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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender como foi o funcionamento da Rádio Imembuí durante o 

regime militar, especificamente o período de 31 de março de 1964 a 15 de março de 1985. 

Como pergunta norteadora deste trabalho, procura-se compreender como foi vivenciado o 

período do regime militar pela Rádio Imembuí, de Santa Maria (RS)? Para tanto, busca-se 

analisar como se dava a produção de programas da rádio, assim como descrever o 

funcionamento da emissora e apreender as interferências daquele momento político na rotina 

produtiva dos jornalistas. A História Oral é utilizada como método de pesquisa para alcançar 

os objetivos propostos. Os autores que dão aporte teórico nesta investigação são: Ferraretto 

(2002), Arns (2002), Fico (2004), Montenegro (1992) e Marcondes Filho (2009), entre outros. 

Conclui-se que houve interferências do momento político na elaboração de programas, em 

que não se podia comentar certos assuntos e\ou abordagens. No entanto, os jornalistas da 

época se adaptaram bem ao período. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Regime Militar; Rádio; Censura. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study seeks to understand how the operation of Radio Imembuí during the 

military regime, specifically the period from March 31, 1964 to March 15, 1985 was. As a 

guiding question of this paper we try to understand: how the military regime period was 

experienced by Rádio Imembuí, from Santa Maria (RS)? Therefore, we seek to analyze how 

the production of radio programs was given, as well as to describe the operation of the radio 

station and understand the interferences of that political moment in the productive routine of 

the journalists. Oral History is used as a research method to achieve the proposed objectives. 

The authors who give theoretical contribution in this research are: Ferraretto (2002), Arns 

(2002), Fico (2004), Montenegro (1992) and Marcondes Filho (2009), among others. it is 

concluded that there were interferences of the political moment in the elaboration of 

programs, in which they couldn't comment on certain subjects and/or some approaches. 

However, the journalists of the time adapted well to the period. 

 

KEY WORDS: Military Regime; Radio; Censorship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O regime militar foi o período da política brasileira em que os militares conduziram o 

Brasil. A década de 60 foi um tempo de grandes transformações na economia do país, 

principalmente o endividamento externo. Esse tempo também ficou marcado em razão dos 

Atos Institucionais, momento em que começou a prática de censurar. Os veículos de 

comunicação, fundamentalmente o rádio, sofreram devido às regras exigidas pelo governo. 

Neste contexto, a presente pesquisa pretende realizar uma reconstrução histórica da 

programação da Rádio Imembuí durante o período de 31 de março de 1964 a 15 de março de 

1985. A proposta é fundamental para compor o conhecimento acadêmico e social daquela 

época. Por meio desta reconstrução será possível perceber o quanto o regime militar 

influenciou de modo direto nos meios radiofônicos, em destaque a Rádio Imembuí. 

O tema escolhido resulta em uma monografia importante para os registros históricos e 

para o campo jornalístico.  No intuito de saber acerca das pesquisas realizadas sobre temáticas 

próximas à investigação, foi feita uma busca em alguns repositórios acadêmicos. No site da 

Intercom, foram encontrados onze artigos nos grupos de pesquisa: Rádio e Mídia Sonora; 

História do Jornalismo; Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local; Economia 

Política da Informação, Comunicação e Cultura; e Comunicação para a cidadania.  

No Laboratório de Pesquisa em Comunicação (Lapec) da Unifra foram localizadas seis 

monografias que tinham como palavras-chave: Regime militar, História Oral e 

radiojornalismo. Destaca-se a pesquisa de Romero (2011), que fez um resgate histórico da 

Rádio Imembuí por meio da História Oral, na qual relata acontecimentos que marcaram o 

percurso da emissora. Na pesquisa, ele constatou que a rádio esteve presente nos principais 

eventos sociais de Santa Maria, prestou serviços, utilidade pública e, assim, manter o 

comprometimento com a cidade.  

No site do Compós, encontraram-se cinco trabalhos nos GTs: Memória das Mídias; 

Imagens e Imaginários Midiáticos; e Estudos de cinema, fotografia e audiovisual. As 

pesquisas realizadas no Lapec, Intercom e Compós foram realizadas nos estudos dos últimos 

cinco anos. 

A Rádio Imembuí foi a primeira emissora a ser fundada em Santa Maria, no dia 13 de 

fevereiro de 1942. O primeiro diretor-superintendente da emissora, Carlos Brenner, esteve no 

cargo até sua morte, em 1945. Atualmente o diretor da rádio Imembuí é Cláudio Ramos 

Zappe e o diretor-superintendente é seu irmão, Alcides Zappe. A emissora preza por questões 
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de interesse público da região central na qual oferece apoio a reivindicações da comunidade 

para contribuir em busca de soluções para tais problemas.  

Nesta pesquisa, a metodologia é a História Oral, pois acredita-se que é o melhor modo de 

apurar as informações sobre o período proposto e de alcançar o objetivo final. Por meio de 

depoimentos, foi possível relatar o processo de produção e transmissão das notícias na 

ditadura militar
1
. Também é importante destacar que a época em que foi instaurado o regime 

foi uma fase de censura e tensão social em todo o país.  

O objetivo da pesquisa é analisar a produção de programas da rádio Imembuí na época da 

ditadura militar em Santa Maria. Para isso, é preciso identificar como era o funcionamento 

(programação, funcionários, horário) da emissora durante o período, reconstruir um panorama 

de trabalho da rádio e compreender as interferências do regime na rádio. 

O contexto histórico da época a ser analisado foi marcado por grande apreensão na 

sociedade e a mídia sofreu com uma longa fase de censura. As rádios que tentavam de alguma 

forma resistir eram repreendidas pelo governo que estava no poder. 

No próximo capítulo, apresenta-se a primeira parte do referencial teórico deste estudo. 

Traz-se a conceituação do período anterior ao regime militar, a renúncia do presidente da 

época, Jânio Quadros, e o que promoveu para a instauração do governo militar no país. Cita-

se, principalmente, Silva (1975) e Reis (2004), pois ambos explicam sobre o governo e 

desistência de Jânio Quadros do cargo, e a substituição por João Goulart. Também expõe-se 

referente a instauração do regime militar no Brasil na qual identifica-se os presidenciáveis da 

época, desde Humberto de Alencar Castelo Branco até João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Cita-se os autores Marcondes Filho (2009) e Kushnir (2004) para embasar a parte do Ato 

Institucional nº 5 e a imprensa brasileira no regime de exceção. Arns (1985) descreve a parte 

histórica, no livro reportagem Brasil Nunca Mais, sobre os acontecimentos da ditadura 

militar, os governantes no período e também relatos de sobreviventes perante as prisões e 

violência. No subtítulo Censura e Liberdade de Imprensa, apresenta-se Fico (2004) e 

Marcondes Filho (2009) para a base teórica. Além disso, no próximo subtítulo, um breve 

texto sobre os meios de comunicação.  

O capítulo III destina-se sobre o radiojornalismo no Brasil, com conceituação de 

Ortriwano (2002-2003). O rádio no Rio Grande do Sul com embasamento de Ferraretto 

                                                 

1
 Neste trabalho utilizaremos como sinônimos os termos ditadura, regime e golpe para se referir ao período e aos 

líderes que estiveram no poder, considerando que os autores utilizados também usam estes termos. 
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(2002) e em Santa Maria em que se apresenta as várias rádios da cidade, é fundamentado em 

Romero (2011). 

No capítulo IV, detalha-se a metodologia de pesquisa, com apoio em conceito de 

Montenegro (1992) e Thomson, Frisch e Hamilton (2002). Aqui esclarece-se sobre alguns 

cuidados que devem ser tomados para dar conta da temática escolhida.  

Após, no capítulo V, apresenta-se a análise da investigação por meio das entrevistas. E 

encerra-se com as considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O PERÍODO PRÉ-DITATORIAL BRASILEIRO 

 

O presidente Jânio Quadros, empossado em 31 de janeiro de 1961, inesperadamente 

renunciou ao cargo pouco mais de seis meses depois de assumir. João Goulart, vice, assumiu 

a presidência. Jânio Quadros e Jango, conhecido desta forma pelo povo, eram de partidos 

políticos opostos. Naquela época, os eleitores tinham a opção de votar em uma chapa para 

presidente e outra para vice-presidente. Jânio representava o partido União Democrática 

Nacional (UDN), e João Goulart a coligação Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido 

Social Democrático (PSD). 

A renúncia aconteceu no dia 25 de agosto de 1961 e, no mesmo dia, Jânio Quadros 

apresentou uma carta em que explicava o motivo da desistência do cargo. Nela dizia que o 

presidente desejava um Brasil para os brasileiros, sem corrupção e mentira. Conforme o 

escrito, Jânio conta que “forças terríveis” se levantavam contra ele com a desculpa de 

colaboração, porém, se permanecesse no poder, não manteria a mesma tranquilidade e 

confiança para governar.   

Para Silva (1975), existia outra verdade sobre a renúncia de Jânio Quadros.  

 

Na agitação daqueles idos de agosto, quando a moeda falsa do boato tinha circulação 

garantida, muito se falou que Jânio enviara Jango à China comunista para 

incompatibilizá-lo com a Presidência da República. Assim, a renúncia fora 

previamente marcada para o período em que Jango não poderia assumir, dando 

tempo a que Jânio voltasse, na crista de uma manifestação popular, que lhe daria, de 

fato, plenos poderes. (SILVA, 1975, p.123) 

 

A estratégia de Jânio não ocorreu como o previsto, e o golpe contra Jango não 

prosperou. O presidente da Câmara dos Deputados, Paschoal Ranieri Mizzilli, assumiu a 

presidência até a chegada de João Goulart ao Brasil, como previa a Constituição.  

Em 1961 foi feito um acordo político para Jango tomar posse da presidência, na qual 

foi implantado o parlamentarismo no Brasil. Goulart aceitou o acordo para garantir a 

presidência, mas parte dos poderes constitucionais lhe foram retirados e transferidos para o 

primeiro-ministro, cargo criado a partir da emenda parlamentarista, votada dias antes do 

retorno de João Goulart ao país.  

A posse de Jango não foi tranquila. Araujo, Silva e Santos (2013), contam que os 

militares tentaram impossibilitar a posse de João Goulart. Segundo as autoras, o governador 
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do Rio Grande do Sul na época, Leonel Brizola, adquiriu uma estação de rádio e criou uma 

rede de 50 estações. Essa atitude ficou conhecida como Rede da Legalidade e foram 

distribuídas pelo Brasil a favor de Jango. A partir disso, ocorreram greves para requerer o 

cumprimento da Constituição e a posse de João Goulart. 

Jango foi empossado no dia 7 de setembro de 1961.O presidente herdou problemas 

que tinham interesses políticos e econômicos envolvidos. Questões como:  

 

Relações com os Estados Unidos; renegociações da dívida externa; lei de remessa de 

lucros e dividendos; acordo para os investimentos americanos; o problema das 

concessionárias de serviço público no Brasil; relações com os países socialistas; a 

questão de Cuba; reforma agrária e reforma urbana. (SILVA, 1975, p.156) 

 

 

 De acordo com Silva (1975), os gabinetes parlamentaristas não puderam representar a 

opinião de ninguém. Em razão disso, as crises ocorreram e o governo era oposto às mudanças. 

Para haver a tendência reformista, era necessário um número preponderante de representantes 

com ideias opostas à regência do país. Silva (1975) explica que os gabinetes reduziram, mas 

alguns se mantiveram opostos às mudanças.  Com isso, as questões reformistas começaram a 

ser debatidas após a renúncia de Jânio Quadros e o progresso de João Goulart. 

 Quando Jango recuperou plenos poderes presidenciais, em 1963, “os movimentos 

radicalizaram-se cada vez mais, empolgando crescentes setores sociais”. Os militares 

pressionaram João Goulart para se manter distante dos movimentos, pois temiam que as 

reformas de base fossem aprovadas. Na visão deles, se efetivada a reforma, mudaria “os 

padrões habituais de dominação e as taxas de lucro”. (REIS, 2004, p. 38) 

As reformas estruturais foram anunciadas pelo presidente João Goulart, mas o 

Congresso, majoritariamente conservador, foi contrário à aprovação, em especial a agrária 

que foi a mais importante. Os esquerdistas, segundo Araujo, Silva e Santos (2013), “lutavam 

para garantir sua posse, exigiam veementemente a realização imediata das reformas, sem 

acordo ou recuos”. Este foi o ápice para que a ditadura se tornasse realidade no país. João 

Goulart foi deposto por um golpe civil militar. 

Para Toledo (1982), o regime foi decorrente de pontos como: crise econômica, 

mobilização política das massas populares, fortalecimento dos movimentos operários e 

camponeses, ampliação e fortalecimento do movimento operário e dos trabalhadores de 

campo, crise do sistema partidário e luta ideológica de classes.  

A característica do movimento que depôs o governo de João Goulart, foi, segundo 

Delgado (2004), uma insatisfação com a organização de diferentes segmentos da sociedade. 
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Foi uma ação proposta para evitar futuras transformações do sistema econômico e político do 

Brasil. 

 

2.2 A DITADURA MILITAR ENTRA EM VIGOR NO PAÍS 

 

A consolidação do Estado autoritário no país foi no dia 31 de março de 1964. Pode-se 

dizer que o regime foi caracterizado pela falta de democracia, pela censura, perseguição 

política, extinção de direitos constitucionais, repressão aos que eram contra o regime e 

desnacionalização da economia. Após a deposição de João Goulart, outros cincos presidentes 

assumiram o governo e todos foram a favor da ditadura. 

 O militar Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente a 

governar o país, posteriormente a Jango, empossado no dia 15 de abril de 1964. Arns (1985) 

conta que no decorrer do governo, o presidente ordenou o cumprimento do Ato Institucionais 

nº 2 que acabou com todos os partidos políticos, exceto a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O autor relata que o MDB era 

responsável por fazer oposição, porém sem contestar o regime. 

A ditadura militar teve seu auge de restrições à imprensa nos anos 60 e 70. A censura 

aos meios de comunicação privou a população de obter a divulgação de notícias.  

O Brasil passou por grandes mudanças e, assim, os Atos Institucionais foram 

legitimados devido ao autoritarismo instalado. Marcondes Filho (2009) designa dois períodos 

para o regime. O primeiro período foi nomeado por ele como “ditadura branda” e o segundo 

momento começou a partir de 1968. 

Em 1967 o general Arthur da Costa e Silva substituiu Castelo Branco. O presidente 

instaurou o Ato Institucional nº 5 no dia 13 de dezembro de 1968. De acordo com Arns 

(1985), o AI-5 foi diferente dos outros atos, pois foi o momento em que o regime militar 

mostrou a que veio, sem simulações. Neste período, houve a cassação de 69 parlamentares, 

incluso Carlos Lacerda, um dos três principais articuladores para a motivação do regime 

militar.  

 

O AI-5 fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado; cassou mandatos de 

deputados, senadores, prefeitos e governadores; suspendeu o habeas corpus para 

crimes políticos; cassou direitos políticos dos opositores do regime; proibiu qualquer 

tipo de reunião; criou a censura prévia. (ARAUJO, SILVA, SANTOS, 2013, p. 19 e 

20) 
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Para Kushnir (2004), o AI-5 existiu porque uma parcela da sociedade conservadora 

manifestava por essas ações ocorridas, mas disfarçavam diante dos acontecimentos. Em 

agosto de 1969, Costa e Silva precisou ser afastado da presidência por motivos de saúde. Arns 

(1985) explica que, além do afastamento, ocorreu o “Golpe Branco”, em que houve o 

impedimento da posse do vice-presidente, Pedro Aleixo. 

O general Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro governante após ser instaurada a 

ditadura militar, no dia 30 de outubro de 1969. Médici desenvolveu a função de presidente no 

período mais forte de repressão e violência do país. Conforme Arns (1985), o general Médici 

desenvolveu durante o governo um instrumento de segurança com características próprias na 

qual a tortura e o assassinato eram rotina. 

O “milagre econômico”, como foi conhecido na época, ocorreu entre os anos de 1968 

e 1973. Veloso, Villela e Giambiagi (2008) explicam que a nomenclatura diz respeito a uma 

política econômica com destaques para sistemas monetários e creditícia expansionistas, além 

de incentivos à exportação. Os autores também afirmam que o ambiente externo era favorável 

devido à expansão da economia internacional. As reformas institucionais do Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG)
2
 - fiscais\tributárias e financeira - criaram condições para 

acelerar o crescimento.  

Arns (1985) relata que a igreja apoiou a deposição de João Goulart, porém, 

posteriormente, passou a enfrentar problemas e dificuldades com o Estado e tornou-se vítima 

de repressão. Conforme ele, houve prisões de sacerdotes e freiras, torturas, assassinatos, 

invasões de templos e vigilância contra bispos. 

A fim de recuperar a legitimidade que havia desaparecido no último período 

presidencial com Médici, os militares escolheram, no dia 15 de março de 1974, o general 

Ernesto Beckmann Geisel para seguir no controle do regime. 

 

Nos seus cinco anos de mandato, Geisel aplica uma política que tem como linha 

básica a revigoração do prestígio do regime, a reativação da vida partidária, a 

reabertura do diálogo com setores marginalizados das elites e contenção da dinâmica 

oposicionista dentro dos limites que não ameaçam a chamada Segurança Nacional. 

Haverá repressão, sim, e dura, mas temperada com medidas de abertura, mesclada 

com gestos de abrandamento, tudo visando, em última instância, a manutenção do 

sistema instaurado de 1964. (ARNS, 1985, p.64) 

  

                                                 

2
 O Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi implementado entre os anos de 1964 a 1967. O plano 

tinha ações para combater a inflação, associadas às reformas estruturais da economia. Objetivava aumentar os 

investimentos estatais, reformar o Sistema Financeiro Nacional e atrair os investimentos externos. 

(FERNANDO, VILLELA e GIAMBIAGI, 2008) 



18 

Foi no ano de 1974 que o país começou um novo contexto. O presidente Geisel iniciou 

um processo político “lento, gradual e seguro”. O objetivo era, conforme Araujo, Silva e 

Santos (2013), promover uma transição lenta e controlada para uma que fosse mais liberal, 

mas na qual permanecessem excluídos das decisões os oposicionistas e os movimentos 

populares. Em resposta, os esquerdistas resistiram por meio das lutas democráticas. 

 Arns (1985) comenta que Geisel e Golbery do Couto e Silva definiram um 

abrandamento relativo da censura à imprensa. Durante os primeiros meses do governo, os 

órgãos de repressão optaram por ocultar as prisões seguidas de mortes em razão de que 

estavam desgastadas as justificativas de “atropelamento”, “suicídio” e “tentativa de fuga”. 

Para Arns (1985), no decorrer do governo Geisel, a “comunidade de segurança” não alterou a 

essência repressiva de Médici, mas tentou manter alguns cuidados em relação aos Direitos 

Humanos. Após a revogação do Ato Institucional nº 5, em janeiro de 1979, os partidos 

esquerdistas começaram a ter representatividade no âmbito político mesmo que em número 

reduzido. 

O próximo presidente da república a assumir o cargo foi o general do Exército João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, no dia 15 de março de 1979, representante da Arena.  O 

período de atuação do governo Figueiredo foi composto por dificuldades. Entre os problemas, 

a crise econômica se agravou e cresceram as pressões democráticas devido às aberturas do 

governo Geisel. Arns (1985) conta que a luta pela Anistia aumentou, os presídios políticos 

esvaziaram e os exilados começaram a retornar.  

A ditadura militar terminou em 1985 junto com o mandato de João Figueiredo. Neste 

mesmo ano, Tancredo de Almeida Neves foi eleito no dia 15 de janeiro, porém não conseguiu 

exercer o seu mandato. Tancredo Neves foi hospitalizado e faleceu no dia 21 de abril de 1985. 

Após o fato, o vice-presidente, José Sarney, assumiu a presidência da república 

definitivamente. 

 

2.3 CENSURA E LIBERDADE DE IMPRENSA 

 

 Para Fico (2004), a censura sempre esteve presente no Brasil e, mesmo abolida 

atualmente, ela persiste no país de formas diferentes. Durante o período do regime militar, 

houve fechamentos de veículos de comunicação. 

 Os assuntos políticos tiveram forte censura desde o governo Getúlio Vargas em 1930. 

O DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) foi criado durante o Estado Novo do 
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governo Getulista (1937-1945) com o objetivo de ampliar e divulgar trabalhos para a 

população. Com o DIP foi possível fazer o uso da imprensa a favor do governo. 

A liberdade de imprensa era barrada pelo governo instaurado no período do regime 

militar. As notícias veiculadas pelos meios de comunicação precisavam ser positivos para a 

classe que estava no poder, caso contrário, sofriam represálias. Com isso, as possibilidades de 

manifestações oposicionistas diminuíram. 

 Conforme Marcondes Filho (2009), “a censura à imprensa foi exercida 

fundamentalmente em dois níveis: a partir do aparelho do Estado (censura prioritariamente 

política) e a partir dos próprios jornais (censura prioritariamente econômica, moral)”. Assim, 

o Estado assumiu o controle político da sociedade em situações de exceção e ditaduras 

militares, mas o controle das informações, do que era possível veicular, eram disseminadas 

pelas igrejas, escolas universidades, aparelhos judiciários, meios de comunicação de massa e 

instituições que faziam parte da sociedade civil. 

 As transformações pela qual o Brasil passou, influenciaram o jornalismo. Quando o 

Estado realiza a censura, este é exercida por meio de um núcleo de poder no interior do 

próprio aparelho do governo. Este centro tem a responsabilidade de preservar a sobrevivência 

das relações econômicas e políticas da sociedade. “No Estado de exceção não são 

efetivamente censuradas as informações, mas visa-se mais especificamente calar vozes e 

grupos oposicionistas.  (MARCONDES FILHO, 2009, p. 189). 

  O governo tinha conhecimento da importância dos meios de comunicação na vida da 

população por colaborar na formação da opinião pública e, por isso, era inaceitável que 

jornais impressos, televisão e rádios fossem contrários ao Estado. No mês de dezembro de 

1968, com o AI-5, a censura intensificou-se na imprensa. A censura à imprensa “tornou-se 

rotineira e passou a obedecer as instruções especificamente emanadas dos altos escalões do 

poder”. (FICO, 2004, p.87) 

 Kushnir (2004) expõe que para realizar um espetáculo - cinema, teatro, concertos de 

músicas e etc - era preciso receber o aval do Serviço de Censura sobre o horário e a que 

público era destinado. A autora explica que era necessário haver um ensaio exclusivo para que 

os censores pudessem definir os cortes. Depois do texto aprovado, não era possível fazer 

alterações. 

 Os militares e os agentes repressivos mantinham o foco na mídia. Marcondes Filho 

(2009) explica que os veículos da grande imprensa tiveram que sujeitar-se à censura, pois não 

era permitido que matérias comprometedoras fossem publicadas. Segundo o autor, os 

jornalistas mandavam os textos críticos, que se referiam ao governo, para a imprensa 
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“menor”, porque lá existia um pouco mais de liberdade. A imprensa de pequeno porte 

também era supervisionada pelos responsáveis da censura, mas não com a mesma intensidade 

da grande imprensa. 

O regime trabalhou firme para terminar com todos os lugares em que ainda ocorria 

algum tipo de manifestação democrática a fim de calar todas as vozes. “A grande imprensa 

era obrigada a encobrir os fatos que incomodavam o governo” e, inclusive, ocultar a censura 

estabelecida dentro das redações. (MARCONDES FILHO, 2009, p. 44)  

 Sendo assim, os profissionais da comunicação, durante o regime, ficaram 

impossibilitados de cumprir com a responsabilidade em manter a sociedade informada na 

divulgação de notícias e acontecimentos relevantes no Brasil. Com isso, o ouvinte foi privado 

de receber informações importantes que seriam colaboradores para formar uma posição crítica 

e reflexiva diante dos acontecimentos do país. 

 Fico (2004) explica que a censura prévia das diversões públicas sempre existiu e era 

reconhecida pelo regime. 

 

Do nosso ponto de vista, é possível distinguir a dimensão moral e a dimensão 

estritamente política seja na censura da imprensa, seja na censura de diversões 

públicas. Naturalmente, porém, prevalecia no caso da imprensa a censura de temas 

políticos, tanto quanto os temas mais censurados entre as divisões públicas eram de 

natureza comportamental e moral. Isso explica o porquê de a expressão “censura 

política” estar associada principalmente à censura da imprensa. (FICO, 2004, p.91) 

 

 

 Fico (2004) explica que a Divisão de Censura de Diversões Públicas
3
 (DCDP) não 

censurava atividades políticas, mas coibia o que era impróprio do ponto de vista moral, no 

cinema, na TV, no rádio, no teatro, etc. O autor afirma que a Divisão acreditava que 

manifestavam a vontade da maioria da população em ter o cuidado no momento de censurar 

aquilo que pudesse prejudicar a moral e os bons costumes. 

Em 1967, durante o período ditatorial, criou-se a lei de imprensa que resguarda os 

direitos de liberdade de expressão. De acordo com Arns (1985), a Lei Falcão foi criada pelo 

ministro da Justiça da época, Armando Falcão, durante o governo Geisel, com intuito de 

limitar o uso do rádio e da televisão para a propaganda eleitoral e impedir comícios e 

concentrações em locais públicos. 

                                                 

3
 A Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) formalizou-se oficialmente no ano de 1972, estando 

subordinada ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. A DCDP exercia atividade 

regulamentada por uma legislação que definia o que os brasileiros poderiam ouvir, ver e expressar. (Diretório 

Brasil de Arquivos - Ministério da Justiça e Cidadania) 
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De acordo com Fico (2004), no final do regime, em 1983, o diretor da DCDP evitava 

censurar politicamente os espetáculos destinados para pequenas audiências e concentraram as 

atenções na TV. O autor conta que a Academia Nacional de Polícia realizou um “Curso de 

Transformação” para aqueles que queriam se tornar censores. Alguns foram mandados para 

fora do país para se aperfeiçoar. 

 O regime foi severo e não se importou com a população, causou medo nos cidadãos e 

atingiu os meios de comunicação que não podiam dar os comunicados e avisos do que 

realmente estava acontecendo no Brasil. 

  

2.4 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL 

 

O rádio, atualmente, desempenha função importante no estabelecimento de contato 

entre a população. Por ser pluralista, popular, participativo e o mais democrático meio de 

comunicação de massa no Brasil, o rádio se caracteriza pelo baixo custo operacional, 

instantaneidade, mobilidade, sensorialidade e autonomia. Existem emissoras diferenciadas  

por faixa etária e temáticas, além de rádios compostas por um amplo espectro em sua 

programação. 

 Na época, o rádio era o mais consumido das mídias pelo público durante o regime 

militar. O meio radiofônico era a forma mais acessível para se manter informado e já havia se 

consolidado desde o fim da década de 1940 e início de 1950. As emissoras que apostaram no 

conteúdo jornalístico, por sua vez, tiveram problemas com a censura. 

A televisão já existia na época, porém não era tão popular. Para Leal (2009), a 

ditadura militar colaborou para a TV ter desenvolvimento no Brasil, pois congelaram as taxas 

dos serviços de telecomunicações, isentaram as taxas de importação para compra de 

equipamentos e, também, fizeram uma política de crédito facilitada. Desta forma, segundo 

Leal (2009), o interesse de investimentos estrangeiros contribuiu para aumentar o mercado 

não só televisivo no país e torná-lo mais comum. 

O jornal impresso era o segundo meio mais importante da época, perdia apenas para o 

rádio. Betega (2011) relata em sua monografia o surgimento dos jornais alternativos. Ela 

explica que os sindicatos criaram grupos compostos por intelectuais, jornalistas e militantes 

políticos para dar origem à imprensa independente. O objetivo era encontrar falhas no modo 

de controle do regime e, também, informar a população sobre o que fosse descoberto.  

O telejornalismo, os jornais impressos e os programas radiofônicos foram fortemente 

afetados durante os 20 anos de ditadura militar e eram impedidos de inovar devido às 
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perseguições sofridas. Nesse tempo, algumas emissoras fecharam as portas, pois aumentou o 

controle rígido aos meios de comunicação. 

Os meios de comunicação de massa foram importantes para a formação da opinião 

pública e, por isso, quando o regime vigorou no país, os militares tomaram o controle das 

atividades nas emissoras. Os veículos de comunicação foram vistos como um dos poderes que 

influenciava o povo e, desta forma, os militares controlaram a situação. 

 

2.5 O RADIOJORNALISMO BRASILEIRO 

 

 A história do rádio no Brasil iniciou em 1922 com a primeira transmissão radiofônica 

oficial do discurso do presidente Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, na exposição 

internacional em comemoração ao centenário da Independência do Brasil no Rio de Janeiro. 

Um ano depois, surgiu a primeira emissora brasileira  Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 

como um canal fechado. De acordo com Ortriwano (2002-2003), foi na data de 20 de abril de 

1923 que instalou-se definitivamente a radiodifusão com as primeiras transmissões em maio 

do mesmo ano. O locutor e comentarista Roquette Pinto criou e apresentou o primeiro 

programa radiofônico brasileiro pela Rádio Sociedade. 

 Ortriwano (2002-2003) afirma que o rádio começou a ser usado como instrumento de 

mobilização popular a partir de 1932, após a Revolução Constitucionalista, em São Paulo. A 

Rádio Record foi a pioneira no estado em liderança de audiência e em programação política.  

Em 1935 surgiu o programa A Hora do Brasil, transmitido de segunda-feira a sábado. 

A Hora do Brasil foi distribuída pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), lançado 

no governo Getúlio Vargas para noticiar assuntos oficiais. Atualmente chama-se A Voz do 

Brasil com duração de uma hora de segunda a sexta-feira e a mudança do nome ocorreu no 

período ditatorial.  

No Rio de Janeiro em 12 de setembro 1936, foi inaugurada a Rádio Nacional que 

viveu em crise durante três anos até conseguir a estabilidade. Com o tempo e com recursos do 

poder público, a Rádio Nacional integrou-se ao patrimônio da União.  

 

A emissora continuou explorando outros programas radiofônicos como o Repórter 

Esso, que foi fundamental para informar sobre a Segunda Guerra Mundial, e 

também foi um dos pilares para o surgimento do radiojornalismo no país. Aos 

poucos outras emissoras como: Jornal do Comércio (Recife), Tupi (São Paulo), 

Inconfidência (Belo Horizonte) e Farroupilha (Porto Alegre), começaram a 

transmitir o Repórter Esso que se tornou popular por todo o Brasil. A credibilidade 

era incomparável às outras emissoras para o desenvolvimento do jornalismo, mas a 
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trajetória do programa acabou em 31 de dezembro de 1968. (ORTRIWANO, 2002-

2003, p.76) 

 

No dia 3 de abril de 1942, a Rádio Tupi de São Paulo lançou O Grande Jornal Falado 

Tupi que tinha transmissão às 22 horas e duração de uma hora diária. Segundo Ortriwano 

(2002-2003), o Repórter Esso e O Grande Jornal Falado Tupi foram os primeiros programas 

a se preocuparem com questões linguísticas próprias para diferenciar as características entre o 

rádio e o impresso. 

Após o surgimento da TV, o rádio precisou inovar em alguns aspectos e optou por 

investir na parte eletrônica para ajudar o radiojornalismo a se reinventar. O gravador 

magnético, o transistor, as unidade móveis e as frequências moduladas foram as apostas do 

rádio. 

 

[...] o gravador magnético deu ao rádio maior agilidade, mais versatilidade, barateou 

custos pois programas – ou trechos – poderiam ser repetidos e melhorou a qualidade 

das gravações externas, por outro, permitiu também maior controle sobre o conteúdo 

das mensagens [...] O transistor foi a inovação tecnológica que mais revolucionou o 

rádio. [...] O aparelho receptor não precisa mais estar ligado às tomadas de 

eletricidade, seu tamanho fica cada vez mais reduzido e seu preço mais baixo. 

(ORTRIWANO, 2002-2003, p. 76) 

  

A frequência modulada (FM) começa a ter visibilidade a partir da década de 50 no 

Brasil e tem a qualidade superior a da amplitude modulada (AM) como opção de se 

diferenciar. A modulação (FM) tem menor custo monetário para as transmissões e, desta 

maneira, ficou possível o uso de unidades móveis que valorizam a agilidade do rádio e duas 

das suas maiores características: o imediatismo e a mobilidade. 

Depois disso, as rádios começaram a estabelecer um público determinado para os tipos 

de programações. Após esta mudança, o Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído 

pela Lei n. 4.117, de 27 de agosto de 1962, determinou que todas as emissoras de 

radiodifusão, considerando também a televisão, deveriam destinar 5% da programação para a 

transmissão de conteúdo jornalístico, noticioso, e não somente músicas e esportes.  

A pioneira em sistema intensivo de noticiário foi a Rádio Bandeirantes de São Paulo, 

em 1955. Ortriwano (2002-2003) conta que as notícias tinham um minuto de duração e 

entravam na programação a cada quinze minutos, e nas horas cheias, em boletins de três 

minutos. O Sistema BandSat AM foi precursor na rede de rádio via satélite do Brasil que só 

iniciou suas operações dez anos depois e foi a primeira a transmitir internacionalmente a 

programação pela internet.  
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2.6 O RADIOJORNALISMO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 A difusão radiofônica se espalhou pelos estados do país. O veículo de comunicação 

chegou ao Rio Grande do Sul de forma lenta para fazer parte da rotina da população. A 

radiodifusão surgiu primeiro nas cidades de Pelotas e Porto Alegre por serem as mais 

desenvolvidas do estado. 

 A primeira entidade a realizar transmissões radiofônicas no Rio Grande do Sul foi a 

Rádio Sociedade Rio-Grandense , fundada em Porto Alegre, no ano de 1924. O uruguaio Juan 

Ganzo Fernandez inaugurou a emissora no dia 7 de setembro, no sítio de Ganzo, localizado no 

bairro Menino Deus, na época denominada Vila Diamêla. A rádio precisou fechar as portas 

em 1926 devido a concorrência das emissoras argentinas e por falta de contribuição dos 

sócios.  

A segunda emissora do estado foi a Sociedade Rádio Pelotense. De acordo com 

Ferraretto (2002), ela foi instalada em 1925 no Palácio dos Cristais e teve a primeira 

transmissão na noite de 25 de agosto por Alberto Gomes. A rádio se mantém em 

funcionamento nos dias de hoje com o nome Rádio Pelotense. Em 1927, foi fundada a Rádio 

Sociedade Gaúcha em Porto Alegre, atualmente Rádio Gaúcha.  

 Em 1934, surgiu a emissora rádio Difusora Porto-Alegrense. Ferraretto (2002), destaca 

 que, um ano depois, a Rádio Sociedade Farroupilha foi inaugurada com a participação de 

Carmem Miranda e Mario Reis, dois grandes cantores da época. Foi por meio deles que a 

população começou a ter contato com a nova emissora na capital. 

 Entre as décadas de 40 e 60, o rádio se popularizou no estado gaúcho com mais alguns 

surgimentos de emissoras como: a Rádio Imembuí no ano de 1942, em Santa Maria, a estação 

radiofônica Sociedade Cruzaltense, de Cruz Alta, Difusora Riograndina, de Rio Grande, e 

Rádio Charrua, de Uruguaiana. Em Porto Alegre, no ano de 1957, a Rádio Guaíba entra em 

operação tendo Breno Caldas como proprietário. De certa forma, todas as emissoras 

difundidas no estado fizeram e fazem parte do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e nas 

transmissões de informação para a população gaúcha. 

 

2.7 O RADIOJORNALISMO EM SANTA MARIA 

 

 Em Santa Maria, o radiojornalismo começou com a pioneira Rádio Imembuí, em 13 

de fevereiro de 1942. Antigamente, alto falantes ficavam instalados na rua Dr. Bozano para 
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divulgar algumas propagandas. A primeira sede da emissora foi no 1º andar do prédio na 

esquina da Dr. Bozano com a rua do Acampamento, em frente a praça Saldanha Marinho. 

A Rádio Guarathan, fundada em 23 de abril de 1960, foi outro canal fundamental para 

o radiojornalismo da cidade. Nei Remédio de Souza, José Salamanie e João Soares Moreira 

foram os primeiros diretores e organizadores da rádio. A emissora começou transmitindo com 

1 KW na antena e na frequência 1370 KHz. No mesmo ano mudou a frequência para 860 

KHz e com 10 KW. Segundo Romero (2012), Jaime Medeiros Pinto, Luiz Carlos Cozer e 

Claudio Zappe fundaram a Rede Liderança de Emissoras (Relider). Mais algumas emissoras, 

como afirma Romero (2012), faziam parte da Rede: Sociedade Rádio Integração, de Restinga 

Seca; Rádio São Luiz Gonzaga, de São Luiz Gonzaga; Rádio Osório, de Osório; Rádio 

Sideral, de Getúlio Vargas; Rádio RCC, de Livramento; Rádio Santiago, de Santiago; Rádio 

Guarathan AM e FM, de Santa Maria. A rede foi extinta em 1984 e cada um do grupo ficou 

com a sua parte, porém a Rádio Guarathan AM ficou com Luiz Carlos Cozer e a FM com 

Claudio Zappe que, posteriormente, transformou a FM em Rádio Nativa FM, com 2 KW. 

A Rádio Guarathan foi um dos veículos atingidos pelo golpe de 64. Segundo Rigo 

(2003), a emissora “apresentava programas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), um dos 

motivos pela qual foi um dos principais alvos dos militares”. O jornalista José Salamoni, 

diretor da Rádio Guarathan na época, em uma entrevista para Rigo (2003), explicou que a 

rádio participou de um movimento com outras emissoras da cidade para alertar o povo do 

perigo da ditadura. Conforme Salamoni, a rádio abriu os microfones e fez o alerta à população 

santa mariense sobre o golpe e no outro dia a emissora foi invadida pelo Exército. “De 

baioneta calada, metralhadora na mão, prenderam todos os meus amigos”, detalhou Salamoni 

(RIGO, 2003, p. 30). 

Outra emissora que fez parte do cenário local é a Rádio Santamariense. Conforme 

Romero (2012), a fundação foi no dia 1º de abril de 1954 pelo comerciante Cezar Asteggiano 

de Ugalde que esteve na presidência da rádio até 1994. Após o falecimento de Cezar Ugalde, 

a direção da emissora passou para Domingos Ugalde. Em seguida, os dirigentes que passaram 

pela rádio foram Juici Passini, Vicente Paulo Bisogno, Luiz Antônio Budel e Wilmar dos 

Santos. A emissora continua em funcionamento atualmente. 

Já a Rádio Medianeira AM, foi criada no dia 15 de janeiro de 1950, pelo bispo 

Diocesano Dom Luiz Victor Sartori, mas foi apenas 10 anos depois que a emissora funcionou 

definitivamente, no dia 13 de agosto 1960 e atua na Avenida Rio Branco nº 809. Conforme 

Romero (2012) a Rádio Medianeira FM foi inaugurada em caráter experimental, no dia 25 de 
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abril de 1989. A emissora FM se tornou definitiva no dia 7 de maio de 1989, na frequência 

100.9 MHz e está localizada no mesmo prédio da Medianeira AM. 

A Rádio Universidade
4
, pertencente a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

segundo Romero (2011), é integrante do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa e foi 

fundada em 1968. A emissora entrou em caráter experimental no dia 28 de abril de 1968 e a 

primeira transmissão oficial ocorreu no dia 27 de maio do mesmo ano. Atualmente, a rádio 

funciona na frequência 800 KHz que é adotada por todas as emissoras educativas do país.  

Para o público jovem, foi fundada, pelo jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, a Rádio 

Atlântida FM que funciona na 94,3 MHz. A Atlântida FM tem programação local. Conforme 

Romero (2012), a emissora teve fundação no dia 17 de janeiro de 1979 e, atualmente, a rádio 

está localizada no prédio da RBS TV Santa Maria. 

 A Rádio Aleluia é uma emissora religiosa que pertence a Igreja Universal Reino de 

Deus e funciona na frequência 104,7 MHz. De acordo com Romero (2012), inicialmente a 

rádio pertencia à Rádio Pampa FM, em 1988, porém em Santa Maria a fundação foi no dia 11 

de agosto de 2006. 

 Mais uma emissora popular em Santa Maria, é a Rádio Gaúcha que é vinculada ao 

Grupo RBS e funciona na frequência 105,7 MHz. Romero (2012) afirma que antes de ser a 

Rádio Gaúcha, a frequência já foi ocupado pela Rádio Pop Rock, Itapema FM e Rede 

Transamérica.  

 A Rádio Itapema foi fundada no dia 25 de setembro de 1983 pelo Grupo RBS e 

operou na frequência 102.3 MHz. Durante os anos de 1993 a 1998, a emissora passou a adotar 

o nome Gaúcha FM. Em 2003, a rádio passou se chamar novamente Itapema FM e teve 

transformações na programação dedicado ao gênero adulto contemporâneo. Atualmente, a 

Itapema FM opera no prédio do jornal Zero Hora, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. 

 Atualmente Santa Maria possui duas rádios comunitárias. A Rádio Caraí FM atinge a 

região Sul da cidade e a Rádio Comnorte FM na região Norte, ambas com frequência 106,3 

MHz. As duas emissoras trabalham sem fins lucrativos. O início da transmissão da Caraí FM, 

de acordo com Romero (2012), foi no dia 19 de setembro de 2004 e a ComNorte FM obteve a 

licença provisória em agosto de 2006, mas foi apenas em março de 2007 que foi liberada a 

licença definitiva. 

  

                                                 

4
  A programação da Rádio Universidade é voltada à comunidade regional, mas também possui espaços para o 

jornalismo geral e esportivos, informação referente a instituição, divulgação e cobertura de eventos. 

(Informações retiradas do site da UFSM, disponível em <www.ufsm.br>, acessado em 27 de outubro de 2017). 



27 

3 METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

3.1 HISTÓRIA ORAL 

 

   A História Oral teve inserção no Brasil nos anos 70, quando criado o Programa de 

História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC). Nos anos 80, a maioria dos pesquisadores eram cientistas sociais e historiadores, 

mas foi apenas na década de 90 que experimentou-se uma expansão mais significativa.  Em 

1994 até a atualidade, a criação da Associação Brasileira de História Oral estimula a discussão 

entre os praticantes da história oral em todo o país.  

 Com os anos, a História Oral teve transformações expressivas nos campos de pesquisa 

histórica que busca a valorização da análise qualitativa. A metodologia promove o 

renascimento de um estudo político, relatos pessoais, biografias e experiências profissionais. 

