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Livro sobre Boechat reúne histórias
divertidas, brigas e lado solidário
Com 32 depoimentos de colegas de trabalho, “Toca o barco” foi lançado nesta segunda-feira em São Paulo
 Karen Lemos - 10/06/2019 - 22:49 Atualizado em 10/06/2019 - 23:02











Ricardo Boechat em foto de arquivo (Foto: Divulgação/Instagram)

A obsessão pela excelência da notícia, uma das marcas de Ricardo Boechat, ca em evidência no livro “Toca o barco”,
lançado nesta segunda-feira, 10, na Livraria da Vila, em São Paulo. Com 32 depoimentos de jornalistas que
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trabalharam com ele, a publicação traz histórias curiosas, tensas e divertidas do jornalista que, para muitos, já era
uma referência na área antes de sua trágica morte em fevereiro deste ano.

“Boechat é um exemplo permanente de defesa do interesse público, de responsabilidade total com o factual, e de
preocupação de dimensionar o fato, sempre cobrando de quem está no poder”, de ne Fernando Mitre, diretor de
jornalismo da Band, que esteve presente no evento. O jornalista costuma a dizer, inclusive, que ele era um “falso
chefe” de Boechat. “Na verdade, era eu que aprendia com ele, e não o contrário.”

Fernando Mitre (Foto: Eduardo Martins/AgNews)

Além do depoimento de Mitre, o livro também reúne memórias de José Simão, José Luiz Datena, Milton Neves, Luiz
Megale, Tatiana Vasconcellos, Rodolfo Schneider, Ancelmo Gois, Leilane Neubarth, entre outros.

“É um livro muito gostoso de ler. Eu comecei a leitura na hora de deitar e só consegui parar quando eu terminei ele
todo, lá pelas 3 horas da manhã”, lembra Veruska Siebel Boechat, viúva do jornalista, que levou as lhas Valentina e
Catarina para o evento.
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Veruska com as lhas (Foto: Eduardo Martins/AgNews)

“Esse carinho todo que está aqui no livro e que estamos recebendo desde que o Boechat se foi é o que está salvando
a gente”, pontuou. A viúva comentou como o marido era generoso com pessoas que nem conhecia e citou, como
exemplo, um trecho do livro em que é revelado um caderninho que o jornalista possuía com o nome de pessoas que
ele ajudava nanceiramente todo mês. “Você não sabe o tanto de boleto de plano de saúde pago que eu já peguei no
banco, viu?”, comentou.

Inspirada nesse exemplo, Veruska hoje faz parte do elenco da Band e apresenta um quadro de histórias de superação
no matutino Aqui na Band. “Estou muito feliz com essa missão. Passei por muita di culdade, e hoje eu posso ajudar
quem está passando por isso.”

Lembranças

Um dos relatos mais divertidos é de José Simão, que dividia as manhãs da BandNews FM ao lado de Boechat, com
quem fazia comentários de humor sobre as notícias do dia no quadro Buemba!, Buemba! “Era uma relação íntima;
pensa bem: foram 13 anos conversando com ele por 10 minutos todos os dias. Era um casamento”, ri Simão, que conta
na publicação que, apesar da relação de amizade, quase não via Boechat pessoalmente.

“Descobri até que me encontrei com ele mais vezes do que eu lembrava. Esses dias, a Veruska me mostrou uma foto
em que estou ao lado do Boechat, nós dois sentados em uma privada, de terno, e eu não lembro disso. Não éramos
de nos encontrar muito, mas ele foi a pessoa com quem mais falei na vida.”
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Quem também mantinha uma relação diária com Boechat é Luiz Megale, que considera o jornalista como um segundo
pai. “Eu não aprendi muito com ele, eu aprendi tudo com ele”, resume. “Tudo o que eu tenho hoje na carreira tirei um
pouco de cada pessoa com quem trabalhei, mas a essência do que eu sou é o Boechat.”

Entre as características mais marcantes, Megale destaca o apetite insaciável de Ricardo pela notícia. “Notei uma coisa
em comum com todos os textos que estão no livro que é esse apetite que, mesmo com a idade, com o passar dos
anos, só aumentava. E eu falava para ele car calmo, pegar mais leve, mas ele respondia ‘se não for para ser assim,
pre ro parar; enquanto eu estiver aqui, vai ser assim’. E foi mesmo.”

Luiz Megale (Foto: Eduardo Martins/AgNews)

O evento contou ainda com um bate-papo com Fernando Mitre, Veruska e Simão, com mediação da editora executiva
de jornalismo da BandNews FM, Sheila Magalhães, que também compartilhou algumas lembranças curiosas.

“Eu tenho um milhão de histórias de ‘arranca-rabo’ com o Boechat, porque ele brigava muito pela qualidade da
notícia”, disse. “Além disso, ele era muito comprometido e se en ava em vários compromissos ao mesmo tempo. Eu
lembro que estávamos em uma premiação em São Paulo, e naquele mesmo dia ele tinha um voo para Curitiba, de
onde apresentaria o jornal da BandNews FM logo pela manhã. Ele acabou perdendo esse voo, achei que já era esse
compromisso, né. No dia seguinte, eu ligo o rádio e ele me manda um recado ao vivo: ‘prepara o caixa, chefe, porque
vim para Curitiba de táxi! Mais tarde, ele passou na minha sala com uma nota scal de mais de mil reais que ele
gastou com o táxi. Fiquei louca, mas esse era o jeito dele; sempre intenso, mas ao mesmo tempo muito sagaz e muito
carinhoso também.”
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Homenagem dos colegas

Editor do livro “Toca o barco” ao lado de Luiz André Alzer, Bruno Thys comentou como foi a ideia de produzir uma
coletânea de histórias sobre o “careca”, forma carinhosa que colegas e amigos se referiam ao jornalista.

“Essa vontade surgiu quando completou um mês de morte dele. Pensamos que, ao invés de organizar uma missa ou
uma ‘pelada’ com os amigos em sua homenagem, que tal um livro em que cada colega dá o seu depoimento e
compartilha essas memórias com todo mundo? No m, todos quiseram participar; chegamos aos 32 nomes em pouco
tempo”, relatou Thys.

Divulgação

“É só uma pequena homenagem, na verdade, o Boechat merece mais, só que fazer esse livro nos deu muita alegria,
nos emocionamos muito também e tivemos o reconhecimento da família”, acrescenta.

Para o editor, a publicação é ainda uma referência para o jornalismo brasileiro, principalmente em tempos de
desinformação e notícias falsas. “Todos esses depoimentos formam um retrato não só do ser humano visceral que ele
era, mas também do jornalismo que ele praticava para ajudar a sociedade. Acho que a grandeza dele era ser esse cara
extremamente consciente do seu papel social. É um cometa que vai nos iluminar por muitos e muitos anos.”

Compartilhar
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