 

com anúncios, além do fotojornalismo.

 Outra questão que complica mais o trabalho de um fotojornalista é a im-
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previsibilidade desta área e  não poderia ser diferente na IMPRENSA. 

Em alguns casos as fotos são marcadas em cima da hora, devido à neces-

sidade da publicação, ao surgimento de eventos e à disponibilidade de alguns 

entrevistados. “No jornalismo não existe planejamento; você não pode falhar, 

tem que estar à disposição”, ressalta Vargas, que admite estar acostumado  

trabalhar sobre pressão.

Geralmente as fotos são marcadas com um pouco de antecedência; porém, 

ele sempre está alerta caso haja o surgimento de um novo trabalho. Afinal, a 

foto no jornalismo requer agilidade, do contrário pode ser perdida. Se surgir 

uma entrevista exclusiva neste momento, o fotógrafo precisará correr atrás do 

entrevistado junto com o repórter.

Alguns eventos aparecem de surpresa e é preciso agir rápido. Vargas lem-

bra que certa vez foi chamado para um evento em cima da hora no “Bar Brah-

ma”. Ele estava um pouco longe do local, mas teve uma idéia para facilitar a 

realização do trabalho: escalou sua esposa Evandra Vargas, que faz alguns 

“freelas” para a revista, para ir até lá cobrir, já que ela estava mais perto do 

local no exato momento e não haveria risco de perder a foto.

É “tudo culpa” do Ziraldo

Tão Gomes, 68 anos, também passou por algumas situações inusitadas 

enquanto foi diretor de redação.

Reportagens marcantes não faltaram em sua trajetória. Na matéria com o 

Ziraldo - em que ele lembrava de seus tempos de diretor da Funarte (fundação 

do governo que promove estudos, pesquisas, serviços e apresentações artísti-

cas) - ele chamava uma madame ligada à cultura paulistana de “filha da puta”. 

A frase foi dita com tanta ênfase que Tão Gomes decidiu publicá-la. “A tal 

madame entrou com processo de injúria contra o Ziraldo e para mim ela disse 

que não adiantaria me processar e muito menos processar a revista, pois não 

tínhamos onde cair mortos - e era verdade”. 

No depoimento, o jornalista tentou fazer com que o juiz visse que o trata-

mento “filho da puta” poderia até ser considerado um elogio. O juiz pediu um 

exemplo. E Tão disse:
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– Por exemplo, se alguém disser “esse filho da puta” do Itamar é um cra-

que (era o governo do Itamar). O juiz não foi na sua conversa e “tacou” 50 mil 

reais de multa no Ziraldo. “Como cabia recurso - e no Brasil os procedimentos 

judiciários demoram décadas-, creio que a ação continua a correr”.

Matérias com outro foco

Enquanto toda a mídia revela o que acontece sobre determinado assunto, a 

IMPRENSA mostra como os jornalistas fizeram a cobertura disso. Um caso 

recente foi o acidente do Boeing 737-800 da GOL, em setembro de 2006. A 

mídia buscou todos os detalhes do ocorrido, enquanto que a IMPRENSA en-

controu histórias impressionantes do trabalho jornalístico. 

A matéria “Trilha da Tragédia”, revela a incrível história do repórter da TV 

Record, Raul Dias Filho e do cinegrafista Ricardo Bonifácio, representantes 

da única equipe de TV que alcançou por terra o local da tragédia. A dupla se 

aventurou na mata fechada e conseguiu chegar junto com um grupo de índios 

(que conheciam bem o local), até o ponto onde ocorreu o acidente.

O lado humano na cobertura dos profissionais também foi destacado e as 

emoções que envolvem esta área, como segue no trecho da matéria:

“o jornalista conta que chorou durante a gravação. ‘Você 

olhar todas aquelas coisas, o local da queda ... Imaginar 

que morreram 154 pessoas. Além disso, estávamos exaus-

tos, dormindo no máximo cinco horas por noite. Eu havia 

falado com o irmão de uma das vítimas pelo telefone ... 

Foi realmente uma matéria que trouxe nossas emoções à 

flor da pele’” 1, emociona-se Raul.

Este é um exemplo da maneira como a revista cobre os fatos que “mexem” 

com a imprensa.

1 IMPRENSA p. 43. ed. 218 – novembro de 2006
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A vida de um correspondente 

A vida de um correspondente internacional não é nada fácil. Quem acom-

panha as transmissões do conforto de sua casa, nem imagina as dificuldades 

e o perigo que os jornalistas enfrentam no exercício de suas funções. Mostrar 

esta realidade é a tarefa da revista IMPRENSA.

Na matéria de capa “Histórias do Front”, da edição 216, de setembro de 

2006, o trabalho do jornalista Marcos Losekann, correspondente em Jerusa-

lém da TV Globo, na época, foi apresentado para os leitores. Após ter feito 

um curso de sobrevivência em áreas de risco, o repórter foi para Jerusalém no 

ano de 1999, cobrir os conflitos no Oriente Médio. A matéria relatava como 

era sua rotina e seu trabalho com o “kit correspondente” com laptop, câmera, 

cabos, microfones, bateria, tripé e fitas. Afinal, Losekann exercia diversos pa-

péis de uma só vez, atuou como: cinegrafista, repórter, produtor e o que mais 

era necessário. Alguns sustos ocorridos durante o trabalho no Oriente Médio 

também foram relatados na matéria. O que o telespectador nem sonha que 

tenha acontecido, aparece nas páginas da revista.

Abaixo há o testemunho de Losekann que fez parte da matéria de IM-
PRENSA:

“enquanto gravava as últimas passagens, começaram a 

pipocar balas no chão. Era um helicóptero Apache que 

disparava contra o campo de refugiados. ‘Me escondi de-

baixo de uma laje – parte de ruínas de uma casa anterior-

mente alvejada por tanques israelenses. Recuperado do 

susto fui gravar nova passagem’. Na nova tentativa, sur-

ge um tanque atirando. ‘Foi um sufoco, mas com tempo 

aprendi onde me posicionar durante um tiroteio. Graças 

a Deus, nunca sofri um arranhão”.2

 

Por fim, matérias como a cobertura do acidente da GOL e dos conflitos do 

Oriente Médio contam muito mais histórias do que a televisão mostrou.

2 IMPRENSA. p.31. ed. 216 - setembro de 2006
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Polêmica nas páginas da IMPRENSA

A revista IMPRENSA, além de fazer a cobertura da cobertura, também 

dá espaço para que os jornalistas possam expressar suas opiniões, sejam em 

entrevistas, declarações ou colunas. Afinal, a liberdade de imprensa é uma das 

bandeiras da revista e o debate de temas polêmicos é permitido.

Uma discussão envolvendo dois jornalistas da grande imprensa foi parar 

nas páginas da publicação como será visto a seguir:

Fernando Jorge3, jornalista, escritor e colunista da revista IMPRENSA, 

está sempre atento às informações. Ele acompanha minuciosamente o traba-

lho da imprensa brasileira e sua história é um tanto polêmica, pois mantém 

uma “guerra” contra os jornalistas Diogo Mainardi e Paulo Francis.

Ele revela que vai lançar um livro contra o jornalista da Revista Veja, Diogo 

Mainardi, e diz que já possui uma rica documentação. Diariamente Fernando 

tem o costume de anotar todos os textos de Mainardi para que possa usá-los 

como base para a produção do livro que se chamará “O pistoleiro Diogo Mai-

nardi”. Segundo Fernando, no livro serão abordadas todas as gafes que Diogo 

comete.

“Seu vocabulário é muito pobre. Já li todos os livros dele e estou anotando 

os erros de português, as besteiras e difamações que ele comete. O Diogo 

quer imitar o Paulo Francis, pois quer achincalhar com a honra das pessoas; já 

publiquei três artigos contra ele na revista IMPRENSA”, ressalta o jornalista, 

afirmando que Mainardi é um clone de Paulo Francis.

 Em contrapartida, em uma entrevista concedida para a IMPRENSA, Mai-

nardi pede a expulsão de Fernando Jorge da revista. Acompanhe o trecho 

reproduzido na publicação:

“IMPRENSA: você leu o livro ‘Vida e obra do plagiário Pau-

lo Francis’, de Fernando Jorge, que é nosso colunista?”.

Mainardi: Minha nossa...que bobagem enorme. É um li-

3 Fernando Jorge foi diretor da Divisão Técnica de Biblioteca da Assembléia Legislativa de São Paulo, autor de vários livros, 
como “As lutas, a glória e o martírio de Santos Dumont”; com este livro, já assinou contrato para ser feito um filme nos 
EUA baseado nesta obra. Os produtores serão os mesmos de: Romeo e Juliet (1996) e Moulin Rouge (2001). Atualmente é 
colunista da revista IMPRENSA e de uma rede de 40 jornais. Atua, semanalmente, em programas de rádio e televisão.
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vro mal escrito, mal argumentado, um livro porco. De 

uma estupidez atroz. Tirem este cara da revista. Não é 

assim que se desmonta um Paulo Francis.”4

No livro “Vida e obra do plagiário Paulo Francis – o mergulho da ignorân-

cia no poço da estupidez” -, que já vendeu mais de 60 mil exemplares e a 10a 

edição está sendo produzida – Fernando Jorge afirma que pode provar, docu-

mentalmente, que Francis, era “plagiário, ladrão literário, racista, mau caráter 

e péssimo jornalista”. Por causa desta publicação, Mainardi resolveu pedir a 

expulsão do jornalista da revista IMPRENSA. 

A seguir um trecho publicado na IMPRENSA de agosto de 2006, na qual, 

Fernando Jorge ataca Paulo Francis:

“Francis era o pior jornalista do Brasil. Além de achinca-

lhar a honra das pessoas e de escrever mal como o Diogo 

Mainardi, esse apedeuta agia à maneira de um flibusteiro 

da nossa imprensa, pois se apoderava, plagiário costumaz, 

das frases de Lênis, Dostoiewski, John Donne, Oscar Wil-

de, Shakespeare, De Gaulle, Albert Einstein, Winston 

Churchill, James Baldwin, La Rochefoucauld, Machado de 

Assis, Sérgio Porto, etc.