A construção de uma história depende da maneira que ela foi marcada pela época em que se 

viveu. As mudanças históricas da rádio Imembuí durante o período do regime militar serão 

relatadas e inseridas a partir de entrevistas daqueles que fizeram parte da emissora na época.  

Segundo Thomson, Frisch e Hamilton (2002), o conhecimento de vida e memória 

recupera histórias não conhecidas e capacita as pessoas a fazerem suas próprias histórias. A 

História Oral não é necessariamente um instrumento de mudança, pois depende da forma que 

é utilizada, mas pode transformar o conteúdo e a finalidade. Pode ainda alterar o aspecto e 

relevar outros campos de investigação. Esta metodologia é semelhante à autobiografia, mas de 

maior alcance. 

Os depoimentos podem servir não apenas para objetivos acadêmicos, mas também 

constituírem-se em instrumentos de construção de identidade e de transformação social. 

Existem casos de indivíduos que consideram a memória algo estável e congelada no tempo, 

mas, posteriormente, podem ser resgatados novos fatos pelo pesquisador. 

 Alguns passos devem ser seguidos para a execução do trabalho. Depois do contato 

inicial com o entrevistado, deve-se elaborar um roteiro de perguntas para servir de base no 

momento da entrevista. É fundamental, no momento de produzir o roteiro, conhecer os 

acontecimentos e o depoente. O tempo de diálogo depende da relação estabelecida entre 

entrevistado e entrevistador. 

 Conforme Montenegro (1992), o entrevistador deve ter postura de “parteiro de 

lembranças” para facilitar o processo que se cria de resgatar as marcas deixadas pelo passado. 
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Ou seja, a responsabilidade e boa relação na coleta de informações são essenciais para que se 

consiga um bom resultado. 

 Além disso, é importante respeitar os limites do entrevistado e manter um clima de 

interesse e tranquilidade. Montenegro (1992) explica o modo como o entrevistador deve se 

comportar. 

 

Ao entrevistador cabe a obrigação profissional e ética de ouvir tudo que é descrito 

com a maior atenção, consciente de que o entrevistado não deve ou não tem 

obrigação de atender a quaisquer que sejam as expectativas teóricas/metodológicas 

da pesquisa que se realiza. (MONTENEGRO, 1992, p. 150). 

 

O projeto tem caráter qualitativo e é proposto para ouvir os relatos dos profissionais 

que atuavam na Rádio Imembuí durante o período da ditadura militar em Santa Maria. A 

História Oral é uma boa opção para reconstruir este panorama vivido na época. Para isso, será 

elaborado, previamente, um roteiro semi-estruturado para colaborar no andamento da 

entrevista. A História Oral colabora na interpretação dos acontecimentos. Por isso, a análise 

será realizada a partir das lembranças de cada entrevistado. 

Isso cabe para todos os pesquisadores e não apenas ao especialista. Uma técnica que 

Montenegro (1992) sugere é que se faça a repetição da última frase dita pelo entrevistador. 

Desta forma será demonstrado maior interesse e estímulo para o depoente acrescentar novos 

detalhes ao assunto. 

 

3.2 OBJETO DE ANÁLISE 

 

 Integrante da Rede Bandeirante, a Rádio Imembuí 960 AM iniciou seu trabalho na 

primeira quadra da rua Dr. Bozano, onde hoje está localizado o Calçadão. No dia 26 de 

janeiro de 1942, a emissora deu seus primeiros passos após a divulgação de um edital 

publicado no jornal A Razão. O documento convocava os acionistas para uma reunião no dia 

13 de fevereiro, às 20 horas, nas dependências do Clube Caixeiral Santamariense. 

 No encontro, os acionistas realizaram a Assembleia Geral de Constituição e elegeram 

a diretoria, que foi composta pelo Dr. Antônio Olivé Leite (diretor-superintendente), Dr. 

Carlos Brenner (vice-presidente) e Gracileu Vaz da Silva. No Conselho Fiscal, ficaram 

Lucídio Gonthan, José Flores e Alcides Vale Machado. Os suplentes do conselho foram Dr. 

Luiz Bollick, Cezar Milan e Ismael Valandro. 
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 Os primeiros funcionários da rádio foram: Edith Rau, Murias Bastos, Pacifico de Assis 

Berni, Jarbas Begueristain, Mercedes Alencar, Petrônio Cabral, Rodolfo Schwartz, Frederico 

Germano Kalue, conhecido como Fred Germano, Cezar Asteggiano de Ugalde, Quintino Prol 

e Ari Faraco. O Dr. Carlos Brenner, primeiro diretor- superintendente da emissora, esteve no 

cargo até sua morte, em 1945. 

 Atualmente a emissora está localizada na Avenida Walter Jobim, 222, no bairro 

Patronato, em Santa Maria (RS). O primeiro programa radiofônico, chamado “De ouvinte 

para ouvinte”, era escrito por Mercedes de Alencar e apresentado por Frederico Germano 

Kalue, conhecido por Fred Germano. Este programa era patrocinado pela Casa Lang e 

Relojoaria Klotz. 

 Nas décadas de 1950 e 1960, a Rádio Imembuí teve desempenho marcante, com 

programas de auditório, transmissões de festas, radionovelas, desfiles, e entre outros eventos. 

Nesta época, o jornalista Paulo Flores era um dos locutores e também atuou depois da TV 

Imembuí, hoje a RBS TV Santa Maria. 

 O diretor atual da emissora é Cláudio Ramos Zappe, como diretor-presidente. Zappe é 

formado em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria UFSM), Conselheiro 

da Câmara de Indústria e Comércio de Santa Maria (CACISM) e vice-presidente da 

Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT). 

 Alcides Zappe, irmão de Cláudio Ramos Zappe, é diretor-superintendente e formado 

em Comunicação Social, habilitação Publicidade e Propaganda pela UFSM. Alcides também 

foi delegado do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul entre 1976 a 

1980. Foi presidente da Associação dos Veículos de Comunicação de Santa Maria entre 2008 

e 2010. O atual vice-presidente da emissora é Johnny Clay Rosa, tecnólogo em Processos 

Gerenciais.  

  A emissora é informante nas questões de interesse público da região central. Oferece 

apoio e escuta as reivindicações da comunidade para, assim, contribuir em busca de soluções 

de tais problemas. No dia 13 de fevereiro de 1967, houve uma festa para comemorar os anos 

de existência da emissora, no Jubileu de Prata da Rádio Imembuí, e foi oficializada pelo 

Conselho Municipal de Turismo.  

 Ainda na data comemorativa aos 25 anos da rádio houve a abertura das festividades da 

loja Bel Som. A comemoração, que teve início no aniversário da emissora e   se estendeu até 

o dia 23 de fevereiro daquele ano. No dia 13, foram realizados concertos populares na Praça 

Saldanha Marinho, no Itararé e do bairro Nossa Senhora das Dores. Naquela noite, ocorreu 

um baile em homenagem à Pioneira na Associação dos Empregados da Viação Férrea. Foram 
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programados e organizados diversos eventos durante os dez dias comemorativos, a exemplo 

dos jogos Imembuí de Natação e Futebol de Campo. Atualmente a pioneira conta com 32 

funcionários e sem mudanças nos cargos de dirigentes.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

No decorrer do processo de pesquisa tinha-se a intenção de entrevistar alguns nomes 

de grande relevância na época a ser analisada, porém não foi possível. O publicitário, 

jornalista, professor e economista, Antonio Abelin trabalhou na emissora desde jovem e 

esteve presente na rádio durante o período ditatorial, mas não teve condições para participar 

da entrevista. Da mesma forma, o locutor Paulo Gomes Corrêa também esteve à frente da 

programação da Rádio Imembuí na época e também não foi possível entrevistá-lo devido a 

problemas de saúde. 

No início do mês de agosto visitou-se a sede da Rádio Imembuí para realizar uma 

pesquisa no acervo histórico da emissora para averiguar quem trabalhou na rádio e em qual 

período. Após o levantamento de todos os participantes, entrou-se em contato com Claudio 

Zappe e Sandra de Deus para explicar e agendar uma possível entrevista com aqueles que 

ainda conseguem colaborar com o intuito da monografia.  

Dois nomes, Vicente Paulo Bisogno e Sandra de Deus, foram sugeridos na defesa do 

Trabalho Final de Graduação I. O presidente da emissora, Claudio Zappe, informou o contato 

telefônico da jornalista Sandra de Deus, pois via rede social não foi possível contatá-la. Na 

conversa, por telefone, ela explicou que não fez parte da rádio no período analisado, mas, sim, 

após terminado o regime militar e, assim, não conseguiria contribuir para o trabalho.  

Na pesquisa do acervo da emissora descobriu-se que Claudio Zappe também fez parte 

do quadro de funcionários. A conversa com ele ocorreu na sede da Rádio Imembuí no dia 21 

de agosto com duração de 19 minutos. 

O locutor Fernando Adão Schimidt fez transmissões pela Rádio Imembuí durante o 

regime e, atualmente, permanece à frente do programa Alvorada, a cidade acorda bem 

informada que entra ao ar de segundas às sextas-feiras das 4 horas às 6 horas 30 minutos da 

manhã. A entrevista teve duração de 1 hora e 10 minutos e foi realizada na residência do 

entrevistado no dia 12 de julho. 

O jornalista Quintino Corrêa de Oliveira é outra fonte para a pesquisa. É médico 

veterinário, foi professor universitário, coordenador do curso de comunicação social da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e jornalista. A duração da entrevista foi de 2 
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horas e 14 minutos no dia 10 de agosto, em uma sala do Centro Universitário Franciscano, e 

23 minutos no dia 23 de agosto, na casa dele.  Oliveira é um dos entrevistados fundamentais 

para o trabalho de graduação. 

 Realizou-se, também, entrevista com o jornalista Vicente Paulo Bisogno, atualmente 

apresentador do programa Controle Geral, da Rádio Imembuí. A conversa ocorreu nos dias 9 

e 22 de agosto com duração, respectivamente, de 41 e 10 minutos.  Ambas as entrevistas 

ocorreram na residência do entrevistado.  

 A seguir, a análise foi dividida em três subcapítulos. Primeiramente, as impressões 

pessoais dos entrevistados referente as particularidades deles em relação ao regime. A 

produção musical da Rádio Imembuí e como era tratada a censura para a difusão das 

melodias. E, por fim, as dificuldades para a produção dos programas jornalísticas e as 

condições em que a emissora devia seguir para continuar em funcionamento. 
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4 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

4.1 IMPRESSÕES PESSOAIS DOS ENTREVISTADOS 

 

O jornalista Quintino Corrêa de Oliveira conta que, após deposição de Jango e o 

comando dos militares na presidência, tentou contestar sobre as ordens recebidas dentro do 

trabalho. Ele afirmou a um dos militares que a Rádio Imembuí só era obrigada a seguir 

orientações do governo federal, porque a emissora era uma concessão. O militar respondeu 

que era o comandante da 3ª região militar, o que lhe dava plenos poderes. Oliveira explica que 

não havia como discutir, porque cada líder de divisão militar tinha o mesmo poder da 

presidência da república para mandar e desmandar.  

O radialista Fernando Adão Schimidt usa o termo revolução para identificar o período 

ditatorial. Para ele, na época havia paz, não existia a quantidade de assaltos e roubos como 

atualmente e até os assassinatos haviam diminuído. Conforme Schimidt, apesar de tudo, no 

tempo ditatorial, os militares construíram obras e quando o período finalizou as grandes obras 

não prosseguiram.   

Schmidt foi vereador pelo partido Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e afirma 

ter mantido a linha do bom senso e não apoiou as coisas erradas na visão dele. Ele relata que 

em 1960 o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) era o mais forte da cidade, dos 15 vereadores 

eleitos, 7 eram do PTB e todos eram ferroviários e moravam no bairro Itararé, então a 

Câmara, que deveria ser a representação popular, não tinha representantes dos outros cantos 

da cidade. 

De 1969 a 1970, Bisogno serviu o Exército de Santa Maria e desde então sentia os 

efeitos da ditadura militar. Ele conta que, durante este período em que esteve à disposição dos 

militares, observava várias pessoas presas, entre eles, políticos. Nesta época, Emílio 

Garrastazu Médici era o presidente do país. A lembrança que Bisogno tem desta data é que 

algumas pessoas citavam o país como “Brasil, milagre econômico”. O “milagre” econômico 

brasileiro ficou conhecido no período de 1967 a 1973. Segundo Veloso, Villela e Giambiagi 

(2008), o fato foi popular em função dos índices de crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) que era em torno de 11,1% ao ano. Conforme os autores, uma marca deste feito foi que 

o crescimento do PIB veio junto da inflação que era considerada baixa para o modelo 

brasileiro. 

Arns (1985) esclarece que o governo Médici desenvolveu um mecanismo de “órgãos 

de segurança” que possuíam características de poder em que a crueldade era rotina. Mas, por 
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outro lado, o país vivia a fase do “milagre” econômico, pois o fenômeno desfrutava de 

projetos de impacto e de grandes obras como a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. 

Os projetos eram vistos com otimismo insuflado pela propaganda oficial, porém com a 

imprensa reprimida pela censura. 

Segundo Bisogno, a grande ameaça era de que o Brasil se transformaria em uma nova 

Rússia. 

 

O regime seria comunista, sobretudo quando o Jango anunciou as reformas de base, 

né, que eram reformas com uma certa semelhança com o que está acontecendo hoje 

só que em favor do trabalhador, em favor daqueles que podiam menos. E aí, 

também, claro, aí tem um pouco da minha visão, né, política e social. [...]O Jango 

defendia a nacionalização dos bancos estrangeiros. Imagina. Com todo o dinheiro 

que isso circula, com todo o poder que eles têm acabaram sendo patrocinadas 

campanhas em muitas entidades nos órgãos de imprensa pra desencadear um ataque 

permanente ao governo da época, né. Então tudo isso foi criando esse sentimento 

para que os militares chegassem com esse discurso da retomada da nacionalidade, 

dos investimentos. Na verdade, a gente sabe que foram as custas de dinheiro que 

veio do exterior, do endividamento externo e, por isso, aquilo que nós falamos na 

outra parte da entrevista que foi o milagre brasileiro. Não houve milagre, né. Houve 

um apoio de fora de quem também tinha interesses em relação ao Brasil e nisso tudo 

eu sempre preciso considerar a influência dos que têm mais, dos que podem mais e 

querem manter seu status e ampliar. Tanto que houve nesse período uma grande 

concentração de renda em alguns setores e uma distribuição é... desparelha mesmo 

desses recursos que estavam vindo de fora do Brasil. Então, por isso essa ideia do 

milagre brasileiro, dessa visão, desse conceito que se formou e que as coisas agora 

iam se encaminhar bem. O que resultou foi o aumento do endividamento externo, 

né, mas isso é um pouco de opinião em cima de quem viveu isso, esses dois 

momentos. (BISOGNO, 2017) 

 

De acordo com Batarra (2010), a década de 60 apresentava algumas deformidades que 

só conseguiram ser superadas após o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG). Batarra 

(2010) cita o autor Mário Henrique Simonsen que, na época, foi participante do governo da 

ditadura militar. Conforme ele, Simonsen considera que os principais problemas encontrados 

no regime foram no setor financeiro, tributário e trabalhista. 

O lema “Brasil, ame-o ou deixe-o” também foi ressaltado por Bisogno. Conforme ele, 

isso refletia nas músicas também, porque alguns grupos se dedicavam a fazer canções 

ufanistas. Ele explica que a música era cantada de uma forma colorida e festiva, mas que, por 

outro lado, sabia-se que existiam muitas questões obscuras. 

Na época não existia a vasta quantidade de informação como nos dias atuais. Bisogno 

conta que ficou sabendo da morte do jornalista Vladimir Herzog
5
 dentro da inteligência da 

                                                 

5
 Vladimir Herzog era jornalista e foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975 em um prédio antigo da rua 

Tomás Carvalhal, no bairro do Paraíso em São Paulo onde funcionava o Destacamento de Operações de 

Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Vladimir Herzog foi procurado na noite 

anterior a sua morte no seu local de trabalho por dois agentes que pretendiam levá-lo para prestar depoimento 
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polícia, porém só se teve acesso a este fato muito tempo depois. O radialista não se recorda de 

ter acontecido desaparições em Santa Maria, apenas pessoas que eram presas ou que deveriam 

comparecer nas unidades do Exército e da Polícia Federal. Conforme ele, essa situação 

funcionava como forma de pressão para a população compreender quem dava as ordens. Ele 

conta que alguns permaneciam mais tempo no aprisionamento, outros eram interrogados e 

depois liberados.  

Conforme Schmidt, a Rádio Imembuí recebia ligações com aviso de pessoas que 

estavam desaparecidas em Santa Maria, mas ele não lembra de ter havido esse tipo de 

problema na cidade. Zappe conta que passavam pessoas pela cidade, mas não necessariamente 

desaparecidos e sim para ir para países vizinhos como Uruguai. Ele salienta que políticos 

importantes da época cruzaram Santa Maria em busca de uma passagem que não fosse 

percebida pelas autoridades e, então, se refugiavam em outro país. 

Schmidt expõe que existiam comentários em relação às prisões no Ato Institucional 

número 5. Sabe-se que Santa Maria é um dos grandes núcleos militares do Brasil e, por isso, 

segundo ele, os oficiais eram atuantes e preservavam tudo. Schmidt relata que prendiam 

muitas pessoas, mas na cidade a maioria dos indivíduos ficavam presos um dia apenas e 

depois eram liberados, com exceção de alguns que permaneciam por quatro ou cinco dias. O 

economista salienta que teve amigos que foram prisioneiros, mas afirmavam que não 

ocorriam torturas no ambiente, apenas conversas.  

O presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, na perspectiva de Oliveira, 

recebeu o problema inicial do Brasil, porque foi o primeiro a assumir o poder no período 

ditatorial. Conforme o jornalista, o presidente em questão precisava ser duro para melhorar a 

situação do país e não ser desmoralizado perante a população.  

Segundo Oliveira, durante o tempo em que Emílio Garrastazu Médici esteve na 

regência do Brasil, foi o tempo mais cruel em relação aos demais governantes. Oliveira relata 

que Médici era uma figura simpática que assistia futebol e fumava em público, todavia, tinha 

problemas com tortura e atitudes horrorosas que acontecia nos porões. O jornalista se recorda 

do mandato do presidente, porque a imagem que ele transmitia era de popularidade pelo 

comportamento dele com as demais pessoas, concedia entrevistas, ao contrário dos outros 

presidentes que mantinham pouco contato com a mídia. Para ele, a população acreditava na 

                                                                                                                                                         

sobre a suposta ligação com o Partido Comunista Brasileiro, mas, por meio de uma negociação, Herzog 

conseguiu convencê-los de que iria até o local na manhã do dia seguinte. Conforme o Instituto Vladimir Herzog, 

no momento do interrogatório, o jornalista foi encapuzado e passou por uma série de métodos de torturas que 

levou a morte. 
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figura que foi desenhada pelo governo em razão de não saber o que realmente ocorria no 

Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-

CODI)
6
, visto que era proibido divulgar as informações pelo rádio. O outro modo que existia 

para saber o que acontecia por lá, conforme Oliveira, era por meio de comentários, pois 

algumas pessoas enxergavam a movimentação de pessoas para o local e depois sumiam. 

Bisogno admite que o governo Médici foi o mais populista em relação aos outros 

militares que assumiu a posse de presidente em função do “milagre” econômico e outros 

eventos que promovia. 

 

Foi um período, assim, de crescimento utópico do país, porque aquele milagre 

econômico não era tudo aquilo que se dizia, né. E foi um período assim de muito 

sofrimento silencioso sem entrar no mérito da questão, porque se a gente analisar, 

excessos aconteceram nos dois lados. Quando tu estabelece uma guerra, e aquilo era 

uma guerra, era uma guerra direta, né, de quem queria o país de uma determinada 

forma e quem interviu que, no caso, foi os militares. Então os excessos aconteceram 

dos dois lados, mas a gente não tinha muito acesso a essas informações. (BISOGNO, 

2017) 

 

A imagem que se tem dos militares, segundo Oliveira, é de que tudo que eles fizeram 

no Brasil estava errado, mas ele não crê que seja verdade. Na entrevista, ele menciona que, 

durante a época, os oficiais mantiveram o país, os salários dos trabalhadores eram aumentados 

todos os anos rigorosamente de acordo com a inflação, havia seguranças pelas ruas da cidade 

e as pessoas conseguiam ir e vir com tranquilidade. Schmidt, em concordância com Oliveira, 

declara que os militares tiveram excessos, houve questões que foram consideradas erradas e 

pessoas que não apoiaram. Para ele, não foram apenas coisas ruins que aconteceram. O 

jornalista salienta que o governo criou o fundo de garantia
7
 do tempo de serviço para o 

trabalhador. 

Em 1974, Ernesto Geisel era o Presidente da República e, conforme o relato de 

Bisogno, foi neste governo que surgiram os primeiros sinais de abertura à democracia no país. 

Porém, foi apenas no mandato de João Figueiredo que os exilados tiveram anistia e puderam 

ter liberdade de voltar ao Brasil.  

 

                                                 

6
 O DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna) surgiu 

em janeiro de 1970 e significava a formalização, no Exército, de um comando que englobava as outras duas 

Armas. Os CODI passavam a dispor do comando efetivo sobre todos os organismos de segurança existentes na 

área, tanto das Forças Armadas, quanto das polícias estaduais e federal.Os DOI-CODIs passaram a ocupar o 

primeiro posto na repressão política e também nas listas de denúncias sobre violações dos Direitos Humanos. A 

existência era legal e comandado por uma oficial do Exército. (ARNS, 1985, p.73 e 74) 
7
 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS foi criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966 e 

vigente a partir de 01 de janeiro de 1967, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. 
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A impressão que ele passava, que depois a gente confirmou isso aí, que não era, né, 

ele tava ali muito mais pelo dever do que pelo prazer. Quer dizer, não era da 

característica dele estar sob os holofotes, ele era mais retraído, embora tivesse uma 

imagem, digamos assim, „mais assustadora‟ pelo jeitão dele, pela formação dele. Sei 

lá, ele acabou, ele... sendo assim uma espécie do mensageiro da transição. Apesar 

dessa reserva dele, né, ele passou essa ideia de que a noite tava terminando, nós já 

estávamos chegando na madrugada política pra depois chegar na alvorada que veio 

com o Figueiredo que promoveu o processo geral de abertura que encerrou o ciclo 

militar. (BISOGNO, 2017) 

 

Bisogno relembra que Geisel concedeu uma entrevista para um repórter da Rede 

Globo. Na fala, o presidente entregou indícios de que o período ditatorial estava com os dias 

contados e que sentia o dever cumprido.  

Para Oliveira, o presidente João Figueiredo, desde o início, foi visto pelo povo como 

aquele que acabaria com o regime militar. O próprio governante assegurava que 

primeiramente colocaria o Brasil em ordem e, com isso, todos entendiam que era possível a 

chegada da democracia no país.  Schmidt recorda que o governo de Figueiredo foi 

pressionado pela população e, dessa forma, começaram as campanhas de reivindicações de 

eleições diretas. 

A crise econômica, segundo Bisogno, era abordada na Rádio Imembuí, mas com 

reservas. Mesmo sendo um período diferente dos anteriores presidenciáveis, era preciso 

manter cuidado com as informações noticiadas.   

 

Nós vínhamos com um crescimento artificial, essa é a verdade. Nós só tivemos um 

crescimento artificial, não era correspondente a realidade. E é evidente que isso um 

dia ou noutro iria também recuar. E muito da abertura aconteceu também por isso. E 

mesmo hoje quando as pessoas pedem a volta dos militares ao governo, o 

entendimento que se tem é que os militares deram uma contribuição positiva naquele 

período nesse aspecto e dentro desta visão, mas há um preço muito caro pra 

economia. Eles sabiam que estava na hora deles encerrarem o ciclo, porque não teria 

mais como continuar governando o país daquele jeito. Como hoje, acredito eu, que 

tenha o entendimento de que eles não tem como voltar ao comando do país, porque 

não tem como resolver a crise econômica. (BISOGNO, 2017) 

 

 

Em 1972, Oliveira ficou um mês na Amazônia e lá descobriu que os militares eram 

queridos por eles. O jornalista recorda que os soldados prestavam serviços para a população. 

Ele relata que as pessoas que ficavam doentes eram transportadas por meio de canoas para os 

postos de saúde, atendiam os que ficavam com terrenos alagados, salvavam cidadãos de 

enchentes comuns, ajudavam todas as áreas. Oliveira considera que se os militares tivessem 

realizado essas funções para todo o Brasil e não se preocupassem em prender os estudantes, 

expulsá-los das universidades, a situação teria sido melhor. 
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Entre os anos de 1980 a 1990, ocorreram momentos em que a inflação chegou até 80% 

ao mês. Conforme Oliveira, as pessoas iam ao supermercado e compravam o que era possível 

com o dinheiro, porque na outra semana o valor do produto estaria diferente. Ele pressupõe 

que talvez não conseguiriam levar a metade dos utensílios que foram comprados, mas o 

jornalista afirma que, enquanto isso ocorria, os salários eram corrigidos de acordo com a 

inflação. Oliveira acredita que apesar da inflação galopante, o funcionalismo público recebia 

aumento salarial e que era uma questão de administrar o dinheiro. 

Na época de comando dos militares existiam pessoas satisfeitas com o trabalho deles, 

pois, segundo Schmidt e em oposição ao que conta Bisogno, não havia inflação.  O 

economista considera que uma parcela de indivíduos da idade dele sentiam-se satisfeitos com 

atuação dos militares no país, porém foi criado um grupo contrário à ditadura chamado Grupo 

dos 11
8
 e provocou preocupações para o Exército. Schmidt conta que existia o Grupo dos 11 

do bairro Itararé, também o Grupo da zona Norte e os componentes se ofereciam para 

combater o governo que estava no poder. 

Bisogno revela que já se sentiu na situação de querer noticiar algum assunto e não 

poder. 

 

Isso aconteceu. Gostaria de noticiar, mas não posso. Mas essas consultas a gente 

fazia toda hora, trocava ideias, perguntava pra os chefes, discutia entre a gente, 

questionava a própria... a própria consciência. A gente se questionava pra saber o 

que devia ou não devia dizer, o que podia e o que não podia fazer. Inclusive, 

brincadeiras a gente tinha que ter cuidado pra não fazer alguma brincadeira que 

pudesse ser considerada ofensiva ou perigosa. Então era um período, assim, de 

muito, de muito cuidado. (BISOGNO, 2017) 

 

 

Diferente de Bisogno, Schmidt não sentiu vontade de noticiar algo que não fosse 

permitido, porque, segundo ele, tinha “bom senso” nas questões referentes ao que se podia ou 

não comentar na emissora. Em casa, ao chegar da Rádio Imembuí, Schmidt conversava com a 

família sobre alguns aspectos em que os militares atuavam. Ele conta que o diálogo acontecia 

da mesma forma que é atualmente sobre os políticos e recorda de, nas abordagens, falar sobre 

as prisões que os militares realizavam, dos erros em haver violência na perspectiva dele. 

Já Oliveira conta que comentava alguns assuntos com a família, porém nem tudo 

chegava ao conhecimento deles dentro da emissora. 

                                                 

8
  O Grupo dos 11 foi liderado por Leonel de Moura Brizola para pressionar o Congresso. O grupo era composto 

por 11 integrantes com o intuito de apoiar a reforma agrária, defender a bandeira brasileira contra o imperialismo 

e forçar as reformas de base. Em 1963, Brizola utilizou o rádio para convocar a população para a formação da 

equipe, pois o veículo de massa era ouvido principalmente pela classe trabalhadora do Brasil. (ALMEIDA, 2015, 

P. 4 e 5) 
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Não, algumas coisas a gente comentava, aquilo que chegava ao nosso conhecimento, 

porque, veja bem, apesar da gente estar trabalhando em veículos de comunicação, 

muita coisa que acontecia no país não chegava ao nosso conhecimento, a não ser 

muito tempo depois. Por quê? As emissoras de rádio de todo o país tava proibido de 

divulgar certos fatos, compreende?[...] Eventualmente, alguém vinha do Rio de 

Janeiro, São Paulo e lá corria a notícia que fulano de tal estava preso, fulana foi 

torturada, compreendeu? Porque como não havia notícia nas emissoras, nas agências 

noticiosas e nos jornais também sobre as pessoas que estavam sendo castigadas, 

tavam sendo torturadas principalmente. [...] A gente só ficava sabendo muito mais 

tarde. Quer dizer, houve casos de pessoas que morreram no cativeiro ou até que se 

suicidaram no cativeiro que a gente não ficava sabendo. [...] Inúmeras pessoas 

estavam exiladas fora do país, mas também deles pouco se sabia. Porque, como eu te 

digo, não havia muito noticiário em torno disso. Essas notícias a gente era proibido 

de tá divulgando mesmo que viesse a saber. A gente não tinha a lista dos que 

estavam sendo torturados em parte nenhuma, porque tudo isso era feito pelo serviço 

secreto do exército e, quando menos se esperava, sumia alguém da comunidade, 

principalmente comunidade artística, intelectual, sumia. Aí a gente presumia que ele 

tava preso, mas tu não tinha absoluta certeza. (OLIVEIRA, 2017) 

 

Apesar das limitações impostas, Bisogno se diz fortalecido profissionalmente, porque, 

conforme ele, foi possível perceber o enorme papel da imprensa. Ele enfatiza que foi um 

aprendizado diário. Segundo Bisogno, primeiramente é preciso entender que a ditadura militar 

aconteceu porque não foi um movimento apenas dos militares, mas também teve a 

participação da sociedade civil - como a igreja - e vários setores que se organizaram para 

mobilizações. 

Schmidt revela que se ocorresse novamente a instauração do regime no Brasil, se 

adaptaria ao que fosse proposto pelo governo e utiliza o termo nas entrelinhas “dançar 

conforme a música”. Para ele, o jornalista não pode demonstrar a tendência política a qual 

defende e isso interferir no trabalho, porque cada pessoa tem sua direção. 

Oliveira não concorda com algumas atitudes que foram tomadas pelo Exército: 

 

[...] Todo o período revolucionário cometeu erros incríveis. Eu sempre cito que o 

maior erro do movimento militar de 64 foi perseguir pessoas, prender pessoas e até 

matar pessoas pelas suas ideias. Eu sou rigorosamente contrário a tomar qualquer 

atitude grosseira por causa das ideias do outro. Eu posso não concordar, posso 

concordar, posso aplaudir, etc e tal. O que eu não posso é pegar um sujeito e 

submeter a tortura porque ele pensa diferente de mim, porque ele acha que não deve 

ser assim, porque ele é a favor do Estado, porque ele é a favor não sei de quem [...] 

Agora, quando eles prendiam aqueles que iam lá e faziam assalto a banco pra levar 

dinheiro pro movimento antirrevolucionário lá do Araguaia. [...] De vez em quando 

eles assaltavam banco e matavam pessoas inocentes na fila do banco, aí tem que 

botar na cadeia. Aí eu to de acordo que os milicos chegam lá e pegam o cara. [...] 

Ideias tu combate, tu discute, vence a discussão ou perde, mas não matam o cara. 

[...] Outra coisa, perderam muito tempo correndo atrás de comunistas que não 

tinham a menor... não ofereciam nenhum risco a população. [...] Intelectual não faz 

mal pra população. Ele fala, fala, escreve, faz horrores, mas na prática ele é sujeito 

que de noite é capitalista total. Ele não vai pra batalha, ele fica aqui na retranca e 

manda... A mesma coisa faziam com os estudantes. Botavam os estudantes na rua 
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pra levar pau e os dirigentes dos movimentos ficavam na retranca [...]. (OLIVEIRA, 

2017)  

 

Para Oliveira, se nos dias de hoje ocorresse um plebiscito, ele ficaria em dúvida se 

essa democracia atual no Brasil seria aprovada pelo povo. Ele assegura que se lutou pela 

liberdade de manter o país democrático, mas na prática não é o que acontece. 

 

4.2 PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA RÁDIO IMEMBUÍ 

 

 O jornalista Quintino Oliveira terminou o curso de Medicina Veterinária em 1966 e, 

paralelamente, trabalhava na Rádio Imembuí como locutor. Depois, a convite do professor 

Antonio Abelin, recebeu a proposta de ser assistente de direção da emissora que, então, 

passou a ter mais responsabilidades com relação à censura imposta. 

 No ano de 1966, quem comandava o país era o presidente Humberto de Alencar 

Castelo Branco, na qual foi o primeiro sucessor após deposição do ex- presidente João 

Goulart. Oliveira relata que, enquanto era acadêmico, fazia programas musicais e não se 

misturava com a parte jornalística da emissora até então. Segundo ele, na época, as gravadoras 

enviavam para todas as rádios no Brasil o pacote dos lançamentos do mês, pois, de certa 

forma, a rádio divulgava a música para as pessoas comprarem o disco na loja. 

Oliveira explica que não só apresentava as músicas como comentava sobre elas, os 

autores, tomava conhecimento sobre a vida dos cantores e manteve enfoque principalmente na 

música popular brasileira. O nome do programa musical que o jornalista apresentava na época 

era Discomentando. Conforme ele, a programação era planejada, depois transcrita pelo 

programador e colocada na programação geral da emissora. O plano devia ser entregue à 

Polícia Federal de Santa Maria com antecedência de dois dias nas quais eram analisadas 

minuciosamente as composições e os autores correspondentes. Se tudo estivesse correto aos 

olhos da polícia, a programação era carimbada como garantia de liberação para ser 

transmitida.  

O radialista Vicente Paulo Bisogno, assim como Oliveira, também trabalhou com 

programas musicais. Ele explica, em concordância com Oliveira, de que era preciso 

encaminhar previamente a programação para a Polícia Federal de Santa Maria com, no 

mínimo, 24 horas de antecedência. 

 

O que ia rodar amanhã tinha que ir pra Polícia Federal, tinha que ser analisado 

música à música pela Polícia Federal, tinha que vir com o carimbo, a programação 

da rádio tinha que vir com o carimbo da Polícia Federal liberando e muitas músicas 
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eram cortadas. Por isso que eu te disse que esse foi um período de muita 

criatividade. As pessoas não podiam fazer crítica aberta, né, então um apesar de 

„Você‟ do Chico, „Alegria Alegria‟ do Caetano e se a gente quiser ouve só pela 

musicalidade pra cantar. A própria „A banda‟, uma música inocente. No fundo, no 

fundo tinha um recado ali, “afasta de mim esse cálice”, essas coisas, assim, tudo isso 

era proibido. Então tinha nomes, assim, que o programador musical já nem colocava 

mais: Chico Buarque, Caetano Veloso, outros que foram pro exílio, né, Gil, tantos 

outros, né, eram praticamente proibidos, não constava na programação. (BISOGNO, 

2017) 

 

 

Marcondes Filho (2009) salienta que o regime amadureceu e buscou calar todos os 

espaços onde havia algum respiro democrático para silenciar as vozes que se mantiveram 

persistentes. Conforme o autor, isso fez com que jornalistas, artistas e intelectuais 

inventassem formas ambíguas e metafóricas de atacar o regime, pois os militares possuíam 

dificuldades em entender as mensagens abreviadas. Entretanto, o recado implícito era 

apreendido e decifrado pela população politicamente mais participante. Era uma estratégia 

que conseguia furar bloqueios da censura que “nitidamente demonstrava ser incapaz de operar 

com níveis linguísticos que transcediam o trivial”. (MARCONDES FILHO, 2009, p. 44) 

Um caso específico de censura que ocorreu, de acordo com Oliveira, foi que ele 

escolheu a música Disparada do compositor Geraldo Vandré, que foi exilado, mandou o 

roteiro para a polícia e a programação retornou liberada, porém, lá continha um risco em cima 

do nome da melodia Disparada para sinalizar de que aquela canção não foi permitida. Ele 

conta que nem todos os policiais tinham o potencial de conseguir encontrar problemas nas 

letras das músicas, porque os compositores como Chico Buarque de Hollanda e Caetano 

Veloso escreviam de maneira sutil em que, por vezes, ficava difícil de compreender o real 

sentido. Depois, quando as rádios já estavam veiculando, alguém percebia o engano de que a 

composição era contrária ao regime. Ele explica que um telegrama era enviado pelo 

Ministério das Comunicações para a rádio contendo a informação de que tal música estava 

censurada e que não podia mais tocar. Desta forma, o discotecário da emissora recebia a 

ordem da direção e fazia o que era designado. Quando censuravam a melodia de Vandré, 

também era julgada a imagem do cantor. Então, Oliveira esclarece que se o cantor fosse 

elogiado, alguém, por tabela, concluiria que o jornalista estaria defendendo as letras 

compostas que, até então, eram censuradas. Conforme ele, se as regras fossem seguidas de 

acordo com a preferência dos militares, tudo acabava bem e sem problemas. 
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4.3 A CENSURA AO JORNALISMO DA EMISSORA 

 

 Os programas jornalísticos possuíam a mesma sistemática, porém com mais etapas do 

que a musical. O radialista Bisogno relata que a Rádio Santamariense foi uma espécie de 

pioneira em programa de notícias que, na época, era comandado pelo locutor Arnaldo Souza. 

Depois, Souza migrou para a Rádio Imembuí e retornou, novamente, para a Santamariense. 

Após a volta de Souza, Bisogno criou o programa Controle Geral na Rádio Imembuí para 

haver um contraponto à apresentação de Souza. Assim como nos dias de hoje, a criação do 

roteiro, de acordo com Bisogno, era planejado, mas sempre aberto a novas informações, pois 

o Controle Geral é um programa de momento. Então, a programação era mandada um tempo 

antes para a polícia averiguar e depois de autorizado não era possível haver alterações. Um 

exemplo que Bisogno aplica é de que se o prefeito da cidade pedisse demissão ou fosse 

exonerado do cargo, esse assunto não poderia ser tratado no mesmo dia no programa, porque 

não passaria pelo crivo da Polícia Federal. 

Conforme Schimidt e Bisogno, o radialista Souza, já falecido, era uma figura de 

opiniões muito fortes. Antigamente, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) era mais forte que 

o Partido dos Trabalhadores (PT) em comparação com a atualidade. Schimidt relata que 

pessoas do PTB contavam para Souza sobre situações que ocorriam entre os militares e o 

cidadão comum, com relação à violência e as prisões. Com isso, Souza precisou ir várias 

vezes no Quartel General (QG) da polícia para prestar explicações e, de acordo com Schmidt, 

ele nunca foi preso, apenas advertido pelos atos. As informações que recebiam na emissora 

partiam, algumas vezes, de escolha ideológica a ser seguido, por isso Schmidt acredita que 

recebiam notícias verdadeiras, mas também, em alguns momentos, eram infundadas e apenas 

para prejudicar os militares. 

Oliveira afirma que não soube de nenhum funcionário que tenha se complicado na 

época por alguma atuação na rádio, mas, sim, por atividades paralelas. O jornalista explica 

que, sem citar o nome, a rádio tinha uma pessoa que era diretor de teatro e ocorreu de ter 

peças censuradas. Ele conta que a representação teatral era de Ariano Suassuna, um dos 

autores considerados oposição do regime e, então, o contratado teve que dar explicações no 

QG da Polícia Federal. De acordo com Claudio Zappe, o radialista Souza era um apresentador 

que tentava expressar tudo aquilo que ele pensava referente a um determinado assunto. 

Conforme Zappe, se, talvez, aconteceu algum tipo de censura, então haveria sido com o 

colega Arnaldo Souza. 
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Para Zappe, diretor da Rádio Imembuí nos dias de hoje, em toda a ditadura existe uma 

série de restrições e no ambiente radiofônico não foi diferente. De acordo com ele, em 

determinados momentos, a emissora recebia um aviso dos militares em que não deveriam ser 

divulgados alguns assuntos. Então, quando comunicado o que não era permitido, os 

funcionários da emissora seguiam o que era veementemente solicitado. 

Conforme Fico (2004), o regime negava a existência da censura à imprensa, mesmo 

que praticada. O autor, explica que não havia uma regulamentação da atividade, mas que as 

proibições ocorriam por meio de telefonemas ou de bilhetes que chegavam nas redações. Fico 

(2004) salienta que depois do AI-5, o controle da censura passou a ser coordenado pelos 

comandantes de unidades militares ou agentes da polícia federal, e, depois de algum tempo, o 

Ministério da Justiça passou a monitorar este trabalho.  

O locutor e economista Fernando Adão Schmidt afirma que a Rádio Imembuí sofreu 

pouco impacto com a ditadura militar em Santa Maria. Ele relembra que, durante o período, 

alguns dos colegas jornalistas decidiram apoiar um dos lados ideológicos no âmbito da 

política. Com isso, uma parte apoiou o governo que estava no poder do país e o restante à 

oposição. Dessa maneira, Schmidt explica que os jornalistas que tinham ideias opostas 

começaram a criticar os militares e isso fez com que o governo passasse a se preocupar com 

tais atitudes.  

As agências de notícias mandavam as informações para o restante do país e, segundo 

Oliveira, recebiam a comunicação de que tal fato não fosse noticiado, mas, ocasionalmente, 

aconteciam algumas falhas e algo passava despercebido. Oliveira cita um telegrama que 

recebeu na emissora para não mencionar o nome do bispo Dom Hélder Câmara, porque o 

presbítero foi, durante a ditadura militar no Brasil, defensor dos direitos humanos. Conforme 

Oliveira, o religioso pregava abertamente no Nordeste contra os militares. Essa posição fez 

com que o padre não conseguisse ter espaço nos lugares de mídia, pois os soldados excluíram 

o seu nome dos noticiários e, então, não era permitido divulgar nada relacionado a ele. 

Naquela época, o espaço de produção e criação era muito limitado. Bisogno não 

recorda que tenha chegado ao ponto de ter havido alguma prisão envolvendo jornalistas ou 

radialistas em Santa Maria, e sim detenções com pessoas que atuavam no meio político ou 

que tivessem algum envolvimento partidário contra o regime. Depois do programa ser vetado 

não poderia ir ao ar e, de certa forma, Bisogno conta que a emissora se resguardava de 

problemas como esse. Segundo o radialista, o noticiário, assim como no cenário musical, 

passou a usar do mesmo método de informações implícitas nas notícias por meio da 

entonação da voz.   
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Conforme Oliveira, os militares eram inacessíveis para se conseguirem informações, 

porque entrevistar um comandante não era uma tarefa fácil. Aliás, o jornalista não recorda de 

algum repórter ter sido capaz de conversar com algum representante do regime em Santa 

Maria. Ele salienta que os oficiais não tinham o costume de concederem explicações sobre os 

fatos, então a relação era de absoluto respeito para evitar problemas. Oliveira explica que se 

houvesse o caso de serem questionados sobre o porquê de não divulgar tal nome ou ordem, 

automaticamente os militares interpretariam de que o repórter estava em defesa da pessoa que 

era acusado por eles. 

