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Essa República... tem História pra contar
K

n Octavio Guedes e Daniel
Sousa lançam Essa República
vale uma nota – Histórias do
Brasil na visão de um impagável
colunista de jornal, pela editora
Máquina de Livros. Conhecido do
público por sua participação no
Estúdio I, da GloboNews (diário,
das 14h às 16h), Guedes convidou
Maria Beltrão, apresentadora do

programa, para fazer o prefácio.
Sousa é economista e também
comentarista da GloboNews. O
tratamento gráfico é da premiada
Renata Maneschi.
u Os autores contam histórias

Octavio e Daniel

reais, desde o Marechal Deodoro
aos dias hoje, com um olhar inédito sobre a política do País. Em
formato de ficção, um personagem desenrola fatos saborosos,
muitas vezes desprezados pelo
ensino acadêmico, e os narra
em pequenas e reveladoras notas, redigidas de modo crítico e
irreverente.
u A História com pegada leve e
bem-humorada tem a ver com o
jornalismo que consagrou autor
e editores. Bruno Thys e Luiz
André Alzer, sócios da Máquina
de Livros, criaram com Octavio
o jornal Extra, onde trabalharam
juntos por mais de uma década.
u No Rio de Janeiro, o lançamento está marcado para a
próxima quarta-feira (27/11), às

18h, na Livraria da Travessa do
Shopping Leblon (av. Afrânio de
Melo Franco, 290). Em São Paulo,
na terça-feira da semana seguinte
(3/12), às 19h30, na Livraria Mandarina (rua Ferreira de Araújo, 373,
em Pinheiros).

E mais...
n Walter Nunes, repórter da
Folha de S.Paulo, lança nesta
semana A elite na cadeia – O dia
a dia dos presos da Lava Jato (Objetiva). A obra retrata o cotidiano
na prisão dos principais alvos da
operação de combate à corrupção, dentre eles o ex-presidente
Lula, o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o ex-ministro Antonio
Palocci e o ex-presidente da
Câmara Eduardo Cunha.

Tem alguma história de redação interessante para
contar? Mande para baroncelli@jornalistasecia.com.br
e contribua para elevar o nosso estoque de memórias.
n A história desta semana é de Paulo Ludmer (pauloludmer@uol.com.br), um estreante neste espaço

Inscritos no Livro da Vida
1969 – Eu, engenheiro recémformado da Poli-USP, recebo
telefonema de meu pai, sugerindo
que entrasse com pedido formal
de me tornar jornalista profissional,
oportunidade única. “Você escreve
desde antes de 1969”. Foi o que fiz,
com sucesso.
1971 – Meu editor de Educação na
Folha de S.Paulo, Perseu Abramo,
me ensina: seu texto sobre o Colégio
Fernão Dias Paes (em Pinheiros) está
muito elogioso, carece de crítica.
Fiquei com vergonha da Adelia Borges,
Adelina Schlaich, minhas colegas de
editoria.
!973 – Meu editor no Pasquim, Ivan
Lessa, pede para eu desconfiar do eu
sério.
1974 – Meu editor da Revista Análise
da Economia Brasileira, Celso Ming,
pede para eu reescrever pela quinta
vez um texto de 30 linhas. Eu bufo para

Roberto Muller, Sidnei Basile, Floreal
Rodrigues Rosa e Tom Camargo, na
sala ao lado, que faziam a Revista
Expansão (ela virou Exame, na Abril).
1976 – Meu copy no Jornal da Tarde,
Rui Falcão, na frente do Milton Blay,
do José Eduardo Faria, do Ulisses
Capozzoli, melhora demais meu texto,
e minha autoestima balança diante
de José Roberto Nassar, José Márcio
Mendonça, Marco Antônio Rocha,
Antônio Carlos Godoy, e Mário de
Almeida, meus colegas.
1976 – Sou convidado por Marquito
para substituir Vlado Herzog,
assassinado pela repressão, nas aulas
de jornalismo na Faap. Ali leciono
Jornalismo Setorial III (Econômico) para
Edu Ribeiro, Vera Brandimarte, Márcia
Raposo, Rubens Fernandes, Serginho
Groisman, Carlos Tramontina, Aurea
Lopes e dezenas de queridos até hoje,
ali permanecendo por 33 anos, onde

Paulo Ludmer

apresento Problemas Brasileiros, Ética
nas Comunicações, Antropologia
Cultural e finalmente Criatividade no
cinema. Fui excluído por Pondé, por
telefone, na véspera do Natal, porque
não tinha mais matéria na grade. “Passe
no caixa pois entraremos em recesso”.
1977 – Editor de Conjuntura na
Gazeta Mercantil. Numa das primeiras
reuniões de pauta, tentei colaborar e
sugeri que é preciso ir atrás do atrás
dos fatos. Me vi ridículo e a reunião
foi encerrada pelo pauteiro Klaus