Centenas de informações falsas ou suspeitas aparecem 

nos seus textos caóticos, ao lado de erros ‘fedentinosos’ 

no campo da gramática, literatura, sociologia, história e 

artes plásticas [...] 

Os cabeludos erros de português do Paulo Francis [...] fra-

ses abstrusas, desconexas, multiplicam-se nos textos do 

venenoso artrópode defunto. Diversas vezes ele colocava 

o objeto direto, embora o verbo exigisse objeto indireto. 

Não sabia separar o verbo do sujeito, como acontece agora 

com os apedeutas Diogo Mainardi e Paulo Coelho.

O senhor Paulo Francis escrevia mal, plagiava sobretudo 
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citações e idéias, errava feio nas ostentações de sua pseu-

do-cultura. E o mais grave de todos os pecados: não tinha 

compromisso algum com a exatidão dos fatos, ou respeito 

pela honra e dignidade alheias’’.5

Tudo que ele escreveu contra Paulo Francis até agora não foi contestado, 

ninguém o desmentiu. Em fevereiro de 1997, Paulo Francis morreu aos 66 anos 

em decorrência de infarto em seu apartamento em Nova York. 

O colunista está convicto que lançará seu livro contra o jornalista da Veja. 

“Vou provar que os livros dele estão repletos de disparates e cheio de erros de 

português. Eu quero brigar com ele. Gostaria de enfrentá-lo cara-a-cara, em 

um programa de rádio ou televisão”.

Acompanhe um trecho retirado de sua coluna, em que ataca Mainardi:

“o último desastre literário de Diogo Mainardi, o livro `A 

tapas e pontapés’, está repleto de cacófatos e exibe uma 

impressionante pobreza de vocabulário. Admirem este ca-

cófato da página 99: ‘... uma maneira dissimulada...’

É, o Diogo quer mamar, como os gêmeos Rômulo e Remo, 

fundadores de Roma, que segundo a lenda foram ama-

mentados por uma loba...

Além disso, ele não tem fôlego para escrever; o seu fôlego 

é curto e seu estilo é asmático, sofre de falta de caráter. 

Vários trechos dos comentários do Mainardi se assemelha 

à linguagem dos telegramas bem sucintos, como este da 

página 66: `dou um conselho ao Lula. Pare de beber em 

público. O álcool é o pior problema do Brasil. Pior que o da 

fome. Pior do que o desemprego.Pior do que a criminali-

dade. Pior do que a saúde pública. Porque ele agrava todos 

os outros problemas´.

Oito frases curtas, uma atrás da outra! Todas dignas de 

se transformar uma única frase, mas repito, o estilo do 
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Mainardi é asmático”..6

Fernando Jorge dispõe de uma coleção de livros de autoria de Mainardi e 

todos eles estão legivelmente rasurados. O colunista da IMPRENSA sempre 

identifica algum erro cometido por Diogo. “Eu gosto de esculhambar e não me 

impressiona que um ‘fulano’ como ele seja um colunista da revista de maior 

tiragem do país; isto não representa nada. Eu nunca ataquei a honra das pes-

soas e sim o trabalho realizado por eles”, afirma.

Ele diz que recebe muitas cartas e e-mails de leitores comentando sobre os 

temas que ele desenvolve.

“Como eu sou um leitor atento das matérias de Mainardi pude chegar a uma 

conclusão: ele só recebe cartas dos leitores quando ataca o Lula, pois 90% dos 

textos que ele produz são de ataques ao PT (Partido dos Trabalhadores) e ao 

Lula”. 

O jornalista conclui dizendo que não tem medo de processo, pois tem como 

provar tudo que o diz e que publica.

Objetividade e imparcialidade. Isso existe?

Muitos dos veículos que estão no mercado editorial brasileiro apostam em 

um jornalismo de imparcialidade, porém este é um fato polêmico que sempre 

gera discussão e, para não ficar de fora, IMPRENSA sempre bateu na tecla ao 

longo destas duas décadas e vem discutindo este tema.  

Em depoimento dado, ao Portal IMPRENSA, na “Seção Focas”, de 27 de 

outubro de 2005, Pedro Venceslau afirma que “não existe neutralidade no Jor-

nalismo. Os veículos têm posições, isso é legítimo desde que essas posições; 

fiquem claras e os veículos deixem claro que estão posicionando-se. Quem se 

diz neutro ou imparcial é hipócrita”. 

 “A objetividade e a imparcialidade são cada vez mais 

insuficientes à sobrevivência de um jornal ou meio de co-
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municação. Talvez provocado pelo exagero da utilização 

desses recursos ou baseado no fato de que o jornalismo 

tenha mais que ver com o reconhecimento e confiança 

dos leitores em relação a ‘seus’ veículos. O ideal é que o 

veículo seja, de alguma forma, útil para o público. Mos-

trar que um jornal é útil pode ser uma tarefa mais difícil 

do que aparenta. Alcançar essa intimidade e mesmo a fi-

delidade dos leitores por meio exclusivo da objetividade 

e imparcialidade parece, de modo crescente, ineficaz. O 

samba “Notícia de Jornal”, de Luís Reis e Haroldo Barbo-

sa, gravado por Chico Buarque, mostra parte disto”.

“Notícia de Jornal” 

(Luís Reis - Haroldo Barbosa)

Tentou contra a existência do humilde barracão

Joana de tal, por causa de um tal João

Depois de medicada, retirou-se pro seu lar

Aí a notícia carece de exatidão

O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou

Joana é mais uma mulata triste que errou

Errou na dose

Errou no amor 

Joana errou de João

Ninguém notou 

Ninguém morou 

Na dor que era o seu mal

A dor da gente não sai no jornal.7 

Diversos veículos de comunicação adotaram a idéia de se manterem neu-

tros em determinados aspectos, por questões éticas e editorias. Segundo o 
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jornalista Jaime Silva7 “praticar jornalismo imparcial no Brasil há tempos virou 

utopia”. E Paulo Patarra, criador da revista Realidade, em depoimento para o 

jornal da ABI concorda com esta declaração e ainda ressalta que: “jornalismo é 

transgressão. E jornalista não é neutro. Isso é bobagem. Ninguém é neutro”.

Aberta a discussão

A revista IMPRENSA em 2004 publicou uma matéria de oito páginas, na 

que abordou a “suposta” abertura do Conselho Federal de Jornalismo, mas 

este assunto foi tema de discussão e polêmica há algum tempo, quando, em 

1985, o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Gabriel Romeiro, 

começou o debate na categoria sobre a criação de um Conselho nos moldes da 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para fiscalizar a profissão.

“Em 2004, o Congresso Nacional decreta através do Art.1o 

§ 1o: O CFJ e os CRJ têm como atribuição orientar, disci-

plinar e fiscalizar o exercício da profissão de jornalista e 

da atividade de jornalismo, zelar pela fiel observância dos 

princípios de ética e disciplina da classe em todo o territó-

rio nacional, bem assim pugnar pelo direito à livre infor-

mação plural e pelo aperfeiçoamento do jornalismo”.8 

Na matéria publicada pela IMPRENSA é mostrado de um lado, a opinião 

da ABI e de outro a FENAJ,(Federação Nacional dos Jornalistas) ambas com 

opiniões diferentes, quando a questão é o Conselho.

O presidente da FENAJ, Sergio Murillo de Andrade, que assumiu o cargo 

na época em que havia fogo cruzado sobre do Projeto, afirma que, “diante das 

críticas da mídia, de organizações de jornalistas e figuras de proa da imprensa 

nacional, os veículos de comunicação fazem campanha sistemática contra a 

organização da categoria.”

7 Jornalista formado em 1989, pela Universidade Braz Cubas, com pós-graduação em Marketing Político e Propaganda 
Eleitoral pela USP.
8 IMPRENSA. p.17. ed. 194 - setembro de 2004
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Para ele, a ABI se colocou ao lado das empresas de comunicação e se 

ausentou da base dos jornalistas, sendo que em 1985, a entidade foi contra o 

Código de Ética para os jornalistas.

Rebatendo as críticas, o presidente da ABI, Maurício Azêdo, diz no mesmo 

tom que a “entidade não tem a pretensão de representar a categoria, mas o 

pensamento e a idéia de imprensa desde 1908. Nossa causa é a liberdade de 

expressão, a liberdade de imprensa.” 

“Acho que a principal tática nesse caso é ampliar o apoio 

social ao projeto. Preste atenção no verbo: ampliar. Por-

que diversas organizações sociais já manifestaram apoio 

ao projeto, como é o caso da OAB. Todas olimpicamente 

ignoradas pela mídia. O CFJ é, ou será, um órgão fiscaliza-

dor do exercício regular da profissão. Mas, à medida que 

elege como principal missão zelar pela aplicação do Có-

digo de Ética dos jornalistas, transforma-se também em 

um instrumento para assegurar a responsabilidade social 

da mídia. E isso interessa à sociedade. Por isso, deve estar 

no centro da nossa estratégia, neste segundo momento da 

guerra do CFJ, consolidar e ampliar o apoio social à consti-

tuição de um Conselho Federal para os jornalistas”.9

O fato é que este projeto só ficou no “burburinho”, mas não prosseguiu e, 

em 2004 foi arquivado.

“É válido destacar que o arquivamento do projeto foi uma condição impos-

ta por vários partidos, principalmente dos de oposição, para que as votações 

na Câmara prosseguissem”10 afirma Louise Santos.