Durante o governo do João Figueiredo, Bisogno conta que aconteceu um ato em São 

Sepé e o presidente veio até o Sul. Conforme ele, na época, o prefeito de São Sepé era João 

Luiz, partido da oposição, e o representante do município conseguiu colaborar na mediação 

para que fosse possível entrevistar o governante para o programa Controle Geral. O radialista 

se orgulha da realização da entrevista e salienta que podia fazer questionamentos, mas que 

existia assuntos que deveriam ser evitados. 

Não era permitido, segundo Oliveira, convidar determinadas pessoas para conversar 

sobre qualquer assunto lá, pois a pessoa poderia ter relação com a chamada esquerda 

partidária e a imagem não era positiva na visão dos militares. De acordo com Oliveira, o 

entrevistado era consciente de tudo que falava, mas a Rádio Imembuí era responsável por tudo 

o que era divulgado, por isso não era praticável levar pessoas para dialogar no microfone. 

Oliveira explica que não é correto afirmar que não existia liberdade de expressão na época, 

porque havia, porém com limites. Ele explica que, por um tempo, fez um programa diário na 

emissora com assuntos locais e nele continha críticas ao policiamento da cidade, sistema de 

feiras livres e falhas que aconteciam, mas isso ocorreu com questões relacionadas a 

comunidade e não ao regime militar. 

Mesmo com a censura, Zappe revela que a produção de programas da emissora não foi 

modificada, porque, durante a ditadura militar, foi realizada uma reunião com os funcionários 

que eram apresentadores. Segundo Zappe, no encontro foi ressaltado que, caso houvesse 

algum tipo de dúvida na hora de manifestar as notícias e que pudessem levar sanções à rádio, 

eles deveriam procurar, primeiramente, alguém da direção antes de colocarem a informação 

no programa. O locutor diz não lembrar de algo ou alguma emissora que não tenha obedecido 

ao que foi determinado pelos militares em Santa Maria, mas nacionalmente houve veículos de 

radiodifusão que não seguiram as condições estabelecidas. A rádio Imembuí mantinha as 

transmissões, conforme Zappe, no intuito de que um dia as questões da ditadura fossem se 

flexibilizar e, mais tarde, encerrar o período de regime com a democracia. Para Bisogno, a 
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produção de programas teve manutenção de um governo para outro, mas o esboço se 

manteve, no entanto com menos rigidez. 

Oliveira explica como foi assumir a assessoria de direção e ser um dos responsáveis da 

Rádio Imembuí: 

[...] Eu, aí, assumi a maior responsabilidade, porque aí as coisas chegavam na minha 

mão e a mim cabia a obrigação de fazer o funcionário cumprir, né. Porque a... essas 

comunicações: “Tá proibido entrevistar fulano. Não pode tocar tal coisa”, tudo isso 

chegava na direção. Aí o professor Abelin viajava muito e eu inúmeras vezes ficava 

respondendo pela rádio, então eu tinha que chamar o discotecário e dizer: “Olha, 

anula essa música!”. Conversar com o pessoal do noticiário: “Não citem mais isso. 

Não citem aquilo”. [...] Nós reunimos os funcionários lá embaixo, naquela época a 

Imembuí tinha mais ou menos uns 40 funcionários em números redondos. Reunimos 

os funcionários e explicamos a eles o seguinte, que nós só tínhamos duas 

alternativas: ou nós obedecíamos a censura rigorosamente, todos nós, direção, 

funcionários, todos eles ou fechavam a rádio. [...] Então que eles entendessem que 

nós, pessoalmente, não é que „impuímos‟ aquela censura, nós apenas cumpríamos 

em respeito ao trabalho que todos deveriam continuar. Nós queríamos que a rádio 

continuasse, que todo mundo continuasse trabalhando numa boa. E aí, a única 

maneira de garantir isso era... porque eles podiam achar que a direção tava „puxando 

o saco‟, digamos assim. [...] Não era. Era nada disso. Cada funcionário, a gente 

deixava bem claro isso, cada funcionário é livre pra pensar do jeito que bem 

entender se é a favor dos militares, se é contra a ditadura ou se é a favor disso ou 

daquilo. Só tem o seguinte, aqui dentro da rádio não é lugar pra ele fazer comício, 

dar a opinião dele. Aqui ele tem que seguir as nossas regras, se não nós vamos 

perder, todos nós vamos perder os empregos e isso é muito ruim. (OLIVEIRA, 

2017) 

 

 

Kushnir (2004) enfatiza que muitos jornalistas desempenharam uma militância 

esquerdista, porém sofreram por tais atitudes. Existiram jornalistas que colaboraram com o 

regime, outros que resistiram e outros que lutaram contra o governo. “Muitos dos que 

“combateram” as práticas do Estado pós 1964 e pós AI-5 ficaram desempregados, foram 

encarcerados e perseguidos” (KUSHNIR, 2004, p. 27). 

Oliveira conta como era a transmissão do programa Câmara em Ação da Câmara de 

Vereadores de Santa Maria na Rádio Imembuí. 

 

[...] Uma das noites da semana, uma sessão da Câmara era integralmente gravada e o 

funcionário lá da Câmara gravava toda a sessão, desde a abertura até o 

encerramento. E na noite seguinte a gente botava no ar. [...] Entrava uma fita, o cara 

ficava 1 hora e cacetada, 1 hora e meia, eu acho, sem fazer nada. [...] Período 

revolucionário, saia a sessão da Câmara, os vereadores diziam o que bem entendiam, 

a rádio pegava a fita e um funcionário, e eu fui inúmeras vezes fui escalado pra isso, 

principalmente quando eu assumi a diretoria da redação, e aí eu atravessava a rua ali 

[...] ao lado do Theatro Treze de Maio ali. [...] Eu atravessava a rua com um 

estojinho com a fita dentro com a sessão da noite anterior, ia lá no QG da 3ª Divisão 

do Exército, fica ali na Bozano. [...] Lá dentro funcionava o serviço de inteligência, 

eles não chamavam desse jeito, tinha um nome. Eu levava a fita, entregava ali na 

frente, sentava, e ó... (som de espera), pegava o maior chá de banco até que eles 

ouvissem toda a fita. Claro, eles faziam correr um pouquinho e tal pra, dependendo 

do vereador eles prestavam mais atenção, porque depois de um certo tempo, alguns 

vereadores eram marcados já: “Esse aí é perigoso, vamos ouvir tudo o que ele 
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disse”. [...] Todos os discursos do Tarso na Câmara, eles cortavam. [...] Eu citei um 

exemplo aqui, o Tarso que era o mais frequente, mas houve muitos outros que 

também tiveram os seus discursos censurados. Eles colocavam um papelzinho do 

lado, assim, pequenininho, e a fita rolada. [...] Eu perdia toda a manhã tratando da 

censura lá. Aí, a tarde o operador tinha que pegar aquela fita, fazer rolar ouvindo, 

controlando, quando chegar no papelzinho, ele pegava ali o início do discurso 

censurado, daí ele deletava tudo aquilo. [...] Deus o livre se chegasse a sair. Nós 

íamos nos incomodar demais da conta, porque essa questão da Câmara era levada 

muito a sério. (OLIVEIRA, 2017) 

 

 

O jornalista ainda salienta que, se não fosse pelo rádio, não existia outro modo 

midiático da população saber sobre o que era expressado por aquela pessoa, apenas quem 

estava presente no local. Conforme Oliveira, era permitido assistir e havia público 

acompanhando as manifestações. 

O telégrafo era um instrumento de comunicação muito usado no tempo da ditadura, 

para todos que tinham acesso e funcionava ainda melhor no ambiente de trabalho da Rádio 

Imembuí. Bisogno conta que a emissora dispunhava de pelo menos um funcionário que 

soubesse manusear as informações que eram recebidas por telégrafo. Então, mesmo havendo 

uma certa segurança para as rádios locais, era preciso ter cuidado na hora de filtrar as notícias, 

porque algum fato poderia passar sem a devida atenção.  

A principal fonte de coleta de informações eram as emissoras de fora da cidade e do 

estado. Segundo Bisogno, as rádios Gaúcha e Guaíba eram as vertentes para conseguirem as 

referências, pois os noticiários das duas emissoras saíam um pouco antes do horário de 

começar na Rádio Imembuí. No entanto, primavam por manter o cuidado estabelecido na hora 

de redigir o programa. 

No decorrer do período ditatorial, Schmidt explica que a emissora começou a ser 

supervisionada pelos militares após a determinação da censura. Conforme ele, todos os dias 

no turno da tarde ou dias intercalados, um funcionário da Polícia Federal se deslocava até o 

endereço da rádio para entregar uma notificação explicativa do que podia ou não ser 

transmitido. Na época, Schmidt era o coordenador do departamento de notícias da Rádio 

Imembuí. Ele explica o exemplo que, naquele tempo, era vergonhoso o presidente ser vaiado, 

por isso informações desse calão também eram proibidas pelos militares. 

As vistorias ocorriam na emissora por meio de visitações dos policiais. Oliveira 

compartilha a informação de que ocorreram momentos em que a polícia dormiu na rádio. Ao 

chegar na emissora, detalha Oliveira, existia uma entrada, quase um subsolo, com escritórios e 

tinha um salão grande no fundo mais ou menos do tamanho de uma sala de aula e era nesse 

local em que os policiais passavam a noite. Este ambiente era uma espécie de lugar para 
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atender o policiamento do centro da cidade. Conforme Oliveira, os oficiais não ficavam na 

rádio com o intuito de examinar os materiais e documentos, mas sim para conversar com a 

direção e atribuir diretrizes. Ele conta que os policiais ficavam distribuídos pelas esquinas e às 

vezes mantinham-se dentro da emissora. 

Bisogno salienta que era comum o trânsito de agentes da Polícia Federal na rádio e era 

uma prática comum nas demais emissoras da cidade. Ele esclarece que era necessário ter um 

certo comportamento frente à eles, porque alguns policiais eram inacessíveis, dependia do 

temperamento de cada um deles. As visitações, conforme Bisogno, muitas vezes, eram para 

fiscalização de conteúdo que iria para o programa e, em outros momentos, sondar o ambiente 

para certificação de que o lugar era confiável ao governo. Bisogno esclarece que a verificação 

era para identificar se tratava ou não de uma célula de algum mecanismo, de formação e 

contestação política, pois isto era comum na grande imprensa. De acordo com ele, em Santa 

Maria também ocorreu, mas em menor escala. Os meios de comunicação e os meios artísticos, 

segundo Bisogno, eram muito visados e os agentes cumpriam o papel de circular no espaço de 

trabalho. 

Com relação aos assuntos em que não poderia se falar, Schmidt explica que não existia 

uma lista específica de temas em que não era permitido abordar. Segundo ele, às vezes, a 

rádio recebia a informação dos superiores para não expor uma determinada notícia e depois 

tinha um intervalo de dois ou três dias sem receber este tipo de ordem, dependia do que 

ocorria. Zappe, em conformidade com Schmidt, corrobora em dizer que as questões eram 

específicas e não um tópico geral como, por exemplo, finanças.  

 Oliveira assegura que as rádios não eram autorizadas a comentarem a respeito do 

antimilitarismo. Conforme ele, as guerrilhas não podiam ser divulgadas na emissora. Oliveira, 

ocasionalmente, descobria alguma informação quando lia um jornal impresso que abordasse 

alguma questão nas entrelinhas ou de outras maneiras.  

 Conforme Bisogno, os nomes políticos como Leonel Brizola, João Goulart e outros 

que foram para o exílio não podiam ser pronunciados para qualquer tipo de informação. 

Segundo o radialista, se alguma notícia envolvesse o nome de um deles, o indicado a se falar 

era ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-presidente da república. Bisogno destaca 

quando os exilados começaram a voltar para o Brasil e, inclusive, fez a cobertura da chegada 

de Leonel Brizola na fazenda em São Borja. As ferramentas da época eram inferiores. Por 

isso, ele explica que a transmissão não foi ao vivo do local. No período, Bisogno relata que a 

Rádio Imembuí veiculou o primeiro comício do Brizola diretamente da fronteira. Bisogno 

considera um grande acontecimento, porque ainda se estava na vigência do regime militar. 
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Segundo ele, apesar de, na época, ocorrer o processo de abertura à democracia, transmissão 

era no sistema antigo de uso da linha telefônica. 

 Sequestros e reclamações de pessoas desaparecidas chegavam nas redações das 

emissoras, mas conforme Bisogno, as denúncias não proliferavam, porque a rádio era proibida 

de divulgar sobre este tipo de assunto. O radialista não lembra pontualmente sobre quais 

assuntos não poderiam ser mencionados, mas ele afirma que quando o governo sentia algo 

que pudesse resultar em crítica era reprimido. Por isso, o jornalismo investigativo, na época, 

não tinha condições de se ampliar como atualmente.  

 

Naquela época, as pessoas tinham medo, porque tinham os chamados aparelhos 

comunistas de pessoas que ainda se reuniam nas suas casas pra discutir a questão 

política, pra levantar essas informações. Daqui a pouquinho tinha um grupo de 

pessoas na... na rede ferroviária. A gente teve muitos casos disso, muitas pessoas 

que acabaram sendo presas, né, e de repente sumiam da rotina, né, não compareciam 

aqueles encontros tradicionais. Onde é que tá? Quem é que ia levantar essa suspeita? 

O vizinho do lado podia dizer, ligar pra Polícia Federal pra qualquer organismo 

militar e dizer: “Ó, tem um grupo de pessoas suspeitas que tão se reunindo aqui na 

minha casa”. Pronto. Era motivo pra haver uma intervenção direta, né. Então era 

tudo muito complicado. A gente pisou muito tempo aí numa linha, né, muito 

estreita. Pra se falar em liberdade, não se podia falar, então não era, né. Entre a 

liberdade e esse tipo de pressão, mas era isso que se vivia na época. (BISOGNO, 

2017) 

 

 Já Schmidt afirma não lembrar de ter acontecido alguma denúncia de desaparecidos 

em Santa Maria. Ele recorda que esse tipo de queixa existiu, com maior visibilidade, em São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

As notícias sobre torturas e prisões não eram veiculados por rádio, nem agências 

noticiosas e jornais, então a população era impossibilitada de receber este tipo de informação. 

Oliveira ressalta que não existia uma lista de nomes que estariam sendo castigados, porque 

isso era realizado pelo serviço secreto do Exército, mas quando menos se esperava sumia 

alguém, principalmente na comunidade artística e intelectual. Em vista disso, presumia-se de 

que estava preso, porém não se tinha a absoluta certeza. 

Oliveira conta que um grupo de ferroviários de Santa Maria era contra os militares e, 

então, deram início aos telefonemas anônimos para a emissora em que ameaçavam os 

funcionários de possíveis confrontos. A reclamação, segundo Oliveira, era de que a rádio, na 

visão deles, não divulgava as informações verdadeiras e que mentia para a população. Ele 

explica que todos acataram as determinações, então não eram transmitidas as notícias que os 

ferroviários gostariam de ouvir e também não era dada voz a muitos em função de que algo 

que o entrevistado falasse poderia comprometer a emissora com os militares. O jornalista 
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garante que os ouvintes não conheciam a mecânica de trabalho que a eles eram exigido e, por 

isso, imaginavam que a rádio favorecia o governo. 

 Durante três anos Oliveira fez comentários na Rádio Imembuí, mas, conforme ele, sem 

comprometimento com ideologias políticas.  

 

Um dia eu falei muito mal do policiamento aqui no centro da cidade. Houve 

assaltos, houve uma série de acontecimentos desagradáveis ali no calçadão e eu 

falei: “Mas cadê o policiamento da cidade? Aqui ninguém cuida mais nada”. [...] 

Numa dessas tardes, quando eu cheguei... tava chegando, encostando o carro ali na 

frente pra gravar o comentário, eu vi que tava o carro da Brigada Militar lá na frente 

e tinha um militar na porta da rádio. [...] Aí, eu entrei e tal, tava lá o comandante da 

Brigada, o responsável maior pelo policiamento da cidade. Aí o Abelin me disse: 

“Não, o comandante veio aqui, porque ontem tu fizestes um comentário assim, 

assim, assim... [...] e ele achou que tu pegastes pesado e tal, né, no comentário, etc, 

etc”. [...] Aí, a primeira coisa que eu perguntei pro: “Comandante, o senhor já ouviu 

o comentário? Ou o senhor ouviu comentários sobre o comentário que eu fiz?” [...] 

Apertei no interfone: “Traz a fita aqui pro comandante ouvir”. Aí botamos a fita. O 

comentário era rápido, durava 5 minutos no máximo, nem isso às vezes. [...] O cara 

vai lá pra brigar comigo por causa do comentário se ele não conhecia o motivo do 

comentário, tinham dito pra ele. [...] Ele ouviu todo o comentário e imediatamente 

começou a se justificar: “Ah, porque eu não tenho policiamento. Porque eu perdi 

tantos soldados. Os soldados foram levados pro policiamento da praia que isso 

acontece todos os verões. Levam todos os soldados do interior pra policiar a praia lá 

e salvar vidas, não sei o que, e as cidades ficam sem cobertura. [...] Depois que ele 

falou [...] eu só fiz uma pergunta pra ele: “Comandante, o senhor quer que eu bata 

palmas? O senhor quer que eu aplauda? O senhor quer que eu faça um comentário 

elogiando a situação que o senhor tá aqui, achando que isso tá ótimo? Não. Eu to lhe 

ajudando. O senhor pega e diz pro governador que a cidade de Santa Maria tá 

reclamando e que tem um chato aqui que vive falando aqui contra a falta de 

policiamento. Aproveite isso pra pedir mais viatura, mais soldados, etc e tal. Nós 

não vamos aplaudir isso”. Saímos de lá numa boa. [...].A gente tem que tá preparado 

pra se defender, porque alguns não aceitam críticas de jeito nenhum e geralmente a 

crítica chega através de assessores, nem é eles que ouvem, então é muito perigoso. 

(OLIVEIRA, 2017) 

 

 Outro caso que aconteceu em Santa Maria, conforme Oliveira, foi a cassação do 

mandato do prefeito da cidade, Paulo Lauda. Os repórteres da emissora não procuraram o 

cassado, porque acreditavam que ele não falaria nada contra o governo para não piorar a 

situação e, então, ser preso. De acordo com Oliveira, o candidato perdeu o cargo por causa de 

questões políticas, pois ele era um antimilitarista participativo. Berni (2013) conta que a 

anulação do mandato do prefeito e do vice, Adelmo Genro, foi publicada no Diário Oficial da 

União no dia 7 de maio de 1964. No dia 15 do mesmo mês, foram eleitos indiretamente o 

novo prefeito e vice, Miguel Meirelles e Francisco Alvares Pereira, respectivamente.
9
 Oliveira 

                                                 

9
 Art. 7º. Ficam suspensas, por seus (6) meses, as garantias Constitucionais ou legais de vitaliciedade e 

estabilidade. [...]. [...] Art. 10. No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na 

Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam no presente Ato, poderão suspender os direitos políticos 

pelo prazo de dez (10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação 

judicial desses atos. Parágrafo único. Empossado o Presidente da República, este, por indicação do Conselho de 
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afirma que alguns funcionários da Rádio Imembuí concordavam com a cassação, outros não, 

mas dentro da emissora existia total liberdade de cada um, porém não era permitido usar o 

microfone para defender as ideias pessoais. 

  Conforme Oliveira, as lutas democráticas na cidade não aconteciam em virtude de o 

governo não concordar. Ele afirma que no Rio de Janeiro ocorriam passeatas em defesa de 

alguma questão, mas havia confrontos, disparos com armas de fogo e caminhões militares que 

soltavam água misturada com areia nas pessoas. A única manifestação que ocorreu em Santa 

Maria, de acordo com Oliveira, foi a favor da ditadura militar e foi mobilizada pela igreja 

católica que, naquele momento, apostava contra o comunismo. 

 A medida que a ditadura militar avançou, segundo Zappe, as notícias sobre as 

manifestações aumentaram, mas no sentido da busca pelo fim do regime. Para Bisogno, a 

abordagem sobre lutas democráticas começou a ter proporção na mídia após o processo de 

abertura, no governo João Baptista de Oliveira Figueiredo em 1979, porque até então, esse 

assunto não era veiculado pela emissora. Conforme ele, os militares sentiram que o tempo de 

comando estava por terminar e era preciso flexibilizar. Para Oliveira, o governo Médici era 

mais receptivo para responder as perguntas e isso o tornava mais simpático frente a população 

brasileira, porque ele justificava algumas medidas que eram necessárias para manter a 

segurança no país. 

As rádios de Santa Maria, conforme Bisogno, queriam obter informações além das 

tradicionais e isso só se conseguiu com os governos anteriores. A gestão de Emílio Garrastazu 

Médici foi o mais complicado, pois era veiculado apenas aquilo que eles desejassem. O 

radialista afirma que os militares se transformavam em fonte de informação quando queriam 

por meio de comunicados e no momento que estes avisos fossem favoráveis, eles tinham 

interesse em disseminar. De acordo com ele, no governo Ernesto Geisel era mais rígido o 

processo pelas características dele, mas na regência de Figueiredo o andamento foi mais 

aberto em todos os sentidos. 

 

 

  

                                                                                                                                                         

Segurança Nacional, dentro de sessenta (60) dias, poderá praticar os atos previstos neste artigo (Ato Institucional 

nº 1, de 9 de abril de 1964 In: Arquivos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (1964) p. 319). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa traçou caminhos para responder os objetivos e o problema de 

pesquisa. Esta monografia buscou investigar como a Rádio Imembuí produzia os programas 

jornalísticos e musicais, assim como o funcionamento da emissora, e compreender as 

intervenções do regime militar na rotina dos jornalistas. A monografia apresentada é 

fundamental para a construção do conhecimento acadêmico e social e acredita-se que pode-se 

render novas informações para os registros históricos. 

Para isso, relembra-se a pergunta norteadora do trabalho: Como a Rádio Imembuí 

vivenciou o período do regime militar em Santa Maria? Para tanto, foi necessário uma revisão 

histórica sobre a fase em que antecedeu a ditadura, também durante a instituição dos militares 

no poder, conceitos do radiojornalismo e a censura estabelecida. Os autores serviram de base 

teórica para esta investigação. Optou-se pela escolha da Rádio Imembuí, por unir a 

radiodifusão e a atuação da emissora ao longo dos anos do regime, pois sabe-se que o veículo 

em questão era abundantemente consumido pelos santamarienses.  

Para a análise, realizou-se entrevistas com dois funcionários, Fernando Adão Schmidt 

e Vicente Paulo Bisogno, o diretor, Claudio Zappe, e um ex jornalista da emissora, Quintino 

Corrêa de Oliveira. Para a conversa, foi realizada um pré-roteiro em que as perguntas foram 

divididas por cada presidente que estava no poder para compreender se houve diferenças entre 

um período e outro. Este método só poderia ser realizado por meio da História Oral, porque 

seria a única maneira para chegar-se aos objetivos propostos. Além disso, a metodologia 

utilizada proporcionou perceber detalhes nos gestuais e a mudança na entonação da voz de 

cada depoente para contar as experiências dentro da emissora no período. 

 Por meio dos relatos, foi possível compreender que o radiojornalismo passou por 

momentos complexos na produção de programas. De certa forma, a censura se manteve 

durante todo o processo em que regime militar esteve em vigor, mas com diferentes 

características, conforme a rigidez de cada governante. No decorrer do texto, fica claro que 

entre os meios de comunicações da época, o rádio era o veículo de melhor acesso para a 

população e, por isso, o governo sentiu-se na obrigação de atribuir normas para as 

transmissões de notícias e músicas. 

 Na investigação, pôde-se verificar também a postura dos locutores e jornalistas frente 

às ordens determinadas pelos militares aos dirigentes da Rádio Imembuí. Nas entrevistas, 

alguns deles não sentiram-se coagidos às exigências do governo e também não consideravam-

se incomodados com a situação imposta. Entretanto, conforme os diálogos, existiram 
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situações em que o funcionário era contrário às ideias do estado, mas mantinha-se neutro no 

ambiente de trabalho para manter o emprego. 

 Além disso, o não cumprimento das ordens colocava não só os funcionários, mas 

também a emissora em risco. Portanto, os dirigentes da Rádio Imembuí compreendiam a 

necessidade de se seguir o que era instituído, independente de visões políticas contrárias.  

 Os depoimentos dos funcionários da época vão ao encontro no que a literatura diz a 

respeito. A passagem da programação do programa pelo crivo da polícia deixa claro que os 

militares sentiam-se ameaçados pela imprensa. Por isso, o governo silenciou todos que se 

colocaram contrário a eles para tentar transmitir a imagem de que seriam a solução dos 

problemas existentes no país. Isso foi possível constatar na Rádio Imembuí, pois não havia 

outras alternativas, a não ser respeitar as ordens. 

 A criação de um roteiro mais fechado em determinadas questões foi em razão de que, 

talvez, os entrevistados não falassem tanto a respeito do regime militar para não se 

comprometer em alguns quesitos. Porém, felizmente, conseguiu-se manter uma relação de 

diálogo livre, alguns momentos com mais detalhes de como era o processo de trabalho dentro 

e fora da emissora. A ideia inicial era tentar obter mais contatos para as entrevistas e a 

construção do estudo, mas não foi possível. Acredita-se que os quatro funcionários 

contribuíram para a investigação. 

 Além de aprender mais sobre o contexto histórico do regime militar, o estudo 

proporcionou uma reflexão de como foi viver e trabalhar durante o período, e os obstáculos 

no momento da produção. A dificuldade era ainda maior, pois não existia os mesmos recursos 

tecnológicas de atualmente. A monografia expõe que o comprometimento com a verdade para 

a população foi deixada de lado.  

 O trabalho apresenta informações que podem colaborar para futuros projetos de 

pesquisas. Por meio deste estudo, Santa Maria tem a oportunidade de conhecer os desafios 

que a emissora passou para tentar informar na época. As entrevistas trazem novas 

informações referente aos procedimentos realizados para a programação ser veiculada. Desta 

forma, considera-se significativo para os registros históricos da cidade e para o campo 

jornalístico. 

No decorrer da pesquisa, consegue-se perceber que os militares transformaram muitas 

opiniões da população por meio das normas estabelecidas aos veículos de comunicação. Isto 

demonstra a influência que a imprensa exerce não só no período de exceção, mas como nos 

dias de hoje, e, consequentemente, para a sociedade e a vida do jornalista. Deste modo, foi de 

extrema importância o estudo, tanto na pesquisa teórica quanto a bagagem esplanada dos 
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profissionais, principalmente por se tratar de um tempo delicado e apreensivo para a 

população brasileira.   
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de perguntas 

 

Geral 

Como foi sua entrada na rádio? 

Em 1964 os militares assumiram o poder no brasil. Como isso foi sentido na rádio? 

Como isso repercutiu em seu trabalho? Mudou sua rotina na rádio? 

A produção dos programas foi modificada? 

Houve censura? 

Como era? 

 

Governantes durante o regime militar 

Castelo Branco 

Castelo branco foi o primeiro a governar o país depois do Jango. Em 1964, houve diferença 

na rotina da rádio com ele no poder? 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Alguém ou a emissora sofreu represálias? 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Repressão intensa aos órgãos de imprensa? 

Ocorreu alguma situação de impedimento para que não houvesse denúncia? 

 

Costa e silva 

Em 1967, costa e silva substituiu castelo branco, e, segundo estudos, acabou com alguns 

partidos políticos. Como isso foi sentido e veiculado pela rádio para a população?  

O ato Institucional nº 5, conhecido popularmente como ai-5 começou em 1968 com Costa e 

Silva. Foi vivenciado de que forma pela rádio?  

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Repressão intensa aos órgãos de imprensa? 

Ocorreu alguma situação de impedimento para que não houvesse denúncia? 
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Emílio Garrastazu Médici 

Em 1969 Médici assumiu o poder. Alguns relatos dizem que foi um período, dentro do ai-5, 

que houve torturas. Vocês ficaram sabendo de relatos de tortura? 

A rádio em algum momento divulgou esse tipo de informação? 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Durante o governo de Médici, estudos informam que houve repressão intensa aos órgãos de 

imprensa. Ocorreu alguma situação de impedimento para alguma denúncia? 

O presidente Médici usou os meios de comunicação de massa, particularmente a rádio, para 

instituir alguma visão política sobre o governo militar? 

 

Ernesto Geisel 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Geisel fez uso da imprensa (rádio Imembuí) para conseguir uma visão política sobre a 

ditadura? 

 

João Figueiredo 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

O governo de joão figueiredo fez uso da imprensa (rádio Imembuí) para conseguir uma visão 

política sobre a ditadura? 

Sabe-se que o governo de João Figueiredo foi marcado pela crise econômica. Como essa 

questão era abordada na rádio Imembuí para a população? 

 

Rádio 

A rádio ou algum funcionário da emissora, no período do regime, sofreu algum tipo de ataque 

verbal ou físico dos militares? 

A rádio recebia ligações da população avisando de nomes que estavam desaparecidos? 

A apuração das notícias teve dificuldades em algum período? 

Houve mudanças nas produções dos programas em algum período do regime militar? 

As lutas democráticas, protestos, eram veiculadas pela rádio? 
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A programação mudou? 

Como os programas eram pensados para não se falar sobre o governo? 

 

Perguntas pessoais 

Você soube sobre o desaparecimento de alguém na época? 

Você já se sentiu na situação de querer noticiar algo e não poder? 

Quando chegava em casa, você conversava com a família sobre novos acontecimentos no 

período da ditadura em que não pudesse ser falado na rádio?  

Como era? Lembra de algum exemplo? 

Já desabafou com a sua família sobre algo que lhe foi imposto, no período do regime, mas que 

não concordava? 

Como você se sente por ter vivido essa época? 
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APÊNDICE II 

 

Entrevista com o Diretor da Rádio Imembuí Claudio Zappe 

 

Período em que trabalhou na rádio: 1960 até os dias de hoje 

Data da entrevista: 21 de agosto 

 

Geral 

Como foi sua entrada na rádio? 

A minha entrada na rádio foi em 1960 quando havia um teste pra locutores esportivo na rádio 

Guarathan que era na Venâncio Aires com a André Marques. Naquele tempo não tinha TV, 

então apareceram uns 300 candidatos e... e eles precisavam de 1 apenas. Aí eu fiquei em 

segundo lugar, quem ganhou foi o Tabajara Tajes e a estreia dele era numa sexta-feira com 

um temporal violento, ele acabou não chegando e o vice-presidente na época, o Ney Remedi 

de Souza, disse: “Ó, se ele não chegar, tu entra, Zappe”, daí entrei e não sai mais. Assim que 

eu comecei. 

Em 1964 os militares assumiram o poder no brasil. Como isso foi sentido na rádio? 

O... Na ditadura militar, e creio que em qualquer ditadura que possa ter ocorrido no mundo 

inteiro, há uma série de restrições. Como também houve da parte da imprensa brasileira, de 

modo geral, então há determinadas situações que era... vinha uma nota da ditadura, né, em que 

a gente não deveria divulgar determinadas situações, inclusive algumas músicas, então aquilo 

era comunicado e a gente é... Que estava no rádio naquele tempo, o jornal, a gente teria que 

seguir, ou seja, não irradiar, porque era um tempo de ditadura onde é... Isso aí, acho que em 

qualquer ditadura aconteceria isso aí. A gente tá vendo hoje na Venezuela que é uma ditadura 

militar em que, inclusive, fizeram uma Assembleia Constituinte, né, tentando liquidar com a 

maneira como já estavam é... decidindo as coisas na Venezuela. Então é assim que a gente se 

comportava e essa, a ditadura militar fez com que, inclusive, quando a gente saísse de Santa 

Maria e fosse pra qualquer parte havia militares que estavam nas estradas e paravam 

automóvel pra gente apresentar os documentos tudo pra ver se não era alguém 

antirrevolucionário ou coisa parecida. Era dessa forma que acontecia. 

A produção dos programas foi modificada? 

Não, não. A programação não foi modificada, o que a gente fazia era nos reunir com os 

funcionários que tivessem microfone na mão, dizendo pra eles que se houvesse qualquer coisa 

duvidosa, né, e que pudesse trazer sanções para a emissora que eles viessem primeiro colocar 

pra gente ao invés de primeiro colocar no ar. 

Houve censura? 

Sim. 

Como era? 

B- Além de proibir, e se fizesse alguma coisa fora do que eles quisessem? Se fosse divulgada 

a informação eu eles não quisessem, divulgado a música? 

Em termos aqui de Santa Maria, eu não sei de nenhum caso que, de repente, não se seguisse 

aquilo que era determinado, mas a nível de país certamente que houve, né. Inclusive com 

músicas que acabaram depois também sendo proibidas, mas aqui em Santa Maria eu acho 

que, regra geral que eu tenha impressão, ninguém desobedeceu essas determinações. E com 

isto aí, a gente conseguia ir mantendo as transmissões e esperando que um dia pudesse 

flexibilizar e mais tarde, como aconteceu, encerrar um período de ditadura que é uma coisa 

que ninguém, ninguém gosta que aconteça em nenhum país, né. 
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Governantes durante o regime militar 

Castelo Branco 

Castelo branco foi o primeiro a governar o país depois do Jango em 1964, houve 

diferença na rotina da rádio com ele no poder? 

É... Foi primeiro, né? 

B- Sim, depois de Jango. 

O primeiro governante militar e... Foi quando iniciou todo esse processo que a gente acabou 

de falar. Ele era altamente rigoroso, mas nada a ver com a ditadura. Ele era rigoroso em 

termos de horário. Impressionante! Marcava pra 10 horas, eram 10 horas ou até um 

pouquinho antes, mas o que houve de diferença assim entre um e outro, o Castelo Branco foi 

o início. Eu acho que assim, houve alguns governos militares que até usaram também a parte 

otimista tentando fazer com que o Brasil pudesse crescer. Houve também governos militares 

que estavam também dentro dessa tendência de fazer o país não ficar parado no tempo 

também, crescer e outros que tinham até algumas atitudes, assim, é... não duras, como foi o 

caso do Figueiredo que ele também tinha ocasiões que ele sabia até brincar com as situações e 

tal. Acho que até foi o último, né. 

B- Foi o último. 

Então... Claro que houve diferenças entre um e outro. E houve alguns, eu não sei se foi o 

Ernesto Geisel ou não, que não tinham a eficiência, como também hoje, quando a gente elege 

alguém, não tem aquele dinamismo, aquela eficiência. Eu acho... Não, não foi o Geisel, não. 

foi outro, Costa e Silva. Costa e Silva que era mais... Não era tão eficiente quanto outros do 

próprio regime militar. 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Não recordo nenhuma. 

Alguém ou a emissora sofreu represálias? 

Não. Das nossas emissoras no caso, a Imembuí ou a Guarathan, na época, não, né. Só quando 

aconteceu a... o início da ditadura aonde, certamente, que não só em Santa Maria, mas em 

outras rádios havia dirigentes que eram de determinado partido e que daí não aceitavam a 

ditadura militar. Isso aconteceu em vários lugares. 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Ah, era específico aquilo que não era pra ser divulgado, vinha especificamente a determinação 

de não divulgar, mas não de regra geral. Ah, “não falem nas finanças”. Não. Era específico. O 

que era proibido era proibido especificamente. 

Ocorreu alguma situação de impedimento para que não houvesse denúncia? 

Que eu me recorde, não. Que eu me recorde, não. Porque se houve alguma manifestação de 

alguém que quisesse que a gente transmitisse ao microfone, a gente já sabia o que que deveria 

e o que que não deveria transmitir. 

 

Costa e Silva 

O ato Institucional nº 5, conhecido popularmente como AI-5 começou em 1968 com 

Costa e Silva. Foi vivenciado de que forma pela rádio?  

Não, acho que seguiu o mesmo diapasão. Acho que não houve uma alteração tão grande assim 

como talvez esse governo militar pretendesse. 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Se manteve. Todos os programas de jornalismo se mantiveram dentro desse cuidado que a 

gente acabou de falar, né. 

B- Eu entrevistei o seu Quintino de Oliveira e ele me falou que fez programas de músicas 

aqui, né. 

Tinha programas de músicas. Tinha. 
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B- Pois é. E ele me falou sobre uma censura bem forte que teve nas músicas que ele viveu 

aqui. 

Foi aquilo que eu já te disse, a nível de país, inclusive, houve determinadas músicas que 

foram proibidas de tocar, mas daí não foi caso de Santa Maria, era uma proibição a nível 

nacional. 

Ocorreu alguma situação de impedimento para que não houvesse denúncia? 

Mas isso acontece em qualquer regime, até no regime democrático, né, deve ter ocorrido. 

Porém, como eu falei, a gente já sabia o que que a gente... como que a gente deveria proceder 

pra evitar que a emissora sofresse uma sansão, né. 

 

Emílio Garrastazu Médici 

Em 1969 Médici assumiu o poder. Alguns relatos dizem que foi um período, dentro do 

AI-5, que houve torturas. Vocês ficaram sabendo de relatos de tortura? 

Na época, aqui em Santa Maria, eu não recordo, mas logo que começou a ditadura, sim. 

Houve, não digo tortura, mas houve prisões, tudo, né, na época que iniciou a ditadura. 

Inclusive com pessoas de Santa Maria e acabaram, sim, tendo que ir pra prisão até, aí depois 

conseguiram sair ou... Outros ficaram não sei quanto tempo com problemas, né, mas houve, 

sim, prisões na época que iniciou a ditadura. 

A rádio em algum momento divulgou esse tipo de informação? 

Sim. Havia divulgações. A gente divulgava dentro daquele cuidado que tinha que se ter. 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Até que ponto que foi essa parte de não poder falar, eu tenho impressão que depois da metade 

do governo militar, aí eu acho que começou a refecer essa... esse problema, porque na metade 

do governo militar, os próprios militares entenderam que o Brasil teria que uma hora voltar 

para o regime democrático. E eles começaram a sentir isso que a população já queria que 

terminasse o regime militar e eles mesmos começaram, também, a sentir, mas não tavam 

conseguindo sair do regime militar. Até que depois com o Figueiredo acabou acontecendo. 

O presidente Médici usou os meios de comunicação de massa, particularmente a rádio, 

para instituir alguma visão política sobre o governo militar? 

Sim, o governo do Médici foi aquele que, me parece, que tentou fazer o Brasil bem mais forte 

e ele... Acho que pegou uma época, foi do Médici ou foi do Geisel, foi uma época que o 

Brasil até cresceu bastante. Eu não recordo se foi no Geisel ou no Médici. 

B- O Geisel é depois do Médici. 

É depois, né? 

B- Isso.   

Pois é, teve uma época áurea da ditadura só que agora não recordo se foi na época do Geisel 

ou do Médici até. Acho que foi do Geisel, não recordo agora. Aí, o Brasil deu uma crescida 

boa naquele período.  

B- Então o senhor acha que ele tentou instituir uma visão política pra ele? 

É. Como eu te disse, ao longo do regime militar, eles foram sentindo que eles tinham que 

alterar e daí, mesmo que não terminasse o regime militar, eles já tentavam pensar um pouco 

mais no país do que na pregação de toda e qualquer situação, né, entende? 

 

Ernesto Geisel 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Não. Na censura, eu acho que depois de um certo período ela foi, como eu disse, amenizando, 

ela foi diminuindo, né. 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Ah, eu não recordo. Eu não guardo essas coisas assim, sabe? 
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Geisel fez uso da imprensa (rádio Imembuí) para conseguir uma visão política sobre a 

ditadura? 

É que quando eles começaram, quando teve períodos que o Brasil começava a crescer, eles, 

de certa forma, relacionavam que era também porque era um regime militar preocupado em 

que o Brasil crescesse, mas, na verdade, essa tentativa era sobrepujada pela vontade da 

população que queria o quê? Voltar pro regime democrático. 

 

João Figueiredo 

Sabe-se que o governo de João Figueiredo foi marcado pela crise econômica. Como essa 

questão era abordada na rádio Imembuí para a população? 

É que ele era... ele foi um pouco diferente dos outros governantes, como eu te disse, porque 

ele tinha também um lado meio é... bem brincalhão com as situações, então eu acho que aí ele 

já tava sentindo que era quase que o final do regime militar e, de uma certa forma, ele já fazia 

declarações com esta certeza de que iria acabar terminando o regime militar e que poderia ser 

ele, então, o último presidente militar. Então, muitas situações ele brincava e tal, não era tão 

duro como outros foram. 

 

Rádio 

A rádio ou algum funcionário da emissora, no período do regime, sofreu algum tipo de 

ataque verbal ou físico dos militares? 

B- O seu Schmidtão me trouxe o nome do Arnaldo Souza, não sei se seria. O seu Quintino 

também falou alguma coisa. 

Não sei, é que o Arnaldo, ele tinha um programa de jornalismo, como muitos tem até nos dias 

de hoje, e temos programas na televisão. O que o pessoal diz, é muito, e o Arnaldo, ele 

também tentava dizer tudo aquilo que ele pensava de uma forma forte e quem sabe se houve 

alguma censura, talvez tenha havido com o Arnaldo mesmo. 

A rádio recebia ligações da população avisando de nomes que estavam desaparecidos? 

Aí, eu não sei te dizer como é que acontecia. Eu não recordo mais, mas alguém denunciava ou 

pra televisão ou pra rádio ou pra jornal e já era... saia notícias disso aí, já saia nos órgão de 

divulgação. 

A apuração das notícias teve dificuldades em algum período? 

Como eu te falei ao longo da entrevista, a gente sabia como tinha que se conduzir pra evitar 

que o nosso bem maior que era a empresa, né, sofresse prejuízo. Então a gente, quando fazia e 

deveria fazer, mas era com uma certa cautela, não ultrapassando determinados limites. 

B- Sim. 

As lutas democráticas, protestos, eram veiculadas pela rádio? 

Eram divulgadas. Eram divulgadas. À medida que ia avançando o tempo do regime militar, 

essas notícias aumentavam, sim, no sentido de que se buscasse o encerramento do regime 

militar. 

Como os programas eram pensados para não se falar sobre o governo? 