Recentemente em entrevista ao Portal IMPRENSA, Sergio Murillo explica 

que é muito agradável ler com freqüência manifestações de diversos setores 

sociais lamentando o arquivamento do projeto, sem qualquer debate público.

9 Texto retirado do site Portal IMPRENSA “Código de Ética em debate: Confira entrevista com Sergio Murillo, presi-
dente da FENAJ”, de Pedro Venceslau. Acesso em: 14.out. 2007 . Encontrado em : http://portalimprensa.uol.com.br/revista/
chamadas/2007/09/12/imprensa14174.shtml
10 Trecho retirado do blog – O Primeiro Contra Maré, “Vetado o Conselho Federal de Jornalismo”. de Louise Santos. Acesso 
em: 31 out.2007. Encontrado em  http://primeirocontramare.blogspot.com/2005/04/vetado-o-conselho-federal-de.html 
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Jaime diz que “por conta do medo de alguns meios de comunicação em 

relação ao projeto que previa a criação do Conselho Federal de Jornalismo, 

muitos profissionais da área começaram a deturpar a idéia, dando a entender 

que a proposta feria a ética e tentava impedir a liberdade de imprensa. Por 

incrível que pareça, até a revista IMPRENSA chegou a embarcar nessa, como 

de criar um órgão para fiscalizar os abusos de alguns jornalistas, Aliás, das 

poucas vezes que li a revista ultimamente, não me lembro de ter visto nada 

referente à fiscalização da mídia”, analisa Jaime.

Cobertura na TV

Como já foi citado anteriormente, o Programa “IMPRENSA na TV” nas-

ceu para ser uma extensão do trabalho da revista no meio televisivo. Após 

muitos anos na TV, o programa é apresentado agora na internet. A seguir mais 

detalhes da cobertura na “telinha”.

A revista IMPRENSA expandiu suas fronteiras e curiosamente, em 1988, 

chegou a televisão. Apresentado por Paulo Markun e Astrid Fontenelle, o pro-

grama “IMPRENSA na TV” foi ao ar pela TV Gazeta e mostrou na estréia uma 

entrevista com Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de S. Paulo.

“O programa surgiu quando a gente decidiu verticalizar o negócio. Para 

tentar aumentar a receita da revista, decidimos lançar o programa”, recor-

da Dante Mattiussi.

Na atração eram abordados assuntos relacionados à comunicação e a equipe 

discutia e levava para o vídeo as entrevistas com os jornalistas. Dante lembra 

que eles queriam fechar um ciclo: revista, TV e rádio. 

“Eu fiquei na revista um ano, mais ou menos, e, saí porque curiosamente, 

não gostei de fazer o programa “IMPRENSA na TV”. Fazia com o Paulo Mar-

kun e éramos dirigidos pelo Dante Mattiussi. Não dava para ser Leila Cordeiro! 

As fotos da época são hilárias”, lembra Astrid.

Foi feito também um programa chamado “IMPRENSA no rádio”, na CBN, 

semanalmente, mas o rádio não dava dinheiro; só despesa. A “IMPRENSA na 
TV” chegou a ser exibida também na TV Record e no canal 21. Carlos Nasci-

mento também teve sua passagem pelo programa.
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Depois de alguns anos fora do ar, em 2001, o jornalista Marco Damiani, 

da revista Isto É Dinheiro, apresentou o programa com uma nova “cara”; a 

atração passou, em 2005, a receber novos apresentadores, mas o propósito 

continuou o mesmo.

Atualmente ela vai ao ar pela ALL TV – primeiro canal de TV na internet 

do Brasil – ,das 14 às 15 horas, com a apresentação de Pedro Venceslau e Thaís 

Naldoni. O objetivo do programa é trazer ao telespectador os bastidores da 

notícia, os furos de reportagem e as dicas aos futuros jornalistas. Com a aná-

lise de um convidado especial, o programa aborda os principais assuntos do 

mundo da comunicação.

“A atração mostra a prática das três plataformas (internet, revista no papel 

e TV na internet). Selecionamos alguns fatos que estão na revista e no Portal, 

e abordamos os temas para discussão. Os internautas podem participar intera-

gindo, ao vivo, conosco”, conclui Pedro Venceslau.

Troféu Mulher IMPRENSA

Para finalizar os exemplos da “cobertura da cobertura”, será mostrada a 

história do Troféu IMPRENSA, uma premiação especial para as mulheres jor-

nalistas.

Idealizado por Thaís Naldoni e Pedro Venceslau, o Troféu Mulher IMPREN-
SA nasceu em 2005, com o objetivo de homenagear as mulheres jornalistas no 

Brasil, e nada melhor do que o dia 8 de março – data em que comemora-se o Dia 

Internacional da Mulher – para fazer esta celebração. 

Segundo Naldoni, em razão da classe feminina estar hoje em maior escala 

nas redações, “a IMPRENSA Editorial criou o único prêmio no Brasil que 

busca reconhecer o trabalho dessas mulheres. Por isso, abrimos a votação 

no Portal IMPRENSA e criamos o primeiro ‘Troféu Mulher IMPRENSA’. 

A votação nos surpreendeu e as vencedoras representavam bem as redações. 

Assim, o prêmio entrou no calendário da empresa”.

Na primeira edição, o número de categorias participantes era de apenas cin-

co: TV, Rádio, Jornal, Revista e Internet. Na edição seguinte, foi ampliado para 

12, para que todos os ramos do jornalismo fossem premiados. Finalmente em 

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 

75

livro_final.indd   75 5/11/2007   00:03:35



2007, a categoria internet foi subdividida e o número de premiações aumentou 

para 13, assim  distribuídas: 

 

âncora de telejornal;•	
repórter de telejornal;•	
comentarista ou colunista de telejornal;•	
âncora de rádio;•	
repórter de rádio;•	
comentarista ou colunista de rádio;•	
colunista de jornal ou revista;•	
repórter de jornal ou revista;•	
assessora de imprensa/empresa;•	
assessora de imprensa/agência de comunicação;•	
diretora ou editora de redação (qualquer mídia);•	
repórter fotográfica de jornal ou revista;•	
melhor jornalista de internet.•	

Na primeira etapa, os internautas podem indicar abertamente o voto para 

suas profissionais preferidas e, na segunda fase, as mais votadas disputam em 

sistema de cédula eletrônica fechada.

 Numa iniciativa da revista IMPRENSA em parceria com a ABERJE e o 

MAXPRESS, o Troféu Mulher IMPRENSA, em 2007, completou sua terceira 

edição. Nomes como Denise Campos de Toledo (comentarista da rádio Jovem 

Pan-AM), Ana Paula Padrão que já é tricampeã (diretora e editora de comu-

nicação - SBT), Patrícia Travassos (repórter de telejornal - SBT), Mirian Leitão 

(comentarista de telejornal - Globo), Adriana de Castro (âncora de telejornal -  

Rede Mulher), Lucia Hippolito (comentarista de rádio - CBN), Ana Paula Paiva 

(repórter fotográfica - Isto É Dinheiro), entre outras, já foram homenageadas.

“Apesar de sermos a maioria na profissão, ainda temos os menores salá-

rios. Mesmo que façamos mais e muitas vezes melhor que os homens nas mes-

mas funções, recebemos menos. Plagiando Marília Gabriela, numa entrevista 

que ela me deu, para um especial do Dia Internacional da Mulher, gostaria de 

ver o mesmo número de mulheres incompetentes em cargos de chefia, quanto 
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existem homens incompetentes nestes cargos”, exclama Thaís.
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colunista Fernando Jorge

Pedro Venceslau,  

editor-executivo
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Capítulo 5 – A imprensa que acompanha a 
IMPRENSA

A REVISTA IMPRENSA foi feita para atender um nicho específico: os profis-

sionais do jornalismo. Portanto, neste capítulo é a vez da imprensa dizer o que 

realmente acha da revista IMPRENSA.

Um fã e sua coleção

Carlos Alberto Soares, jornalista, membro da assessoria de imprensa do Metrô 

de São Paulo, conhece a revista IMPRENSA desde a primeira edição. Porém, pas-

sou a acompanhá-la com maior freqüência no início da década de 90.

Ele recorda que durante a época de faculdade, a publicação teve grande im-

portância em seu aprendizado: “ler a IMPRENSA ajudou muito na formação”.

Carlos conta que compra a revista mensalmente há cerca de oito anos. O 

fã também revela o que mais gosta de ler na publicação: “as entrevistas são 

um ponto forte por serem de alto nível e sempre estarem relacionadas a fatos 

relevantes à imprensa”, destaca Carlos.

Dentre suas preferidas estão as entrevistas concedidas por Paulo Francis à 

IMPRENSA. Ele guarda com carinho um exemplar de uma edição da revista 

do ano de 1993, em que Francis estava na capa e no bate papo principal.

“Por ser um meio de comunicação mais resistente e muitas vezes atempo-

ral, a revista IMPRENSA pode levar seus leitores a guardarem as publica-

ções”, analisa Carlos.

O leitor sempre demonstrou um grande fascínio em colecionar veículos 

impressos antigos, e a publicação dedicada ao jornalismo, não poderia deixar 

de integrar seu acervo. Em sua residência na cidade de São Vicente, São Paulo, 

ele guarda exemplares de diversas épocas do periódico.

Ex-colunista, atual leitor

Carlos Brickmann, 63 anos de idade e 44 de profissão, foi colunista da 
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revista IMPRENSA por vários anos. Ele recorda que acompanhou o início da 

IMPRENSA, assim como todo o meio jornalístico e tempos depois, escreveu 

as colunas “Defenda-se” e “Torpedos de Mel“ para a publicação.

Brickmann comenta que mesmo sem escrever para o periódico atualmente, 

continua acompanhando seu trabalho todos os meses. Ao ser questionado sobre 

o que pensa sobre a revista, ele diz que: “é uma publicação importante, criativa, 

interessante. Foi pioneira em algo que é essencial: o acompanhamento da vida 

da imprensa”, conclui o jornalista que trabalha no Observatório da Imprensa.

Língua afiada

Jaime Silva trabalha como diretor de relações com a imprensa da Prefeitura 

de Guarulhos. Quando a revista IMPRENSA surgiu, ele ainda era estudante 

do curso de Comunicação Social, na Universidade Braz Cubas.

O jornalista ressalta que nos primeiros anos havia gostado bastante da 

publicação, tanto que chegou a assinar a revista no início da década de 90. “A 

linha editorial era interessante e imparcial. Os colunistas eram muito bons e as 

pautas refletiam bem o que acontecia no dia-a-dia de uma redação”.

Porém, depois de um certo período, principalmente em meados da década 

de 90, se distanciou da revista. Mesmo assim, ele percebeu várias mudanças 

na publicação. “A principal delas foi a de sua linha editorial, passando a ficar 

cada vez mais com cara de publicação com fins estritamente comerciais”.  

O motivo que fez Jaime encerrar sua assinatura foi a perda de interesse pelo 

veículo. Ele comenta que a saída de alguns colunistas da publicação, aliado ao 

fato do aspecto comercial ter falado mais alto, fizeram com que ele não visse 

mais a revista como uma publicação diferenciada. 

“A exemplo de outras publicações, cuja principal preocupação é o aspecto 

financeiro, a revista IMPRENSA deixou de dar atenção a temas mais inte-

ressantes e relacionados diretamente aos profissionais da área. A publicação 

deveria fazer uma análise muito mais crítica do comportamento da grande 

imprensa, que, principalmente nos últimos anos, trocou o jornalismo sério por 

matérias visivelmente encomendadas e com fins eleitoreiros”, afirma Jaime.

Por fim, ele acha que o veículo tinha a obrigação de escancarar as escolhas 
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que a mídia faz, como atacar determinados políticos e esquecer de outros 

personagens tão ou mais perversos. “Na prática, a revista jamais deveria servir 

apenas para reverberar tudo o que sai na grande imprensa, sem questionar as 

suas escolhas”.

Como jornalista, ele gostaria que a revista ocupasse um espaço cada vez 

mais ignorado pelos meios de comunicação em nosso país, ou seja, aprofun-

dar matérias que mostrem, de fato, o verdadeiro papel do jornalismo na vida 

das pessoas. “A revista, pelo perfil que diz ter, jamais poderia deixar de desta-

car, de maneira crítica e abrangente, as irresponsabilidades cometidas por 

inúmeros veículos nos últimos anos, sobretudo ao denunciar pessoas, partidos 

políticos e instituições sem qualquer prova”, conclui.

Palavra de “foca”

Márcia Correia da Silva, 22 anos, é estudante de jornalismo da Universi-

dade Metodista de São Paulo. A jovem teve seus primeiros contatos com a 

revista IMPRENSA através de bibliotecas públicas e pelo Curso Repórter do 

Futuro realizado pelo instituto Oboré.

A universitária gosta muito do trabalho do periódico e afirma que seria im-

portante o surgimento de mais veículos com esta proposta. “Hoje no mercado 

editorial faltam revistas sobre a imprensa. São feitas publicações de diversos 

segmentos, menos falando sobre jornalismo”.

Márcia teve um texto de sua autoria publicado nas páginas da IMPRENSA. 

Ela recorda que havia feito uma matéria sobre um programa de rádio de sua 

universidade e quis divulgá-lo. Desta forma, enviou um e-mail para a seção 

“Foca On line”, do Portal IMPRENSA, que publica matérias de estudantes. 

Para surpresa da garota, além de ter sido divulgado no meio virtual, o texto 

também foi parar no meio impresso, na seção “Palavra de Foca”. Com o título 

“Radiojornalismo on line: uma realidade”, sua matéria fez parte da edição 205, 

de setembro de 2005.  

Alguns dos melhores trabalhos de estudantes divulgados no Portal são se-

lecionados para entrarem na revista, foi o que aconteceu no caso de Márcia.

Com relação a seus colegas “focas” ela enfatiza que “a revista ajuda a cons-
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cientizar os universitários sobre a área e dá espaço para debates sobre a profis-

são”. A jovem sente falta da presença do periódico na sala de aula, e revela 

que os professores utilizam diversas revistas como Veja ,Isto É, entre outras, 

mas se esquecem da IMPRENSA. “Eles deveriam dar mais importância para 

a publicação” opina a garota.

Olhos no futuro e na IMPRENSA

Luis Delcides Silva, 31 anos, profissional na área de assessoria de imprensa e 

clipping, cursa o quarto semestre de jornalismo da Universidade Paulista - UNIP. 

Ao observar a postura dos estudantes de jornalismo em geral, comenta que os 

futuros profissionais estão sem estrutura para enfrentar o mercado de trabalho. 

Ele garante que a maioria não tem a dimensão do que irá encontrar lá fora.

Ele afirma que a carreira do jornalismo precisa ser feita com seriedade e in-

felizmente, muitos dos estudantes de hoje não tem o conhecimento necessário 

para exercer a profissão.

Assim, considera a revista IMPRENSA essencial para o aprendizado dos 

novatos, já que ajuda os universitários a conhecerem a área na qual ingressarão 

e as reais dificuldades da carreira. 

Porém, não esquece de falar sobre os jornalistas formados e ressalta que a 

publicação também colabora com o bom trabalho deste nicho, porque através 

da IMPRENSA, o profissional pode adquirir novos conhecimentos e se espe-

lhar em exemplos dos demais profissionais.

 “Para os estudantes é importante para aprender um pouco mais como será 

a vida na área. Para o profissional é bom para conhecer o trabalho dos seus 

colegas, que atuam em outros segmentos do jornalismo”.

Ele assina a revista há um ano e elogia o papel da publicação. Luis consi-

dera interessante o fato do veículo mostrar como é a vida pessoal do jornalista 

e as dificuldades que ele encontra. 

O estudante cita como exemplo uma matéria sobre a repórter Sônia Bridi, 

em que a profissional precisou mudar de país diversas vezes em razão de seu 

trabalho. A matéria relatou que tais mudanças tiveram influência sobre sua 

família, que precisou mudar de endereço junto com ela. 
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Há apenas um problema que Luis destaca na revista IMPRENSA: sua dis-

tribuição. Ele mora no extremo leste de São Paulo e a publicação demora para 

chegar devido à localização de sua residência.

Enquanto isso... na mesma calçada

Épocas distintas, acontecimentos diferentes. Jornalistas avaliam o papel de 

IMPRENSA em uma só narrativa.

Em 15 de abril de 1937, surgia o maior sindicato de categoria do país, o 

Sindicato dos Jornalistas de São Paulo (SJSP), que atualmente mantém 3.500 

sindicalizados ativos e é filiado à Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 

juntamente com a Central Única dos Trabalhadores (CUT).1

A sede do Sindicato está há mais de 20 anos na Rua Rego Freitas, 530, nos 

arredores da Praça da República, em São Paulo. Este é o ponto de encontro 

com Amilton Vieira2, ex-diretor executivo do Sindicato dos Jornalistas para 

um bate papo bem proveitoso.

Curiosamente, 11 casas acima, na mesma calçada fica a redação da revista 

IMPRENSA. Durante uma hora e meia, no auditório Vladimir Herzog, o en-

trevistado esteve pronto a contar um pouco do que sabe sobre a história da 

revista IMPRENSA e assuntos relacionados a ela.

Amilton afirma que o fato do jornalista em si ser a pauta da revista  

IMPRENSA é algo bem interessante. Porém, ele declara que é necessário fazer 

um melhor balanço entre o show e a realidade, ou seja, mostrar a “dureza” da 

profissão em vez de apenas relatar o lado “luxuoso” da área. “É necessário que 

o periódico pare de falar dos jornalistas ‘estrelas’ e fale mais dos jornalistas 

comuns”.

Também ressalta que falta aprofundamento no tratamento de algumas 

questões referentes ao jornalismo. Para ele não adianta somente comentar 

como as matérias são feitas, é preciso que haja uma discussão sobre os 

1 Dados fornecidos pela Diretoria do Sindicato.
2 Amilton Vieira assumiu a diretoria executiva do Sindicato dos Jornalistas em 1993 e permaneceu até 2006 como secre-
tário geral e atualmente é membro do Conselho Sindical no Ministério do Trabalho, onde representa a FENAJ e o Sindicato. 
Em 1985 trabalhou na Editora Globo como editor de fotografia na revista Globo Rural onde ficou 22 anos nesta função.
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desvios éticos da própria mídia.

Ainda no Sindicato ...

Dois jornalistas que passaram pela presidência do Sindicato dos Jornalistas 

de São Paulo fazem suas análises sobre a atuação da revista no mercado edito-

rial brasileiro e explicam os acertos e erros da publicação.

Frederico Ghedini3 ou Fred, como é conhecido, cita como características 

importantes no periódico: o esforço para cobrir a diversidade existente no 

meio impresso da mídia brasileira, a preocupação com os estudantes de jor-

nalismo e a vivacidade das pautas. 

Com relação ao trabalho focado nos universitários de jornalismo ele de-

clara: “a revista tem um papel fundamental na vida destes jovens, pois abre 

a possibilidade de uma primeira aproximação com o mundo do jornalismo 

profissional. Um bom exemplo para quem está começando a carreira”.

Quanto a verdadeira contribuição do veículo no meio jornalístico, ele opina:  

“a revista dá sua contribuição na luta pela liberdade de imprensa; porém, falta 

debater com maior profundidade os limites dessa própria liberdade, vendida 

pelo meio, principalmente pelas empresas de comunicação. Acho que a publi-

cação poderia ser mais provocativa, no bom sentido. Ousar mais no questiona-

mento ao status da imprensa brasileira”.