Mas como nos dias de hoje. Tem um montão de notícia pra se divulgar como, por exemplo, 

no momento: a insegurança que a gente tem em tudo que é parte, é um terror. A falta de 

proteção à saúde de cada cidadão e isso sempre aconteceu, então matéria pra se divulgar tinha 

a todo que é direito como tem nos dias de hoje. 

 

Perguntas pessoais 

Você soube sobre o desaparecimento de alguém na época? 

Desaparecimento? 

B- É, agora são perguntas mais pessoais assim. 
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A gente soube de pessoas que, inclusive, passavam aqui por Santa Maria, não era bem 

desaparecimento, é ir para o Uruguai, pra ir pra países vizinhos, né. Tivemos, até acho que o 

José Serra, se não me engano, foi um que acabou passando por Santa Maria e outros políticos 

importantes na época, né, e que acabavam é... buscando uma passagem que não fosse 

percebida pelas autoridades e se refugiavam em outro país, mais o Uruguai. 

Você já se sentiu na situação de querer noticiar algo e não poder? 

É como eu disse desde o princípio que a gente media o que que se deveria dizer e o que que 

não se deveria dizer. Dentro desse quadro, eu, particularmente, nunca sofri nenhuma restrição. 

Quando chegava em casa, você conversava com a família sobre novos acontecimentos no 

período da ditadura em que não pudesse ser falado na rádio?  

Mais profissional, mas alguma coisa a gente sempre comentava, né. A gente comenta até hoje 

quando acontece alguma coisa. É quase normal isso. 

Já desabafou com a sua família sobre algo que lhe foi imposto, no período do regime, 

mas que não concordava? 

A mim nada foi imposto. O que a gente não concordava é de que o regime militar 

prosseguisse. A gente queria que terminasse o regime militar. Que voltássemos a ser uma 

democracia. Isso, sim, é o que a gente sempre gostaria que acontecesse. 

Como você se sente por ter vivido essa época? 

Dificuldades a gente tem na vida pessoal, no grupo de amigos, entre o homem e a mulher, na 

cidade da gente, no estado e no país e porque não dizer no mundo como nós estamos tendo 

agora atentados em tudo que é parte. Então são situações que dependem muito, muito, muito 

de cada um de nós dentro de nós pra poder ter força pra vencer determinados momentos. 
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APÊNDICE III 

 

Entrevista com o radialista e apresentador do programa Alvorada, a cidade acorda bem 

informada Fernando Adão Schmidt 

 

Período em que trabalhou na rádio: 1958 até os dias de hoje 

Data da entrevista: 12 de julho de 2017. 

 

Geral 

Como foi sua entrada na rádio? 

A minha entrada na rádio Imembuí... Como é que eu vou te dizer... Naquela época, faziam 

concursos pra locutores, certo? E eu fiz o tal de concurso, aí me chamaram, mas na época 

como eu era fora de Santa Maria, eu não era de Santa Maria, né, sou natural de Venâncio 

Aires, eu tava pra lá e quando eu cheguei aqui: “Olha tão te chamando aí o pessoal”. Aí eu fui 

lá na rádio Imembuí e já tinham selecionado outro lá, né. Bom, mas eu, o seguinte, desde 

novo sempre gostei de área do jornalismo, então nós, como sou de Venâncio Aires, nós 

tínhamos um grupo de jovens lá, moças e rapazes. Aí, nós decidimos fazer um time de 

futebol, porque o Guarani de Venâncio Aires é exemplo do Riograndense, do próprio 

Internacional de Santa Maria, ficava, às vezes, anos fora da disputa do campeonato gaúcho 

que era na época o campeonato amador, uma coisa assim, e segunda divisão dos profissionais. 

Aí nós organizamos um time de estudantes, porque a maior parte que estudava não tinha além 

do ginásio, antigo ginásio, hoje ensino médio, não tinha curso de ensino médio. Então a gente 

tirava, eu por exemplo, eu tirei parte do contador em Santa Cruz e o último eu tirei aqui em 

Santa Maria no colégio Santa Maria. Eu me formei em contador. Bom, aí fizemos um time de 

futebol e junto com as meninas lá, as gurias que chamavam na época, fizemos um tive de 

vôlei feminino e masculino. O Eron divulgava o Atlético do Venâncio Aires e o outro era 

Juventude e a gente disputava ali em Estrela, Lajeado, aquela coisa toda. Aí, isso nem tua avó 

acho que era nascida, aí o que que aconteceu? Lá não tinha jornal, não tinha rádio, então se lia 

os jornais de Porto Alegre. Então a Caldas Junior era a que dominava o mercado de mídia de 

jornal, né. Tinha o Correio do Povo que vinha um baita jornal, era o único que tinha na época. 

B- Caldas Junior? 

Organização Caldas Junior. A empresa era Cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

das Junior que chamavam. E eles tinham três jornais. Tinham a Folha da Tarde, que circulava 

de tarde, Correio do Povo circulava de manhã. Aí eles criaram o Folha Esportiva, só esportes, 

esporte olímpico, esporte profissional, enfim, né. Aí o pessoal: “Olha, nós vamos ter que 

começar mandar notícia pra Porto Alegre, né”. Isso lá em 1952, 53, 54. Aí eles... Não, eu 

gosto de ouvir rádio e gosto de ler jornal sempre li muito livro pra ter uma cultura geral que 

eu estudei em interno do irmão marista e eles, os irmãos, os padres, mas era irmãos maristas, 

incentivavam muito a leitura pra aprender, pra ter cultura geral. Então lá tinha uma biblioteca 

muito boa, eu li tudo que é livro que eu podia ler, gostava de ler. Lá em casa, meu pai, minha 

mãe também incentivava. A gente, eu e minhas irmãs, a gente lia. Umas não gostavam, uma, 

duas que gostavam, que era um lote de gente. Bom, aí eu fui e falei, mandei uma carta pra 

Porto Alegre se eles não queriam um correspondente de Venâncio Aires. Aí eles me 

aprovaram, né, mandaram, aí eu mandava notícia pra Porto Alegre do nosso Juventude e do 

Gava, né, mandava notícia pra Porto Alegre. Aí eu fui me entusiasmando. Aí eu tive que vir 

servir em 54 aqui, mandei uma carta pra Porto Alegre devolvendo meu material que eu ainda 

tinha, né, e vim pra cá. Aí fui, terminei de contador. De dia servindo ao quartel e de noite 

tirava o curso de contador em 54, né, aí me formei. Aí abriu a faculdade de economia. Aí 

telefonei pro meu pai: “Olha, eu vou fazer o vestibular de economia. Que tu acha?”. “Não, 
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pode fazer. Não tem problema.” Aí fiz vestibular de economia. Aí conheci a patroa no curso 

de economia. 

B- Patroa, sua esposa? 

É. Namoramos, casamos, etc e tal. Temos 3 filhos e 4 netos. Aí o... tinha que trabalhar, né, aí 

fiz concurso. Naquele tempo faziam concurso pra banco, pra o banco da Província do Rio 

Grande do Sul. Eu tava no banco, né, um dia, abriu um jornal aí, o jornal Diário do Estado. Aí 

tinha no rodapé lá “Precisa-se de jornalista”. Naquele tempo não existia aqui faculdade de 

jornalismo. Parece que tinha uma em São Paulo, não sei aonde, e criaram uma em Porto 

Alegre. Aí tá escrito “Precisamos de jornalista. Mande uma carta”. Aí mandei uma carta pra lá 

e mandaram me chamar. “Tu tem interesse?”, “tenho”. “Quem tu é?”, “Eu sou acadêmico de 

economia”, “Tá. Tu faz o seguinte, tu vai fazer um artigo, tipo comentário, sobre os ônibus de 

Santa Maria. Naquela época, os ônibus eram uma droga aqui os ônibus, né. Aí, eu bem... 

“Mas tu faz uma coisa assim... metendo a lenha, mas com classe que nós vamos avaliar. Aí eu 

fiz o título do artigo, não sei se não tem guardado aí, „Globolos Negros‟, e mandei, entreguei 

lá. Olha, no outro dia me telefonaram: “Outra hora tu vem aqui que nós precisamos de ti, 

vamos ver”. Aí eu fui trabalhar no Diário do Estado. Trabalhei acho que 2 anos no Diário do 

Estado fazendo serviços de... em geral, redação. Naquele tempo não era que nem hoje, não 

tinha celular, não tinha internet, não tinha esses recursos técnicos que tem hoje, né. Era 

máquinas de escrever remington e olivetti, as marcas, né. E...enfim, bom, aí quando terminou 

meu... o curso lá, porque o jornal acabou sendo vendido, arrendado, porque andava meio mal 

de dinheiro. Aí eu fiquei fora, sai do jornal, não pagavam também, tavam atrasando o 

pagamento e fiquei fora. E... aí tinha um amigo meu que era da A Razão e trabalhava na rádio 

Imembuí, o Romulo Valente de Almeida, era militar e ele fazia os noticiários aos domingos. 

Aí ele disse pra mim: “Olha, tu não quer? Eu to saindo de lá, tu não quer me dar uma mão lá 

nos domingos da rádio Imembuí pra redigir o noticiário de domingo? Tu vai lá domingo e eu 

vou te ensinar as 10h da manhã.” Fui lá as 10 horas da manhã de domingo, aí ele disse: “Olha, 

tem tantas notícias locais pra fazer, tantos dos países do exterior.” E naquele tempo era 

telégrafo que tinha. Nem sabe o que que é telégrafo, telegrama, né, que era muito usado pelos 

correios o telegrama. Eu mandava telegrama pra o meu pai, porque não tinha telefone. Era um 

inferno pra falar pra lá, né. Tinha telefone lá e aqui em Santa Maria, uma meia dúzia de 

telefone. Pra conseguir um telefone novo, aí, era uma briga, não conseguia, era meia dúzia de 

telefone e eram só 3 números que tinham. Tinha até mil e não sei se tinha mil telefones 

disponíveis, né. Aí... da rádio Imembuí era 375 e 376, eram os telefones da rádio Imembuí. Aí 

eu comecei a fazer. Fiz um... quinze, vinte dias, um mês, dois meses. Aí o Antonio Abelin que 

era o diretor da rádio: “Olha, nós tamos precisando de gente durante a semana. Não quer 

trabalhar durante a semana?”. E ele era meu colega de economia, né, a gente tava na mesma 

aula. “Mas não, eu vou pra lá”. Aí eu fui pra lá. Aí, comecei lá primeiro do que ele, não sei se 

foi 58, 59, por aí. Comecei lá e to até hoje. Aí, fui pra lá. Aí comecei a fazer, como eu 

trabalhava aos domingos, me oferecem pra fazer programa aos domingos de manhã. Aí eu fiz 

um programa assim „Madrugada Alegre‟, era domingo, começava as 6 horas da manhã às 8. 

Esse programa era um programa, até falei lá na Unifra, falei no jornal... esse que tá aí, Diário 

de Santa Maria, agora é Diário, fez uma reportagem sobre esse programa. Era um programa 

Sui Generis. Ele começou assim, porque naquele tempo era pra adolescente e juventude, 

tocava essas músicas mais modernas aí na época, né. Não tocava o Beatles, não gostavam de 

música estrangeira. Tocava, por exemplo, assim, música... The Fevers, Roberto Carlos, 

Erasmo Carlos, essas coisas assim, né, e... músicas da juventude, entrou a Bossa Nova em 

seguida. Aí, naquele tempo chamavam namorado de admirador, não era namorado, „para o 

meu admirador, eu ofereço a próxima página musical‟. E aí, de repente começou a aparecer 

quadrinhos e versinhos, não sei se tu já ouviu falar. 

B- Já ouvi falar. 
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Tá. Então a moça mandava uma quadrinha pro moço, o moço respondia e aí ia indo, né. Não 

sei se tu quer ouvir alguma quadrinha, alguma coisa. 

B- Se o senhor lembrar de alguma. 

Aí, por exemplo, o rapaz manda uma quadrinha assim: “Mandei fazer um relógio da casca do 

caranguejo só para contar as horas e os minutos que não te vejo”. Aí o rapaz respondia: “Para 

minha admiradora: 

Alecrim da beira d‟água da folhinha cai cai 

Que mocinha tão bonita ser nora do papai”. 

Tá. Aí, de repente brigaram por lá, por alguma razão. Isso acontece, né. E ela mandou uma 

quadrinha dizendo: 

“Subi numa laranjeira pra ver se te enxergava 

Só vi a poeira do diabo que te carregava”. 

Aí, ele não se mixou e mandou uma quadrinha pra ela: 

“Todo homem é um diabo 

Não há mulher que o negue 

Mas todas elas procurando um diabo que as carregue”. 

Aí, ela não se mixou também e mandou o final, né: 

“Não tenho medo do homem e nem do ronco que ele tem 

O besouro também ronca, mas se vê não é ninguém”. 

Bom, aí depois eu fiz o Informativo Rural também no final de semana. É um programa que eu 

recebi... Naquele tempo só tinha a rádio Imembuí aqui, a Santamariense. Só tinha essas duas 

aí e logo no começo. Depois surgiu a Medianeira e a Guarathan e outras coisas mais. E depois 

da rádio Universidade. Aí, tinha local que só entrava o trem e a rádio Imembuí que era a mais 

forte, mais potente. Aí nós recebíamos carta de tudo que é lugar, de Tupã, de São Gabriel, 

dessa quarta colônia toda aí, aqui em São Pedro então era uma coisa de louco o que vinha de 

carta de São Pedro, Toropi que pertencia acho que São Pedro naquela época, enfim. Bom, aí 

eu criei o grande Informativo Rural também. E aí também tinha uma sessão ali que tocava 

música e tinha uma sessão que respondia consultas. Tinha consulta agronômica e consulta 

veterinária. A consulta agronômica era do... quem respondia era o doutor Enio Alvares, 

faleceu já, professor da Universidade, era meu colega também, economista. 

B- Como era o nome? 

Enio Alvares, pai daquele médico. E a parte agronômica era o Solon Carvalho que me parece 

que ele tá aposentado já da Universidade, não sei se mudou pra Livramento, ele era de lá, né. 

Bom, que eu não vejo mais ele aí, né. Bom, faz anos que eu não vejo ele. Me disseram que ele 

tinha se mudado de Santa Maria. Bom, aí depois eu fui pra o departamento de notícias, coisa 

depois de anos a patroa. Aí teve um detalhe no meio, quando nós nos formamos em 

economia, nos convidaram pra ser professor, né, de economia. Aí fui lecionar na economia e a 

patroa também. Aí a entidade meterierdora era os Irmãos Maristas, então o pagamento era por 

matéria. Eu custava pouco, porque pagava aluguel na época, né, recém-casado. Aí, o que que 

aconteceu? Me convidaram pra eu ser secretário da prefeitura. Aí fui pra prefeitura, 4 anos 

secretário da prefeitura. Bom, passei pelas 3 secretarias. Comecei na Fazenda, aí me 

convidaram pra ir pra Administração, porque o cidadão que tava lá assumiu como deputado 

estadual e, de repente, sem querer, me mandaram pras obras e aí fiquei 3 anos e pouco nas 

obras. 

B- Tá, mas isso antes do senhor ir pra rádio, ou durante? 

 Durante também. Eu fazia na rádio só nos domingos, né. Bom, enfim, aí como aconteceu 

isso, quando terminou o mandado do prefeito, Dr. Miguel Sevi Viero, aí o pessoal do partido, 

que era o PSD, veio pra cima de mim: “Olha, tu usufruiu do partido por 4 anos. Agora tu tem 

que ser candidato a vereador”. Aí fui candidato a vereador. Aí fui vereador 5 anos que os 

militares prorrogaram o mandato de vereador, né. Prorrogaram o mandato de vereador 1 ano, 
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ficou 5 anos. Fiquei 5 anos vereador. Aí eu...  fui presidente da Câmara em 1967 e 1969. Em 

1969, o prefeito se licenciou e eu assumi a prefeitura como prefeito, 15 dias. Foi a época de 

mais progresso do município. 

B- Quem era o prefeito na época? 

Na época era o Dr. Francisco Alvares Pereira. Bom, enfim, aí depois a patroa, como eu sai, aí 

tem que contar as ganhas e as perdidas. Pedi demissão da faculdade de economia que a 

entidade mantedora era os Irmãos Maristas. A patroa continuou. Então, resultado, não levou 6 

meses, 1 ano, federalizaram a economia e ela passou a federal, já se aposentou como 

professora e eu fiquei... perdi a oportunidade, mas a gente não pode chorar o leite derramado, 

tem que ir pra frente, né. E aí eu fiquei por aí, fiquei na rádio Imembuí, depois trabalhei 3 

anos no jornal A Razão também. Trabalhei na Imembuí e no jornal A Razão. Aí eu fazia 

polícia no jornal A Razão e o... aí depois eu sai da A Razão, por causa de horários e coisas 

que não coincidia e também tava com dificuldade naquela época, dificuldade financeira. Aí o 

Luizinho e a Zaira compraram o jornal A Razão. Aí o Luizinho me convidou: “Olha, tu não 

quer voltar aí? Fazer alguma matéria, alguma coisa?”. Aí eu disse: “Não, eu vou voltar, mas 

tu não precisa me pagar nada. Eu vou fazer uma vez por semana”. Porque eu sou proprietário 

rural também, sou produtor rural. Aí eu disse pra o Luizinho: Tu não precisa me pagar nada. 

Eu vou fazer. As sextas-feiras eu trago uma matéria aqui da área rural”. Aí eu fiz, tipo Correio 

do Povo que tinha as sextas-feiras uma página rural. Não, a Folha da Tarde tinha uma página 

rural. Então fazia uma página rural. Durante 2 anos eu fiz pro jornal A Razão e colaborando 

com outras coisas, outras matérias aí, mas fiz de graça pro jornal A Razão. E todas as sextas-

feiras saia uma página da área rural. E eu fiz também pra o jornal A Razão, quando eu fui 

empregado, fazia independente do serviço, fazia as páginas centrais do jornal A Razão, era 

uma reportagem, né. Porque naquele tempo se fazia, por exemplo... o cara lá, o chefe da 

redação me dava pauta: “Vai hoje e faz uma reportagem sobre isso”. Aí era mais ilustração 

com fotografias. Não tinha asfalto pra Porto Alegre, não tinha asfalto pra São Sepé, não tinha 

asfalto nessa BR-158, foi agora recente, 3 ou 4 anos, um pouco mais, não tinha essa de São 

Pedro, tudo era chão, e tudo era terra e chão. E conforme tinha um novem no céu, 

determinado lugar não dava pra ir, pra cá tinha barca na barra do cerro chato por ali pra 

passar. Pra São Pedro do Sul enchia o rio Ibicuí, ali em Canabarro, e entre Canabarro e São 

João, não dava pra passar, enchia o rio, não dava pra passar também, né, e tudo isso, né. Aí 

tava no jornal, na rádio, e to até hoje. 

Em 1964 os militares assumiram o poder no brasil. Como isso foi sentido na rádio? 

Olha, as coisas assim pouco modificaram, né. A rádio em si pouca coisa sofreu. O que em 

determinado momento começou a endurecer um pouco é que muita gente de jornalista, o que 

não deve fazer, porque todos nós temos um time de futebol, eu sou colorado, tu pode ser 

gremista, né, mas eu não posso misturar a minha atividade profissional com a minha paixão 

clubística. Eu não posso misturar a minha tendência política com a profissão de jornalista, né. 

Jornalista nem devia se meter em política. Aí o que que aconteceu? Alguns colegas aderiram a 

favor do governo e outros aderiram contra o governo e começou a ala contra o governo, 

porque a gente sempre tem problemas com o governo municipal, estadual e federal. 

Começaram a aderir e começaram a meter o pau no governo e aí o governo começou a se 

preocupar, porque rádio, jornal, faz a opinião pública, né, daí eles começaram a se preocupar. 

Então em determinados momentos, não sei se foi o Geisel ou qual é o outro que foi, fizeram 

um tipo de censura a imprensa, né. Então todos os dias de tarde ou um dia sim e outro não, 

vinha um funcionário da Polícia Federal, eu era o coordenador de notícia do departamento de 

notícias, chegavam lá e: “Olha, tem uma notificação”. Já tinha uma pilha grande lá. “Um 

aviso, uma notificação, uma coisa”. Não publicar tal e tal notícia. Não publicar visita do 

presidente a Minas Gerais que foi vaiado e etc e tal. Naquele tempo era feio ser vaiado, eles 



68 

não gostavam. Foi vaiado e não era pra publicar. Então assim, uma certa censura, mas é isso 

aí. 

 

 

Governantes durante o regime militar 

Castelo Branco 

Castelo branco foi o primeiro a governar o país depois do Jango em 1964, houve 

diferença na rotina da rádio com ele no poder? 

Primeiro presidente da revolução. 

Acho que era mais ou menos a mesma coisa sempre. Aconteceu o seguinte que o Castelo 

Branco, porque o povo brasileiro é muito manobrado e tem muitos interesses, né, até hoje tem 

aí, que muita coisa ficou pra pior. Na época da revolução se tinha paz, não tinha o número de 

assaltos que tem hoje, não tem o número de roubos, até os assassinatos diminuíram um pouco, 

se bem que naquela época não tinha droga como tem hoje. Hoje, segundo Macaco Simão da 

Folha de São Paulo, que a única coisa organizada no Brasil é o crime. É o crime que é 

organizado no país, o resto é desorganizado. E o... não era tão diferente como hoje, né, não 

tinha essa corrupção que tem hoje, né, e os militares, apesar de tudo, fizeram muitas obras, né, 

bastante obra, coisa que, depois que derrubaram os militares ou que saíram os militares e 

entregaram, não se viu obra grande, não se viu mais nada. Os militares fizeram metro, fizeram 

o Itaipú, começaram até a transamazônica, fizeram asfalto, bastante asfalto no Brasil, 

asfaltaram bastante estradas, enfim. E tinha esses problemas, teve... aqui, por exemplo, teve o 

caso de até atribuía a eles, porque não era o presidente da república, porque a medida que vai 

baixando os degraus, vem ministro, vem secretário, vem isso, vem aquilo, vem os abusos, né. 

Então houve a morte do Herzog, né, que era nosso colega, jornalista e não lembro qual era o 

outro que mataram, então aquilo deu um repercussão grande, né. Teriam matado. 

B- Foi no período do Castelo Branco? 

Não, não, foi muito depois acho. Não me lembro qual é o período agora assim. Vladmir 

Herzog era o nome dele. 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Claro que era veiculado normal, não tinha diferença, ia na rua igual a tudo, né. E tinha um 

pouco de respeito na época também, né, porque o povo é bem atrevido também. Dá boca pro 

povo aí pra ver o que acontece. Derruba o governo a tapa. 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Não, não teve não. 

B- Não foi tanto? 

O Castelo Branco até criticavam ele, porque ele era militar, general aposentado do Exército e 

criticavam ele que, ele já era viúvo na época, né, então tinha que fazer a declaração de bens, 

né. Aí o Castelo Branco declarou que tinha só um túmulo e o ordenado dele, né, e aí os caras 

já diziam: “Onde é que se viu colocarem um presidente da república um homem que tá com 

70 anos, 60 anos que nunca conseguiu juntar nada na vida, nem casa, paga aluguel”. Aí já 

vem o outro lado também, sempre há maldado no meio. 

Ocorreu alguma situação de impedimento para que não houvesse denúncia? 

Como assim? 

B- Uma denúncia que aconteceu. Por exemplo, ele fez alguma coisa, mas que não era pra ser 

repercutido na mídia, na imprensa santa-mariense e ele impediu? Não necessariamente ele, 

mas algum dos militares? 

Não era os militares, era a Polícia Federal que executava isso. 

B- Isso. Houve algum impedimento? Alguma notícia? 

Não, não. Acho que assim não, assim. Houve em uma época, já mais no final dos militares, 

nós tínhamos um colega lá, Arnaldo Souza, aí o Arnaldo sim, vinha o pessoal do PTB que era 
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muito mais forte que o PT hoje. O PTB foi uma era que mandava aí, né. Então tínhamos os 

mais exaltados do PT e ele era do PTB. O PT não existia naquela época. E o PTB, os mais 

exaltados do PTB iam lá no Arnaldo e diziam: “Os milicos prenderam o fulano, os milicos 

bateram no fulano, etc e tal”. E o Arnaldo criticava e aí várias vezes o Arnaldo foi chamado lá 

no QG pra dar explicações, né. Porque eles traziam assim, como traziam notícias verdadeiras, 

eles traziam notícias infundadas, né, que nem tinham acontecido e pra poder colocar mal os 

milicos também de divulgar, né, mas ele nunca foi preso, nem nada assim. Ele só foi 

advertido: “Olha, isso aí tá errado”. Não prendemos ninguém desse aí. 

 

Costa e Silva 

Em 1967, costa e silva substituiu Castelo Branco, e, segundo estudos, acabou com alguns 

partidos políticos. Como isso foi sentido e veiculado pela rádio para a população? 

Sabe que eu não lembro bem da parte política da época. Eles criaram o... 

B- A Arena e o MDB. 

A Arena e o MDB que foi depois que ficou PMDB e se dividiu em 2, ficou PSDB e o PMDB. 

B- Exato. E quando ele acabou com esses partidos que era PTB, o PSB que tinha antes, como 

isso foi sentido e veiculado pela rádio pra população? 

Foi normal. Noticiais normais, né. E não tinha, não é... é que hoje qualquer coisa: “O militar 

faziam isso, o militar faziam”. Nós tivemos a ditadura do Getúlio que hoje é herói nacional. O 

Getúlio... o Filinto Müller que era o chefe, era um general também, chefe de polícia que 

chamavam na época, chefe de polícia, né, que de 1930 a 1945, naquela época eu era guri e 

ficou 15 anos governante o Brasil até que derrubaram ele. Naquele tempo teve um filme 

inclusive „Memórias do cárcere‟ que é um de um cara que fez filme aí sobre o Getúlio. O 

Getúlio, claro, ele levou as culpas, mas torturava também, matava, torturava, fazia uma série 

de coisas o governo do... prendia também, prendia e ia pro pau também. E hoje é herói 

nacional, né. Não se fala da ditadura do Getúlio. Tem gente que acha a ditadura do Fidel 

Castor uma maravilha, né, e quantas pessoas o Fidel Castro matou, né? O Pinochet teria 

matado também gente aí no Chile, só que o Pinochet era considerado da direita e o Fidel 

Castro da esquerda. 

O Ato Institucional nº 5, conhecido popularmente como AI-5 começou em 1968 com 

Costa e Silva. Foi vivenciado de que forma pela rádio?  

Não. O povo brasileiro leva muita coisa às vezes até pra gozação assim, né. O Ato 

Institucional número 5, ah, tá. Veio ordem pra rádio Imembuí, a hora que baixaram o Ato 

Institucional número 5, tal e tal. E os milicos dominavam como hoje em dia o PMDB tá ali, tá 

fazendo tudo, dominando também, só que chamado “democraticamente”. PT também 

governou o país também “democraticamente”, porque defendeu os interesses dele do partido 

em primeiro lugar e dos integrantes do partido. Criaram aí coisas como hoje em dia criaram 

a..., não me lembro em que governo foi, o cargo de confiança, então hoje tem 2 milhões e 200 

mil brasileiros trabalhando de cargo de confiança. O que que é cargo de confiança? É o 

cidadão que é convidado por um partido pra ser de confiança. Então tem em Câmara de 

Vereadores, em prefeitura, estado e todas suas secretarias, a União com todos os seus 

ministérios, o Judiciário tem cargo de confiança, o Congresso Nacional deve ter uns 10 mil de 

cargo de confiança, né, e vai indo. Tudo isso é gente que ganha de 4 a 5 mil pra cima e não 

trabalham, vão trabalhar só pra o partido e para o candidato, né. Aqui em Santa Maria tem 

gente que eu conheço, né, que trabalha de carteira assinada e fazendo 8 horas por dia, e é 

assessor de deputado federal ganhando 5 mil por mês que eu acho um absurdo, né. O respeito 

dessas pessoas, né, também gostaria de receber e não fazer nada, né. Agora, ano que vem, tem 

eleições, aí eles vão ter que ir visitar gente, distribuir santinho, etc e tal, a tarefa deles, né, 

defender o candidato e partido do candidato. 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 
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Mas isso era muito assim, não era uma coisa geral, vinha, às vezes, alguma notícia assim: “É 

proibido publicar notícia tal e tal”, aí vinha um dia sim, 2, 3 dias não, entendeu? Pra 

demonstrar força, acho que mais pra demonstrar força do governo. 

B- Dependia muito também. 

É, dependia muito. 

6. Repressão intensa aos órgãos de imprensa? 

7. Ocorreu alguma situação de impedimento para que não houvesse denúncia? 

Eu não me lembro, faz tanto tempo. 

 

Emílio Garrastazu Médici 

Em 1969 Médici assumiu o poder. Alguns relatos dizem que foi um período, dentro do 

AI-5, que houve torturas. Vocês ficaram sabendo de relatos de tortura? 

Olha, nesse ponto, eu não sei não. De tortura eles também não iam ser bobos de dizer, né, 

publicar sobre tortura. 

B- Sim, mas falarem, boatos? 

Falavam. Falavam que prendiam e coisa. Em Santa Maria, como a área militar é muito grande 

aqui, o núcleo militar, depois de São Paulo é o maior, a maior guarnição militar do Brasil, né, 

Santa Maria, então os militares eram muito atuantes e os militares em geral, eles preservavam 

tudo. Então, prenderam várias pessoas aí, mas a maior parte prendia um dia só e soltava no 

outro. Outros ficavam 4 ou 5 dias presos. 

B- Era como se fosse um castigo? 

É, ficavam preso lá no quartel, né. Não sei se como é que era. Tenho amigos meus que foram 

lá, mas esses que foram lá que eram amigos meus disseram que não foram torturados, nem 

nada. Ficaram lá conversando, batendo papo, contando piada, etc e tal 

B- É? 

Sim, ficavam lá. Tinha uma sala quando eles ficavam, né. 

A rádio em algum momento divulgou esse tipo de informação? 

Não. É que faz tanto tempo que a gente tem tanta coisa na cabeça, né. E durante o período 

militar, no final aí, nós tivemos fora 2 anos. Eu e a patroa tiramos curso nos Estados Unidos, 

aí eu fui junto com ela pra lá. E aí eu lavava chão e aí a gente recebia as notícias daqui, né. 

B- Mas esses 2 anos que o senhor foi pra lá, foi no período? 

Foi no período militar, sim. É, foi no meio, acho que foi na época do Costa e Silva, nem me 

lembro mais daquela época. 

O presidente Médici usou os meios de comunicação de massa, particularmente a rádio, 

para instituir alguma visão política sobre o governo militar? 

Não, acho que não. Eles não usaram assim. As notícias eram normais é que a gente hoje em 

dia: “Meu Deus, os militar, etc e tal” e botam um bicho na cabeça. No tempo do Getúlio, sim. 

O tempo do Getúlio, a casa, por exemplo, tinha um fiscal do Getúlio que passava nas casas, 

onde não tivesse a fotografia do Getúlio era dedado. E já vinha um cara lá, advertia o pai ou a 

mãe. Teve uma vez que, tinha gente que não gostava do Getúlio, tinha que ter de frente assim, 

vamos dizer, se a minha casa tá numa rua e tem, em geral, a sala é a primeira, né, o cara 

passava na rua e olhava pra dentro de casa, naquele tempo dava pra deixas as portas abertas, 

né, tinha que ter a foto do Getúlio pendurada ali e quem não tivesse era censurado. Vinha um 

cara lá e xingava o pai e a mãe: “Onde é que tá o fotografia do Getúlio? Tem que tá ali em 

local bem visível do lado da rua”, compreendeu? Eu acho que o Getúlio teve épocas que foi 

pior do que os milicos aí. Teve épocas de censura mesmo. Ele criou a Voz do Brasil pra poder 

disciplinar e mandar as notícias do governo, aí tem a Voz do Brasil até hoje, né. 

B- Modificada um pouco. 

É.  
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Ernesto Geisel 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Acho que era a mesma linha tudo. Depois o Figueiredo é que tentou fazer algumas aberturas 

aí, né, que prometeu eleições, etc e tal e acabou fazendo isso aí, né.  

B- Então no governo Geisel não teve nada de diferente? 

Eu não lembro. O Geisel é o que fez o AI-5, né, não lembro quem é que fez. 

B- Não, não. Foi Costa e Silva. 

Ah, tá. Foi logo no começo.  

B- Então a censura que tinha permaneceu a mesma? 

Não era um horror de censura assim. 

B- Eram algumas coisas que não podiam falar? 

É, mas era uma coisa muito restrita assim, não era de estardalhaço, nem nada assim de 

repercussão. 

 

João Figueiredo 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Começou a diminuir. Esse deu mais abertura e já tinha mais críticas ao governo, ao ponto que 

ele prometeu eleições diretas, etc e tal. E prometeu eleições diretas, né, e fez as eleições 

diretas no final do governo dele. 

Sabe-se que o governo de João Figueiredo foi marcado pela crise econômica. Como essa 

questão era abordada na rádio Imembuí para a população? 

Acho que era a mesma coisa que hoje assim. Nem era igual a hoje. O que degringolou depois 

que começou, aí começou uma inflação galopante depois que os milicos entregaram e que o 

pessoal começou a fazer abertura aqui e ali. Aí começou o Sarney. O Sarney que... tudo no 

Brasil, tudo é suspeito. O descobrimento do Brasil é suspeito. A independência do Brasil é 

suspeita, compreendeu? 6 anos antes do Cabral chegar aqui, é 94, me parece que é 94 ou 92, é 

94, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, porque os navegadores já tinham passado por aqui 

e sabiam que tinha um terra aqui, né. Aí fizeram um meridiano, que naquela época usavam 

muito a palavra meridiano e paralelo, né. Meridiano do polo Sul e polo Norte, né. O 

meridiano número tal e tal que passa a tantos graus do Equador, não sei como é que mediam 

aquilo, né. As terras que passam a esquerda do traçado do meridiano e que ficam a esquerda 

serão de Portugal, as que ficam a direita serão de.... A direita de Portugal e a esquerda da 

Espanha, né. Aí o que aconteceu, esse traçado dava bem certinho da Ilha de Marajó da Foz do 

Amazonas até Laguna, tem os mapas da época, né. Fizeram o mapa depois, né, que dava bem 

certinho ali. Quer dizer, eles já sabiam que existia terra, então Pedro Alvares Cabral veio aqui 

pra tomar posse, mas é descobrimento da terra e naquela época que tomaram posse ali. E aí 

esse meridiano repartiu ela metade do Brasil e aí com as bandeiras começaram a avançar pra 

dentro do interior, né, como os Estados Unidos fizeram o Faroeste, né, o longo oeste, né, 

vieram da costa Atlântica que era apenas aquela tripinha que era a nova Inglaterra que era o 

Maine, Massachusetts, Nova Iorque, Carolina do Norte, Carolina do Sul, era um tripinha tipo 

o mapa do Chile assim. Aí com aquelas excursões pro interior a exemplo dos bandeirantes 

aqui, eles mataram o índio e iam tomando posse. Mataram índio ali adoidado, tomando posse, 

né. Chegaram lá no pacífico, né, onde hoje tem o estado de Washington, Ciatom que é a 

capital de Washington. E depois compraram, compraram... a Espanha andava mal, compraram 

um vasto território Espanhol que é novo México, Arizona, Nevada, Califórnia, aquele Téxas, 

tudo aquilo ali foi comprado. Tanto é verdade que os Estados Unidos se chama Estados 

Unidos, porque o povo se rebelou quando compraram, né, e tiveram que aceitar as leis locais 

lá. A língua principal era o espanhol, né. E os Estados Unidos são muito inteligentes, são mal 

intencionados numas coisas, mas são inteligentes, não são burro. Eles admitiram tudo isso aí. 

Então hoje em dia, a condição dos Estados Unidos é bem curtinha, bem pequenininha, 7 ou 8 
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artigos só ou um pouco mais. E tem a legislação local que é do estado, não tem a mesma lei 

no outro estado, então por isso que chamam Estados Unidos, mas eles fizeram a federalização 

deles quando... Agora, por exemplo, Porto Rico, que que eles fizeram? Eles tomaram conta de 

Porto Rico, isso porque eles não tem pressa pra matar alguém ou pra fazer... eles é... a 

principal indústria deles é a bélica, então tem que alguém brigar pra poder vender as armas 

deles. Então o que aconteceu com os Estados Unidos, agora com Porto Rico, eles botaram 

assim, Porto Rico, tomaram posse de Porto Rico aqui na América Central. Aí eles começaram 

a levar gente deles pra o Porto Rico e pegar gente de Porto Rico e levar pra os Estados 

Unidos. Aí os caras trabalhavam em lancheria retirado, porque os americanos não retira lixo, 

nem lava chão, né, então isso é serviço pra estrangeiro e pagam bem pra fazer isso aí. Aí 

começaram a levar gente de Porto Rico então. Em Nova Iorque é um lugar, eu acho que até 

hoje, não precisa falar inglês, falando espanhol lá vive bem, porque tem lancheria, hotel, 

lixeira, essas coisas mais subalterna que trata como pouco de, tudo espanhol, né, tudo fala 

espanhol lá. É cubano, todo mundo quer ir pra lá, é mexicano, é tudo, né, porque pagam bem 

lá. E aí os americanos que que fizeram? Ao longo dos anos foram fazendo isso. De repente já 

começa a circular um jornal lá em inglês. De repente foi indo, foi indo, eles tirando gente de 

lá e botando gente deles pra lá. Aí, de repente o Porto Rico teve direito a 2 deputados nos 

Estados Unidos lá. Agora nós noticiamos, agora esse ano acho que foi, Porto Rico tornou-se o 

quinquagésimo primeiro estado dos Estados Unidos, a exemplo do Hawai, né, o Hawai foi o 

quadragésimo oitavo. O Alaska eles com compraram da Rússia, hoje é estado dos Estados 

Unidos. 

B- Do governo João Figueiredo o senhor não lembra nada de relevante pra falar? 

Muito pouco. 

B- Alguma coisa diferente que tenha acontecido? 

Não me lembro. Sei que ele foi muito pressionado, né, foi muito pressionado. Aí ele 

prometeu. Aí veio as campanhas das eleições Diretas Já, colocava o povo na rua protestando: 

“Queremos Diretas Já”, como se resolvesse o problema trazer Diretas Já. Como hoje, não vai 

mudar a economia brasileira se for ditadura ou não for. Não vai mudar a economia brasileira. 

 

Rádio 

A rádio ou algum funcionário da emissora, no período do regime, sofreu algum tipo de 

ataque verbal ou físico dos militares? 

Não, só com relação ao Arnaldo que aí no final do governo quando é no... Figueiredo, né, o 

Arnaldo criticava muito o governo militar, né, aí de vez em quando traziam umas informações 

como essa inverídica, aí ele metia o pau e os militares chamavam ele lá. Acho que preso ele 

não nunca foi, mas chamavam no QG: “Olha, tu tem que comparecer lá no QG ou na Polícia 

Federal pra explicar isso”, aí os caras chegaram e disseram: “Olha, quem te informou isso aí, 

é mentira, não aconteceu isso, né”. Os caras aproveitavam, como hoje, né. Hoje até existe o 

chamado trote, os caras não telefonam pro bombeiro pra: “Tá pegando fogo numa casa aqui, 

etc e tal”. Aí não tem, é um trote, não existe, e os bombeiros tem que ir, às vezes tem que ir. 

“Não, tá pegando fogo lá, vamos lá”. 

B- Pra garantir. 

Pra garantir. Chega lá e não tem nada. Polícia quantas vezes. Eu recebo telefonema lá na 

rádio, agora no ano passado ainda, sabe, que já tem tecnologia, tudo, telefone celular, faz uns 

dois anos. Aí telefonou: “Vocês não vão vir aqui?”. Era umas 6 e meia, 7 horas da manhã. 

“Que que houve? Aonde?”. “Na T.Neves, em frente ao Centro Comercial.”. “Que que 

houve?”. “Tem dois caras mortos aqui, tem 3 viaturas da Brigada, 2 dos bombeiros, tem não 

sei o que, quase 100 pessoas já juntou de curioso aqui e vocês não vem aqui pra fazer a 

cobertura?”. Aí eu telefonei pra Brigada: “Vocês tem alguma ocorrência na T.Neves?”. “Não, 

não temos nada.”. Telefonei pra os bombeiros: “Vocês tem alguma ocorrência na T.Neves?”. 
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“Não, não tem nada.”. Nisso telefonou uma senhora que mora em frente ao Clube Comercial 

que pediu informação sobre aviso, essas coisas que a rádio... Aí eu perguntei pra ela: “Teve 

algum movimento aí em frente ao Centro Comercial aí de polícia?”. “Não, não tem nada.”. Se 

tu vai na primeira, tu entra numa fria, né, entendeu? Não, se uma coisa que não existia, né. 

Mesma coisa eles aproveitavam muito o Arnaldo. O Arnaldo era pilha... como é que se diz, 

é...  faísca rápida assim, ficava bravo por qualquer coisa, né. E se incomodou muito até com 

coisas pessoais, né. O Arnaldo era o programa Sabe Tudo que ele se elegeu vereador em cima 

desse programa, porque ele metia o pau na prefeitura por causa de estrada, por causa de rua, 

por causa disso. Ele entrevistava, por exemplo, uma mulher que brigou com o cobrador por 

causa de 5 centavos. Entrevistava o marido que brigou com a mulher e a mulher ia lá se 

queixar e ele entrevistava. E ele era muito esquentado assim, faísca rápida, não sei como é que 

se diz o termo que tem aí, né. Por qualquer coisa ele ficava bravo, né. Aí esse sim, ele foi 

chamado já, 2 vezes na época, 2 ou 3 vezes no QG da Polícia Federal pra dar explicações.  

B- Minha pergunta foi porque teve um TFG lá da Universidade que a menina fez sobre a rádio 

Guarathan praticamente parecido com o meu tema que teve uma invasão na rádio Guarathan 

dos militares que eles estavam armados. Isso foi um fato que aconteceu. 

Não, não. Acho que invasão... Que eu me lembre invasão assim não teve. Teve... que a rádio 

Guarathan tinha um dos diretores lá, não era direção do Claudio Zappe e do Alcides que eram 

os donos da Guarathan na época, não teve assim...  Na época, me parece que tinha um colega 

lá que metia o pau nos milicos, que na Câmara de Vereadores, no tempo que eu era vereador, 

o vereador falava. O Eduardo Rolim que tá vivo são os dois ex vereadores que estão ainda 

vivos daqui daquela época é o Eduardo Rolim e eu, compreendeu? Não me lembro de outro 

naquela época. Aí o que que aconteceu? O Eduardo Rolim: “Esses trogloditas, os gorilas!”, 

mas ele tinha a tribuna pra falar, né, entendeu? E acabou sendo cassado, né, ele foi cassado. 