Já Everaldo Gouveia, presidiu o Sindicato em 1993. Na época que IMPREN-
SA surgiu ele era repórter do Diário Popular (hoje Diário de S. Paulo). Gouveia 

recorda que foi interessante a chegada de uma publicação disposta a abordar 

assuntos relativos à atividade jornalística.

Segundo o ex-presidente, quando lançada, os holofotes da mídia se vol-

taram para a revista IMPRENSA. Houve uma grande repercussão junto aos 

profissionais e estudantes de comunicação. 

“Com o passar dos anos, devido a modernização e a chegada das novas 

3 Frederico Ghedini foi presidente do Sindicato de abril de 2000 a abril de 2006 (duas gestões, de três anos cada). É 
bacharel em jornalismo (1979) e mestre em educação pela USP (1997) .Sua carreira começou na Agência Folha, atuando 
posteriormente em diversos veículos e comunicação da grande imprensa. Atualmente, escreve livros e realiza outros 
trabalhos como jornalista.
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tecnologias, IMPRENSA mudou significativamente e com isso, contribuiu na 

ampliação do leque nos assuntos abordados.”

Contudo, Gouveia acredita que houve uma perda da qualidade pela pas-

teurização do noticiário e um enfoque muito grande na oferta de prestação de 

serviço no lugar de informação de qualidade.

A IMPRENSA de olho na imprensa - Os 20 anos da revista IMPRENSA 

85

livro_final.indd   85 5/11/2007   00:03:50



Amilton Vieira, ex-diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo
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Capítulo 6 – Histórias de coleguinhas

EM 20 ANOS inúmeros jornalistas deixaram seu registro nas páginas da se-

ção mais querida da revista. A “Coleguinhas” visa mostrar o dia-a-dia dos 

profissionais no mercado da comunicação e já divulgou a rotina de trabalho 

de Joyce Pascowitch, Milton Rocha Filho, o Miltinho de O Globo, Jô Soares, 

Lilian Witte Fibe, Amaury Jr. e outros não tão conhecidos do grande público.

A seguir este capítulo mostra histórias de alguns “coleguinhas” que de 

alguma forma fizeram ou fazem parte da trajetória da revista IMPRENSA.

IMPRENSA aos olhos de um garoto
 

Gerson Sintoni, 42 anos, jornalista, tem boas lembranças do tempo que 

trabalhou na revista IMPRENSA. Na época, 1987, ele tinha apenas 22 anos e 

ainda cursava a faculdade de jornalismo na PUC – SP.  

Seu professor Gabriel Priolli, editor da revista, chamou-o para trabalhar na 

publicação. Ele recorda que estar ao lado de grandes nomes do jornalismo foi 

algo muito importante em seu aprendizado. 

Na pequena redação da Rua Padre Chico, Gerson teve um caixote como 

mesa para colocar sua máquina de escrever. A sede era pequena, precária; 

porém, o fato de estar aprendendo todos os dias com jornalistas famosos era 

algo único para Gerson.

Ele comenta que  ficava impressionado ao ver a habilidade dos jornalistas 

mais experientes, como Paulo Markun e Gabriel Priolli. A rapidez e a forma 

brilhante de escrever eram características que o garoto admirava. 

Gerson lembra que tanto ele como seu colega Heitor Ferraz, na época também 

estudante, demoravam bastante tempo para escrever uma nota de dez linhas, di-

ficuldade normal de um foca no início da carreira, enquanto um jornalista como 

o Markun escrevia uma matéria de várias páginas em menos de uma hora. 

O garoto então se perguntava: “quando eu vou escrever como esses ca-

ras?”. Com o tempo ele entendeu que é a prática que torna o profissional mais 

eficiente.

 Gerson e Heitor, os “focas”,- como são chamados na área -, empenhavam-
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se ao máximo para mostrar um bom trabalho na frente dos “cobras” que eram 

seus mestres. Os garotos faziam de tudo para não errar, pois sabiam que as 

falhas geravam muitas “piadinhas” por parte dos demais integrantes.

“Eles tiravam muito sarro da gente, brincavam muito; às vezes escrevíamos 

alguma besteira e era uma semana de sacanagem. Mas isto, ao mesmo tempo, 

representou um super treino e aprendizado”, lembra o repórter iniciante, que 

anos depois se tornaria editor executivo da publicação.

Uma história que se tornou marcante para Gerson foi a escolha de um tí-

tulo para uma nota escrita por Markun. Ele lembra que todos na IMPRENSA 

gostavam de fazer “títulos geniais” para os textos e certa vez, quando Markun 

passava ao lado do “caixote” onde o garoto sentava, falou:

 – Quero ver se você é bom mesmo; faz um título pra essa nota, e deu-lhe 

o papel nas mãos.

O texto falava sobre o Právida, um jornal russo que estava mal financeira-

mente e havia sido socorrido por uma empresa capitalista.

O “foca” então teve uma idéia genial e entregou o papel com o seguinte 

título: “Operação Capitalista tira Právida do Vermelho”, relacionando o ver-

melho do comunismo com o problema financeiro.

Markun adorou a “sacada” e exclamou em tom de brincadeira.

– Olha, não é que o cara sabe fazer título?

Histórias como esta fizeram Sintoni amadurecer e se tornar um verdadei-

ro jornalista. Hoje, ele continua na profissão e guarda os ensinamentos da  

IMPRENSA.

A “coleguinha” Astrid Fontenelle

Quando Astrid Fontenelle chegou à redação da revista IMPRENSA, em 1987, 

ainda era estudante de jornalismo, porém havia tido uma experiência profissio-

nal na Gazeta. A novata repórter ainda não tinha a fama que possui atualmente, 

mas a personalidade irreverente que a tornou famosa já chamava atenção.

No mesmo instante em que chegou na publicação, percebeu que só havia 

“feras” no local e logo quis mostrar que já era uma “foca treinada”, lembra ela. 

Mesmo com a grande responsabilidade de integrar a equipe da revista  
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IMPRENSA, com profissionais experientes, ela tratou de arrumar seu “canti-

nho” e ficou responsável pela seção “Coleguinhas”.

Gerson Sintoni, seu colega de redação na época, recorda que Astrid Fonte-

nelle na redação era igual a da frente das câmeras, uma pessoa comunicativa e 

carismática. “Tais características ajudavam a repórter a conseguir boas fontes 

e valiosas informações, o que talvez um profissional um pouco mais tímido 

não conseguisse”, comenta.

Durante o tempo em que escreveu para a seção, ela revelou o “coleguinha” 

José Simão, também conhecido como “macaco Simão”, que estava começan-

do na Folha de S.Paulo. Ela afirma que na primeira vez em que leu uma coluna 

dele, levou a idéia de falar sobre isso para a redação. 

A IMPRENSA foi a primeira revista que entrevistou o “macaco”, trabalho 

que ajudou a estabelecer a amizade dos dois profissionais até hoje. “Ficamos 

melhores amigos para sempre por causa da revista IMPRENSA”, lembra a 

bem humorada-jornalista.

Jornalisticamente falando, foi uma boa “sacada”!

Gabriel Priolli, 54 anos, atualmente, coordenador do Núcleo de Eventos e Co-

municação da Fundação Padre Anchieta - TV Cultura, é um dos nossos “colegui-

nhas” porque contribuiu com seu talento jornalístico para a evolução da revista.

Amigos há 37 anos, Priolli e Markun - que fizeram cursinho na mesma 

época - já trabalharam várias vezes juntos. Paulo Markun foi seu chefe pela 

primeira vez em 1975, na TV Cultura. 

Em 1987, quando Priolli saiu da TV Gazeta, o jornalista sabia que Dante, 

Sinval e Canabarro estavam montando a revista IMPRENSA. “Eu fiquei dis-

ponível no mercado nesta época, eles precisavam de um editor-chefe e Mar-

kun me convidou para assumir a função de organizar o fluxo de produção e 

fechamento da revista”.

Quando Gabriel começou a trabalhar, a primeira edição estava rodando e 

ele já participou do processo de discussão da pauta para o segundo número. 

Ele lembra que foi fascinante trabalhar desta forma, pois conseguiram sair 

praticamente de uma aventura e estruturar em pouco tempo uma revista.
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Priolli ficou na IMPRENSA por quatro anos, primeiramente como editor 

executivo, depois passou a ser diretor de redação, e logo mais diretor editorial 

da editora Feeling , responsável pela IMPRENSA.

“Foi a maior moleza fazer a revista IMPRENSA, já que todos esperavam 

e ela era necessária. Quando você faz algo necessário, tudo facilita. Nós tí-

nhamos acesso a qualquer patrão da imprensa brasileira”.

A linha de raciocínio era a seguinte: eles são jornalistas, gostam, valorizam 

o jornalismo e acham importante, querem desenvolver, aperfeiçoar e contri-

buir para isso como jornalistas.

“Esta expectativa facilitou nosso trânsito. A gente era visto como revista 

de mercado, um meio-mensagem do jornalismo, no papel com a imprensa”, 

recorda o jornalista.

Priolli relembra que a maior dificuldade além da tecnológica, foi basicamente a 

parte financeira, mas foi logo no começo, pois a revista gerou lucro rapidamente. 

“Foi uma época que todos ganhavam dinheiro. Eu não era o dono do peri-

ódico, mas ganhava uma nota. Comprei casa, troquei de carro duas vezes no 

ano e viajei para o exterior. A revista foi um sucesso!“, exclama.

Para ele, em termos de veículo, a revista IMPRENSA foi o maior sucesso. 

“Foi o único projeto heróico que deu certo e virou empreendimento comercial, 

do qual eu participei”, conclui.

O “player” da IMPRENSA

Tão Gomes trocou o salário de 20 mil – na época trabalhava na extinta 

Manchete - por 10 mil quando recebeu o convite para integrar a equipe da 

revista. Assim que Sinval o conheceu, explicou: 

– Eu preciso de um “player” para tocar a revista”.

– Se é isso que precisa, estamos f... os dois. Meu negócio era e sempre foi 

fazer revista.

Mas ele começou a ser o tal “player”. Assim que ele chegou, Sinval o cha-

mou e disse:

– A revista está quebrada. Eu não posso garantir nem os 10 mil que nós combina-

mos. Nós temos que batalhar juntos, inclusive para eu poder pagar o seu salário.
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 Como se vê não foi um início nada animador, mas a carreira do jornalista 

na equipe foi bastante movimentada.

Inúmeras matérias foram cobertas por ele, mas algumas se destacam, 

como é o caso das entrevistas com o Tom Zé que segundo Tão, é um gênio da 

raça brasileira, e a recém-eleita prefeita Marta Suplicy. ”Eu saquei que a vida 

conjugal do casal Suplicy não iria longe, saquei mas não publiquei, é claro; foi 

quando a Marta, ajeitando os cabelos dourados disse com todas as letras: 

– Eu não agüento mais falar nessa tal de renda mínima”. 

Nasce um ombudsman

IMPRENSA diariamente recebe diversas cartas de leitores do Brasil intei-

ro, mas a carta de um leitor causou impacto na redação, mais especificamente 

em Tão Gomes.

“A revista IMPRENSA, uma publicação mensal especializada em jorna-

lismo, criou a figura do leitor/ombudsman. O primeiro a ocupar o cargo foi Ju-

vêncio Mazzarollo, em outubro de 2000. Em sua primeira coluna ele descreveu 

o motivo pelo qual foi convidado.

“Mazzarollo havia enviado um e-mail para a revista recla-

mando de erros gramaticais na publicação. O então editor 

Tão Gomes Pinto respondeu agressivamente às críticas: 

‘eu aqui preocupado com os destinos da humanidade e da 

civilização ocidental, fazendo o diabo para manter a revis-

ta em pé, e vem esse cara falar de vírgula e crase?’. Mas, 

depois, o editor voltou atrás, aceitou as críticas, e chamou 

esse leitor para ser ombudsman da revista. 

O sucessor de Mazzarollo no cargo foi o próprio Tão Go-

mes, que criou o Caderno do Ombudsman, com oito pági-

nas, em que fazia uma ampla análise da mídia. No entanto, 

na edição de junho de 2002, a revista informava que o en-

tão ombudsman estava abandonando o cargo para traba-

lhar em uma campanha eleitoral, e a função foi extinta”.1
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Tão Gomes estava um dia fechando a seção de cartas e apareceu um cara 

falando sobre erros de revisão da revista. “Eu estava p... da vida com a repeti-

ção desses erros; como nós não tínhamos grana para pagar um revisor decente, 

dei uma resposta desaforada e depois me arrependi. Apesar de não conhecê-

lo, convidei o “bom e velho” Mazza para ser ombudsman e ele aceitou”. Tão 

Gomes afirma que foi divertido enquanto durou e gostaria de conhecê-lo.

O polêmico colunista

Com uma biblioteca particular de aproximadamente 30 mil livros, sendo 

quatro mil só de dicionários sobre todos assuntos, Fernando Jorge, de 78 anos, já 

publicou 30 livros, dentre eles o “Cale a boca, jornalista!”, - uma descrição das 

torturas e arbitrariedades infligidas aos jornalistas brasileiros ao longo da histó-

ria -, que já vendeu cerca de 40 mil exemplares e agora chega em sua 5a edição. 

Sua vida na revista IMPRENSA já dura sete anos. Ele foi convidado por Tão 

Gomes para ser colunista da seção “Língua Portuguesa”. O jornalista optou 

em ficar apenas como colunista e abordar assuntos sobre gramática porque, 

segundo ele, “a imprensa brasileira está muito relaxada no que diz respeito ao 

uso do idioma de Camões e Machado de Assis, e eu como colunista procuro 

ensinar o nosso idioma, mostrando erros que aparecem em artigos, crônicas, 

reportagens. Mostrando o erro, a lição se grava mais e o leitor pode aprender 

de maneira mais incisiva”. Segundo ele “há aproximadamente 15 anos eram 

freqüentes os erros de revisão nas edições da revista IMPRENSA, mas agora 

a equipe está mais cautelosa neste aspecto”.

Por ser um leitor assíduo dos jornais, a escolha pelos temas narrados em 

sua coluna é feita a partir dos materiais que ele colhe e, em seguida, seleciona 

de acordo com a urgência. Ele possui uma coleção de pastas catalogadas com 

recortes de jornais, revistas e afins para sua coluna.

Curiosamente, Fernando não  é  adepto das novas tecnologias. Apesar de 

achar o computador uma maravilha, ele prefere escrever à mão, e escolheu 

sua fiel máquina de escrever Olivetti para ser sua companheira de trabalho. 
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Seus artigos são escritos à mão e sua esposa os transcreve para a máquina. 

Todo mês a equipe da revista IMPRENSA recebe em mãos o artigo dati- 

lografado. “Estou com três ou quatro livros para sair e todos serão escritos à 

máquina”.

 Nascido na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Fernando considera-se 

uma pessoa muito rígida em seus atos, pelo fato de ser um escritor, jornalista 

e “polêmico” e trazer uma carga cultural invejável.

Uma família atrás das lentes

Quem por alguma vez já leu o expediente da IMPRENSA, deve ter reparado 

um fato curioso: os dois nomes de fotógrafos da publicação possuem o sobre-

nome Vargas. Eles são: Adolfo Vargas e seu filho, Gustavo Vargas, profissionais 

fixos na publicação. Porém, em alguns casos, a família fica completa e a esposa 

de Adolfo, dona Evandra Vargas, também faz “freelas” para o periódico.

A relação do trio com a IMPRENSA, já tem alguns anos. Tudo começou 

quando Adolfo, de 71 anos, fotógrafo há exatos 52, recebeu o convite para tra-

balhar na revista pelo então editor Tão Gomes, no final da década de 90. 

Antes o profissional lidava mais com fotos de anúncios, porém com a IM-
PRENSA experimentou o fotojornalismo. Depois disso, seu filho Gustavo Var-

gas e sua esposa Evandra Vargas, também fotógrafos, começaram a colaborar 

com os ensaios fotográficos. Desta forma, a família é responsável por diversos 

flashs marcantes da IMPRENSA. 

O sexto andar de um edifício construído no ano de 1928, um dos mais an-

tigos do Centro de São Paulo abriga um grande arquivo fotográfico. É o estúdio 

de propriedade de Adolfo Vargas, em que ele guarda  muitas fotos e histórias 

da revista IMPRENSA e de sua vida. Logo na entrada, o visitante pode se 

deparar com um enorme painel com diversas capas e fotos de entrevistas para 

publicação. Um arquivo vivo, tal como as palavras de Adolfo e Evandra.
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Encanto mineiro ou talento jornalístico?

Thaís Naldoni, editora executiva do Portal IMPRENSA desde dezembro de 

2006 e funcionária da publicação há três anos, possui uma entrevista marcan-

te em seu currículo. Um desafio em sua carreira que conseguiu ultrapassar. 

 A pauta era a seguinte: entrevistar o cantor Milton Nascimento. Parecia ser 

uma tarefa simples, mas a realidade era outra. Milton não é um entrevistado 

comum, o cantor é fechado à imprensa em geral. 

Seu relacionamento com a mídia foi por muitos anos conturbado, devido 

ao episódio em que a imprensa pecou ao informar que o cantor supostamente 

era portador do vírus da Aids, quando na verdade, ele estava com diabetes, 

motivo pelo qual havia emagrecido de forma brusca. 

A vida do cantor virou um verdadeiro inferno. Sua imagem ficou abalada e 

a palavra jornalismo, foi abominada pelo artista, que pouco-a-pouco se refez 

do escândalo. 

Thaís precisou entrevistá-lo. Foi a Minas Gerais, terra natal do cantor e 

coincidentemente seu estado de origem.

 A repórter ficou bastante nervosa, pois teria que tirar “leite de pedra”, 

caso ele não quisesse falar muito. Além de tentar superar a grande descon-

fiança de Milton com jornalistas.

Porém, para a surpresa da “mineirinha”, Milton foi receptivo e realizou 

uma entrevista muito agradável, fato que até hoje impressiona a repórter que 

guarda na memória, com grande carinho, uma de suas melhores entrevistas.

Os primeiros passos incentivados pela IMPRENSA

Estamos cansados de saber que vida de estagiário não é nada fácil. Como 

diz o ditado popular, é “pau pra toda obra”. E isto Ligia Bellido Cortez2, 24 

anos, sabe bem como é. A moça é prova viva da abertura que a revista oferece 

aos estudantes. Sua trajetória começou em janeiro de 2004 e não parou mais.

Nesta época não existiam estagiários, tanto é que ela foi trabalhar direta-
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mente como assistente de Sinval. Depois de um mês, Mariana Duccini - que 

era a editora-executiva – levou a idéia para o Sinval de que ela poderia atuar 

diretamente na redação. 

“Para ser sincera, o cotidiano era bem light porque é apenas uma publica-

ção. Eu ajudava a Mariana em pesquisas de material, fotos, escrevia as seções 

“Coleguinhas”, “Caderno I” e “Tecnologia”. Depois da saída dela, fiquei prati-

camente o mês de abril sozinha.”

Com isso, entraram outras pessoas, mas ela continuava a fazer essas se-

ções, e coordenar o material dos colaboradores.

Quando a questão é a melhor matéria que escreveu, Ligia lembra que pro-

duziu um especial sobre os jornalistas mortos durante a ditadura. “Eu não 

pude assinar porque ainda era uma estagiária e o Sinval não queria dar motivos 

para que houvesse algum tipo de briga por causa disso. Infelizmente o meu 

material foi usado numa palestra do Sindicato e eu nunca tive o crédito”.