Agora na área de... Porque a Câmara tinha um programa na rádio que ele era “enradiado” na 

rádio de lá, a Câmara pagava pra rádio “Câmara em Ação”. Então as manifestações dos 

vereadores em determinados horários da... sessão era gravado. Então eu ia pra tribuna, outro 

ia pra tribuna, né, compreendeu? Então tinha vereadores a favor da revolução e vereadores 

contra, né, e o Rolim era contra, ele era do PTB, antigo PTB. E o Rolim era contra, então 

metia o pau e aquilo saia na rádio de noite. 

A rádio recebia ligações da população avisando de nomes que estavam desaparecidos? 
Sim. Olha... 

B- Aconteceu isso? 

Eu vou te dizer uma coisa, eu não me lembro assim de desaparecidos, nunca. Aqui em Santa 

Maria não teve nenhum. Teve em São Paulo, Rio parece que desapareceram, né. Que teve 

aquele incidente do Rio centro que um militar tava com uma bomba e a bomba explodiu e não 

sei se matou o... ou arrebentou o braço de um militar etc e tal, que deu um repercussão grande. 

“Onde é que ele ia levar essa bomba, etc e tal”. Uma granada, coisa parecida. É o episódio do 

Rio centro. E... em tese, assim, não era uma coisa de outro mundo. Que hoje... Pânico, que 

todo mundo tinha medo dos militares, coisa e tal. Tinha gente satisfeita aí, não tinha inflação, 

não tinha nada. Tem grande parte da população que tem a minha idade e tava satisfeito com 

os milicos lá. Quem não tava satisfeito era um grupo de fanáticos de política que era contra os 

militares, né. E aí sim que falavam que ia, o que tinha. Criaram o Grupo dos 11 que aí o 

Exército se preocupou, eram 11 pessoas, né, destinadas a fazer grupo, o Grupo dos 11. Grupo 

dos 11 do Itararé, Grupo dos 11 aqui do Sétimo, o Grupo dos 11 lá na zona Norte, etc e tal, 

que eram pessoas que se ofereciam pra combater com o governo. Ora brasileiro combater. 

A apuração das notícias teve dificuldades em algum período? 

Não. Eu acho que dificuldade, assim, não, é mais quem falava no rádio. Muito pouco falavam 

ao contrário da revolução assim. Mais era na política, na tribuna da Câmara de Vereadores, na 

tribuna da Assembleia lá no Congresso Nacional, né. Porque a Câmara continuava 
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funcionando igual durante todo esse período de militares, né. Não foram fechadas as Câmaras 

de Vereadores. 

As lutas democráticas, protestos, eram veiculadas pela rádio? 

Claro. Falamos. 

A programação mudou? 

Não mudou, só tinha uma época, mas daí foi quando criaram o ECAD, a programação vinha... 

Aí tinha também um detalhe que aconteceu, não lembro qual é o governo, a programação da 

rádio tinha, porque naquela época se tocava muita música durante o dia. Hoje já a Imembuí é 

quase noticiosa, a Gaúcha é só noticiosa, né, a Guarathan eu não sei como é que é, porque eu 

não escuto também. Não tenho tempo de escutar, né, não sei qual é a tendência hoje. Na 

Medianeira também diminuiu um pouco as músicas, mas na rádio Imembuí era música o dia 

inteiro, né, e pouco noticiário. Tinha noticiário ao meio dia, tinha noticiário de manhã cedo, 

depois tinha ao meio dia, depois tinha de tarde e de noite tinha um grande noticiário, de noite, 

às 10 horas. Não tinha televisão, então a coisa principal que tinha era o rádio, né. As rádios 

eram muito escutadas. A rádio Santamariense e a Imembuí competiam muito em noticiário. 

Então, inclusive, a rádio Imembuí tinha um noticiário ao meio dia em ponto. A rádio 

Santamariense tinha as 12:15, começava as 12:15. Então ficavam escutando a Imembuí pra 

ver se eles não tinham aquela notícia que a Imembuí tava dando, então tinha muita 

competição. E tinha exemplo de hoje, muita gente, aí o cara escutava ao meio dia na Imembuí 

e ligava ao meio dia e 15 na Santamariense. A meia hora parece que era na Santamariense, 

ouvindo noticiário pra ver se tinha uma notícia diferente. 

 

Perguntas pessoais 

Você já se sentiu na situação de querer noticiar algo e não poder? 

Não, acho que não. A gente também tinha bom senso nas coisas, sabia o que... vai dar ponta 

em... O povo em geral, o povo é pacífico. É que determinadas pessoas que se atribui 

liderança, né, não tão satisfeito com alguma coisa e começam a criar também um objeto, né. 

No tempo do Getúlio Vargas, mas Deus me livre, era um horror a censura, né, essa que tinha 

que ter a fotografia, que tinha que cantar o hino nacional todo dia, tinha que hastear a 

bandeira. A repartição, por exemplo, se era contra o Getúlio que não tinha a bandeira às 8 

horas, uma prefeitura, uma exatoria estadual, uma coletoria federal que não botasse a bandeira 

do Brasil, o chefe lá era destituído se não botasse. Bastava ele ser contra o Getúlio. E o 

Getúlio também foi mão de ferro ali. Ele perseguiu, inclusive, na época da guerra, 

perseguiram alemães e italianos, perseguiram aí. Teve alemão que foi preso aí no tempo do 

Getúlio, porque os caras não gostavam, né. Com a minha família não teve nada, com meu avô, 

meu avô trabalhava com erva-mate e tinha uma... fábrica de erva-mate que se chama, né. Não 

é fábrica, é... socador de erva-mate no interior do munícipio, 8 km da cidade de Venâncio 

Aires, aí um cara não gostava dele lá e dedou que ele tinha um telefone, que o velho era 

evoluído, né, botou um telefone lá em 1940 e poucos. Botou um telefone, ele vendia erva-

mate pra Porto Alegre, né, então ele tinha que ter contato com os caras de Porto Alegre de 

uma maneira ou doutra. E aí dedaram que ele tava telefonando lá do interior de Venâncio 

Aires que tudo passa por telefônica. Naquele tempo, se tu tinha namorado ou eu tinha uma 

namorada, queria falar com a casa dela, que era difícil aquela casa ter telefone, né, ou queria 

falar... Eu tinha que telefonar pra CRT, depois CRT, era telefônica antigamente, companhia 

telefônica, eu falava com uma telefonista: “Telefonista, eu quero uma ligação com a casa 

Roth, eu quero uma ligação com a rádio Imembuí”. Aí a telefonista lá prestava atenção, eram 

poucas ligações durante o dia, aí ela transferia pra tu falar e ela ligava pra rádio, ligava... 

então tudo era fácil de censurar, né. A telefonista tinha conhecimento das fofocas em lugar 

pequeno que todo mundo se conhece, quem namora quem, quem anda com quem, etc e tal. A 

telefonista sabia tudo, porque ela ficava escutando, né. A conversa passava na mesa dela. 
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Quando chegava em casa, você conversava com a família sobre novos acontecimentos no 

período da ditadura em que não pudesse ser falado na rádio?  

Mas normal, era como hoje. Por exemplo, a gente fala hoje abertamente, hoje tem a opção da 

democracia, mas tem. Chega em casa: “Mas olha, que cagada me dá o Temer de receber o 

cara, presidente da república, receber o cara a meia noite e não quer levar chumbo”. Então é 

uma coisa que se comentava: “Mas esses milicos são burros de fazer isso aí”, prender um cara 

e bater num cara, deixa o cara solto lá. Como é que... Uma andorinha não faz verão, tem que 

ter um lote grande de andorinha pra fazer verão. 

Como era? Lembra de algum exemplo? 

Não. Não lembro mais. 

B- Foi bem tranquilo? 

É, foi tranquilo. 

Já desabafou com a sua família sobre algo que lhe foi imposto, no período do regime, 

mas que não concordava? 

Não. Eu sou um cara que amanhã se botarem regime comunista no Brasil... É que nem tu tá 

num clube, aí toca um samba e tu vai ter que dançar o samba. Se toca um tango, que tu não 

vai saber dançar tango, né, ou tu sabe dançar tango? 

B- Não. Tango eu não sei, 

Tá, pois é, mas na minha época, a influência das rádios do Brasil, principalmente no Rio 

Grande do Sul, aqui tinha pouca rádio. Santa Maria tinha só a Imembuí, Porto Alegre tinha a 

Gaúcha, depois veio a Farroupilha, então nós tinha muita... As rádios como entram hoje de 

noite, tu liga de noite o rádio e tem bastante castelhano na AM, né, tem bastante castelhano, 

essas Uruguaia, Argentina, Paraguaia. Naquele tempo a rádio El Mundo de Buenos Aires 

entrava aqui em Santa Maria como entrava na Imembuí hoje, então nós sentimos muita 

influência argentina principalmente na música e teve épocas que o tango predominou no Rio 

Grande do Sul, então eu fui obrigado a aprender a dançar também. Então o seguinte, se toca 

um tango, tu não vai dançar um samba, então é a mesma coisa na política, porque o futuro do 

mundo vai ser o socialismo, não vai ser o cara que tem 100 mil hectares como tem gente que 

tem aí 100 mil hectares no Mato Grosso, né, e o outro não ter onde plantar. Mas vai terminar 

também. O cara, por exemplo, ter 100 mil hectares e o outro não ter o que plantar. O cara ter 

200, como tem gente em Santa Maria com mais 200 apartamentos e o outro não ter onde 

morar, só que vai acabar também essas mamata de... Vai ser mais controlado esses Sem Terra, 

porque eles recebem o bolsa família, recebem tudo e não plantam, eles arredam pra outros, né, 

pra plantar, ficam numa boa. E quantos, a gente tem até conhecimento, tem vizinhos nossos 

que receberam lá fora, receberam terra e venderam. Tão aqui de volta na Santa Marta 

praticando abigeato ou outra coisa, né, isso sempre tem. O povo brasileiro é muito 

aproveitador. A maioria não, mas uma parcela grande e prejudica os outros, né. Quanta gente 

que recebeu terra e tá plantando lá. O Brizola foi o que fez a primeira reforma agrária antes do 

MST, tal de banhado do colégio. Ele dividiu, era uma fazenda bem grande chamado Banhado 

do Colégio, acho que era em Camaquã, por ali na zona Sul. Ele acertou 470 famílias, aí o 

Brizola foi pro exílio e voltou do exílio e resolveu lá e... olhar o tal assentamento, né. Isso aí... 

Tudo que é forçado na vida, se tu quer forçar o teu destino, tu te dá mal, por isso tem que 

deixar acontecer as coisas. O que tu puder evitar de ruim, evita, mas o que tá marcado pra ti 

ou pra mim, tá na frente. Posso desviar de tudo que é coisa, mas vai acontecer pra mim. Aí o 

Brizola foi lá. Das 470 famílias assentadas, tinha 47, o resto tudo vendeu, foi embora, 

compreendeu? Venderam e foram embora. E a situação como tá hoje, o pequeno produtor 

tende a desaparecer. Aqui em Santa Maria, se um dia fizerem uma reportagem bem feita, no 

município de Santa Maria que já foi dividido de Silveira Martins que pertencia a Santa Maria, 

São Martinho pertencia, Itaara. Quando eu fui secretário do município, São Martinho, Itaara, 

Silveira Martins e qual é o outro que saiu daqui... e Dilermando, a minha terra, Dilermando 
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saiu de Santa Maria, tudo isso pertencia. Quando eu fui secretário do município daqui era uma 

coisa de louco. Tinha 3 patrolas pra atender todos esses municípios, era um só na época, né. 

E... era difícil, né. 

Como você se sente por ter vivido essa época? 

Mas a mesma coisa que agora. Fez parte da minha história. 

B- O senhor se sente bem por ter tido essa experiência de ter vivido? 

Não, me sinto igual a todo mundo brasileiro. Acontece que as pessoas às vezes exageram 

tanto de um lado quanto doutro, né. “Não, porque tem que derrubar esse milicos, porque tão 

perseguindo, porque isso, porque aquilo”. É como agora, tem gente contra o PT e a favor do 

PT, como disse o camarada. Eu posso ter minha tendência política, eu posso ser colorado e tu 

gremista, não sei qual é a tua tendência futebolística. 

B- É gremista. 

Eu sou colorado, mas o que eu não posso misturar, nem tu como jornalista, é misturar política 

com jornal, porque todo mundo tem sua tendência clubística, tem a sua tendência política e 

isso tem. O que eu não posso misturar, utilizar, por exemplo, a rádio, o jornal e o meu irmão é 

doente do PT ou é doente contra o PT, compreendeu? E começar a escrever pro jornal e falar 

na rádio contra o PT. Eu não posso, como é esse caso do Temer, se tu prestar bem atenção, 

tem colegas nossos aí que parece que eles são a favor do Temer, né. “É uma injustiça” , é 

só ligar ali, pois tu vê. O comentarista: “É uma injustiça contra o Temer o que tão fazendo”, aí 

o outro: “Não, tem que tirar esse corrupto daí, etc e tal”, os próprios jornalistas quando não 

deviam. A não ser que ele é comentarista, aí é outra coisa, mas aí ele tem que comentar com 

habilidade. Ele não pode se posicionar. Eticamente tá errado. É errado eu me posicionar a 

favor do... E houve uma época, depois dos militares em que escolhiam justamente, e até hoje 

ainda tem menor número, mas escolhiam hoje como cargo de confiança da prefeitura um cara 

ou dois da Imembuí, um cara ou dois da Medianeira, um cara ou dois da Santamariense, 

compreendeu? É comum até hoje. Com esse governo Schirmer, lá na Imembuí tinha cinco ou 

seis cargos de confiança na prefeitura. Tempo do Schirmer agora que terminou ontem bem 

dizer, né. 

B- É, não faz muito. 

Porque pra história 100 anos não é tempo, né. Um século não é tempo pra história, né. É que a 

gente... Se tu comparar a ditadura dos militares com a Getúlio, o do Getúlio mata essa época 

dos militares aí, não podia nem comentar na rua contra o Getúlio que tinha a patrulha o 

Getúlio. Já chegava lá e o pai da gente, a mãe da gente: “Pelo amor de Deus, não falem do 

governo”. O Getúlio, pra fazer a revolução, fez uma série de injustiças aí, né. Pegou, por 

exemplo, nas revendas de automóveis, hoje tem Volkswagen, tem isso, tem aquilo. Naquele 

tempo tinha Ford e Chevrolet. Aí tinha carro em exposição em 1930, iam lá e pegavam. 

Assinavam um documento do estado do Rio Grande do Sul, vai pagar esse carro e não pagou 

até hoje, compreendeu? Esse cara teve firma que quebrou, não aguentaram. Tinha dois, três 

carros novos ali pra sair na revolução, né, aí os cara que eram a favor do Getúlio ficavam 

faceiro, iam passear de carro, né. Desapropriado o carro, o estado desapropriou. É caso que 

agora o... esse... a gente que conhece um pouco de lei, né, esse... Pozzobom. Ele fez bem 

desapropriar o terreno ali da Kiss pra fazer um mausoléu. Se bem que eu... um... monumento. 

B- Memorial. 

Memorial. Tá bom, muito obrigado pela preciosa contribuição. Memorial. Eu, por exemplo, 

acho que esse memorial tinha que ser na praça Saldanha Marinho, ou outro lugar de maior 

visibilidade pra ser uma atração turística. Agora coloca ali numa quebrada, numa rua... 

Eu, por exemplo, fui vereador pela Arena, compreendeu, que deveria dar apoio pro governo, 

eu sempre mantenho uma linha de bom senso. As coisas erradas eu não apoiei, compreendeu? 

Como não posso apoiar também do outro lado. Eu procurei sempre ter bom senso e não 

misturar. E isso muita gente reconhece, porque... reconhece em mim. Que tinha uns fanáticos 
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de um lado e doutro, né. Tanto é verdade que em 1960... a Câmara deveria ser a representação 

popular. Em 1960, o PTB era tão forte, mas tão forte, que era 15 vereadores, certo? 15 

vereadores. O PTB era tão forte que dos 15 tinha sete vereadores do PTB, só deles do partido 

PTB. Só do partido deles que era o partido do Brizola, né, sete vereadores. Dos sete, os sete 

moravam no Itararé, então tem... e eram ferroviários e moravam no Itararé. E qual era a 

representação popular tem? A mesma profissão, o mesmo local de morada e o mesmo partido. 

O mesmo partido não tinha importância, né, mas... a representatividade. Não tinha ninguém 

do interior, não tinha ninguém do outro lado da cidade, do outro lado de Camobi, não tinha 

ninguém. Tinha só de um partido e só de uma região, então era só política, né. Era só política 

e passavam o tempo todo falando dos milicos, isso, aquilo. Porque é muito fácil eu jogar cocô 

no ventilador, né, pra ver o que acontece. Eu acho que os milicos não foram de todo assim... 

Claro que fizeram exageros, alguma coisa, né, que foi considerado errado, que ninguém apoia, 

né, mas fizeram também muita coisa boa. Os milicos criaram o fundo de garantia por tempo 

de serviço pro trabalhador, criaram uma série de coisas, né. Então foi muito ruim foi o 

governo do Sarney também que... o Sarney se elegeu via indireta, porque o candidato era... 

B- Tancredo Neves. 

Outra barbaridade do Brasil que todo mundo ficou quieto, né. Comentaram, mas ficaram 

quieto. O Tancredo Neves foi eleito presidente da república e o Sarney vice, certo? O Maluf 

era o outro candidato e, antes de tomar posse, o Tancredo morreu. Eu não posso me licenciar 

de um cargo que não assumi. Ele não podia... tinha que ter eleição de novo ou nomear o 

Maluf que era o outro candidato, né.  Aí nomearam o Sarney. Colocaram o Sarney. Enfiaram 

tipo o descobrimento do Brasil, a independência do Brasil. Vem lá o seu Dom Pedro passou 3 

meses lá recebendo instrução pra como é que ele tinha que fazer com a independência do 

Brasil. Que ele fez a independência do Brasil sabe pra quê? Pra manter a coroa mais 60 anos 

no Brasil, né. Fez em 1920 e a coroa ficou mandando no Brasil até 1988, 89, quando foi 

declarada a república, né. É um golpe que deram, né. Golpe em cima do golpe. Se fala muito 

em golpe. Eu não sei. Por exemplo, eu... não era nascido quando teve a revolução do Getúlio, 

né, mas eu via depois falar, né. “O Getúlio fez isso. O Getúlio fez aquilo”. E vinha os outros: 

“Não, o Getúlio é bom presidente da república, fez leis trabalhistas”. Fez. Essa lei que foi 

alterada agora, pode ter algum excesso, alguma coisa, mas foi a primeira a lei que foi feita. De 

lá pra cá não alteraram, a chamada consolidação das leis do trabalho, foi o... como se diz... 

esse Getúlio fez 1942 e tá até agora vigorando. Votaram algumas coisas dentro, 13º salário, 

fundo de garantia por tempo de serviço, algumas outras mordomias aí que votaram a favor do 

empregado. E não adianta, por exemplo, nos Estados Unidos, eu trabalhei lá. Nos Estados 

Unidos, os sindicatos lá tem uma coisa, o sindicato... é o país das greves. Todo dia tem uma 

categoria de greve, ou é garçom, ou é alfaiate, nem sei se existe mais, é... house keeper que é 

serviço de limpeza, etc e tal. Sempre tem uma categoria em greve e lá não é permitido, por 

tradição, os políticos ou partidos políticos se meterem na greve. Aqui os sindicatos tem 

tendência política. Ou tá pro PMDB, ou tá pro PT, ou tá pro PTB, ou tá pra alguém que deram 

força sindical, mas o maior protesto contra a reforma trabalhista esta, sabe o que foi? Tá 

cortando a contribuição sindical, porque a contribuição sindical vem verbas do governo, então 

as centrais sindicais junta com todos os sindicatos... eu sou sindicalizado, tem que pagar. Um 

dia que trabalha por ano, eu tenho que pagar pro governo, pro sindicato. Mas reúne tudo isso e 

mais outras contribuições que tem do governo, os sindicatos arrecadaram 3 bilhões por ano, 3 

bi bilhões. Agora do Lula pra cá, passaram a 33 bilhões. Então eles pegam esse dinheiro pra 

mobilizar protestos, pra financiar protestos, levar gente de avião pra Brasília, botar em hotel, 

tudo, compreendeu? Pra protestar contra o governo. Quando nos Estado Unidos, eles querem 

é „tutu‟, querem dinheiro no fim do mês. Não me interessa se conta o tempo trabalhado, desde 

que eu saia lá da favela pra o meu tempo trabalhado, conta como tempo trabalhado. Uma 

conquista social. Mas é... olha aqui, quando o Fernando Henrique era presidente da república, 
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o PT, o próprio Lula, “o salário mínimo tem que ser de 2 mil 200 e pouco”, isso quando o 

Fernando Henrique era... “O governo não dá, porque não gosta do trabalhador. O governo não 

dá, porque não tem vontade política. O governo não dá, porque quer perseguir o trabalhador”. 

E com isso eles vão arrecadando simpatia do trabalhador. O PT teve 12 anos no governo. Em 

quanto terminou o salário mínimo? 880. Os 2 mil e 200 que 12 anos antes eles reivindicaram, 

eles não deram também. Diz que não pode dar, porque se não as prefeituras quebram, quebra 

tudo, não sei o que, pra poder ter na mão. É que nem religião, eu sou católico, a religião 

católica incentiva a miséria, a fome pra poder fazer: “Vamos proteger os pobres, vamos fazer 

isso, fazer aquilo”, mas vem a nós o vosso reino, a ponte de Paris com a sua boa vontade, né. 

É isso aí, menina. 

B- É isso. Muito obrigada. 

É que a gente não pode assim... sempre que vem uma pessoa assim se queixar dum e doutro, 

as vezes até parentes que brigam entre eles, discutem entre eles, tem que olhar, ouvir os dois 

lados, porque as vezes a gente entra numa fria, né. Marido e mulher, as vezes parente briga e 

etc tal, né, e acontece essas coisas. Quer se separar, se separam, né, tenho na família esse 

caso. Eu sou contra a separação, mas tem situações que é inevitável, né, que formou um clima 

insustentável mesmo. Arrumou uma amante, uma coisa, fez um filho na amante, como é que a 

mulher vai aceitar? Tudo isso, mas se for só discussão, eu sou contra, porque isso, tu não é 

casada, é solteira ainda? 

B- Sou solteira. 

É que vai vim problemas. Isso vem. Tocar do vem. É por dinheiro, é por isso, por aquilo ou 

falta uma coisa em casa. Tem que comprar, é um refrigerador novo, tem que comprar, mas 

não tem dinheiro, vamos deixando, vamos levando, né. E vem, os problemas vem, então tem 

que ter muita psicologia. Que nem diz a minha tia pra as minhas primas, minhas duas primas: 

“Olha gurias, quando vocês arrumarem namorado, vocês já tem idade pra namorar, faça todas 

as vontades do namorado”. Claro que tem algumas que tu não vai fazer, mas com psicologia, 

com jeito, com amor tu leva o cara pro teu lar. Agora, casou? Muda o penteado da moça. 

Quem passa a mandar é a mulher. 

B- Aí sim. 

É. Essa cultura alemã, eu sou criado por alemão. Quem controla o dinheiro, 75% dos casais da 

região alemão, quem controla o dinheiro é a mulher. “Não, tu não vai comprar isso, tu não vai 

fazer aquilo, etc e tal”´. Junta o dinheiro os dois e administra. E é muito melhor administrado 

do que o homem administrar, porque homem... Eu vejo por mim, eu agora vou no mercado, 

daqui a pouquinho, 3 horas e pouco vou no mercado, eu chego e quero o melhor pra minha 

família e escolho o melhor, o mais caro. Se é uma mulher, eu vejo no mercado, ela pega, olha, 

olha o vencimento, olha o preço, bota ali, olha outro de uma firma concorrente: “Não, esse 

aqui é mais barato, vou levar”. Eu já não faço isso, eu pego o melhor, boto no carrinho pra me 

ver livre de uma vez e trazer pra casa. Procuro buscar o melhor, né, mas a mulher, por 

exemplo, que administra a casa tem que ver, fazer economia.  
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APÊNDICE IV 

 

Entrevista com o jornalista Quintino Corrêa de Oliveira 

 

Período em que trabalhou na rádio: 1962 até 1987 

Data da entrevista: 10 de agosto e 23 de agosto de 2017 

 

Geral 

Eu fiz um curso superior de medicina veterinária, mas eu já era jornalista, isso é uma história 

muito longa, porque é a minha história e não te interessa. Mas eu resolvi fazer medicina 

veterinária quando abriu o curso e aí eu fui trabalhar na rádio Imembuí pra eu poder conciliar 

horários, porque tava muito difícil na Guarathan conciliar os meus horários com aula e lá na 

Imembuí eu consegui. Aí eu trabalhava a noite, fazia, enfim, eu cumpria meu horário, mas 

justamente esse período duro aí. 

Como foi sua entrada na rádio? 

Bueno, muito fácil de te explicar. Eu comecei em 1958 no mês de março, a minha carteira foi 

assinada no dia primeiro de abril na Rádio Santamariense. Eu já havia falado em microfone lá 

em Tupanciretã que é minha terra natal num serviço de auto falantes. Não sei porque cargas 

d‟águas o cara que era dono dos auto falantes lá, eu tinha 14 anos e já tava no microfone. Aí 

eu vim pra Santa Maria pra estudar, etc e tal, „papapa‟, fui pro serviço militar e quando eu 

terminei o serviço militar em 57, eu tinha botado na cabeça que eu queria trabalhar em rádio, 

adorava, adorava, era apaixonado por rádio. Sempre achei o rádio muito importante. Com sete 

anos, eu ouvi as notícias do fim da guerra no Repórter Esso, já te falei, e aquilo me deu uma 

certa dimensão, que coisa importante, aquela coisinha desse tamainho na janela duma vizinha 

nossa, a minha família não tinha rádio. Ali na Vila onde eu morava quase ninguém tinha 

rádio, essa senhora colocava o rádio na janela quando dava o Repórter Esso pra que o pessoal 

se agrupava por ali... Principalmente as donas de casa e a gurizada, porque os maridos tavam 

trabalhando, ia todo mundo pra lá pra ouvir. Eu comecei a achar aquilo muito importante. 

Fiquei na... Daí me convidaram pra fundar, organizar, a planejar, fazer peças de locutor e tal 

que abriu uma outra rádio, uma tal de rádio Guarathan. Eu fui pra lá. Abrimos a rádio 

Guarathan, eu fiquei lá, „papapa‟, aí eu entro na Universidade, fiz vestibular, passei e ainda 

trabalhando na Guarathan, fiquei mais uns tempos. Tava difícil conciliar horário de trabalho 

com horário de aula, me ofereceram trabalho na Rádio Imembuí em condições em que eu 

podia assistir a aula trabalhava bastante de noite e me deram outro setor. Antes eu era apenas 

locutor, lá na Rádio Imembuí eu comecei fazendo redação de textos comerciais durante muito 

tempo. Que a propaganda era feita numa caixinha os textos escritos, cada um. Eu ia pra lá de 

noite e ficava até às 11 da noite às vezes redigindo textos comerciais. O escritório lá 

comercial deixava as informações sobre a loja, o que que vendia, coisa e tal, e eu produzia os 

textos, deixava tudo prontinho pra depois botar nas caixinhas. Enfim, eu fui pra Rádio 

Imembuí por conveniência pessoal, porque eu ia poder frequentar as aulas trabalhando. Eu 

não poderia fazer o curso sem trabalhar, porque tinha que me sustentar e a essa altura do 

campeonato, eu era casado e tinha um filho já, sou meio precoce. Eu tenho um filho com 55 

anos de idade. Então foi por isso que eu entrei lá. Daí, locutor, locutor, locutor, „papapa‟, 

apresentação de programa de música que eu já falei. Me formei. O Antonio Abelim me 

chamou e me nomeou assessor de direção. De certo ele me observava, gostou de mim, sei lá. 

Eu sempre digo que eu não escolhi quase nada e a gente quase nada escolhe durante a vida, 

escolhem a gente. Mais tarde a gente vai se dar conta “mas eu não fui eu que escolhi, me 

escolheram”. Quer dizer, de repente ele me chamou e: “Quero que tu seja assistente de 

direção”, aí eu melhorei de padrão, fiquei de assistente de direção, me encheram de 

responsabilidade, mas foi muito bom, aprendi horrores. A essa altura eu já comecei a lecionar 
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na Universidade, mais tarde com ele e o doutor Wilson Aita, já falecido, nós fundamos a rádio 

Universidade que vai comemorar o ano que vem 50 anos. Ontem eu recebi o convite pra 

participar de umas reuniões lá que vão planejar uma programação especial alusivo aos 50 

anos. Mas, na verdade, não foi isso. O Abelin me convidou pra Assistente de Direção, fiquei 

anos lá. Depois houve uma época que eu tive que ficar em dedicação exclusiva na 

Universidade, aí eu sai da rádio Imembuí temporariamente, porque eu fui fazer mestrado. 

Passado o mestrado, eu continuei fora da rádio Imembuí fazendo só aquele comentário que eu 

falei, só fazia aquele comentário, não fazia mais nada. Não era rádio. De repente, o Abelin 

recebe um convite pra ser Superintendente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão que, na época, tinha sede no Rio de Janeiro, o Abelin diretor, vai embora. 

Me chamaram lá pra substituí-lo como diretor executivo. É, na época era diretor... Qual é o 

diminutivo que chama... A mim nomearam como diretor executivo e depois eu fui eleito 

diretor... Tem diretor presidente, diretor não sei o que, agora me fugiu, mas eu entrei como 

diretor empregado, não como diretor eleito. 

B- Sim. 

Porque a rádio Imembuí na época era uma sociedade anônima, acho que ainda é, só que as 

maiorias das ações hoje são da família Zappe lá. Aí eu assumi a direção da rádio Imembuí 

durante alguns anos até 1986 ou início de 87, porque 87 eu fui pra Brasília, daí toquei a vida 

pra frente lá e nunca mais voltei. Mas eu fiquei muitos anos na rádio Imembuí. A soma de 

tudo isso deu mais de uns 25 anos mais ou menos. A rádio Imembuí que é a mais antiga e tal. 

Eu tava lá nos 25 anos da rádio Imembuí, promovemos um espetáculo aqui no cinema Glória, 

antigo cinema Glória, hoje tem uma igreja, parece, lá. Trouxemos a Ângela Maria, Orlando 

Silva, apresentamos lá, fizemos serenata, fizemos festa nos 25 anos da rádio. Ela é de 42. Mas 

foi por isso que eu fui pra lá. Lá, eu adquiri uma experiência gigantesca, porque eu participei 

a partir do momento que eu assumi a assessoria da direção, primeiro eu fui assessor de direção 

pra muitos anos depois ser diretor. Mas desde que eu fui assessor participei de todos os 

congressos de radiodifusão que aconteceram no Brasil e aí se aprende muito. Eu assisti 

congresso no Rio, congresso em Belo Horizonte, congresso em Goiânia, congresso em 

Brasília, tudo que era congresso, eu tava lá na ABERT. E aqui na AGERT, Associação 

Gaúcha, eu cheguei a ser um dos vices presidentes também numa certa época, mas já depois 

quando eu era diretor da rádio. Mas eu participava de tudo que era congresso de rádio, sempre 

aprendendo, aprendendo, aprendendo, porque como eu era, eu era professor nessa época na 

área de saúde pública da Universidade, porque eu era médico veterinário, me especializei e fiz 

mestrado em saúde pública. Abriu o curso de comunicação, começaram a me convidar pra vir 

falar sobre rádio e tal, porque era jornalista desde 59, 60, por aí, eu era jornalista credenciado, 

tudo direitinho. Naquele tempo não havia curso de jornalismo, então a gente se submetia a 

entrevistas e apresentava documentos que provavam que a gente exercia a profissão. A gente 

ia na delegacia do Ministério do Trabalho de Porto Alegre, submetiam a gente a uma 

entrevista pra ver que tipo de pessoa era e perguntavam, sobre isso, sobre aquilo, „papapa‟, 

conversavam, avaliavam mais ou menos, rapidamente, a cultura geral da gente. Não era 

propriamente um exame, mas era uma prolongada conversa que dava para eles avaliarem o 

conhecimento geral e depois provava que trabalhava 2 anos aqui e tal. Como eu, por exemplo. 

Eu fui considerado, tá na minha carteira profissional, o meu registro diz lá: jornalista 

profissional como redator e locutor de notícias, que era minha especialidade. Eu escrevia 

notícias e também lia. E... Com esse negócio de chutar com os dois pés, quando abriu o curso 

de comunicação, alguns colegas nossos, jornalistas antigos que não tinham curso como eu, 

mas que eram registrados. Teve um que ficou na história. “Tá, eu vou fazer vestibular. Eu vou 

fazer o curso”. Eu digo: “Eu não, eu não vou correr o risco de rodar no vestibular”. Ele foi e 

rodou. Eu tinha todos os direitos assegurados em lei tanto que, mais tarde, eu fui professor 

depois de comunicação, fui coordenador do curso de comunicação da Universidade Federal e, 
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pra completar, eu sou professor titular na área de comunicação, eu não sou titular lá na área de 

saúde pública, lá eu cheguei até adjunto, aí eu era professor adjunto já. Pimba. Aí eu passei 

com mala, cuia e papagaio no curso de comunicação. Aí fui coordenador do curso e todas 

essas coisas. Abriu um concurso pra professor titular e eu me inscrevi e passei no concurso. 

Eu não tinha a formação universitário de jornalista, mas eu participei de tudo que é congresso, 

te falei. Eu ia em tudo que era coisa que acontecia na área de jornalismo na Federação do Rio 

de Janeiro. Eu fiz curso de comunicação a distância no México, fiquei um mês lá fazendo, 

entende? Eu não perdia nenhuma oportunidade de fazer currículo na área de comunicação. 

Então não tinha. De repente abriu concurso pra titular e eu me inscrevi. Veio uma banca da 

USP, porque aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou te dizer um negócio, tu vai ver que não é 

pra eu me gabar, eu não sou desse tipo, mas eu sou, vou te dizer como referência histórica, eu 

sou o primeiro professor titular de Universidade Federal na área de comunicação. Quando eu 

ia fazer o concurso, o departamento saiu à cata de uns jornalistas que fossem titulares pra 

fazer a banca, que necessariamente tem que ser de titulares. Não achou nenhum no Rio 

Grande do Sul. Na época, não havia concurso nas Universidades, muito poucos, então os 

antigos jornalistas que lecionavam na PUC, por lá, eles não era titulares, nem se interessavam 

por isso, tavam cuidando da vida deles, mas eu era novo ainda. Abriu e eu digo: “Eu não. Eu 

vou querer assumir, porque quando eu me aposentar, eu quero o máximo que eu tenho 

direito”. Aí o cara da PUC pegou toda a papelada e foi falar comigo na salinha lá que eu tava 

esperando, eles tavam examinando aqueles exames do título, né, porque é uma... O concurso 

consta de uma prova escrita, avaliação da documentação do currículo, de toda a 

documentação do que o cara tem, o curso „tananã‟ e depois tem a prova oral que é uma 

apresentação frente a... De porta aberta pra quem quiser assistir. Na hora que eles tão lá, 

encerrados, examinando os currículos, e foi lá na minha sala que eu tava esperando lá. Ele 

disse: “Professor”. A aula essa que eu ia dar, essa palestra que eu ia fazer lá era logo depois 

que eles terminassem ali, eles iam lá pra sala e eu também. “O senhor vai ter que ir muito bem 

na sua apresentação. Tem que ir muito bem, porque nós estamos examinando seu currículo, 

mais da metade dos cursos que o senhor tem não são na área de comunicação”. Bom, era eu 

mestre em saúde pública, eu tinha horrores de... Eu tinha publicações científicas na área de 

saúde pública. Eu tinha um currículo respeitável, mas na área de comunicação, eu tinha curso 

não sei de que, não sei aonde, Seminário sobre Educação a distância não sei aonde, sabe. 

Coisas que não tinham muito valor acadêmico. Bom, nem o mestrado era na área. Quer dizer, 

então “nós estamos examinando seu currículo aí na área de comunicação e teu currículo não é 

muito forte e tal, então o senhor precisa ir muito bem lá pra contrabalançar”. “Tá, muito 

obrigado”. Fiquei... Bota nervosismo. Isso é uma coisa que tu vai ver ao longo da tua vida. 

Não tem essa: “ah, o cara tem experiência. O cara já é mais velho. O cara já fez concurso em 

tudo que é lugar aí, não tá nem aí”. Bobagem. Todas as pessoas responsáveis, a cada desafio, 

tremem ou suam frio embaixo do braço. Isso eu aprendi sabe com quem? Com Aberlardo 

Chacrinha Barbosa que dizia o seguinte: “Da dor de barriga todos os domingos, porque eu 

fico nervoso, porque eu tenho que fazer o programa ao vivo de tarde”. E assim acontece com 

atores de teatro. Eles tão sempre nervosos e assim foi comigo. Eu fiz todos os concursos que a 

Universidade propiciou e em todos eles eu ficava num nervosismo desgraçado. Eu só 

deslanchava depois que começava a falar, daí tu viu que eu não tenho muito dificuldade, mas 

lá, esse dia, eu entrei muito atrasado lá pra dar aula, porque eles demoraram muito 

examinando, sabendo o que que eles iam me dar afinal, iam cancelar alguma coisa, tavam 

discutindo lá meu currículo. Chego na sala, tem um filho meu que, na época, fazia publicidade 

e propaganda, era aluno do curso, 2 ou 3 alunos, uns 2 ou 3 professores que se espalhavam 

numa enorme duma sala e a banca lá no fundo, três caras. Dois da USP e um alemão, porque, 

como eu disse, no Rio Grande do Sul não tinha nenhum jornalista titular. Aí tiveram de trazer 

de São Paulo, dois. Os caras só me olhando. Quer dizer, depois que eu comecei, até eu me 
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lembro, o tema era o seguinte: A televisão do futuro. Que naquela época foi em 1970 e não sei 

o que, é... ou 80. Naquela época as coisas, que tão hoje, são banais, apenas eram sonhos, né. 

Então, eu pesquisei nessa área. Bom, acabou. To te contando a minha vida, tu vai ser minha 

biógrafa. Tu vê que eu tenho poucas respostas pras tuas perguntas. Muita história pra contar, 

mas poucas respostas objetivas. Por quê? Eu acho que poucas pessoas vão conseguir 

responder objetivamente essas perguntas, porque as coisas transcorriam pra nós mais ou 

menos tranquilas, porque nós não sofríamos com nada. Eu me lembro que, um dia no 

Calçadão, um grupo de pessoas e eu tava saindo lá da rádio Imembuí, porque eu trabalhava 

até as 11 da noite, to atravessando o Calçadão e tem um grupo, tem o doutor Antero Scherer, 

muito meu amigo, já falecido, e outros já falecidos ali, eu sou meio sobrevivente, aí eu to ali 

na esquina e tal, conversando sobre a revolução e eu me lembro que, de repente, o grupo, 

houve um consenso: “Isso aí vai durar 20 anos”. Durou 22 o período revolucionário. Por quê? 

Porque os milicos se organizaram de tal maneira e tinham tal fortaleza que não tinha como 

acabar com o regime militar, mas de jeito nenhum. Eles tinham armas em quantidade, tinham 

um efetivo gigantesco, obediente, disciplinado que seguia as regras deles obstinadamente, 

então não havia possibilidade de derrubar o regime. De jeito nenhum. Isso me preocupa hoje 

em relação à Venezuela, porque o maduro, embora seja uma besta quadrada, ele tem o apoio 

de todas as forças armadas, porque ele promoveu os caras, ele dá salários altos pra eles, ele da 

comida pra eles. São eles, os militares que controlam hoje todo o abastecimento do país. Eles 

enchem as caixas de comida e o que sobrar eles botam pra vender. Supermercado não tem 

nada. As pessoas tão fugindo tudo pro Brasil, inclusive, mas me preocupa o fato. Se o 

exército, esses dias deu uma reportagem lá e meia dúzia de milico andaram se revoltando, mas 

é preciso que a maioria do exército apoie, se não... Ele fica lá e faz o que bem entender. Vai 

matar o povo de fome. Povo desarmado não ganha de jeito nenhum. Os caras tão atirando 

garrafinha com gasolina lá. Eles botam fogo nisso, botam fogo naquilo, mas na hora de 

morrer, quem morre é o povo, porque a arma que mata tá na mão do..., né. E aqui é o 

contrário. Aqui o exército era gigantesco e povo desarmado total. Não tinha condição, durou 

22 anos. Pra o bem, pra o mal, foi isso que aconteceu. O que eu acho mais lamentável é que 

logo depois disso, logo em termos históricos, né, na verdade, demorou pra gente chegar a essa 

miséria que nós tamos hoje. Nós tivemos alguns governos mais ou menos aí, o governo 

aquele que o Fernando Henrique, criou o real. O Itamar resolveu alguns problemas de criação 

do real, acabou com a inflação. Quer dizer, houve coisas boas aí. O Sarney errou demais, a 

inflação dele foi pras „cucuia‟, mas pelo menos ele tinha dinheiro em caixa, pagava os 

funcionários dele lá do governo e as empresas iam, mal ou bem, sobreviveram. Dessa vez o 

que tá faltando é grana que eles roubaram demais da conta.  

Em 1964 os militares assumiram o poder no brasil. Como isso foi sentido na rádio? 

Eu comecei então, a censura... Eu comecei a sentir mais censura a partir de 66, por quê? 

Porque nessa época eu fui, eu terminei meu curso lá de medicina veterinária e em seguida eu 

entrei para a universidade, eu entrei pra lecionar e etc. E aí o doutor Antônio Abelin, que seria 

a pessoa mais indicada pra tá aqui conversando contigo e infelizmente ele está com o estado 

de saúde dele não permite de jeito nenhum, ele me convidou pra ser assistente da direção. 