A jovem recorda que Heródoto Barbeiro a ajudou bastante em seus traba-

lhos acadêmicos e as conversas com Fernando Jorge ficarão na saudade.

Durante a cobertura do prêmio CPFL de Imprensa, em Campinas, no inte-

rior paulistano, ela conversou com muitos profissionais e por isso, “tornaram 

estas as situações que me fizeram crescer como profissional, porque encontrei 

pessoas que realmente agregam o devido valor do jornalismo”, conclui. 

E nas mesmas águas

A estudante do Mackenzie, Natália Duarte, 19 anos atualmente é estagiária 

do Portal IMPRENSA. Um veículo que incentiva os estudantes de comunica-

ção, que devem começar dentro de “casa”, ou melhor, da redação, a contribuir 

com a formação destes jovens. 

É o que acontece com Natália: a estudante afirma estar muito satisfeita 

com o estágio, desde o ingresso na revista, em abril de 2007.

Sua maior emoção dentro da IMPRENSA aconteceu na manhã em que 

completaria um mês de equipe. Seus olhos brilharam, e a jovem se mostrou 

empolgada, pois foi incumbida pela equipe de participar de um café da manhã 

em que representaria o Portal IMPRENSA para a equipe do Jornal Metro, 
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publicação internacional de sucesso em diversos países, que chegou ao Brasil. 

Pouco tempo antes, Natália havia feito uma matéria sobre o veículo para o 

Portal, o que garantiu sua presença no evento, afinal, ela já conhecia o assunto.

 Este tipo de confiança depositada aos jovens estudantes é o que ajuda a 

grande nomes do jornalismo surgirem. “Estou aprendendo muito e adorando o 

estágio, quero aprender muito mais”. Os “focas”, são vistos na IMPRENSA como 

profissionais em crescimento constante e com grandes chances de sucesso.

Outro episódio interessante e que será inesquecível na carreira de Natália 

aconteceu logo no segundo dia de estágio. Ela chegou à redação e sua colega, 

a jornalista Thaís Naldoni, lhe fez o seguinte pedido: 

– Eu quero que você entreviste o Diogo Mainardi. 

Natália então recorda que ficou desesperada, tudo isto porque a estagiária 

havia acabado de chegar na redação e, logo, entrevistar um jornalista conhe-

cido era uma grande responsabilidade. 

A pauta era a polêmica discussão entre os jornalistas Franklin Martins e 

Diogo Mainardi, que já havia rendido matérias para a revista e prosseguia ge-

rando assunto no Portal IMPRENSA. No caso, Diogo Mainardi foi condenado 

na justiça por ter feito algumas declarações a respeito de Franklin. 

“Eu nunca imaginei que no começo fosse me deparar com esta entrevista, 

foi quando minha colega Thaís me disse para ficar calma, pois eu era capaz”, 

afirma a estudante com um sorriso nos lábios. Outro sinal da confiança da 

revista nos jornalistas do futuro.

Histórias como a de Natália são comuns na redação. O número de estudantes 

preparados dentro da revista, incentivados por cursos, prêmios ou auxiliados 

com as aulas mensais que a publicação proporciona, já é parte da história deste 

veículo. 

Um prêmio que fez jus ao nome

Ao citar as palavras, incentivo, confiança e futuro brilhante, fica fácil de 

contar a história do jornalista Rodrigo Manzano. O diretor editorial da revista 

IMPRENSA, está no cargo desde abril de 2007 e possui sua trajetória direta-

mente ligada com a publicação.
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Sua relação com o periódico começou ainda na universidade, quando ga-

nhou o prêmio “Jornalista do Futuro”, concurso realizado pelo veículo para 

eleger os dez melhores estudantes de jornalismo do país. Os vencedores fi-

zeram uma viagem para complementar seus estudos, além de receber grande 

impulso profissional.

Rodrigo conseguiu conquistar seu lugar no seleto time de vencedores do 

concurso, fato que lhe abriu as portas para a revista IMPRENSA. Seu talento 

despertou o interesse de Sinval de Itacarambi Leão, que logo o chamou para 

trabalhar na equipe. 

Manzano passou mais de uma vez pela redação, voltando em 2007 com 

uma grande missão: ser o responsável pelo livro comemorativo dos 20 anos 

da publicação. Uma coletânea com as 20 melhores entrevistas, capas, fotos, 

matérias, entre outras seções inesquecíveis da revista.

Rodrigo realizou um grande trabalho de pesquisa e vasculhou os arquivos 

preciosos em busca de memórias para a publicação histórica. O estudante de 

ontem se torna um pesquisador da história.

A premiação faz jus ao nome, já que Manzano, tornou-se o “jornalista do 

futuro” da revista. 
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Gerson Sintoni, ex-repórter
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Capítulo 7 – Duas décadas

MÊS: SETEMBRO. Ano: 2007. Uma revista: IMPRENSA. Uma conclusão: 

pensar e repensar os caminhos.

Recordações, planos, expectativas, reflexões, inovações. Este foi o ano de 

2007 na revista IMPRENSA. Um único mês obteve a atenção de toda a equipe 

durante o ano inteiro. Uma série de alterações na revista e no Portal marcaram 

este aniversário. 

Além das modificações ocorridas na redação, em 2007 aconteceu também 

a mudança de endereço da sede da revista, que saiu da avenida Ipiranga para 

chegar à rua Rego Freitas, ambas localizadas no centro da cidade. No novo 

espaço, os 20 integrantes que trabalham na atual IMPRENSA ganharam um 

ambiente maior. 

Após duas décadas de trajetória marcada por êxitos e por inúmeras difi-

culdades, que quase culminaram no fim da publicação, IMPRENSA precisou 

renovar-se e buscar um novo fôlego para seguir em frente. 

A crise mais recente, ocorrida em 2003, prejudicou fortemente a equipe e o 

conteúdo da revista. Desta forma, com a marca de 20 anos, o periódico busca 

chamar a atenção de seus leitores e reconquistar aqueles que se afastaram. 

As inovações gráficas e o formato mais atraente misturam-se ao resgate his-

tórico de algumas seções retomadas pela revista. Passado e presente, nostalgia 

e inovações; esta é a fórmula que compõe a revista especial de 20 anos. 

A edição de aniversário

No mês de setembro, a edição especial de aniversário, a de número 227, 

chegou às bancas. Com um layout novo, a publicação procurou mostrar que 

está se adequando às transformações da imprensa.

Uma série de mudanças na diagramação do veículo gerou um impacto visual 

forte, tanto na capa, quanto nos demais espaços da revista. A capa possui, ago-

ra, uma enorme faixa branca com o nome da publicação, no lugar da antiga faixa 

vermelha. As páginas internas ficaram mais arejadas para facilitar a leitura.

Em alguns momentos, o clássico e o moderno se contrastam no novo pro-
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jeto da revista. O olhar no futuro e nas inovações, que pode ser percebido em 

sua nova fórmula, se confunde com a nostalgia da reestréia das seções “Traço” 

e “Ensaio”. 

A continuidade de seções como “Coleguinhas” e “Ponto de Vista”, presen-

tes na revista nestes 20 anos, também tem grande importância para o resgate 

histórico da publicação.

“Trata-se de uma revista que se renova ciclicamente. A fase atual é mar-

cada pelo dinamismo de uma nova geração, sintonizada com os avanços tec-

nológicos do jornalismo, sem perder de perspectiva suas raízes humanistas”, 

afirma José Marques de Melo.

Quanto à espessura da revista, há uma observação curiosa na comparação 

entre as edições de número 1 e 227: a primeira, com apenas 82 páginas, con-

segue ser bem mais espessa que a segunda, com 114. As mudanças no tipo de 

papel e gramatura foram responsáveis pela “leveza” da publicação. 

Por outro lado, essa modificação ocorreu em toda a imprensa nacional e 

não somente na IMPRENSA, já que as revistas mais antigas eram bem mais 

pesadas que as atuais.

“A revista está linda, como uma jovem de 20 anos”, exclamou o leitor 

Carlos Alberto Soares, quando viu a edição de aniversário. Ele considera que 

apesar do tempo de estrada, o formato novo trouxe atualidade à publicação.

Editorial de 20 anos

O editorial “Caminhos e Caminhares”, citado a seguir, escrito por Sinval 

de Itacarambi Leão, responsável pela revista IMPRENSA, faz uma reflexão 

sobre os 20 anos.

“São célebres os versos do poeta Antonio Machado: ‘[...]

Caminhante, são teus rastos / o caminho, e nada mais; / 

caminhante não há caminho, / faz-se o caminho a andar’. 

Nesse mês, IMPRENSA chega aos seus 20 anos. Como 

sempre, os números redondos - iguais a qualquer um e dife-

rente de todos eles - nos estimulam a reflexão, tanto dos ca-
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minhos já trilhados como os que vêm em perspectiva. Para 

IMPRENSA, pensar e repensar caminhos e caminhares é 

uma tarefa necessária, cotidiana e desafiadora. Necessária 

e cotidiana, porque a mídia que não pensa sobre si mesma 

no seu dia-a-dia está fadada ao ocaso. Desafiadora, dada a 

natureza específica do seu objeto editorial: fazer jornalis-

mo sobre jornalismo, mídia sobre mídia e manter, a qual-

quer preço, sua vocação independente, plural e comercial.

Em 1987, nosso primeiro editorial perguntava aos leitores 

por quê uma revista como IMPRENSA seria necessária e 

quais as ferramentas que disporia para atingir, sem tergi-

versar, nosso objetivo: falar sobre, com e para os jornalis-

tas espalhados pelas redações em todo o País. Muito mu-

dou no jornalismo e na comunicação nestas duas décadas. 

E é até possível que IMPRENSA tenha tergiversado, per-

dido o foco, errado e deixado de estabelecer interlocução 

com os jornalistas. Mas números redondos são redondos. 

E a oportunidade, única para ouvir o poeta e ir adiante.

Essa edição comemorativa reforça nossa intenção, de 

construir o caminho ao caminhar. Seu novo projeto gráfi-

co atualiza nossa missão sob o espírito do mundo digital, 

apontando, portanto para o futuro. A retomada de seções 

clássicas, que desapareceram de nossas páginas (como 

“Traço” e “Ensaio”, por exemplo), revela nosso olhar aos 

caminhos já percorridos. Com a edição no 1, essa guarda 

as diferenças impostas pelo tempo e as semelhanças que 

a própria história permite. Além de reportagem especial a 

comemorar nossos 20 anos, dedicamos as páginas de nos-

sa entrevista ao mesmo jornalista que nos respondeu as 

perguntas em 1987, Otávio Frias Filho, da Folha de S.Paulo.

Esperamos, com essa ação que nos consumiu um ano 

de trabalho para a preparação das mudanças, que a 

IMPRENSA se invente e se (re)invente sempre que 

necessário”.¹
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Esse editorial escrito pelo único funcionário que esteve presente durante as 

duas décadas de trabalho do periódico, retrata uma reflexão daquele que um 

dia, juntamente com outros três sócios, deu início a um projeto. 

Sinval de Itacarambi Leão foi o responsável pela continuidade da revista 

IMPRENSA, já que com a saída de Dante Mattiussi, em 1994, Sinval resolveu 

prosseguir com a publicação. 

Capa: Otávio Frias Filho 20 anos depois

A entrevista especial da edição 227, teve como foto de capa Otávio Frias 

Filho, diretor de redação da Folha de S.Paulo e primeiro entrevistado da  

IMPRENSA.

Duas décadas depois, “Otavinho” concedeu mais uma entrevista à publi-

cação e resgatou, desta forma, a nostalgia do primeiro número.

Na época, ele estava à frente da redação do jornal Folha de S.Paulo há 

apenas três anos – tinha ingressado em 1984. Frias gerou uma série de mudan-

ças no veículo, como a chegada da figura do ombudsman e dos manuais de 

redação, fatos que fizeram parte das transformações do jornalismo nacional e 

foram comentados na entrevista da IMPRENSA.

A era romântica do jornalismo havia dado lugar a um novo momento, que 

prezava a organização e a praticidade. Em decorrência das mudanças, o texto 

autoral dava lugar a um texto padronizado, fato que refletiu em todo jorna-

lismo brasileiro e elevou as vendagens da Folha, transformando-o no jornal 

mais vendido do país.

Paulo Markun e Dante Mattiussi realizaram essa entrevista de abertura da 

publicação. Agora, a história se repetiu, só que escrita pelo editor executivo, 

Pedro Venceslau.

De acordo com Pedro, há um ano a revista tentava conseguir a entrevista 

com o “Otavinho”, e exatamente agora, na edição comemorativa, IMPRENSA 

conseguiu falar com o diretor da Folha.

Em 1987, na primeira entrevista “Otávio Frias Filho, 30”, tinha o título de acor-

¹ IMPRENSA p.04. ed.227 - agosto de 2007
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do com o “Padrão Folha” de escrever, com o nome seguido da idade. Vinte anos 

mais tarde, o título apenas teve a mudança na idade de Frias. Contudo, a entrevista 

trouxe à tona inúmeras mudanças e revelações do tempo que passou. 

O Portal

Em decorrência do aniversário da revista, do aumento do acesso à internet 

e do crescimento do Portal IMPRENSA, uma série de transformações ocorre-

ram em seu formato. “O site ganhou autonomia em relação à revista”, afirma 

Pedro Venceslau. 

No mês de julho de 2007, o layout e o conteúdo do Portal mudaram. Uma 

das inovações foi a presença de colunistas na versão para web. Tudo isso fez 

parte de um trabalho para ganhar os internautas do mundo do jornalismo.

Com a reformulação do site, IMPRENSA conquistou o que tanto alme-

java: o crescimento no número de page views. Prova disso é que, em maio 

de 2007, pouco tempo antes das mudanças, o número de visitas mensais 

ao Portal era de 400 mil. Já em agosto, mês seguinte da reformulação, 

o número subiu para 700 mil por mês e a maior surpresa veio no mês de  

aniversário, quando foi batida a marca de 1 milhão e 400 mil page views.

Thaís Naldoni, responsável pelo Portal, comemora a marca expressiva e 

lembra que quando ingressou na revista, em 2004, o número de visitas ao site 

era de 30 mil por mês.

A dura sobrevivência

Persistência e sobrevivência. Estas duas palavras podem resumir a trajetória 

da publicação. Como foi dito anteriormente, algumas crises abalaram a revista 

IMPRENSA e o risco de seu fechamento existiu. Hoje, a revista conseguiu 

levantar-se e comemora o fato de estar há 20 anos em um mercado editorial 

tão complicado como o brasileiro.

“Esta é uma data emblemática que merece ser comemorada. O simples fato 

da revista chegar a 20 anos já constitui motivo de júbilo, num país em que pu-
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blicações do gênero fenecem precocemente”, afirma José Marques de Melo.

Porém, quando se fala em revista IMPRENSA, pode-se observar como fato 

mais interessante sua longa permanência no mercado, levando-se em consi-

deração que a publicação é feita para um nicho pequeno e trata de um assunto 

diferente: a cobertura do jornalismo.

“A IMPRENSA é uma revista especializada, dirigida a um público natural-

mente exigente; portanto sobreviver tantos anos é indicativo de sua importân-

cia”, analisa Tão Gomes. 

20 anos em uma matéria

Para finalizar a “IMPRENSA de olho na imprensa’’, falta somente falar 

sobre um assunto: O “Especial 20 anos”, que foi publicado na de aniversário. 

Uma retrospectiva dos últimos 20 anos na IMPRENSA e na imprensa, dividida 

em cinco matérias é realizada na revista.

Relatos do início da publicação, narrativas das mudanças na imprensa des-

de a criação da revista, opiniões de jornalistas sobre o trabalho da imprensa 

nestas duas décadas, uma entrevista com ex-presidente José Sarney - que é 

jornalista - e foi responsável pela presidência do país na  época do início de 

IMPRENSA, além de uma matéria especial sobre os próximos 20 anos do jor-

nalismo integram o “Especial de 20 anos”

A IMPRENSA relembrou os acontecimentos importantes que ocorreram 

no ano de 1987 no especial:

“sem platéia ou manchetes para pendurar na parede, o ano 

de 1987 foi especialmente importante para a história da 

mídia brasileira. Foi nesse ano que o Photoshop foi inven-

tado, que entrou em vigor o Código de Ética do Jornalis-

mo e em gráfica a revista IMPRENSA. Diversas revistas e 

jornais começaram a circular e programas jornalísticos de  

TV entraram no ar. Foi o ano do ‘boom’ das assessorias 

de comunicação,  do nascimento da Anatec (Associação 

Nacional das Revistas Técnicas) e da consolidação da Aner 
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(Associação Nacional dos Editores de Revistas)”2

Já com relação aos próximos 20 anos a revista tenta fazer projeções como:

“para fechar o pacote de aniversário da revista IMPRENSA 

lançamos a pergunta: como será feito e consumido o jor-

nalismo daqui a 20 anos? Tudo indica que as tradicionais 

redações com comportados jornalistas nas frentes de seus 

desktops vão acabar, pois as reportagens do futuro não se-

rão escritas nas estações de trabalhos atuais, com teclados 

sobre a mesa, mas sim em dispositivos móveis que combi-

nem as melhores características do telefone celular e do lap-

top, com máquinas de design diferente de qualquer um dos 

dois. Mas a diferença está, acima de tudo no surgimento de 

um ator que até hoje parece vago: o leitor” 3.

A matéria alerta que os leitores terão cada vez mais participação no “fazer jor-

nalismo”, principalmente pela interatividade e convergência de mídias.

O que será da imprensa e da IMPRENSA daqui a 20 anos ninguém pode 

prever. Porém, a história de duas décadas do único veículo impresso nacional 

que fala e falou sobre jornalismo, termina agora de ser contada. Os 20 pró-

ximos anos ainda não são possíveis de se descrever, porém as duas décadas 

anteriores estão aqui para registro histórico.
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Conclusão
 

APÓS SETE MESES de trabalho de pesquisa, concluímos o livro  

“A IMPRENSA  de olho na imprensa”. Nele contamos uma história de 20 

anos e temos a certeza que cumprimos nosso papel.

Muito mais do que um Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, este livro 

se materializa como um resgate histórico sobre a trajetória de uma revista que 

tem uma proposta diferente das demais.

 A revista IMPRENSA não possuía, até então, uma narrativa que contasse 

sua história e, desta forma, decidimos realizar nosso projeto final com este 

propósito. Afinal, nada melhor para duas estudantes que estão concluindo seu 

curso que falar de jornalismo.

 Em 2008, a imprensa brasileira completa seu bicentenário de aniversário e 

será um grande momento de recordações e reflexões. Começamos isto desde 

agora por meios de nossas páginas.

 Foi um longo caminho para chegar até aqui. Mais de 30 fontes encontra-

das, horas e mais horas de pesquisas, entrevistas, transcrições e uma grande 

inspiração para escrever uma trajetória que começou quando ainda éramos 

crianças. 

 Encontrar os fundadores da IMPRENSA 20 anos depois foi uma experiên-

cia única. Foram marcantes os momentos que passamos ao lado dos funda-

dores e pessoas que fizeram e fazem parte dela. Resgatar as recordações do 

fundo do baú foi algo inexplicável.

 Esperamos que você, caro leitor, tenha apreciado nosso livro. Consegui-

mos, com grande esforço e muito orgulho contar a história daquela publicação 

que faz parte da história do jornalismo nacional e de nossas vidas profissio-

nais, a partir do momento em que isso se concretiza. 

As autoras
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