Então a partir dali, eu passei a ter muito mais responsabilidade e tem que ter muito mais 

cuidado com essas coisas relacionadas com a censura, porque como eu era um simples locutor 

lá, ah, se tu metesse algum deslize lá, provavelmente iam me por pra rua ou coisa assim e só, 

mas se eu sou da direção, o problema é muito mais grave. Então antes de falar de alguns 

detalhes da censura, eu vou te dizer que... enquanto eu estava terminando o meu curso, eu 

fazia programas musicais e a única coisa que eu sabia de censura, já que eu não me misturava 

com o noticiário, com a parte jornalística, e muito menos com a direção, eu não sabia do que 

que a direção recebia comunicados e etc. A única coisa que eu sentia de censura é que os 

meus programas musicais, de vez em quando eu recebia das gravadoras, aquela época as 
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gravadoras de discos grandes chamados LPs, eles mandavam pra todas as emissoras de rádio 

do Brasil o pacote dos lançamentos do mês. Porque as emissoras analisavam, tocavam e com 

isso elas divulgavam as músicas e as pessoas iam lá nas lojas comprar o disco. Quer dizer, era 

um sistema de marketing que as gravadoras usavam. Eu recebia o pacote daqueles, examinava 

ali, „tatatá‟, ouvia esta ou aquela e fazia a programação dos meus programas, porque eu não só 

apresentava as músicas, eu comentava, eu falava sobre a... Comentava a música, falava sobre 

os autores, eu lia muito sobre autores de música, conhecia a vida dos cantores, eu entrei na 

música popular brasileira principalmente. Da música internacional, eu pouco entendia, mas a 

música popular brasileira, eu estudava aquilo, eu pesquisava, lia revistas que traziam matérias 

com cantores, com autores. De repente, aparecia lá, eu programava uma música pra mim, o 

programador transcrevia a minha programação, colocava na programação geral da emissora, 

toda ela. Essa programação era submetida à censura aqui em Santa Maria na Polícia Federal. 

Então a emissora tinha que mandar com antecedência, olha, eu acho que coisa de 2, 3 dias. A 

programação toda, de tudo que a rádio ia tocar, que o rádio naquela época era muito mais 

musical do que hoje. Hoje se liga uma emissora de rádio, lá de vez em quando toca uma 

música, a maioria é conversa, é telefonema, é comentário sobre isso, sobre aquilo. Aí chegava 

essa prog... ia um funcionário da rádio lá na Polícia Federal com a programação. Digamos, 

hoje é quinta, ia com a programação de sábado, ficava lá esperando e eles revisavam tudo e 

tal, „papapa‟, música por música, autores. Eles tinham uma bronca com alguns autores, Chico 

Buarque de Hollanda, Geraldo Vandré, o próprio Caetano, enfim, vários autores de músicas. 

Eram visados pela censura, porque eles por baixo, nas entrelinhas das músicas, eles faziam 

propaganda contrária ao regime militar. Aí eles examinavam tudo isso e, se tivesse nos 

conformes, carimbavam lá liberando a programação. Então o que que acontecia comigo... eu 

pedia pra tocar tal grupo, colocava lá na minha programação uma determinada música. Por 

exemplo, Disparado do Geraldo Vandré, to citando um caso. Quando o grupo recebia a 

programação pra apresentar o programa que era carimbada, lá no Disparado tinha um risco 

preto, vermelho, sei lá, porque aquela música eu não podia tocar. Então nesta época que eu 

trabalhava só com música, a única coisa que eu sentia... da censura era essa questão musical. 

Inúmeras músicas foram proibidas, inúmeras, várias. Chico Buarque de Hollanda, vou te citar 

aqui: “Apesar de você amanhã, há de ser todo o dia”. Essa música nas entrelinhas na letra 

dele, eles achavam coisas contra o regime. O Chico muito inteligente, claro, ele fazia da 

maneira mais sutil, mas mesmo assim eles censuravam. Algumas acontecia o seguinte, o 

pessoal da censura lá vacilava e nem todos da censura eram suficientemente inteligentes para 

entender as entrelinhas, compreende? Não sacavam na hora. Depois com as pessoas 

divulgando, as rádios tocando, alguém lá: “Mas pera um pouquinho, vocês não se deram 

conta? Essa música aí é antirrevolucionário. Essa música tá fazendo propagando contra o 

regime”. Aí eles censuravam, depois que ela já tava circulando e, inclusive, eu estava uma vez 

em São Paulo, fui a serviço lá, e to no centro de São Paulo e de repente eu vejo... para uma 

viatura militar na frente de uma loja de discos e entrarem vários soldados armados e etc e tal, 

„papapa‟, entraram lá na loja. Aquilo me chamou atenção, como era do ramo, eu digo: “O que 

tá acontecendo aí?”, parei pra observar. Dali um pouquinho, eles saíram com uma pilha de 

discos. Eles iam lá na loja de discos e recolhiam os discos que continham músicas que 

estavam sendo censuradas. E aquilo ali gerava um prejuízo enorme, porque o LP tinha 12 

músicas, uma foi censurada, então eles levavam o disco inteiro. Na emissora de rádio o que se 

fazia? Vinha um telegrama: “Está censurada a música tal de fulano e fulano etc e tal e não 

pode mais ser tocada”. Aí o discotecário, até o nome dele eu recordo, Marquinhos, era o 

Marcos o discotecário, Marcos, depois foi o Rubens Gineci. E o discotecário recebia uma 

ordem da direção da rádio, porque isso vinha por telegrama que é um sistema de comunicação 

que tu não conheceste, mas o teu pai se lembraria ou alguém mais, uns tios teus vão se 

lembrar. O telegrama é um negócio que a gente via seguido no Brasil assim. Hoje ninguém 
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manda esse tipo de comunicação. Hoje o cara faz um e-mail, enfim, ele usa outras maneiras 

de comunicar as emissoras, qualquer coisa. Vinha lá do Ministério das Comunicações o 

telegrama mandando não tocar mais a tal música. O discotecário tinha que anular no disco 

grande as faixas que eram censuradas. Então o que a gente adotou? Ele cortava um 

esparadrapo bem fininho ou usava uns esparadrapos que já são fininhos pra colar ali no disco, 

em vários pontos do circulo todo do disco, naquela faixa. Terceira faixa do disco. Tá, então 

um pedacinho de... por quê? Porque era única coisa que não desgrudava do disco. A gente 

tentou colocar fita isolante, a fita isolante caia. Pra evitar que uma vez colocado no disco, no 

prato, como se chama aquele negócio redondão. Hoje é tudo diferente. Hoje as músicas 

entram em cartucho. Quer dizer, tu esquece as emissoras de hoje, era tudo diferente. Tinha 

dois pratos rolando aqui, botava o disco aqui, largava a agulha em cima. Acho que ninguém 

mais usa isso em parte nenhuma. É muito diferente de um estúdio de rádio de hoje. Hoje vem 

cartuchinho e tal, pen drive, vem tudo que é coisa, menos o cara botar o disco e escolher a 

faixa 3 e largar em cima. E quem fazia isso era o operador de rádio, o... um cara que tinha que 

ter muita habilidade pra não errar. Às vezes podia acontecer, eu botava o disco lá pra rodar e 

de repente, num cochilo qualquer, havia alguns horários que não tinha nem locutor ali na 

hora, ficava só tocando música, uma atrás da outra ou o locutor atrasava, não chegava no 

horário, coisa desse tipo. Das 19 às 20 horas era a Voz do Brasil, que tem a Voz do Brasil até 

hoje. Nesse horário não ficava locutor nenhum na rádio. O locutor das 20 podia atrasar, 

acontecia um problema qualquer com ele, aí o que o operador fazia? Terminava a Voz do 

Brasil, ele botava um disco ali e deixava rolar. Imagina se não tivesse invalidada a faixa ele 

largasse o disco. Ficava tocando, dali um pouquinho já entrava a música censurada, criava um 

problema gigantesco pra rádio. Como eu já te adiantei ali no elevador, o problema gigantesco 

que criava é que a rádio podia ser suspensa, tirada do ar. Isso era um horror. Então essa 

medida era definitiva. E essa faixa com esparadrapo não... o esparadrapo não desgruda de 

jeito nenhum dali. Inutiliza o disco, a faixa. Tanto que depois da revolução, muita gente tirava 

o esparadrapo com cuidado, limpava ali, mas nunca ficava bom. O disco já era chiado, né, já 

ficava muito ruim. Então isso aí seria mais ou menos o que acontecia com as músicas. Às 

vezes a música era gravada e não chegavam nem a ir pras lojas, porque a censura pegava 

antes. Às vezes o autor mandava pra censura as suas letras, a censura cortava aqui, cortava ali, 

cortava acolá, devolvia, mas na hora de gravar, o cara não respeitava e gravava uma frase ou 

duas ali que tinha um sentido figurado. Aí, então, eles censuravam o disco depois. Castigo pra 

rádio? Fechar a rádio. Incomodo dos graúdos. Chamariam a direção, se o cara começasse a se 

complicar, prendiam. Mandavam os soldados ir lá e levavam o cara a força lá no QG. Então a 

censura musical funcionava assim: com antecedência tinha que passar lá, carimbava, aí podia 

tocar. Noticiários... os noticiários na época, noticiário local sempre tem o... um pessoal da 

reportagem que vai buscar a notícia. Noticiário do país e do exterior em geral, as emissoras de 

rádio gravavam noticiários importantes de outras emissoras do país. Aqui em Santa Maria, na 

época, a rádio Imembuí, todas as outras rádio que já existia, a Imembuí é a primeira emissora 

de rádio de Santa Maria, fundada em 13 de fevereiro de 1942. Depois dela surgiu a 

Santamariense que era uma excelente emissora de rádio na época, revolucionou o rádio local. 

Depois, mais tarde, que veio a Guarathan, a rádio Medianeira, enfim. Mas na época, aqui em 

Santa Maria, gravavam o correspondente Renner da rádio Guaíba de Porto Alegre que era um 

noticiário de altíssimo nível de conteúdo, com locutores da melhor qualidade. Então era 

gravado lá naqueles gravadores de rolo, de fita, de rolo desse tamanho, não sei se tu conhece a 

fita. Essa fita antiga talvez tenha ainda por aí. Gravador desse tamanho e tal, rolo, gravava, 

depois o noticiarista da rádio, transcrevia o que ele tava ouvindo lá e tal, „papapa‟. O 

noticiário internacional era recebido por telegrafia. O telegrafista em determinados horários ia 

lá na rádio, sintonizava lá e recebia o... noticiário todo por telegrafia. E ele que entendia 

daqueles sinaizinhos, o aparelhinho aquele que o cara fazia „tã‟, isso aí eram tudo letras que 
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eles entendiam e transcrevia. Mas sem, sem ponto, sem vírgula, é... enfim, era o esqueleto na 

notícia vinha ali. Aí o noticiarista pegava aquela folha, datilografava as pressas ali, porque ele 

tava ouvindo aqui ó e escrevendo, então ele escrevia o mínimo. Era uma espécie de telegrama 

que tinha também esse negócio de... uma linguagem fracional assim, com as palavras cortadas 

ou abreviadas. Aí o noticiarista pegava e fazia tudo de novo.  

Houve censura? 

Como é que funcionava a censura noticiário? As agências de notícias, aquelas que mandavam 

pra todo o país, recebiam comunicação de que não noticiasse o fato que aconteceu lá em 

Recife, não sei aonde, e eles já não mandavam. Eventualmente escapava alguma coisa, né, de 

vez em quando escapava. Aí vinha o famoso telegrama de novo. Vou te citar um telegrama 

que eu me lembro muito bem de ter recebido: “Não citar o bispo Dom Hélder Câmara no 

noticiário”. Simplesmente... nas pesquisas aí tu vai saber quem foi o Dom Hélder Câmara. Era 

um bispo é... da chamada esquerda católica, porque ele era antirrevolucionário e pregava 

abertamente no nordeste a revolta contra os militares. Ele se queimou com os militares, então 

os caras cortaram o nome dele do noticiário. Qualquer coisa que ele fizesse não era pra 

divulgar. Então, não citar fulano de tal. Isso não aconteceu só com ele, citei o caso por ser o 

mais notório, mais importante, afinal, ele era um bispo. Mas tinha outros casos, de outras 

pessoas: “Não citar fulano de tal” ou acontecia de em São Paulo: “Não deve ser divulgado”. 

Lá houve, por exemplo, a... “Avançaram contra um quartel lá, qualquer coisa. Tentaram 

atingir a Polícia Militar”, essas coisas, assim, que simplesmente mandavam não citar. O 

noticiarista, então, tinha que ter cuidado de estar sempre atento a essas coisas. Por que que 

eles pegavam esses noticiários importantes pra gravar? Porque o correspondente Renner tinha 

muita responsabilidade, porque eles sabiam, a rádio Guaíba, que todo o interior do estado 

copiava as notícias deles. Então o filtro já... era muito fininho lá. Eles não deixavam passar 

nada. A organização, a Caldas Junior, que era a dona da rádio Guaíba, do Correio do Povo, da 

Folha da Tarde que eram jornais e a emissora mais importante, embora não fosse a mais 

antiga, na época era essa. Mas havia um outro noticiário que era nacional, que era o Repórter 

Esso, que vinha desde 1945, 46, por aí, do tempo da... não, 44, eu acho. Que era o Repórter 

Esso era patrocinado pela Esso e as notícias que eles divulgavam veio lá de Press 

International e havia um certo preconceito, na época da revolução, contra as notícias deles, 

porque achavam que aquilo ali era coisa dos americanos etc e tal. Que jogando com... os 

interesses comerciais, eles apoiavam a revolução e alguns lugares eles ficavam contra quando 

não interessava. Eles são contra, por exemplo, a ditadura do Maduro, o atualmente lá 

Venezuela, mas é que são outros tempos, são outras histórias. Houve épocas em que os 

Estados Unidos apoiava todas as ditaduras que aconteceram na América Latina, mas isso é 

outra história. O Repórter Esso, então, havia um certo preconceito com relacionado a ele, 

porque era patrocinado pela Esso e controlado pelos americanos que era a visão dos 

americanos. Não era bem assim, porque o noticiário era feito aqui no Brasil e por um 

brasileiro. Agora, é evidente eles cumpriam rigorosamente as determinações da censura. 

Noticiário, então, tá mais ou menos aí. De resto: “Não entrevistar fulano de tal”. Pessoas da 

própria cidade aqui ou em qualquer outra, você não podia levar pra emissora pra conversar 

com ele sobre um assunto qualquer lá. Tava proibido de falar em rádio. “Não entrevistar 

fulano de tal”. Por quê? Porque ele era militante da chamada esquerda, que é um conceito 

antigo, e hoje já não tem muito sentido mais. Ele tava queimado. Jornalistas frequentemente 

eram presos, porque... jornal é outra história, o rádio é concessão, agora em seguida, eu vou 

enfatizar mais esse aspecto, mas mesmo... o cara escrevia... Aqui tinha um cidadão que tinha 

um jornal. O jornal dele chagava ali no calçadão a noite, ali pelas 10 da noite saia o jornal 

dele, só tinha uma edição semanal e essa edição semanal circulava a partir mais ou menos de 

umas 9 e meia, 10 da noite ali no calçadão e depois se espalhava pela cidade nos sábados. As 

pessoas que saiam da primeira sessão do cinema passavam no calçadão ali e comprava o 
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jornal. Inúmeras vezes, quando eles chegavam no calçadão, não tinha mais jornal. Por quê? 

Porque tinha alguma matéria no jornal que os militares não aceitaram e simplesmente 

recolhiam todos os jornais em todos os lugares onde estavam vendendo e levavam o jornal. E 

esse dono desse jornal foi preso inúmeras vezes por escrever coisas que a censura não 

permitia. Porque ele... o jornal era livre e é até hoje livre pra escrever o que bem entender, 

mas depois aguenta as consequências que eu acabei de citar. Voltamos ao rádio. 

Principalmente quando eu assumi a assessoria da direção, fui assessor do professor Abelin, 

que eu acabei de citar aqui, que era o diretor da rádio na época e foi durante todo o tempo que 

eu trabalhei lá. Mais tarde eu o substitui e fui diretor da rádio, mas já no final lá da carreira. 

Eu, aí, assumi a maior responsabilidade, porque aí as coisas chegavam na minha mão e a mim 

cabia a obrigação de fazer o funcionário cumprir, né. Porque a... essas comunicações: “Tá 

proibido entrevistar fulano. Não pode tocar tal coisa”, tudo isso chegava na direção. Aí o 

professor Abelin viajava muito e eu inúmeras vezes ficava respondendo pela rádio, então eu 

tinha que chamar o discotecário e dizer: “Olha, anula essa música!”. Conversar com o pessoal 

do noticiário: “Não citem mais isso. Não citem aquilo”. O que nós fizemos? Nós fizemos, 

mais de uma vez nós fizemos isso, nós reunimos os funcionários lá em baixo, naquela época a 

Imembuí tinha mais ou menos uns 40 funcionários em números redondos. Reunimos os 

funcionários e explicamos à eles o seguinte, que nós só tínhamos duas alternativas: ou nós 

obedecíamos a censura rigorosamente, todos nós, direção, funcionários, todos eles ou 

fechavam a rádio. Então nós, direção, nos sentimos na obrigação de preservar o emprego de 

40 pessoas. Ali tinha pais de família, tinha marido e mulher trabalhando lá dentro, tinha... pelo 

menos na época tinha um... dois casais, então nós tínhamos a obrigação e isso nos 

preocupava, nos tirava o sono como se diz. Imagina, fecha a rádio, ficam 40 pessoas 

desempregadas ali que dependiam do seu salário pra viver, pra comer e enfim, quem é que 

não depende de alguma coisa, né. Então que eles entendessem que nós, pessoalmente, não é 

que „impuímos‟ aquela censura, nós apenas cumpríamos em respeito ao trabalho que todos 

deveriam continuar. Nós queríamos que a rádio continuasse no ar, que todo mundo 

continuasse trabalhando numa boa. E aí, a única maneira de garantir isso era... Porque eles 

podiam achar que a direção tava „puxando o saco‟, digamos assim, isso tu corta depois, 

„puxando o saco‟ dos militares. Não era. Era nada disso. Cada funcionário, a gente deixava 

bem claro isso, cada funcionário é livre pra pensar do jeito que bem entender, se é a favor dos 

militares, se é contra a ditadura ou se é a favor disso ou daquilo. Só tem o seguinte, aqui 

dentro da rádio não é lugar pra ele fazer comício, dar a opinião dele. Aqui ele tem que seguir 

as nossas regras, se não nós vamos perder, todos nós vamos perder os empregos e isso é muito 

ruim. Um exemplo marcante do rádio da época. A rádio Imembuí tinha um programa que se 

chamava Câmara em ação. Que que era o Câmara em ação? Uma vez por semana, uma 

sessão da câmara, não me recordo qual era a noite, mas uma das noites da semana, uma sessão 

da Câmara era integralmente gravada e o funcionário lá da Câmara gravava toda a sessão, 

desde a abertura até o encerramento. E na noite seguinte a gente botava no ar. O programa se 

chamava Câmara em ação. “A partir desse momento, passamos a transmitir os 

acontecimentos relacionadas com a sessão número tal, realizada ontem na Câmara de 

vereadores”. Entrava uma fita, o cara ficava 1 hora e cacetada, 1 hora e meia, eu acho, sem 

fazer nada. Todo mundo lá na rádio e a fita rodando. Período revolucionário, saia a sessão da 

Câmara, os vereadores diziam o que bem entendiam, a rádio pegava a fita e um funcionário, e 

eu fui inúmeras vezes escalado pra isso, principalmente quando eu assumi a assessoria da 

redação, e aí eu atravessava a rua ali, sabe onde era a antiga rua da rádio Imembuí? Ao lado 

do Theatro Treze de Maio ali. Ali, bem na frente do Theatro Treze de Maio, hoje não tem nem 

rua ali, mas ali tinha uma ruazinha, uma travessa e emendava com a Roque Calage lá, tinha 

uma praça de carro lá, uma praça de táxi, ponto de táxi. Eu atravessava a rua com um 

estojinho com a fita dentro com a sessão da noite anterior, ia lá no QG da 3ª Divisão do 
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Exército, fica ali na Bozano, lá em cima, na frente da 6ª Brigada, na esquerda quem sobe a 

Bozano, tem um setor militar, ali era o quartel general. Lá dentro funcionava o serviço de 

inteligência, eles não chamavam desse jeito, tinha um nome. Eu levava a fita, entregava ali na 

frente, sentava, e ó... (som de espera), pegava o maior chá de banco até que eles ouvissem 

toda a fita. Claro, eles faziam correr um pouquinho e tal pra, dependendo do vereador eles 

prestavam mais atenção, porque depois de um certo tempo, alguns vereadores eram marcados 

já: “Esse aí é perigoso, vamos ouvir tudo o que ele disse”. Nome? Tarso Genro que foi 

governador, inclusive, do estado. O Tarso Genro era vereador. Todos os discursos do Tarso na 

Câmara, eles cortavam. Aí, eu recebia de volta a fita com a... ao fazer a fita voltar, quando... 

no lugar que começava o discurso do censurado. Eu citei um exemplo aqui, o Tarso que era o 

mais frequente, mas houve muitos outros que também tiveram os seus discursos censurados. 

Eles colocavam um papelzinho do lado assim, pequenininho, e a fita rolada. Eu recebia a fita, 

papelzinho aqui, papelzinho ali. Aí, o operador lá na rádio tinha que pegar a fita, fazer rolar. 

Eu perdia toda a manhã tratando da censura lá. Aí, a tarde o operador tinha que pegar aquela 

fita, fazer rolar ouvindo, controlando, quando chegar no papelzinho, ele pegava ali o início do 

discurso censurado, daí ele deletava tudo aquilo. Apagava todo o discurso do seu João da 

Silva, o seu Pedro, do seu Antônio, pra não sair de noite. Deus o livre se chegasse a sair. Nós 

íamos nos incomodar demais da conta, porque essa questão da Câmara era levada muito a 

sério. Da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado, da câmara dos 

Deputados. Quer dizer, as casas legislativas, todas, em todos os níveis, eram muito 

fiscalizados, porque lá eles se sentiam livres pra falar. Nas tribunas lá, eles eram livres. Se 

eles dissessem alguma inconveniência, depois eles eram chamados lá no QG, alguns eram 

presos, mas é como eu te digo, lá eles diziam o que bem entendiam. Então, o Tarso fazia uma 

campanha tremenda contra o regime militar e dizia horrores, só que a população não tomava 

conhecimento do que ele dizia, a não ser aqueles que vão lá pra assistir as sessões. Lá tem 

uma plateia de bom tamanho, então os que iam lá ouviam o que ele dizia, mas era só, porque a 

cidade não ficava sabendo, porque a rádio não podia divulgar. Então isso aí é uma das marcas 

da censura da época na rádio Imembuí especificamente, porque era ela que tinha esse 

programa. As outras emissoras não tinha esse tipo de programa, mas também tavam proibidas 

de divulgar os pronunciamentos. Quando eles vetavam o pronunciamento de alguém na 

Câmara, eles comunicavam as outras emissoras da cidade também. Embora elas não tivessem 

o mesmo programa, elas poderiam citar no noticiário: “Ontem à noite, o vereador fulano de tal 

fez um discurso... e disse isso, isso e isso”. Negativo, porque eles recebiam um telefonema ou 

ia lá um militar, um general, um tenente lá, acompanhado de um soldado, tudo armado, não 

sei pra que, porque ninguém ia receber eles a bala. Chegavam lá e davam as ordens. De vez 

em quando a gente chegava lá na rádio, assim, e tinha um monte de milico lá fora. Todo 

mundo armado e tal ali na frente. É porque eles tinham ido levar lá uma autoridade deles, 

capitão, uma coisa desse tipo que ia lá pra... ditar normas de comportamento pro pessoal. Isso 

houve em reuniões do jornal A Razão que eu cheguei a participar. Eu fui na tal reunião e o... 

tinha um capitão e ele começou a ditar uma nota oficial onde ele proibia um monte de coisa e 

essa nota oficial nós tínhamos que divulgar na rádio. E deixa eu ver se eu me lembro... eu fiz 

uma pergunta lá pro... eu tava mal informado sobre o conteúdo da reunião e de repente eu fiz 

uma pergunta, não me lembro... Ah! De repente, ele no meio de uma frase lá, tinha um militar 

lá escrevendo a tal nota: “Porque as emissoras de rádio não podem... divulgar o nome do 

presidente.”, não sei o que, coisa parecida. A revolução tu conhece o fato em si, o que 

aconteceu, o Jango fugiu e etc, e eles assumiram lá a presidência, mas nós, de repente chegou 

um momento lá que eu contestei: “Mas pera um pouquinho, a emissora de rádio só é obrigada 

a seguir a orientação do governo federal, porque a emissora é uma concessão do governo 

federal”. Aí ele olhou pra mim e o cara disse: “Pois é, acontece que o governo federal que o 

senhor fala é o comandante da 3ª região militar aqui”. Quer dizer, não tinha o que discutir, 
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porque cada comandante de divisão militar tinha o mesmo poder do presidente da república 

pra dizer isso e aquilo, mandar e desmandar. Câmara em ação, eu não podia esquecer. Nós 

não tivemos lá na rádio Imembuí nenhum episódio durante todo o período revolucionário, e 

eu acompanhei todo o período lá dentro, que nos causasse grandes problemas. Apenas uma 

vez, como a rádio Imembuí não divulgava um monte de coisas que o „diz que diz que‟, a 

gente ficava sabendo muita coisa que acontecia, mas a rádio não divulgava, porque era 

proibido divulgar, mas o „boca boca‟ funciona. De repente chegava um cara de São Paulo e 

contava um episódio, como aquele que eu acabei de te falar aí, e contava pro João, o João 

contava pro Pedro: “Pois olha, tu sabe que lá eles fizeram isso. Eles entraram numa loja 

armado e tomaram tudo”. Isso, nada era divulgado nas emissoras, mas as pessoas se 

encarregavam. Telefonavam também. O cara telefonava e dizia: “Olha, precisava ver o que tá 

acontecendo aqui em São Paulo ou aqui em Porto Alegre. Aqui o negócio tá feio, tá „papapa‟, 

prenderam o fulano”. Aí, um grupo de ferroviários que eram contra os militares começou a 

telefonar pra rádio e ameaçar de ir lá pra fazer „quebra quebra‟, de pegar os funcionários da 

rádio, as pessoas assim, mas anônimos também. Telefonavam: “Ó, vocês não tão divulgando 

as coisas que acontecem aí. Vamos parar de mentir aí pra população, não sei o que, „papapa. 

Qualquer dia nós vamos aí e fazer um „quebra quebra”. Quer dizer, começavam a nos 

ameaçar, porque nós, como obedecíamos a censura, não divulgávamos as coisas que eles 

gostariam que divulgassem e também não dávamos voz a muitos, porque nós estávamos 

proibidos, como eu disse, de levar fulano ou beltrano pra ir lá falar, porque ele falava e 

comprometia a rádio. Porque uma coisa tem que ser clara, a emissora era responsabilizada por 

tudo o que divulgava. O cara que dizia também, mas a emissora pagava junto também o 

„pecado‟ de ter levado aquela pessoa que tava proibido. Então, como eu disse no início, ou a 

gente segue a censura, obedece, embora pense diferente, o pensar é livre. Não concordo com 

isso, acho um absurdo e tal, mas o que que eu vou fazer? Vou botar a rádio em risco? Como 

eu disse, vou botar 40 famílias aí, que dependem do salário aqui, na miséria aí, porque... por 

um simples gosto político. Se eu quiser fazer antirrevolução, então eu me alisto numa coluna 

antirrevolucionária e vou lá brigar. Agora, no trabalho não dá pra fazer. E repito, as emissoras 

de rádio eram as visadas, por quê? A audiência do rádio era uma coisa fantástica. A televisão 

era incipiente. No interior, ela pegava muito mal ou não pegava nada. Aqui, quando a 

televisão começou a entrar em Santa Maria, era puro chuvisco, poucas pessoas suportavam. O 

aparelho era caro, não se pegava imagem boa. Então a televisão era uma coisa muito fraca 

nessa época. Quem penetrava em toda a parte era o rádio. O rádio tinha uma audiência, uma 

coisa extraordinária a repercussão que os programas de rádio tinham. Então, claro que o 

estado de hoje é justamente quem tem muita audiência e o rádio era o mais visado. E como é 

concessão do governo, o governo concede a sociedade tal direito de ter uma emissora de rádio 

tanto de que eles resolvem suspender. Eles suspendem, perde a concessão, não vai conseguir 

nunca mais, quem sabe outra. Acho que o fundamental, assim, eu já te falei. Porque que a 

gente tinha que obedecer, era em razão da dureza. Nós não opinávamos. Eu fazia, bem lá 

adiante já, depois de uns anos da ditadura militar, eu fazia um comentário diário, mas é claro 

que eu não fazia comentário que envolvesse esse tipo de coisa. Eu falava sobre coisas da 

cidade, brigava. Eu sempre tenho dito pra uns alunos da área de comunicação, tu deve ter 

sabido que eu fui professor de comunicação. Eu sempre dizia pra os meus alunos que os que 

quisessem ser comentarista, os que quisessem ser cronistas de rádio, aquele cara que todos os 

dias às 10 horas faz um comentário de 5 minutos sobre qualquer coisa, que eles evitem, isso 

eu ensinava os alunos e eu usei isso, e passei isso por uma experiência pessoal e dá certo, 

evitem o rótulo. Quer dizer, evitem que o público, quando o cara começa falar, digam assim: 

“Já vem esse cara puxar saco das autoridades. Já vem esse cara meter o pau na religião 

católica ou apostólica, evangélica, sei lá, o que for. Já vem esse cara pra falar mal da 

prefeitura”. Evitem o rótulo. Falem mal do prefeito, sim, por que não quando for necessário? 
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Mas o dia que o prefeito fizer um negócio elogiado, falem bem do prefeito. Evitem aquela... 

rótulo do cara que é contra tudo e contra todos, porque esse cara, ao longo do tempo, ele vai 

perdendo a credibilidade. “Eu nem ouço. Esse cara tá sempre contra. Esse cara não se satisfaz 

com nada”. Então durante três anos, eu fiz comentário e eu reclamava, mas eu reclamava de 

coisas que não tinham nada que ver com ideologias políticas com os militares. Eu reclamara 

da Feira Livre que tava mal, que faltava fiscalização aqui ou ali, reclamava da falta de 

policiamento da cidade. Vou citar um caso. Um dia eu falei muito mal do policiamento aqui 

no centro da cidade, houve assaltos, houve uma série de acontecimentos desagradáveis ali no 

calçadão e eu falei: “Mas cadê o policiamento da cidade? Aqui ninguém cuida mais nada 

aqui”. Bom, aí, nessa época, eu só fazia comentário na rádio, eu já não trabalhava mais lá, 

fazia só o comentário. Eu vinha da universidade, né, de Camobi, passava ali as 6 e pouco, 

gravava meu comentário pra manhã seguinte que era dentro do programa Controle Geral, 

existe até hoje, e ia embora. Numa dessas tardes, quando eu cheguei... tava chegando, 

encostando o carro ali na frente pra gravar o comentário, eu vi que tava o carro da Brigada 

Militar lá na frente e tinha um militar na porta da rádio. Cheguei, entrei pelo lado ali, quando 

eu passei numa báscula que tinha no escritório da direção, o Antonio Abelin, o professor 

Antonio Abelin me chamou: “Quintino! Quintino, entra aqui!”. Aí, eu entrei e tal, tava lá o 

comandante da Brigada, o responsável maior pelo policiamento da cidade. Aí o Abelin me 

disse: “Não, o comandante veio aqui, porque ontem tu fizeste um comentário assim, assim, 

assim... „papapa‟ e ele achou que tu pegaste pesado e tal, né, no comentário, etc, etc”. Porque 

eu tentava ser delicado, mas às vezes a gente perde a paciência, né, quando o negócio é muito. 

Aí, a primeira coisa que eu perguntei pro: “Comandante, o senhor já ouviu o comentário? Ou 

o senhor ouviu comentários sobre o comentário que eu fiz? O senhor ouviu o comentário?”. 

“Ah, a assessoria lá que falou, não sei o que”. “Então, por favor”. Apertei no interfone: “Traz 

a fita aqui pro comandante ouvir”. Aí botamos a fita. O comentário era rápido, durava 5 

minutos no máximo, nem isso às vezes. Feito o comentário, nós tudo quieto e ele ouvindo. O 

cara vai lá pra brigar comigo por causa do comentário se ele não conhecia o motivo do 

comentário, tinham dito pra ele. Quem diz é uma assessor e quem conta aumenta um ponto, 

isso é comum, o chefe ficar sabendo através de um assessor que bota mais pimenta no 

tempero. Ele ouviu todo o comentário e imediatamente começou a se justificar: “Ah, porque 

eu não tenho policiamento. Porque eu perdi tantos soldados. Os soldados foram levados pro 

policiamento da praia que isso acontece todos os verões. Levam todos os soldados do interior 

pra policiar a praia lá e salvar vidas, não sei o que, e as cidades ficam sem cobertura. E eu, 

porque não tenho viatura, porque eu não tenho isso e „tatata‟. Isso aqui acontece por isso e por 

aquilo”. Começou a se justificar. Eu me lembro perfeitamente que... e eu quieto. Depois que 

ele falou, falou, falou, se justificou, eu só fiz uma pergunta pra ele: “Comandante, o senhor 

quer que eu bata palmas? O senhor quer que eu aplauda? O senhor quer que eu faça um 

comentário elogiando a situação que o senhor tá aqui, achando que isso tá ótimo? Não. Eu to 

lhe ajudando. O senhor pega e diz pro governador que a cidade de Santa Maria tá reclamando 

e que tem um chato aqui que vive falando aqui contra a falta de policiamento. Aproveite isso 

pra pedir mais. Viatura, mais soldados, etc e tal. Nós não vamos aplaudir isso”. Saímos de lá 

numa boa. Quer dizer, quando a gente faz um comentário que envolve autoridades, a gente 

tem que ter muito cuidado. A gente tem que tá preparado pra se defender, porque alguns não 

aceitam críticas de jeito nenhum e geralmente a crítica chega através de assessores, nem é eles 

que ouvem, então é muito perigoso. Mas de resto, nós não tivemos na rádio Imembuí 

episódios assim, sérios lá. Os nossos noticiaristas nunca se envolveram em nada lá, porque 

houve casos de jornalistas, mais de jornais, teve vários que se envolveram, porque no jornal 

eles se sentiam livres e tal e depois eles tinham que responder pelo o que diziam, mas é isso. 

Como era? 

B- Vistoria. Faziam vistoria na rádio, é... em determinados períodos? 
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Eles chegavam a posar lá na rádio. Eles entravam lá, „papapa e uma vez... Porque a rádio 

Imembuí naquele prédio antigo ali, tinha uma entrada assim, quase subsolo ali era os 

escritórios e tinha um salão grande no fundo, assim, que era escritório, mas era uma sala do 

tamanho dessa aqui, mas apenas como um miro. Uma vez eles posaram ali. Ficavam ali, 

porque ali ficou uma espécie de... como é que eu vou te dizer... era um acampamento pra 

atender o policiamento do centro da cidade, porque eles estavam espalhados pelas esquinas, 

por aí, e as vezes ficaram lá na rádio. Agora, eles não ficavam examinando as coisas lá, eles 

entravam lá, conversavam com a direção, davam as diretrizes lá e não interferiam diretamente 

em nada. E pouco falavam nos microfones. Eles não eram muito acessíveis. Por exemplo, não 

era fácil a gente chegar e entrevistar o comandante fulano de tal. Eu não me recordo de 

nenhuma vez algum repórter ter conseguido fazer uma entrevista com o comandante daqui de 

Santa Maria. Não... Bom, em primeiro lugar, eles só davam ordens, eles só determinavam as 

coisas, mas eles não eram de explicar nada. Os militares falavam muito pouco. E a maioria 

deles, com todo o respeito, falava muito errado, muito mal, não se comunicava. Eu me 

lembro, na televisão, as vezes, aparecia lá o major fulano de tal pra... a nota oficial sobre não 

sei o que, o cara ficava lendo mal ali, porque ele não tinha nenhuma experiência disso e 

microfone assusta quem não é do ramo, né. E televisão pior ainda, né, porque era microfone 

mais a câmera em cima, então eles não eram muito comunicadores e não davam muitas 

explicações sobre as coisas, ah, não davam, então... E os repórteres também não tavam a fim 

de ficar esperando lá pra ouvir um negócio que não ia levar nada. Então, a relação era de 

absoluto respeito pra evitar problema que... e também a gente não dava muita bola pra eles, 

porque eles não explicavam nada. Não adiantava eu chegar lá: “O senhor poderia me explicar 

por que que nós não podemos divulgar o nome do senhor fulano de tal?”. Quem é que ia 

perguntar isso pra eles? O cara prendiam o sujeito no ato já, porque ao fazer pergunta, ele já ia 

interpretar que tu tá defendendo o cara que eles tão acusando. Não era nosso papel. A 

revolução, toda, todo o período revolucionário cometeu erros incríveis. Eu sempre cito que o 

maior erro do movimento militar de 64 foi perseguir pessoas, prender pessoas e até matar 

pessoas pelas suas ideias. Eu sou rigorosamente contrário a tomar qualquer atitude grosseira 

por causa das ideias do outro. Eu posso não concordar, posso concordar, posso aplaudir, etc e 

tal. Agora, o que eu não posso é pegar um sujeito e submeter a tortura porque ele pensa 

diferente de mim, porque ele acha que não deve ser assim, porque ele é a favor do Estado, 

porque ele é a favor não sei de quem. Isso, eu acho um absurdo. Agora, quando eles prendiam 

aqueles que iam lá e faziam assalto a banco pra levar dinheiro pro movimento 

antirrevolucionário lá do Araguaia. Lá no Araguaia tinha um núcleo antirrevolucionário lá. De 

vez em quando eles assaltavam banco e matavam pessoas inocentes nas filas do banco, aí tem 

que botar na cadeia. Aí eu to de acordo que os milicos chegam lá e pegam o cara. Agora, 

pegar o Vladmir Herzog, ficou na história, né, e submeter à tortura, levado até ao suicídio, por 

causa das suas ideias? Ideias tu combate, tu discute, vence a discussão ou perde, mas não 

matam o cara. Então foi... Outra coisa, perderam muito tempo correndo atrás de comunistas 

que não tinham a menor... que não ofereciam nenhum risco a população. Por quê? Eram 

intelectuais que durante o dia participavam de passeatas e tal, mal vestidos e a noite, isso eu 

testemunhei em Brasília principalmente, à noite eles estão nos melhores restaurantes, tomando 

os melhores whiskies importados. Intelectual não faz mal pra população. Ele fala, fala, 

escreve, faz horrores, mas na prática ele é um sujeito que de noite é capitalista total. Ele não 

vai pra batalha, ele fica aqui na retranca e manda... A mesma coisa faziam com os estudantes. 

Botavam os estudantes na rua pra levar pau e os dirigentes dos movimentos ficavam na 

retranca, mas eu não vim aqui pra analisar o governo revolucionário. Só pra te dizer que quem 

seguia, com a exceção dessas coisas horrorosas, a economia funcionava, todo mundo tinha 

liberdade de ir e vir que é um negócio que hoje, nos tempos atuais, tá ficando cada vez mais 

difícil. Eu to indo pela rua e de repente eu não posso atravessar, porque tem um movimento 
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não sei de quem que resolveu queimar pneu na estrada e eu fico 3 horas esperando, e eu tenho 

que ir ao médico, tem que levar o filho não sei aonde, ou a mulher tá ganhando nenê. Isso é 

um absurdo. Isso nunca aconteceu durante o período inteiro. Então, mas como os militares 

fizeram uma ditadura, predominou essa ideia de que tudo que eles fizeram tá errado. Não é 

verdade. Os militares mantiveram o país...funcionando, a economia funcionava 

razoavelmente, os salários dos trabalhadores eram aumentados todos os anos rigorosamente 

de acordo com a inflação, um pouco acima, havia segurança nas ruas, em toda a parte. As 

pessoas podiam ir e vir. Vê o Rio de Janeiro de hoje e compara com o Rio de Janeiro de antes. 

Bom, vamos dizer que a população aumentou, o que aumentou ultimamente é a miséria, a 

falta de educação, a miséria, esse desemprego gigantesco que o Brasil nunca teve. Então, os 

militares cometeram uma série de erros e as pessoas apagaram tudo o que eles fizeram certo. 

Tanto é verdade que se você fizer um plebiscito hoje, hoje é 10, né? 10 hoje. 10 de agosto de 

2017. Fizerem hoje plebiscito aqui, vai ter um número gigantesco de pessoas que vão preferir 

que nós tivéssemos um regime militar. A única coisa que as pessoas mais informadas vão 

dizer é isso que eu to dizendo, que teve erros, mas bastava acabar com essa mania de 

perseguir estudante, porque ele era de esquerda, mas o que que um estudante, universitário ia 

fazer de mal pra o país. Quando muito, ele ia atirar uma pedra no vidro o quartel general. Não 

passava disso. E eles se preocupavam e prendiam os meninos, botavam todo mundo pra lá e 

pra cá. Eu acho que eles perdiam tempo. Na Amazônia, os militares eram queridíssimos. 

Descobri isso em 1972 pessoalmente, porque eu fui pra... fiquei na Amazônia um mês inteiro. 

Lá, os militares prestavam serviço, levavam os doentes nas canoas pra os postos de saúde. 

Atendiam famílias inteiras que ficavam com os seus terrenos alagados, salvavam as pessoas 

das enchentes comuns, rios e etc, ajudavam em todas as áreas. Se eles fizessem isso em todo o 

Brasil e não se preocupassem em tá prendendo estudante e brigando, e expulsando aluno da 

universidade, porque pensa diferente, teria sido muito melhor. Então a censura, essa aqui, pra 

quem obedecia não causava problema nenhum. Agora eu pergunto: Desobedecer pra quê? Vai 

acrescentar alguma coisa? Por exemplo, depois tu ouve, calmamente, Disparado do Geraldo 

Vandré. Aquela música quem tem o nome muito estranho que também é do Geraldo Vandré, 

Pra não dizer que não falei de flores é o nome da música. Que é aquela: “Caminhando e 

cantando, fazendo...” Se analisar a letra, ela é revolucionária, mas é bonita a música. Quer 

dizer, não precisava também censurar aquilo, podia ter deixado. 

 

Governantes durante o regime militar 

Castelo Branco 

Castelo Branco foi o primeiro a governar o país depois do Jango em 1964, houve 

diferença na rotina da rádio com ele no poder? 

Olha, o Castelo Branco pegou o „abacaxi‟, como se diz, né, que ele foi o primeiro presidente 

revolucionário, consequentemente ele tinha que ser duro e ele era duríssimo, mas ele era 

muito inteligente e o governo dele, se a gente analisar, comparar com os outros, a gente vai 

ver que a ditadura foi muito cruel no período do presidente Médici. Que era uma figura 

simpática, que assistia futebol, fumava em público, tava lá e tal no meio da plateia, mas no 

gabinete os maiores problemas de tortura, etc e tal e aquelas coisas horrorosas que aconteciam 

nos porões aí da vida, a gente visita em São Paulo, tem local lá onde botavam as pessoas, um 

horror. O governo Médici foi muito duro. Eu acho que o Castelo Branco pegou o „abacaxi‟, 

porque ele tinha que melhorar a situação do país, se não eles ficavam desmoralizados. Afinal, 

tomaram o governo pra quê? Porque se for pensar bem, o Jango toda a vida foi fazendeiro, etc 

e tal, „papapa‟, ficou a serviço da esquerda, mas ele não tomava medidas radicais, mas 

começaram a condecorar o fulano, apoiar o movimento comunista aqui, os esquerdistas, não 

sei o que, e a situação tava ruim. Eu não sei se justificavam terem tomado o governo. Eu acho 
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que, naquela época, o governo fazia muito menos mal ao Brasil do que fazem os últimos 

governos atualmente. 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

A produção de programas obedecia a regra geral aquela. Quer dizer, programas musicais tinha 

que obedecer a censura das músicas. Comentário sobre... Por exemplo, eu vou voltar a citar o 

Geraldo Vandré, porque o Geraldo Vandré fez músicas imortais e depois foi praticamente 

exilado, foi embora, nunca mais voltou e quando voltou, ficou louco, mas ele tem letras 

lindíssimas. A gente não podia tá comentando muita coisa sobre ele, porque quando 

censuravam a música dele, na verdade tavam censurando a pessoa dele também. Então, eu que 

fazia comentário sobre música, eu tinha um programa que se chamava Discomentando. É, eu 

aproveitava e fazia um trocadilho Discomentando. Eu comentava sobre disco. Olha, eu 

comentava sobre o autor, sobre o cantor, etc e tal, sobre a melodia, sobre isso, sobre aquilo. 

No caso do Vandré, eu não podia dizer nada. Por isso se eu começasse a elogiar o Vandré, por 

tabela já ia alguém e ia achar que eu tava defendendo as letras que ele fazia, que eles haviam 

censurado. Então, nesse sentido é que influía na programação, mas de resto, tudo era 

controlado. Era só seguir as regras do jogo que não tinha problema nenhum. O que mudou foi 

o rádio. O rádio passou... As emissoras de... FM demoraram muito pra chegar. Nós criamos 

aqui a Cultura FM que hoje se chama Antena 1. Ele é, foi criada pelo mesmo dono da rádio 

Imembuí, foi criada lá dentro, assim como a TV Imembuí que virou RBS. Demoraram muito 

a chegar, eu não sei em que ano foi, data eu esqueço muito. To velho já. Mas demorou muito 

a chegar a FM. Até então, as emissora de AM tocavam muita música, porque era o único 

lugar pra se ouvir música era a rádio ou em casa nas chamadas eletrólas. Quando surgiram as 

FMs, a FM assumiu a música. Por quê? O som era muito melhor, então onde tinha uma 

estação de FM, rádio AM ninguém queria ouvir música, porque antes saia chiado, o som não 

era mesma coisa. Atualmente tá passando tudo pra FM. Nós estamos falando lá trás. Hoje, 

todas as emissoras de AM, inclusive a Imembuí, tá passando pra FM que tem vantagens e 

desvantagens, isso é outro trabalho que tu vai fazer depois sobre a diferença. Com o negócio 

da FM assumir pra essa cadeia de música, não adiantava fazer um musical fantástico numa 

rádio AM se o meu som era ruim e eu vi, achava que tava chiado, não sei o que, „papapa‟, 

qualquer trovão aí já esculhambava tudo com o som. Os rádios, os aparelhos receptores de 

rádio no Brasil, passaram a ver, propositalmente pela indústria, não chega a ser defeito, com 

falhas, as faixas de AM e com o aprimoramento do FM pra salientar a diferença. O preço pra 

tornar muito mais audível o FM do que o AM. Porque a emissora de AM num bom receptor, 

com um transmissor funcionando bem, com tudo em ordem, ela dava boa qualidade de som, 

mas quando chegava lá no teu receptor, o receptor já era preparado pra receber bem a FM e 

mal o AM, porque eles tavam a fim de vender a rádio que tivesse FM, naquele tempo não 

tinha e botava fora, e compram um novo, é claro. Certo? Problema nenhum. Mas aí, o rádio, 

que que fez o rádio AM? Diante desse fato, começou a fazer mais notícias, se dedicar mais ao 

noticiário, se fez, inclusive, campanha. Eu mesmo me recordo que eu escrevi uma vez pra o 

jornal da AGERT, Associação Gaúcha de Emissora de Rádio e Televisão, eu escrevi um 

artigo exatamente isso: a salvação da rádio AM está no radiojornalismo. Por quê? Tudo, 

naquela época, hoje a gente tem que corrigir tudo, nada era mais instantâneo do que o 

noticiário de rádio, porque o cara saia correndo com uma unidade móvel aí e ia lá não sei 

aonde, falava diretamente do local, sem problema. A televisão ia levar ó... pra montar toda 

aquela parafernália, mantendo a parabólica que não tem mais tamanho pra poder transmitir 

direto o rádio. Podia tá, por exemplo, o rádio era instantâneo, hoje ainda é. Hoje é bobagem, 

qualquer veículo de comunicação é instantâneo. Tem um celular e entra na televisão, eles põe 

a tua foto lá e tu faz o teu boletim todo na hora, em qualquer lugar, mas estamos falando lá 

trás. Então, as emissoras de AM começaram a fazer com mais jornalismo. Claro que, se fosse 

no período da revolução, no período da censura, ia ser muito mais difícil pras emissoras de 
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AM manterem esse padrão de programas radiojornalismo. Por quê? Porque a... como é que eu 

vou te dizer, a facilidade do deslize era muito maior. De repente o cara dizia qualquer coisa 

que não é verdade dos militares, era muito perigoso. Programas musicais não, eu já falei, não 

tinha problema. Agora, ele só ficou mais livre pra falar de tudo que é lugar, sobre tudo que é 

assunto, entrevistar o cara do MST que tá interrompendo a estrada, falar com o fulano da 

CUT lá que tá pregando a revolução, exceto qualquer partido, qualquer ideologia pode ser 

divulgado e tal hoje em dia. Naquela época, não! Então, eu acho que a influência sobre a 

programação foi uma série de coisas. O rádio só pode ficar mais livre nesse jornalismo que 

quase que ele foi imposto pela FM, depois que houve liberdade de expressão total. E hoje 

nenhuma emissora de rádio vai se incomodar se entrevistar um comunista que resolve pregar 

a ideologia dele aí, né. 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Não. No início não... Bom, não podia falar sobre nada que dissesse a respeito ao 

antimilitarismo. Quer dizer, não se falava na guerrilha que já começavam desde logo, mas ela 

só foi engrossar mais tarde. Bem no início ali, pegou todo mundo de surpresa e tal, o pessoal 

contrário custou a se organizar, custou muito a se organizar. Os movimentos contrários 

começaram a surgir mais tarde, fora já do governo deles, sei lá, bem adiante. Essas guerrilhas, 

por exemplo, nós não podíamos divulgar nada sobre o que tava acontecendo lá. A gente ficava 

sabendo lá de vez em quando, um jornal botava uma coisinha assim no meio das linhas que... 

ou então, alguém testemunhava, contava pra gente. Os próprios militares, às vezes, eles 

circulavam, eram transferidos pra um outro local e na família lá, muito veladamente, 

contavam o que eles encontraram lá, mas acabava-se ficando sabendo por outras maneiras, 

mas não havia nada de muito grado.  

 

Costa e Silva 

O Ato Institucional nº 5, conhecido popularmente como AI-5 começou em 1968 com 

Costa e Silva. Foi vivenciado de que forma pela rádio?  

Eu me lembro que o AI-5, eu tava dentro de um táxi e de repente entrei num engarrafamento e 

o taxista ouvindo a Voz do Brasil e saiu a nota oficial aí, „tatata‟. Quando eu cheguei lá no 

meu hotel, tava assim de gente na frente, tavam conversando e isso foi no Costa e Silva. Eu 

não me lembro, eu tenho uma dificuldade tremenda de separar.  

 

Emílio Garrastazu Médici 

Em 1969 Médici assumiu o poder. Alguns relatos dizem que foi um período, dentro do 

AI-5, que houve torturas. Vocês ficaram sabendo de relatos de tortura? 

Eu me recordo sempre do Médici, porque o Médici, quando saiu do governo, ele era tão 

popular pelo comportamento dele perante o público. Futebol, dava entrevista toda a hora, ao 

contrário dos outros que falavam muito pouco como eu disse, mas o Médici falava, todo 

mundo. Ele era tão popular que muita gente dizia que se ele tivesse se candidatado às 

eleições... 

B- Posteriores? Eleições posteriores? 

Não. Logo depois, quando terminou o governo dele ali. Vamos supor que ele terminasse com 

a ditadura, não foi isso que aconteceu, a ditadura continuou e só foi terminar lá no Figueiredo, 

lá adiante, mas se ele tivesse acabado a ditadura naquele momento ali, naquele momento o 

presidente imposto, o militar que tava de plantão lá, o Médici, ele era tão simpático pra 

maioria da população que não sabia dos horrores que aconteciam nos porões lá do DOI CODI, 

lá onde tavam torturando. O pessoal não sabia, porque a gente não podia divulgar, então como 

é que... A gente só foi saber das coisas horrorosas que aconteceram depois que veio a 

liberdade de expressão de novo, né, porque durante o período a gente não sabia. A não ser, 

algum familiar, quer dizer, tu tá com o teu irmão sendo torturado, tu conta pro outro, conta 
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pro outro, então muita gente sabia que lá o negócio não era fácil. Viam as pessoas entrar pra 

aqueles porões lá, chamados porões da ditadura, levavam pra lá e pra sumia. De repente um 

jornalista tal sumia. Alguns morreram e outros tavam presos durante todo o tempo, mas eu 

não sei dividir onde é que houve mais ou menos. Falava-se muito da popularidade do Médici. 

E o Figueiredo vinha com aquela... eu vim pra... pro período de transição, até foi o último, 

então o Figueiredo... O pessoal começou a vê-lo já com os olhos daquele que vai acabar a 

ditadura. Então, isso ajudou na imagem pública dele. Ele tava aí. Se ele cometia algum 

deslize, ele era muito duro, até meio grosseiro, às vezes, isso pode se pensar, tava louco que 

terminasse o governo dele, porque sabiam que ele tava ali pra passar pra democracia, que 

hoje, infelizmente, por conta dos procedimentos dos nossos políticos, tá sendo colocado em 

dúvida se valeu a pena a democracia brasileira nos últimos anos, mas isso é um tema muito 

delicado pra se falar. 

O presidente Médici usou os meios de comunicação de massa, particularmente a rádio, 

para instituir alguma visão política sobre o governo militar? 

Não, é que ele se dispõe a responder perguntas e tal, sabe, ele era mais aberto. Isso aí o 

tornava mais simpático. Não que ele dissesse coisas que, ele não omitia nada, mas ele era... 

Ele justificava algumas medidas que são necessárias e tal, manter a segurança. Uma coisa que 

era muito boa era a segurança. Que a gente só se deu conta, tem muita coisa aí que a gente só 

valoriza quando perde, então é isso que eu, hoje, reclamo é de não ter mais segurança em 

parte nenhuma, de não ter o direito de ir e vir que é respeitado toda a hora. “Ah, mas os 

militares também não permitiam”. Não permitiam, claro, não permitiam que eu fizesse um 

comício aqui na praça, de jeito nenhum. Não permitiam um monte de coisa, mas agora 

permite-se tanto que chega ao exagero. Interrompem as ruas, interrompem as estradas. Tá 

vendo agora a greve dos caminhoneiros? Prejuízo isso tá causando. Prejuízo. É um horror. 

Isso aí vai influir no preço dos produtos do mercado, nas feiras livres, pra toda a parte. Tá! A 

gasolina subiu, tudo bem, mas vamos fazer um protesto de modo que não prejudique a 

população já suficientemente sofrida. Nós não precisamos nada mais pra prejudicar o 

brasileiro. Nos já temos 15 milhões de desempregados pra isso. Nós temos empresas fechando 

a todo o momento, em toda a parte, inclusive aqui. Passa ali no calçadão pra tu ver quantas 

lojas tão fechadas, vitrine no chão. Isso no Brasil inteiro, fechando empresa. Quer dizer, nós 

temos que... É como eu digo, não podemos bater palma pra isso, mas não é por causa disso 

que eu vou interromper uma estrada e vou deixar apodrecer os alimentos que tão dentro do 

caminhão, porque ele não vai poder entregar na hora certa, o dia marcado do lar, do 

supermercado e tal. Então, eu acho que nós tamos vivendo um período de exagero, porque as 

pessoas tem liberdade de expressão? Tem. Agora, liberdade pra fazer „quebra quebra‟ como 

fizeram ano passado no Rio de Janeiro mais de uma vez. Um horror. Quebrar o instrumental 

urbano. Eu vou te contar um episódio. Eu fui num certo setor lá do Rio, lá perto da 

Cinelândia, o ano passado. Logo depois de um daqueles „quebra quebra‟ das madrugadas lá 

que quebraram as lojas, invadiram tudo, roubavam, saiam com televisões nas costas. Isso a 

televisão mostrou, em vários lugares. A Rede Bandeirantes pegou um supermercado lá, uma 

loja de eletrodomésticos, quer dizer, e saiam, né, ambulâncias na rua e atiravam no aparelho 

de televisão de 20 polegadas, 40, 50 polegadas no chão, quebraram as coisas. Bom, eu andava 

lá no centro... Eu tenho problema de diabete, eu, de vez em quando, preciso comer alguma 

coisa se não complica. Eu cheguei num barzinho pra fazer um lanchinho e peguei um 

pacotinho de bolachinha e terminou o refrigerante que eu tava tomando ali, diet, naturalmente, 

mas terminou meu refrigerante e sobravam algumas bolachinhas. Sai com elas na mão, sai 

comendo as bolachinhas. Aí fiquei com o papel, né, terminaram as bolachinhas e fiquei com 

aquele enrolo de papel celofane, procurava uma lixeira, to em pleno centro do Rio de Janeiro, 

sempre foi muito limpinho, bem organizado, cheio de lixeirinha naqueles postezinhos baixos. 

Olhei, procura aqui, procura ali. De repente encontrei um todo queimado, lá adiante tinha uma 
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amassada, a maioria dos postes não tinha nada. Por quê? Na noite anterior tinham feito um 

„quebra quebra‟ no centro, arrancaram as lixeiras pra atirar nas vitrines. Quer dizer, eu te 

pergunto: Até onde vai o direito do cidadão se expressar que permite que aconteça isso? Que 

prejudica toda uma comunidade, que deixa o centro da cidade horroroso, que quebra as lojas. 

Eu acho que isso é um exagero. Então essa parte não acontecia. Por quê? Havia uma repressão 

logo no início. Quem tentou, levou o cacete e aí todo mundo obedeceu, porque sabia que não 

levava a nada. Agora nós estamos vivendo horrores no Rio de Janeiro de chegar acontecer 16 

tiroteios num dia só entre os traficantes e a polícia,p e tá lá. Agora tá o exército, tá todo 

mundo lá, tem 5 mil soldados na luta que tão tentando minorar nossa situação, mas tudo 

começou com o rombo do dinheiro público, os funcionários receberam, a última vez, uma 

parcela do salário de maio e de lá pra cá não receberam nada, não receberam até hoje o 13º do 

ano passado. Quer dizer, tá todo mundo na maior miséria do Estado, por quê? Porque o seu 

Sérgio Cabral e sua canalha toda reunida roubaram bilhões. Quer dizer, nós temos... eu to 

estabelecido. Eu tenho 78 anos de idade. Eu acompanho os noticiários e as coisas do Brasil 

desde 14 ou 15 anos. Com 15, eu já tava começando a falar em microfone na vida, então 

seguia muito isso. Sempre fui muito bem informado, até por vício, sou meio viciado em 

noticiário. Eu tenho horror em não saber o que tá acontecendo. “Poxa vida! Como é que isso 

tava acontecendo e eu não sabia?”. É vício, é cacoete profissional, porque muitos anos, de 

toda a minha vida de rádio, eu era noticiarista, o cara que apresentava o noticiário. Eu tava por 

dentro de tudo. E hoje, eu to apavorado. Hoje tu pega um noticiário de televisão, por exemplo, 

pega... Experimenta pegar qualquer dia, pega o Jornal Nacional da TV, oito e meia da noite. 

Os primeiros 40 minutos mais ou menos, eles tão falando só em roubalheira, falcatrua, etc e 

tal. Toda ela de política. Agora eles tão fazendo a reforma política, mas é a reforma dos 

políticos, para os políticos. Eles tão fazendo as coisas que os beneficio, porque o povo, o povo 

não vai. Nós tamos é pagando imposto cada vez mais altos e em consequência sobe isso, sobe 

aquilo, por causa que subiu lá o imposto, subiu não sei o que, o combustível aumenta. Quer 

dizer, e o povo? O povo não leva nada. Não querem aumentar os salários. Os servidores 

públicos que tenham um acordo de aumento no mês de janeiro, já estão dizendo desde agora 

que não vão dar aumento nenhum. Agora, a alíquota no imposto de renda, todos os dias eles 

tavam falando em aumentar. Sabe quanto é que eu pago de imposto de renda? 27,5% do que 

eu recebo como aposentado. Quer dizer, a rigor, aposentado nem devia mais pagar, porque eu 

paguei a vida inteira e posso... Eu pago pra Previdência Social, essa que tá quebrada aí que 

não atende ninguém, eu pago 11% do que eu ganho. Agora tu soma 27,5% de imposto de 

renda, 11% pra Previdência e o que a Previdência me dá em troco? Nada, porque se eu 

depender do SUS, eu to ferrado. Se eu tiver que fazer uma consulta, se não é o sagrado Ipe, eu 

tenho Ipe de favor, porque a minha mulher era funcionária do Estado, professora e depois eu 

passei a ter direito ao Ipe também. Antes eu tinha Unimed que é caro, mas fora de plano de 

saúde, nós não avançamos. Se dependerem do SUS, eu tenho uma pessoa que trabalha pra nós 

aí, diarista, ela precisa fazer uma cirurgia no joelho. Faz uns dois anos que ela peleia pra 

conseguir acertar lá a tal cirurgia. Agora marcaram pra daqui a quatro meses não sei aonde. 

Não sei nem se ela vai ter joelho até lá. E assim tu vê no noticiário todo o dia, quer dizer, isso 

aí é assunto que não acaba mais. 

 

Geisel 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

B- No governo Geisel, o senhor lembra de algum episódio? 

Não. Não, não. O AI-5, né. O AI-5 é no governo Geisel que é o Ato Institucional número 5 

que aquele sim, ele fechou tudo. Aquele foi um horror. 

B- O Ai-5 foi no Costa e Silva. 

Ah, foi no Costa e Silva. Ah, não, então eu to perdido.  
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O Geisel... 

B- Se manteu? 

É, tudo igual. Não houve mudança. 

B- Foi acalmar um pouco mais a produção de programas lá no João Figueiredo ou ...? 

É. Não. Eu acho que a censura foi sempre pesada. 

B- Sim. 

   

João Figueiredo 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

No Figueiredo começou a ver uma ligeira abertura. O próprio Geisel, ele já começava a surgir 

alguns comentários possíveis. Já começava a falar e o Figueiredo, ele próprio dizia, né, que 

ele queria colocar o Brasil em ordem pra entregar pra democracia. Aí, é o tal negócio, embora 

ele fosse um cara carrancudo, ele se tornou simpático, porque ele era o último. Então todo 

mundo: “Finalmente nós vamos nos ver livres dos ditadores”. Mas eu repito, todos os 

conceitos emitidos naquela época, hoje precisam ser reavaliados, porque se comparar os 

últimos 13, 12, 13 anos de governo brasileiro, foram 20 e poucos de ditadura, né. 

B- Foi de 64 a 85. 

Se comparar a situação do país, é uma pena. Nós não resolvemos nada. A nossa democracia 

não deu certo. É preciso abrir o jogo, confessar isso aí e reformular as coisas. Agora tão 

falando em reforma política, até agora não ouvi nenhuma que atenda os reais interesses da 

população. Há países que hoje quando fazem a eleição pra presidente, já aproveitam e fazem 

no mesmo dia, na mesma eleição uma série de perguntas pra população. A população 

responde. Quer dizer, ela vota direto, sobre coisas que me dizem respeito. Exemplo: há 

países... Aqui no Brasil, há uma discussão que não acaba mais sobre aumentar a maioridade 

penal. Nunca nós podemos, nós brasileiros nos manifestar em algum lugar. A gente pega e faz 

um abaixo assinado com 3 mil assinaturas e entrega lá pra eles. É uma... como é que eles 

chamam isso... não sei o que popular. Isso vai pro Congresso, vai pra cá, vai pra lá e vai pra 

lugar nenhum e acaba numa gaveta e não acontece nada. Há países que perguntam isso 

diretamente: “Você é a favor ou contra?”, porque não custa nada, já que tu tem que ir lá votar 

e principalmente num país como o nosso em que o voto é obrigatório, uma coisa que é 

discutível também. A maioria dos países desenvolvidos não é obrigatório votar. A pessoa tem 

consciência e vai votar por consciência lá, mas nós vamos demorar pra chegar. Mas já que nós 

somos obrigados a votar, porque que eles não nos perguntam isso? E não fazem isso depois? 

Não, nós ficamos esperando, aí um deputado faz um projeto de lei pra aumentar a maioridade 

penal, aí o troço anda pra cá, anda pra lá, tem uns que ficam a favor, outros que ficam contra, 

o troço vai pra gaveta e não acontece. Outra coisa, a população quer ter o direito de ter arma 

ou não? Isso aí nunca perguntaram. Simplesmente proibiram o cidadão honesto, trabalhador, 

correto de ter uma arma pra defesa de sua casa, seja lá o que for, própria defesa pessoal. É 

proibido. A maior dificuldade pra gente registrar uma arma pra uso pessoal. É uma burocracia 

terrível e, se não tiver bons motivos, não deixam. Agora, o bandido contrabandeia fuzil, AR15 

adoidado e tá aí a novela das 9 da Globo pra mostrar pra todo mundo a realidade da favela 

com a quantidade de armas que tem. Lá no Rio de Janeiro não chega a polícia. Uma arma de 3 

anos atrás, 4, as vezes mais, o bandido responde com o último invento da indústria bélica. 

Nunca perguntam essas coisas pra mim, então reformar a política, eu acho que é urgente, mas 

tem que ser reforma. Não adianta fazer essa reforma que aprovaram ontem o voto distrital, 

não sei o que, ajuda um pouco, mas não resolve. Aquele negócio de votar na lista, aquilo ali é 

pra perturbar os caras que estão lá, porque quem vai tá nas listas dos partidos vão ser aqueles 

caras que tão lá, é eles que vão fazer a lista. Daí tu vai acabar reelegendo essa cambada aí? 

5. Sabe-se que o governo de João Figueiredo foi marcado pela crise econômica. Como 

essa questão era abordada na rádio Imembuí para a população? 
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Não, não havia. Nós não tivemos nenhum período de crise econômica marcante, inclusive 

houve crises mundiais e o Brasil não era diferente, não era pra mais. Crise econômica, assim, 

uma coisa alarmante, não. Nós tivemos no final... quando entrou Sarney... 

B- Sim. Pós João Figueiredo, entrou... faleceu Tancredo Neves e assumiu Sarney. 

Assumiu o Sarney e aí começou uma inflação desgraçada, uma crise brutal no Brasil. Mas 

veja bem, a inflação chegou a 80%, até mais. É uma loucura. As pessoas recebiam salário, 

saiam correndo e iam no supermercado e compravam tudo que elas podiam comprar com 

aquele dinheiro. Por quê? Dalí há uma semana, aquele dinheiro não dava pra comprar talvez a 

metade do que eles compraram, porque era um absurdo o aumento dos preços. Mas, veja a 

diferença, todos os meses os salários eram corrigidos, de acordo com a inflação e as vezes um 

pouco acima. Então, apesar daquela inflação galopante, o funcionalismo público, por 

exemplo, sempre tinham aumentos. Era só administrar. Não chegava ao ponto de crises, 

assim, que gerasse uma falta de... O que gera toda a economia é o consumo. Quer dizer, a 

indústria fabrica se comprarem. Se parar de comprar aqui, a indústria embucha com o 

produto. Os alimentos ficam apodrecendo aqui se não venderem e assim por diante. Quer 

dizer, o consumo é que gera todo... a máquina... da economia. Quando o trabalhador tem o seu 

salário achatado, achatado, achatado, ele começa a gastar menos, começa a selecionar os 

produtos que ele vai usar: “Esse aqui eu não como mais”, né. Eu, por exemplo, eu fui comprar 

uma barra de chocolate esses dias, uma barra de meio quilo, era de meio quilo de chocolate 

diet por causa da diabete, tem meio quilo de chocolate ali, é de excelente qualidade, só que 

custa 59,5, R$ 59,50. É o que eu pergunto: Quantos diabéticos podem comer chocolate cuja 

barra custa 59 reais? Poucos. Então o que o diabético faz? Para de comer chocolate. Não é 

obrigado a comer chocolate, é gostoso, é bom, mas não é obrigado. Ele acaba comendo só o 

que ele tem que comer, por... Então, nós não tivemos naquele período todo, de ponta a ponta, 

nenhum momento assim. Nem a inflação do Sarney foi tão prejudicial pro país. Nem aquela 

inflação do que tá sendo agora a crise que nós tamos vivendo. Porque naquela ocasião o 

desemprego se mantinha um padrão mais ou menos razoável e aceitável. Não havia essa 

loucura de... Na cidade maior em São Paulo, no Rio principalmente, Belo Horizonte, as 

pessoas tão no meio da rua distribuindo currículo. Tu para com o teu automóvel e chega o 

cara assim, acha que o sujeito tem pinta de... empresário, andando num baita dum carrão, ele 

entrega currículo na rua. Há um desespero por emprego. Os funcionários que não recebem. O 

que tá acontecendo no teatro municipal do Rio de Janeiro não sei se tu tá acompanhando, os 

bailarinos tão recebendo cestas básicas que a população leva. Bailarino, gente de arte. A 

primeira bailarina conseguiu um emprego não sei em que país europeu e foi embora. Essa se 

salvou, os outros tão lá dependendo de ajuda popular que eles não recebem ó (som de tempo). 

Tá fechando escola. Ah! A UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma 

greve no ano passado que prorrogou o ano letivo de 16 até junho, julho de 2017, sabe, por 

causa da greve, empurraram as disciplinas tudo pra ser dadas depois e o ano letivo de 2016, na 

verdade, encerrou agora no mês de julho. Sabe o que o reitor fez? Fechou a Universidade. 

Não terá ano letivo de 2017 que deveria começar agora. Não tem. Então os alunos que viriam 

pro último ano pra terminar o curso, detalhe, eles vão ficar em casa até que resolvam a 

situação. Por quê? A Universidade, tão devendo pra Universidade de verbas do estado, to 

falando da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tão devendo 350 milhões pra 

Universidade. Eles não têm como pagar o serviço de limpeza. Eles não têm a mínima verba 

pra pagar ninguém. “Eu pago os professores. Eu pago os empregados, funcionários da 

Universidade”, aí o reitor simplesmente fechou. “Não podemos funcionar. Não temos 

dinheiro pra nada”. Eles não tem dinheiro pra comprar giz. Não tem dinheiro pra comprar 

material de limpeza. Quer dizer, coisas como essas nunca aconteceram nos 22 anos, de jeito 

nenhum. Durante todo o período revolucionário, nós estávamos construindo o campus aqui. 

Campus aqui da federal. Tudo isso aqui é verba federal que vinha pra cá pra construir. 



98 

Construindo, construindo, construindo. Hoje o reitor aí, o meu amigo Burmann, tá sofrendo 

com os cortes. A obra que ele começou não pode terminar. Outra que tá terminada, mas falta 

equipar, porque não adianta tu fazer uma sala de aula e não colocar carteira, então é que nem 

o nosso Hospital Regional aqui de Santa Maria. Quanto tempo faz que o hospital tá pronto? 

Agora o Sírio Libanês, tá no jornal de hoje, quer 70 milhões pra assumir o hospital aqui de 

Santa Maria. Não tem 70 milhões, ninguém tem pra dar, mas vai ser votado hoje, até o fim do 

dia lá na Câmara dos deputados, um auxílio, uma verba de 3 bilhões de reais pra os políticos 

fazerem as campanhas do ano que vem. E eu posso? Como dizia o Clodovil: “E eu posso?”. 

Eu não tenho 70 milhões pra abrir um hospital e vou botar 3 bilhões na mão dos políticos pra 

eles fazerem cartaz pra sair na rua: “Votem no fulano de tal!”. Essa cambada que tá lá. 

 

Rádio 

A rádio ou algum funcionário da emissora, no período do regime, sofreu algum tipo de 

ataque verbal ou físico dos militares? 

Não. Não tenho notícia nenhuma que algum funcionário de lá tenha se incomodado. Nós 

tínhamos lá alguns colaboradores que tiveram problemas, não pela atuação na rádio, atuação 

paralela. Nós tínhamos uma pessoa, me permito não citar o nome, nós tínhamos uma pessoa 

que fazia teatro e teve peças de teatro que ele dirigia que foram censuradas. Então ele teve que 

ir lá no QG dar explicação, etc e tal, porque a peça era do Suassuna, fulano lá, que era um 

daqueles autores malditos, segundo os militares. Mas não por atuação na rádio, por atuação 

dentro da rádio não tenho registro de ninguém que tenha se incomodado.  

B- Foi externo. 

Agora, se o cara tinha uma atuação paralela...  

A rádio recebia ligações da população avisando de nomes que estavam desaparecidos? 

Não. O que a rádio recebia era crítica por ser „puxa saco‟ do governo, porque muita gente não 

conhece toda a mecânica da coisa, né, e achavam que a rádio não divulgava a tal coisa, mas 

não divulgava porque não podia divulgar, né. A gente ficava sabendo por outros... Como eu te 

disse lá no início da conversa, eu disse que a rádio foi ameaçada uma vez por um grupo de 

ferroviários aí. Mas depois que a gente começou a explicar isso em reuniões com eles, evitam. 

É como eu disse de início, obedece ou fecha. Não tem outra alternativa. 

A apuração das notícias teve dificuldades em algum período? 

Ah. Muita gente dizia lá: “Me desculpa, mas eu prefiro não entrar”. 

B- Não fazer parte. 

Cassavam muito prefeito na época, cassavam prefeito. Aqui cassaram o prefeito daqui. Doutor 

Paulo Lauda foi cassado e foi colocado lá um outro prefeito. Colocavam sem eleição. Eram os 

prefeitos nomeados. Até hoje não sei quem é que nomearam aqui. Nomeavam uma pessoa da 

cidade pra ser prefeito. O cassado a gente nem ia lá, porque, primeiro, ele já teve incomodo 

demais, já perdeu o mandato por causa disso, se vacila, ele é preso, então é melhor ele não 

falar também, né. E, além disso, a gente não provocava, porque a gente já sabia que não ia. 

Que que ele ia declarar? Se ele mete o pau no regime militar, porque cassou o mandato dele 

por questões políticas e, o caso daqui, foi. Ele era um antimilitarista e participava... Aqui teve 

um negócio em algum lugar, tu vai ouvir falar nos chamados grupos dos 11, do Brizola que 

liderava. Ele era um dos líderes desse movimento, tipo o grupo dos 11, então a gente não 

tinha problema com eles, respeitava, continuava, mas a gente nem provocava, porque... A 

primeira coisa que ele ia dizer: “Nada a declarar.” E nem é louco de declarar, porque daí só 

vai piorar a situação dele também. E nós não tínhamos nenhum interesse também de perturbar 

as pessoas, até porque a gente se dava mais com eles, eram nossos amigos e tal. Nós não 

tínhamos nada a ver com as opiniões políticas do cara. Uns concordavam, outros não, mas é 

como eu te disse, havia dentro da emissora total liberdade de cada um. Mas o que nós não 

podíamos era usar o microfone pra defender as nossas ideias pessoais e nem provocar as 



99 

pessoas pra incomodá-los ainda mais, né. Quer dizer, eu, por exemplo, eu não teria condições 

de chegar no Paulo Lauda, me conhecia demais, que era lá duma avenida, o médico 

examinava as micoses do pessoal lá pra poder tomar banho na piscina, uma pessoas 

sensacional, tu acha que eu ia chegar lá no Paulo Lauda e começar a mexer na ferida do cara? 

O cara foi cassado, chateadíssimo, né. Não sei se ele teria feito boa ou má gestão, porque eu 

não sei até que ponto a ideologia influi na gestão. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho 

observado ao longo da vida e tive tantas decepções com as pessoas que eu acho que a 

ideologia não influi na gestão ali. Não chega a ser por aí. O que eu vejo é uma pessoa passar a 

vida inteira pregando o negócio, daí quando assume o poder faz tudo ao contrário. Então... 

As lutas democráticas, protestos, eram veiculadas pela rádio? 

Não. Havia alguma coisa, mas poucas aconteciam também, porque eles não deixavam nem 

acontecer. Quer dizer, tu não podia fazer um... Por exemplo, tu não podia fazer um... como é 

que se diz, um... ai... uma caminhada contra não sei o que. Não deixavam fazer. Aí tu... Quer 

dizer, a notícia nem acontecia, porque não havia. No Rio de Janeiro, sim. Lá o troço fervia. 

Seguidamente dava tiroteio e baixavam o cacete, porque o pessoal do Rio de Janeiro ia pra rua 

protestar. Iam aqueles enormes caminhões militares que jogavam areia e água. Água com 

areia nas pessoas. Dizem que doía pra burro, porque era um jato de água com areia, então 

pegava na pele. Bom, é o chamado Brucutu. No Rio de Janeiro acontecia, sim. São Paulo 

acontecia, mas estamos falando, em termos, aqui em Santa Maria. Aqui não houve passeata 

que eu queria dizer. Não havia passeata. O pessoal nem começava, porque era proibido fazer 

e... Olha, a única passeata que houve aqui em Santa Maria foi aquela passeata a favor da 

revolução, claro. Aquela que „com Deus pela liberdade‟, uma coisa assim, que era um 

movimento da igreja católica que naquele momento apostava contra o comunismo, porque a 

revolução foi baseada muito nesse negócio. O Brasil tava sendo ameaçada pelo comunismo. 

Por isso que eu tenho minhas dúvidas se chegava a ser uma ameaça, mas enfim. Hoje a 

Venezuela tá fazendo passeata até hoje lá contra o comunismo e, em resumo, a ditadura 

comunista que o Mantega quer impor. Aqui, a única passeata que teve foi aquela „com Deus 

pela liberdade‟ que foi recomendada na federal aí pros alunos. Eu era presidente do Centro 

Acadêmico do meu curso e fui chamado ao gabinete, sentei lá meio emburrado só pra ter o 

conhecimento, fui chamado no gabinete como foram todos os presidentes do Centro 

Acadêmico e a nós foi pedido, por um comandante militar que tava lá junto com o reitor, que 

nós falássemos aos nossos companheiros das nossas faculdades pra participarem do 

movimento „com Deus pela liberdade” e tal, „papapa‟. Nós simplesmente... Uns ali disseram 

no ato ali: “Não faço parte das finalidades do Centro Acadêmico pra andar recomendando que 

os nossos colegas entrem aqui ou ali, participem deste ou daquele movimento ideológico, 

religioso. Tudo isso aí eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem.” E outros não 

disseram nada. Só que ninguém fez, porque ninguém ia chegar. Começa que a maioria dos 

universitários, a maioria esmagadora da Universidade não aceitavam a ditadura militar. Então 

tu acha que o presidente do Centro Acadêmico ia promover uma reunião aqui na Unifra, 

chamar todo mundo e dizer assim: “Ó, eu quero recomendar pra vocês que amanhã participe 

da passeata que vai haver aqui a favor do Lula, a favor da Dilma, a favor do Temer, contra o 

Temer, contra Lula, contra isso, ou a favor do fulano de tal.” Seria um absurdo, né, porque, 

afinal, cada um tem liberdade pra fazer o que bem entender. Não cabe. O Centro Acadêmico 

foi feito pra defender os interesses dos alunos frente a Universidade. Discutir questões de 

ensino, chegar lá e dizer pra diretora: “Ó, olha, o professor Quintino não tá vindo na hora. O 

professor Quintino chega aqui, conversa, conversa, conversa, conversa, conversa, mas não 

fala sobre a essência da matéria. “O professor Quintino vive faltando o trabalho”. É pra isso 

que existe o Centro Acadêmico pra defender os alunos, mas não pra pregar nada. Se começar  

a pregar e se filiar a algum partido, filia isso, filia aquilo, desconfie! Tem sindicato, vou 

aproveitar pra vender meu peixe, sindicato que se filia a qualquer ramo, braço político e 
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ideológico. É um fracasso. Infelizmente a maioria esmagadora dos sindicatos brasileiros tão 

filiados a CUT, defendem o MST, embora seja o sindicato dos professores da Universidade 

aqui, eles ficam com a bandeira da CUT lá no meio. Não dá certo, porque tem muita gente lá 

dentro que é contra essas ideologias daí. E aí o sindicato se enfraquece. O sindicato foi feito 

pra defender os direitos, garantir os direitos da categoria e principalmente fazer lutas por 

melhores salários, etc e tal. O nosso sindicato dos professores aqui de Santa Maria não tem 

nenhuma conquista nessa área dos professor, nunca. De vez em quando eles fazem uma greve, 

aí tu vai ver lá, tão pedindo e tal, mas durante todo o governo que eles elegeram, porque esse 

grupo que tá no sindicato era Lula, era... Lulista, era PT e tal. Tudo bem, só que no sindicato 

não é lugar de pregar política e coisa nenhuma. E eles, aí viraram o governo e não 

conseguiram nada. Nunca tivemos aumento salarial, faz ó... Por quê? Porque eles levavam... 

Quando o sindicato se mete em política e é oposição a quem está no governo, ainda consegue 

alguma coisa, porque incomoda os cara lá, né. Agora, quando o sindicato bota o presidente da 

mesma ideologia que ele tá seguindo, ele não consegue nada pra não incomodar o cara. Quer 

dizer, ele é um líder, como é que nós vamos lá encher o saco e fazer greve contra ele, vai 

parecer que nós tamos contra ele. Então o período revolucionário tu tá observando o seguinte, 

visto anos depois e também com muitos anos a mais, porque a juventude pensa muito 

diferente da velhice, todos nós jovens tem um período na vida que nós somos revolucionários, 

queremos mudar o mundo, etc e tal. Pouca coisa a gente consegue mudar, algumas a gente 

consegue. Eu, quando estudante, como te disse, fui presidente do Centro Acadêmico, fizemos 

lutas. Nós fizemos greve, já eu professor, em pleno período militar. Fizemos greve na federal 

e conquistamos um monte de coisa. Aliás, a essência da carreira do professor universitário, 

entravam só com concurso, professora assistente, professor adjunto, professor titular por 

concurso, enfim. A organização da categoria, o plano de carreira do professor universitário foi 

conseguido durante o período militar, com greve aqui na cidade, mas greve lá dentro, fechado 

lá, no auditório discutindo nossos problemas, encaminhando ao Ministério de Educação e 

indo lá, representando os nossos, conversar com o Ministro da Educação, não indo pra rua 

quebrar nada. Nós conseguimos um monte de coisa, inclusive, isso fora, vou te dar um 

testemunho. Em 1987, eu fui nomeado professor e procurador da Universidade Federal de 

Santa Maria em Brasília e me mudei pra lá. Então lá eu representava a Universidade. Eu 

recebia um malote com processos, eu encaminhava pro Ministério que defendia os direitos da 

Universidade lá perante todos os ministérios, todo... Aí, não me lembro onde eu queria 

chegar, fui chegando, fugiu o fio... Comecei a contar isso aqui, mas é por outra razão. Bom, 

uma das coisas que eu comecei a observar é que... Ah! Agora voltei, isso é coisa de velho. De 

repente, eu fui convidado pra assumir uma coordenadoria no Ministério da Educação. Aí, eu 

deveria me desligar daqui e ficar sem o nome lá, só que não é assim que funciona. O 

Ministério... requisita funcionário. Eu era funcionário do Ministério da Educação, porque eu 

era professor aqui, então eles simplesmente me nomearam a coordenador, não me lembro 

mais o nome desse tamanho, e me entregaram uma coordenadoria da SESu, a Secretaria de 

Ensino Superior. E aí fiquei lá um tempo, mas eu não deixei de representar a Universidade, 

porque eu tinha um compromisso pessoal com o reitor que era meu amigo Benetti, já faleceu. 

Eu digo: “Ó, Benetti, tu fica tranquilo, porque vai ser melhor pra Universidade daí, eu estar 

aqui dentro do que fora, porque agora eu tenho 22 funcionários que trabalham comigo aqui, 

todos de nível superior, vão me ajudar a resolver até os problemas de Santa Maria se for 

necessário”. Quer dizer, continuei representando a Universidade e trabalhando no MEC. Mas 

lá no MEC, conversa com um, conversa com outro, investigando, curiosidade jornalística, né, 

perguntei pra uma funcionária que tinha 35 anos de trabalho, a Sirte, era o nome dela. A Sirte 

era um poço de informações, 35 anos dentro do ministério trabalhando sempre ali junto com a 

Secretaria de Ensino Superior, ela sabia tudo sobre tudo que é universidade. “Sirte, quem foi o 

melhor Ministro de Educação, na tua opinião, até hoje?”. Ela me olhou bem nos olhos e disse 
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assim: “Professor, se alguém aí fora, tem gente que, se ouvir o que eu vou lhe dizer, são 

capazes de me dar um tiro. O melhor Ministro de Educação que nós tivemos aqui se chama 

Rubem Ludwig e era um coronel do exército”. Por tudo que ele fez pelos funcionários, com 

os funcionários, porque ele convivia com os funcionários, ele vinha aqui na nossa sala, ela 

dizendo: “Ele entrava aqui na coordenadoria, eles se davam todo mundo, ele cumprimentava 

os funcionários, circulava pelos corredores, lutou pela melhoria salarial nossa, cedeu às 

universidades uma série de coisa”, inclusive foi um dos que, nas nossas greves, ajudou os 

professores lá dentro como ministro, deu força as nossas reivindicações, ele aceitou, recebia 

muito bem, gaúcho, Rubem Ludwig. Aquilo ali me fez pensar, porque depois dele e depois 

que terminou o regime militar, trocava de ministro com a maior facilidade. Tanto que a Ana 

Amélia Lemos, essa que hoje é deputada federal, ela era representante da RBS lá em Brasília. 

Eu ia muito lá no escritório deles, me dava muito a dona Amélia, me dou até hoje, só que 

naquela época, eu ia lá saber coisas aqui do Rio Grande do Sul, bater papo. Um dia eu tava lá 

conversando com Ana Amélia e tocou o telefone, ela atendeu lá e tal, fiquei aqui distraído 

lendo a Zero Hora que tinha lá no gabinete dela, quando ela voltou disse assim: “Quando tu 

chegar lá no Ministério, tu tá de novo chefe. Acabou de trocar o ministro. Saiu o Napoleão e 

entrou não sei quem lá, o médico não sei o que”. Quer dizer, viviam trocando de ministro e a 

Sirte sempre dizendo: “Até agora não entrou ninguém aqui, depois que terminou a revolução, 

que fosse melhor, no conjunto da obra, sabe, no conjunto foi um militar”, mas isso aí as 

pessoas escondem por causa do patrulhamento ideológico, coisa que eu acho, também, 

curiosa. Vou te dizer da área de jornalismo, tu sabe quem é que conquistou, conseguiu, 

finalmente, depois de anos de luta, regulamentar a profissão de jornalista? Coronel Jarbas 

Gonçalves Passarinho que tu cansou de ouvir no noticiário: “Jarbas Passarinho, ministro do 

trabalho”. Jarbas Passarinho foi ministro da educação. Quando ministro do trabalho, o Jarbas 

Passarinho participou de uma reunião da Federação Nacional dos Jornalistas e eu estava lá na 

reunião em Belo Horizonte, porque eu era presidente do sindicato de jornalistas daqui, fui 

chamado pra uma reunião da Federação lá em Belo Horizonte, ele foi. Nesse encontro nós 

apresentamos ao ministro um anteprojeto que a categoria havia lutando há 20 anos pra 

regulamentar a profissão de jornalista. Não havia regulamentação. Qualquer um exercia a 

profissão, não tinha nada, não tinha regra, não tinha regulamentação. Até as prostitutas já 

tinham mais direitos consagrados do que direitos jornalistas. Aí, ele mandou a gente ler e tal, 

e ele dizia assim, me lembro muito bem dessa reunião, ele na cabeceira, uma mesa grande, os 

presidentes do sindicato tudo lá e o cara lendo: “Artigo tal, „bababa bababa‟”, “Tira isso, 

porque os milicos não vão aceitar”, ele coronel, Jarbas Passarinho. Ele dizia assim: “Não põe 

isso aí que os milicos não vão aceitar. Deixa pra depois. Isso aí não é fundamental, corta pra 

não incomodar. Corrige aqui. Tira essa palavra. Isso aqui vai ofender alguns mais radicais. 

Isso aqui não tem problema, isso aqui a gente defende”, enfim, ficou uma manhã inteira 

conosco discutindo um por um dos artigos do projeto de regulamentação, anteprojeto, que a 

gente tinha elaborado. A categoria tinha elaborado através da sua Federação. Terminada a 

reunião, ele tinha que voar direto pra Brasília. Saiu com o papel na mão aqui assim. Nós 

fizemos uma... Abrimos um espaço pra ele assim, ele saiu aplaudido pela categoria toda que 

tava ali com o papel na mão e disse pra nós assim ó: “Antes de eu sair do Ministério do 

Trabalho, eu vou conseguir regulamentar a profissão de vocês. Antes de eu sair”. Passou um 

tempo, não foi muito, eu pego o Diário de Notícias daqui de Porto Alegre, que era o jornal 

dos Diários das Emissoras Associadas, onde o Ibrahim Sued, tu deve ter ouvido falar nele que 

era o famoso cronista social do Brasil. Ele fazia uma coluna lá no Diários Associados que 

todos os Diários Associados grandes, jornais grandes, A Razão aqui era dos Diários 

Associados, mas não publicava a coluna dele, mas o Diário de Notícias de Porto Alegre 

publicava, nas capitais, todas, publicaram. Um dia, no final da coluna, O Ibrahim colocou 

assim, eu lia todos os dias a coluna dele, porque eu pegava o Diário de Notícias aqui em Santa 
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Maria: “Alô, alô, coleguinhas de todo o Brasil”, esse era o jeito de dizer: “Alô, alô, 

coleguinhas de todo o Brasil. Vem aí, finalmente...”, descreveu, me lembro bem, escreveu 

bem separados em fi-nal-men-te: “a regulamentação da nossa profissão”. “Ademão que eu 

vou em frente”, ele terminava sempre assim. “Ademão que eu vou em frente”. Uma semana 

depois publicaram a regulamentação. No final, lutamos 20 anos. Quem conseguiu? Jarbas 

Gonçalves Passarinho. Maioria esmagadora dos jornalistas, e hoje não sabem, a parte que 

sabe são os mais velhos, da parte que sabe a maioria esmagadora não diz. Por quê? 

Patrulhamento ideológico, foi um militar. O cara era antimilitarista, como é que eu vou dizer 

se quase tudo que era jornalista, era contra a ditadura militar. Só que uma coisa é uma coisa e 

outra coisa é outra coisa. Esconderam muitas coisas que a história um dia vai revelar pra todo 

mundo. Mas como eu sirvo Jarbas Passarinho lá nesse dia, depois ele veio a Santa Maria, não 

sei pra que aqui, e foi ser entrevistado na TV Imembuí, recém tinha inaugurado aqui, e eu fui 

entrevistar o Jarbas Passarinho na televisão. Aí eu recapitulei o episódio... Eu chamava ele de 

professor, não chamava de coronel. Chamava de professor Jarbas. “O senhor se recorda assim, 

assim, perguntava”. Quer dizer, o período revolucionário deixou coisas muito importantes que 

foram escondidas da história, não sei se consta em algum livro, porque o pessoal, por 

patrulhamento ideológico, não tão ligado. Agora, erraram adoidado, infelizmente. Mas os 

erros da época eram em relação a isso, tortura, morte, adversários tratados a coice, etc e tal. 

Mas outras coisas qualquer pessoa que pare pra pensar vai te dizer mais ou menos isso, só se o 

cara for muito fanático. 

 

 

Perguntas Pessoais 

Você soube sobre o desaparecimento de alguém na época? 

Não. O que eu soube foi noticiário nacional que aconteceram no centro do país, na região do 

Araguai, gente presa no DOI CODI em São Paulo, mas aqui de Santa Maria eu não tenho 

conhecimento que tenha acontecido nenhum caso desse tipo. 

Você já se sentiu na situação de querer noticiar algo e não poder? 

Não, porque, como eu falei naquela entrevista geral, nós tínhamos 2 opções: ou nós 

seguíamos rigorosamente a orientação que nos era passada ou, então, eles iam acabar 

fechando as emissoras e aí todo mundo perderia emprego. Então a gente obedecia. E não 

houve necessidade, porque é preciso que se diga uma coisa, nós tínhamos liberdade de 

expressão até certo ponto. Dizer que não havia liberdade de expressão não é verdade, havia, 

mas com limite. Por exemplo, eu, durante 3 anos, fazia comentários diários no rádio sobre 

assuntos locais, não todos os dias sobre assuntos locais, sobre os mais variados assuntos, mas, 

muitas vezes, eu criticava o policiamento da cidade, eu criticava o sistema de feiras livres, 

falhas que aconteciam, criticava uma série de coisas que aconteciam na cidade aqui, 

compreende? Agora, sempre com relação a nossa comunidade e coisas que não tinham a ver 

com o regime militar. Quer dizer, eu não fazia campanha nem contra, nem a favor ao regime 

militar e não discutia ordens, porque é a tal história, quem discutia acaba indo discutir lá no 

QG e quem sabe até na prisão. Eu tava construindo minha vida e tinha família já, então, em 

respeito a tudo isso, eu precisava manter o meu trabalho, manter o meu ganha pão pra não 

criar problema pra família, pra todos nós. Não havia necessidade. Quer dizer, os chamados 

combatentes antirrevolução ou ante regime militar se concentravam no centro do país. Você 

pode ver que, de modo geral, havia muito poucos combatentes espalhados pelo país. Havia 

regiões de paz absoluta, né. Agora, claro, havia intelectuais em São Paulo que orientavam 

estudantes e provocavam protestos aqui ou ali, mas coisas isoladas e, aqui em Santa Maria 

mesmo, havia algum protesto da Universidade da época, mas a luta dos estudantes aqui de 

Santa Maria era muito dirigida. O que nós queríamos, e eu digo nós, porque na época eu era, 

inclusive, presidente do Centro Acadêmico, eu tava fazendo Universidade. O que nós 
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lutávamos eram coisas absolutamente claras e objetivas, e relacionadas com a carreira 

universitária. Nós queríamos o fim da carteira vitalícia. Nós queríamos concursos pra todos os 

professores que entrassem na Universidade. Nós queríamos planos de carreira pros 

professores pra que eles se sentissem melhor na condição de professor, porque, na verdade, 

naqueles primeiros anos na década de 60, ser professor universitário era verdadeiramente um 

bico, ninguém poderia viver do magistério superior, porque pagavam muito mal. Então tudo 

isso, mas também não se exigia muito, qualquer um, amigo de alguém lá ia lecionar na 

Universidade sem curso nenhum, sem mestrado, sem doutorado, sem especialização. Muitos 

ficaram anos lá na Universidade e foram aprendendo com os alunos, juntamente com os 

alunos, lendo, estudando, porque não havia curso de preparação para professores 

universitários, também era outra coisa que nós pedíamos. Então essas reivindicações, elas 

eram feitas no período militar e livremente. E, diga-se de passagem, os professores 

universitários só conseguiram ter um plano de carreira e ter um salário digno a partir de 1970, 

70 e poucos, e foi justamente no regime militar. Onde houve, inclusive, na Universidade local, 

greves de professores aqui, mas greves centralizadas dentro do campus, sem passeatas, sem 

estapafúrdias por aí e bem claras com relação a uma pauta muito clara. O que nós queríamos 

tava muito definido. Não misturávamos ideologias políticas com a defesa dos interesses dos 

professores. De maneira que havia liberdade de expressão com limites, muito claros, muito 

definidos. Quem quisesse transpor os limites, corria risco. 

Quando chegava em casa, você conversava com a família sobre novos acontecimentos no 

período da ditadura em que não pudesse ser falado na rádio?  

Não, algumas coisas a gente comentava, aquilo que chegava ao nosso conhecimento, porque, 

veja bem, apesar da gente estar trabalhando em veículos de comunicação, muita coisa que 

acontecia no país não chegava ao nosso conhecimento, a não ser muito tempo depois. Por 

quê? As emissoras de rádio de todo o país tavam proibidos de divulgar certos fatos, 

compreende? Então nós íamos saber como? Eventualmente, alguém vinha do Rio de Janeiro, 

São Paulo e lá corria a notícia que fulano de tal estava preso, fulana foi torturada, 

compreendeu? Porque como não havia notícia nas emissoras, nas agências noticiosas e nos 

jornais também sobre as pessoas que estavam sendo castigadas, tavam sendo torturadas 

principalmente, a gente ficou sabendo muito tempo depois. Então a gente pouca coisa tinha a 

comentar sobre esses fatos durante o... os acontecimentos. A gente só ficava sabendo muito 

mais tarde. Quer dizer, houve casos de pessoas que morreram no cativeiro ou até que se 

suicidaram no cativeiro que a gente não ficava sabendo. Muito tempo depois é que nós 

ficamos sabendo. Muitos anos depois a gente foi conhecer, depois do fim da ditadura militar, 

é que agente foi conhecer os locais onde ficavam os presos, chamados presos políticos. Os 

exilados que saíram do país como vários artistas, tu deve saber quais foram, esse artistas, eles 

mandavam notícias pros seus familiares, etc e tal, mas o que a gente ficava sabendo é que eles 

tavam na França, tavam na Itália, enfim, mas muitos tavam na França e tavam fora do país ou, 

então, estavam aqui na América do Sul, tavam aqui no Chile. Inúmeras pessoas estavam 

exiladas fora do país, mas também deles pouco se sabia. Porque, como eu te digo, não havia 

muito noticiário em torno disso. Essas notícias a gente era proibido de tá divulgando mesmo 

que viesse a saber. A gente não tinha a lista dos que estavam sendo torturados em parte 

nenhuma, porque tudo isso era feito pelo serviço secreto do exército e, quando menos se 

esperava, sumia alguém da comunidade, principalmente comunidade artística, intelectual, 

sumia. Aí a gente presumia que ele tava preso, mas tu não tinha absoluta certeza. 

Já desabafou com a sua família sobre algo que lhe foi imposto, no período do regime, 

mas que não concordava? 

Ah! Isso aí é evidente que não. Não se concordava com muita coisa, né, muita coisa. Eu não 

concordava de jeito nenhum, por exemplo, quando eu tomava conhecimento que alguém 

estava sendo torturado ou tinha sido preso, enfim, tinha sofrido qualquer consequência pelo 
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seu pensamento, pelas suas palavras, pelos seus pronunciamentos. Eu acho que as ideias das 

pessoas não podem ser combatidas com prisão, com tortura. A gente combate ideias com 

outras ideias. Se a gente não puder vencer na discussão, né, a gente, então, tem que admitir e 

chegar ao meio termo, enfim. Pessoas com posições diferentes não significa que devam ser 

isoladas da comunidade. Se eles tinham ideias, os intelectuais, vários artistas foram torturados 

por muita gente, até militares que não concordavam eram torturados, isso nunca concordamos 

evidentemente. Não podemos concordar, porque isso é um absurdo. Eu acho que a liberdade 

de pensamento não pode punir, não pode torturar ninguém porque pensa diferente. E a... 

Simplesmente isso. Alguém fazia um pronunciamento lá ao contrário do general fulano de tal 

e por causa disso ele era preso? Mas, então, chama o cara, vai conversar com ele e, se tiver 

bons argumentos, vai acabar conquistando a pessoa, né, se tu tens bons argumentos. Agora, se 

tu não tens bons argumentos, tu vai perder a discussão e vai ficar a marca na história das 

coisas que eles erraram. Por isso, eu disse já, anteriormente, lá trás, aquele dia que nós 

tivemos conversando, que, dos militares, ficaram muitas coisas boas que eles fizeram na área 

de educação, na área de construção, abertura de estradas, etc e tal, depois tudo isso foi 

abandonado. E hoje nós temos na Amazônia, estradas completamente abandonadas e que 

permitiam o desenvolvimento da região. Agora, se o desenvolvimento ia trazer 

desmatamento, isso são consequências que poderiam ser evitadas. O fato é que, até hoje, o 

noticiário seguidamente aponta estradas abandonadas em que foram os militares que abriram, 

pelo menos tornando possível a movimentação das safras em certas regiões de produções 

agrícolas. De modo que havia muita coisa boa que eles fazia, mas fizeram coisas abomináveis 

na área da... do pensamento. Prenderam pessoas, porque pensavam diferente. Agora, repito, 

havia muitas pessoas que combatiam a revolução com ataques a bancos, assaltos, matando 

inocentes. Isso, eu também não concordava de jeito nenhum. Não posso concordar. Quantas 

vezes houve assaltos a bancos pra sustentar a chamada resistência. Mas todos os movimentos 

ditatórias, em todo o mundo, sempre terão pessoas que estão a favor e pessoas que combatem. 

Veja bem, depende muito da situação do país. Hoje, a gente comparando o Brasil de 1964 

com o Brasil de hoje. Hoje haveria muito mais razões pra um golpe militar do que em 64. O 

que que houve em 64? Vai lá trás estudar na história. O que que tava acontecendo? Tava 

acontecendo as condecorações de alguns comunistas, tava acontecendo que alguns grupos, em 

algumas cidades, tavam reivindicando coisas nitidamente socialistas, etc e tal. E havia um 

grupo de militares que era totalmente contrário a essa ideologia e, por causa de alguns 

acontecimentos esparsos por aí, tomaram o governo e ficaram 22 anos lá. Compara o Brasil de 

64 com o Brasil de 2017? Hoje, quando nós temos, na Câmara dos deputados, de cada três 

deputados, um tá respondendo processo e os outros responderão brevemente. A cada dia você 

liga o noticiário é um ex presidente da república que tá sendo processado por ladrão. Nós 

elegemos, depois da ditadura, elegemos... o Sarney não foi eleito, ele foi imposto junto com 

Tancredo Neves que faleceu, aí assumiu Sarney. Depois do Sarney, tivemos o Fenando Collor 

que foi cassado e também, e agora, recentemente tá sendo processado de novo e tem mais 

quatro ou cinco processos pela frente. Elegemos o Fernando Henrique Cardoso, ficou 2 

mandatos lá. Depois elegemos o Lula que escapou milagrosamente de tudo, naquela época, 

porque hoje ele tá sendo processado. Amanhã ou depois ele vai ser preso provavelmente, já tá 

condenado em primeira instância, mas ele escapou e fez o governo dele pelo menos sem 

sofrer o impeachment. Logo depois veio a presidente Dilma que foi „impeachmentmada‟, 

ficou seu vice, Temer, que todo mundo queria botar na rua e agora, até hoje, tão lutando pra... 

O grupo do Fora Temer tá aí, por quê? Porque nós temos uma situação política hoje que é 

ridícula. Nós temos ladrões lá no Congresso Nacional. Nós temos ladrões comandando o país 

e lavando o país a uma situação de absoluta calamidade. É um absurdo! É faltando dinheiro 

pra tudo, pras escolas, pra saúde, as pessoas tão morrendo nos corredores e enquanto isso, o 

que que tá acontecendo? Os políticos tão preocupados em votar 3 bilhões de reais pra 
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gastarem em campanhas eleitorais. O que que significa gastar 3 bilhões em campanhas? 

Significa comprar eleitores. Significa fazer show com artistas por aí a fora pra atrair e se 

reeleger. Tão fazendo uma reforma política pra ficarem lá. Quer dizer, o noticiário hoje enoja, 

ao mesmo tempo da tristeza, porque a gente vê que, por muito menos, por quase nada, nós 

tivemos 22 anos de ditadura militar aqui e agora com tudo isso aqui nós não conseguimos 

uma democracia que resolva essa situação.  

Como você se sente por ter vivido essa época? 

Olha, eu acho que eu... Não sei. Sinceramente, eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que vivi 

o... A minha geração viveu um período de tremendo desenvolvimento tecnológico, né. Agora, 

o período revolucionário brasileiro aqui pra nós, ele não foi tão ruim quanto a chamada 

esquerda na qual eu estava, inclusive, incluído na época, jovem, estudante e tal, e contrariado 

com tudo. Mas depois, mais velho, e pensando e comparando, como eu acabei de dizer, o 

Brasil de 64 ou de hoje, eu chego a conclusão que se fizerem um plebiscito hoje, eu não sei se 

não diriam que prefeririam uma ditadura a uma democracia podre como está essa nossa que 

não serve pra nada. Só interrompa, isso quer dizer, os militares devem tá dando risada. 

Porque, eu vou repetir pra deixar bem claro, eu não concordo com tudo que os militares 

fizeram, mas considero positivo pro país uma série de coisas que eles fizeram. Quer dizer, 

repito e insisto, aquela mania doentia de perseguir os estudantes, porque eles tinham ideias 

esquerdistas, quando era muito mais interessante promover debates, compreendeu, e sobre o 

assunto? E eu acho que estudar as ideologias faz parte do conhecimento humano. Quer dizer, 

você verifica hoje, passado todos esses anos, que nenhum país comunista, absolutamente 

comunista, progrediu. A União Soviética ruiu, foi pro cavaco, acabou. Quer dizer, há uma 

tendência a gente ser mais central, porque esquerda e direita são conceitos que caíram da 

moda, porque não funciona. A própria China que hoje é a segunda economia do mundo, 

correndo pra ser a primeira, ela tem hoje um comunismo muito diferente do que já teve no 

passado. Negocia com os capitalistas, etc e tal. Quer dizer, os regimes de centro é que tão 

vingando, porque as extremidades não funcionam. A extrema direita não funciona, os nazistas 

deram com os „burros n‟água‟, como diz o gaúcho, né, e os comunistas também.  Porque, cadê 

a União Soviética que era uma potência? Mais tarde se sabia que a metade do que eles 

demonstravam não era verdadeiro. Faziam desfile dia primeiro de maio, mas, na verdade, as 

armas eram de papelão. Desfilavam lá mísseis, não sei o que, tudo ocos, sem conteúdo, sem 

nada. Então, eles mentiam pra população e mantiveram o mundo inteiro: “Ah, porque as 

ideias do Estado e não sei o que”. De repente a União Soviética „puft‟, sumiu. Os regimes 

centrais é que estão funcionando de modo que, se hoje, tivesse um plebiscito aqui no Brasil, 

eu não sei se essa democracia seria aprovada pelo povo. Infelizmente. Isso eu digo com muita 

tristeza, porque ninguém quando estava em baixo na ditadura, e principalmente os jovens, 

poderiam imaginar que a gente lutou tanto pra manter um país livre de democracia, com 

democracia, um país livre de ditadura, etc e tal, „papapa‟, pra chegar onde nós chegamos. Foi 

um desastre. Isso não significa que nós sejamos adeptos das ditaduras. Absolutamente, não, 

mas nós precisamos corrigir os rumos principalmente do regime político brasileiro. Esse 

sistema político que nós temos faliu e o sistema que estão anunciando aí, as propostas que 

estão aí de reforma, algumas delas são nitidamente politiqueiras pra manter essa cambada de 

sem vergonha que tá lá no Congresso Nacional envergonhando o país perante o mundo. Quer 

dizer, você vê ministros sendo processados, senadores com quatro, cinco processos e, vou 

repetir esse dado, porque não fui eu que inventei, de cada três deputados, um tá respondendo 

processo. O ex presidente da Câmara tá na cadeia. Quer dizer, que país é esse?  Que país que 

elegeu os dois últimos presidentes, reelegeu um deles, aliás, os dois foram reeleitos, a Dilma 

caiu no segundo mandato, né. Quer dizer, esse partido hoje tem toda sua direção, inteligência 

do partido, tá toda na cadeia ou respondendo processo em vésperas de ir pra cadeia. Quer 

dizer, então, o outro partido coligado com ele também. Tá no poder, porque era vice. Hoje se 
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sabe tremendas negociatas foram feitas pra ganhar eleição e hoje tão sendo processados. Quer 

dizer, quem olha o Brasil lá de fora deve tá apavorado, porque nós tamos com uma imagem 

no exterior de país corrupto, somos campeões absolutos de corrupção e não se vê os políticos 

discutindo coisas concretas que possam dar resultados positivo. Isso é desanimador pra quem 

tá velho como eu e deve ser muito desanimador pra vocês, jovens. Se a coisa continuar na 

marcha que vai, que país vocês vão ter daqui a 10, 15 anos? É preciso parar pra pensar. E as 

próximas eleições, com reforma política ou sem, vai ser um primeiro teste. Nós temos que 

mudar as pessoas que estão lá. Nós não podemos manter essa canalha que tá lá e estão lá há 

anos. Se você verificar, tem senador lá que já teve mandato, renunciou pra não ser cassado, 

porque ia ser cassado, voltou e foi presidente do senado. Quer dizer, aquela gentalha tá 

sempre lá em cima e pode observar. A reforma política tá sendo votada nestes dias, era pra ter 

sido votada, em parte, ontem, não foi. Nestes dias, ela vai ser votada, vai ver a quem ela 

beneficia. É o povo? Não. Vão continuar assim ó. Era... Tenho uma proposta que prevê que 

serão eleito aos empossados, os deputados mais votados, os candidatos mais votados, puro e 

simplesmente sem nenhuma cota de partido ou coisa assim. Tem outra que manter aquela 

escandescência que é: elege o Tiririca com 1 milhão e não sei quantos votos, 2 milhões, não 

sei quanto, e o Tiririca leva 4 canalhas junto com ele, porque o partido ganha os chamados 

votos de legenda. E, com isso, 4 canalhas se elegeram junto com o Tiririca. Que pode ser 

palhaço, tudo bem, não negue que é, mas pelo menos, até hoje, não teve nenhum caso de 

corrupção em que o Tiririca estivesse envolvido. No entanto, os figurões, os estrelões dos 

partidos da política, todos eles envolvidos em rolo. Tem governador na cadeia e por aí vai. 

Quer dizer, aí eu fico me perguntando, será que nós deveríamos ter todos os deputados iguais 

ao Tiririca? Fica ruim de se viver num país onde, de repente, isso parece verdadeiro. É 

preferível ter um palhaço lá que pelo menos não rouba do que botar um cobrão desses aí, ume 

estrelão da política que vai lá e acaba no fundo da política envergonhando o país aí fora. 
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APÊNDICE V 

 

 

Entrevista com o radialista e apresentador do programa Controle Geral Vicente Paulo 

Bisogno 

 

 

Período em que trabalhou na rádio: 1970 até os dias de hoje 

Data da entrevista: 9 de agosto e 22 de agosto de 2017 

 

Geral 

Como foi sua entrada na rádio? 

É... eu entrei na Imembuí em 1970. Eu comecei a trabalhar em rádio em 1966 na 

Santamariense e depois em 1970 eu fui pra Imembuí. Aí na Imembuí, eu fiquei de 1970 até 

1973. Em 73, eu fui pra rádio Gaúcha em Porto Alegre, aí fiquei dois anos lá. Aí voltei pra 

Imembuí em 75, 1975, já pra trabalhar direto no Controle Geral e a partir daí que começa a 

minha experiência jornalística com maior intensidade, né, porque até então eu era ligado mais 

ao esporte e a programação... Programas musicais, eu fazia mais programas musicais em 

termos de produção. Eu lia noticiários na Imembuí, tudo isso eu fiz desde que eu entrei lá, 

mas a minha vinculação maior era com o esporte e com programas musicais. Aí depois, 

quando eu voltei, aí sim, aí com o Controle Geral, aí eu me dediquei quase que integralmente 

ao jornalismo que é o que eu faço até hoje. 

B- Hoje o senhor tá no Controle Geral ainda? 

Continuo no Controle Geral, 42 anos.  

Em 1964 os militares assumiram o poder no brasil. Como isso foi sentido na rádio? 

Bom, talvez eu pule algumas perguntas, aí depois tu vai fazendo, o que puder eu respondo, 

mas é... sabe que eu servi em 1969 até 70, né, então eu senti os efeitos da ditadura militar, né, 

um pouco na... quer dizer, bastante na rádio, mas na Santamariense, onde a gente começou ali 

a ter os... a se acompanhar os primeiros resultados, a ver como é que funcionava e no que 

aquilo ali interferia na programação da rádio. Depois quando eu servi em 70, eu servi no 

Mallet e assim, a gente achava curioso, né. Era um tempo diferente, uma idade diferente, a 

gente não tinha ainda uma vinculação maior com esta questão política toda e, né. E eu achava 

interessante, porque no Mallet, quando eu servi, embora não tenha nada a ver com o teu 

trabalho, mas ali existiam presos políticos, presos políticos, né, várias pessoas. Algumas 

delas, depois eu vim a conhecer. 

B- Quem era o presidente na época? 

Em 70, 69, acho que era Médici, né. Castelo Branco, depois... 

B- Costa e Silva e depois Médici. 

É, eu acho que... Médici, claro, porque foi na época em que o Brasil foi campeão mundial e 

aquela euforia toda. „Brasil, milagre econômico‟, „Brasil, tri campeão do mundo de futebol‟, 

era tudo euforia. „Brasil, ame-o ou deixe-o‟, né. Isso aí se refletia nas músicas também, né, 

com alguns grupos que se dedicaram a fazer essa música ufanista aí, né. O Brasil de sol 

ensolarado e praias bonitas, essas coisas todas assim. Eram um Brasil cantado de uma forma 

colorida, né, de uma forma colorida, alegre, festiva. Quando a gente sabia que por baixo tinha 

muita coisa, né, obscura, escuro, enfim. E a gente passava lá por esses presos políticos, porque 

eles tomavam banho de sol e a gente cruzava por eles lá nos... lá no quartel, né. E tinha 

sempre a recomendação: “Não cheguem perto”. Então a ideia que a gente tinha é de que: 

“Bom, aquele ali é comunista. Aquele ali é perigoso. Aquele ali, né, é matador”, essas coisas 

todas assim, aquele estereótipo que tinha. Então aquilo ali muito me chamou atenção. Em 

termos de rádio, na Santamariense, eu senti muito esse efeito, porque é... Claro que com tudo 
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isso cresceu muito o denuncismo no país e muitas pessoas ganharam espaços, inclusive na 

vida pública, denunciando colegas ou denunciando outras pessoas em vários setores da 

atividade pública e existem histórias nesse sentido. A própria Universidade, pessoas que 

ocupam alguns cargos de determinada importância e que passavam a exercer esse papel. 

“Olha, o fulano é comunista, o fulano é subversivo, o fulano falou do governo”, né, com 

piadas que se faziam na época. Foi um período, assim, de muita criatividade em todos os 

setores, né. E aquela história: “Por que tu acha disso?”, “Eu não acho nada. Meu amigo achou 

e até agora não acharam ele. Nunca mais acharam ele”. Então as pessoas eram muito 

retraídas, sabe, e ia todo mundo num clima de medo, de preocupação. Ninguém podia falar, 

ninguém podia fazer qualquer tipo de crítica. Isso refletia também no dia a dia da rádio. Como 

a gente trabalhava muito com música, era preciso encaminhar previamente pra Polícia 

Federal, com antecedência de no mínimo 24 horas, toda a programação musical. O que ia 

rodar amanhã tinha que ir pra Polícia Federal, tinha que ser analisado música a música pela 

Polícia Federal, tinha que vir com o carimbo, a programação da rádio tinha que vir com o 

carimbo da Polícia Federal liberando e muitas músicas eram cortadas. Por isso que eu te disse 

que esse foi um período de muita criatividade. As pessoas não podiam fazer crítica aberta, né, 

então um „Apesar de Você‟ do Chico, „Alegria Alegria‟ do Caetano e se a gente quiser ouve 

só pela musicalidade pra cantar. A própria „A banda‟, uma música inocente. No fundo, no 

fundo tinha um recado ali, “afasta de mim esse cálice”, essas coisas assim, tudo isso era 

proibido. Então tinha nomes, assim, que o programador musical já nem colocava mais: Chico 

Buarque, Caetano Veloso, outros que foram pra o exílio, né, Gil, tantos outros, né, eram 

praticamente proibidos, não constava na programação. Mas aí não era tão problemático, 

porque aí estava se tratando de música. Mas, assim, o fato de realmente muito me chamou 

atenção que eu guardo na memória. O Schmidtão deve ter dado contribuições muito boas, 

porque além dele ter vivido tudo isso, ele tem uma memória fantástica, muito boa. Eu me 

impressiono com a memória dele. Eu não tenho essa memória, mas assim ó, eu me lembro de 

alguns fatos que me chamaram atenção. Como por exemplo, havia um programa de 

jornalismo naquela época na Santamariense que foi uma espécie, assim, de pioneiro, né, nesse 

tipo de programa que era o programa do Arnaldo Souza. Começou na Santamariense nessa 

época que eu tava ali, depois ele migrou pra Imembuí, aí depois ele voltou pra Santamariense 

e aí foi quando ele voltou pra Santamariense que me convidaram pra vir de Porto Alegre e 

criar o Controle Geral na rádio Imembuí pra fazer um contra ponto pra o programa dele. 

Então era um programa jornalístico ao estilo dele, né, do Arnaldo, com milhões de opiniões 

muito fortes, sempre opiniões muito fortes e que aí assim ó, ele era um bom repórter também, 

muito ativo, né, sustentava o programa com informações, com reportagens, né, e houve um 

momento, esse momento foi bastante tempo em que, inclusive, essa produção dele tinha que ir 

antes pra Polícia Federal. Então tu imagina, fazer um programa de jornalismo, quer dizer, a 

gente faz o Controle Geral, o programa de amanhã já tá pensado, já tá projetado, claro que a 

gente sempre fica aberto pras coisas que vão acontecer no dia a dia, né, porque é um programa 

de momento, né, mas imagina tu ter que enviar não só, porque no início era a relação dos 

entrevistados. O programa de amanhã vai ir o fulano, beltrano, ciclano, tu não podia mexer 

mais. Se o prefeito pedisse, fosse exonerado do cargo ou pedisse demissão ou renunciasse, 

coisa assim, não podia tratar daquilo, porque isso aqui não passava pelo crivo da Polícia 

Federal. E depois, porque era um programa muito forte, de muita repercussão, o conteúdo das 

entrevistas tinha que também passar pela Polícia Federal, então ele tinha que sempre fazer um 

programa antes. Imagina um programa de jornalismo. Tu tem que produzir, tinha que produzir 

48 horas de antecedência pra tu montar o programa, claro, em termos de entrevistas e aí era a 

mesma coisa, mandava as entrevistas, a gravação das entrevistas, a polícia liberava ou não, 

vinha com carimbo, aí o programa podia ir pro ar. Então foi uma situação que eu senti isso aí 

com maior intensidade, né. E, é claro, sempre aquelas recomendações tradicionais de não 
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avançar, de não tratar sobre determinados assuntos. O que podia levantar qualquer suspeita de 

prejuízo ou de punição pra rádio simplesmente não se tratava. 

Houve censura? 

Sim.  

Como era? 

Era exatamente nesse sentido. Era uma censura oficial, assumida, aberta, não havia meio 

termo. Era bem assim, tinha que passar pelo crivo da Polícia Federal, tanto a programação 

musical e, nesse caso, inclusive, boa parte da programação jornalística da rádio. E assim como 

na música houve todo esse período de muita criatividade, né, dessas músicas que o recado 

tava implícito e não explícito, né, também no noticiário comum se passou a fazer isso e aí 

nasceu a figura da entonação. Quer dizer, as pessoas liam um noticiário, que normalmente 

liam notícias, né, e determinadas notícias como não podia fazer uma crítica, não podia 

transformar aquilo, qualquer palavra que ensejasse uma espécie assim de chamamento ao 

ouvinte era reforçada. Tipo assim: “Presidente Emilio Garrastazu Médici, em função da 

vitória do Brasil no México, tri campeão mundial, deu a cada jogador o dinheiro do governo 

federal, um carro zero quilometro”, então, entende? Não podia criticar aquilo ali. Ele deu, tá 

dado. Uma decisão tomada não se questionava. Agora, os locutores tinham esse código que o 

ouvinte passou a perceber que era da entonação da notícia, né, pra passar ao ouvinte de certa 

forma assim o seu sentimento de crítica. Era o máximo que se podia fazer de crítica a 

determinadas ações. Então houve muito disso nesse período, tanto que hoje se critica que a 

música perdeu muito da sua criatividade e aí quando tudo foi liberado, voltou-se ao normal de 

certa forma. 

B- E se o material que fosse enviado não tinha a liberação? Tinha alguma punição pra rádio? 

Dependendo do material, sim.  

B- Aconteceu algum caso assim lá? 

As pessoas eram chamadas com muita frequência na polícia pra prestar informações. Eu não 

me lembro assim de, por exemplo, chegar ao ponto de alguma prisão na época, né, porque era 

mais no meio político. Pessoas que atuavam no meio e que tinham uma vinculação política 

acabaram sendo detidas, sendo presas por um determinado tempo e muitos eram, com alguma 

frequência, chamadas a irem até a Polícia Federal e justificarem, mas isso depois de terem o 

material vetado, aquilo não ia pro ar. O dano era menor, né, e a emissora também de certa 

forma se resguardava disso, porque se tivesse o selo da Polícia Federal: “Bom, tá liberado”. 

Se houvesse qualquer corte, também era por conta da Polícia Federal. Então não houve assim 

diretamente, nesse caso, problemas que eu me lembre de envolvimento direto com a emissora, 

mas com pessoas que trabalharam naquela época. Era o espaço de criação, produção, era 

muito restrito. 

 

Governantes durante o regime militar 

Emílio Garrastazu Médici 

Em 1969 Médici assumiu o poder. Alguns relatos dizem que foi um período, dentro do 

AI-5, que houve torturas. Vocês ficaram sabendo de relatos de tortura? 

É... como a gente tá aqui no interior, né, aqui, por exemplo, eu não lembro de nenhum que 

tenha acontecido aqui. Aqui em Santa Maria, por exemplo, não me lembro. A gente ficou 

sabendo muito disso depois, depois da abertura, até porque era muito difícil. Vladmir 

Herzog... enfim, foi morto, né, dentro da inteligência da polícia da época, mas se tinha muito 

pouca informação sobre isso, né, não se tinha acesso a esta informação. 

B- Era restrito? 

Muito, muito, muito.  

A rádio em algum momento divulgou esse tipo de informação? 
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Que eu me lembre, não. Nem aqui e nem em Porto Alegre por onde passei depois. Aí já era 

um âmbito bem maior lá na Gaúcha, Zero Hora, mas não me lembro. 

Lembra de alguma notícia que foi veiculada sobre o governo? 

Hipóteses, só se tu burlasse, né, o procedimento tradicional que era bem assim. Então, e era 

muito difícil de acontecer, porque havia todo um cuidado, o país vivia todo esse clima de 

muita reserva, de muito silêncio. Foi um período, assim, de crescimento utópico do país, 

porque aquele milagre econômico não era tudo aquilo que se dizia, né. E foi um período, 

assim, de muito sofrimento silencioso sem entrar no mérito da questão, porque se a gente 

analisar, excessos aconteceram nos dois lados. Quando tu estabelece uma guerra e aquilo era 

uma guerra, era uma guerra direta, né, de quem queria o país de uma determinada forma e 

quem interviu que, no caso, foi os militares. Então os excessos aconteceram dos dois lados, 

mas a gente não tinha muito acesso a essas informações. 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

Claro. Sempre, sempre, sempre. 

B- Quais seriam esses temas? 

Pois é, pontualmente eu não me lembro, mas aquilo que não era do interesse do governo. 

Quando o governo sentia que tinha alguma coisa que podia resultar numa crítica, né, as 

emissoras eram comunicadas: “Nesse assunto não se fala”. Sequestros, reclamações de 

pessoas desaparecidas, isso chegava nas redações, mas não ia adiante, não proliferava. Quer 

dizer, esse jornalismo investigativo que se tem hoje, né, não tinha nenhuma possibilidade de 

prosperar. 

B- Denúncias, vocês recebiam denúncias na rádio, de ligações? 

Claro, sim. 

B- Isso era direto? 

Tudo com muita reserva, né. Tudo era diferente de hoje. A gente não, faz tão pouco tempo 

ainda, mas parece tão distante ainda da realidade que agente vive hoje. Hoje a gente recebe de 

todas formas aí informações, denúncias de toda a sorte. Naquela época, as pessoas tinham 

medo, porque tinham os chamados aparelhos comunistas de pessoas que ainda se reuniam nas 

suas casas pra discutir a questão política, pra levantar essas informações. Porque daqui a 

pouquinho tinha um grupo de pessoas na... na rede ferroviária a gente teve muitos casos disso, 

muitas pessoas que acabaram sendo presas, né, e de repente sumiam da rotina, né, não 

compareciam aqueles encontros tradicionais. Onde é que tá? Quem é que ia levantar essa 

suspeita? O vizinho do lado podia dizer, ligar pra Polícia Federal pra qualquer organismo 

militar e dizer: “Olha, tem um grupo de pessoas suspeitas que tão se reunindo aqui na minha 

casa”. Pronto. Era motivo pra haver uma intervenção direta, né. Então era tudo muito 

complicado. A gente pisou muito tempo aí numa linha, né, muito estreita. Pra se falar em 

liberdade, não se podia falar, então não era, né. Entre a liberdade e esse tipo de pressão, mas 

era isso que se vivia na época. 

O presidente Médici usou os meios de comunicação de massa, particularmente a rádio, 

para instituir alguma visão política sobre o governo militar? 

É... usava pelas informações que a gente recebia, né. E várias dessas informações tinha que 

colocar no ar, né, não se questionava. “Veio do governo. Veio encaminhada pela Polícia 

Federal. Veio encaminhado pelo comando do Exército”. É a informação, não se pode 

questionar. 

B- Uma nota oficial? 

Nota oficial. E mesmo não tendo esse caráter de nota oficial, esses... números da economia da 

época que era muito bem salientados como um aspecto positivo, né. Porque afinal de contas, o 

que se tinha é que a população economicamente tava vivendo muito bem, o país tava bem. 

 

Ernesto Geisel 
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A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

Houve uma manutenção. É que a gente já começou a sentir, apesar do estilo do presidente 

Geisel, que havia um início do processo de abertura que se consolidou depois no governo do 

Figueiredo, que foi o presidente que consagrou a abertura política, deu anistia, os que estavam 

exilados, puderam voltar, mas quem começou realmente esse processo foi o governo do 

Geisel, né. Inclusive uma entrevista marcante que ele deu, numa das viagens que ele fez, com 

o repórter na época da Globo, que morreu novo, que foi uma entrevista assim que circulou o 

país inteiro. Acho que foi uma entrevista pro Costa Manso que ele deu na época que ele era 

muito bom repórter, muito bom jornalista. Quando ele dá indícios de que esse período da 

ditadura tava com os dias contados. Que não era um regime pra ficar muito mais tempo. Ele 

inclusive se sentia com a sensação do dever cumprido, né, e que sua missão tava terminando. 

Então, assim ó, embora o governo Médici tenha sido um governo muito mais populista, que 

foi o mais populista de todos os governos militares, em função disso tudo, milagre 

econômico, o Brasil tri campeão do mundo, tantos eventos que se promovia, Brasil ame-o ou 

deixe-o, essas coisas assim no período Geisel a gente já começou a sentir alguma abertura, 

depois se consolidou com o governo Figueiredo. 

B- Com relação à censura, no governo Geisel, teve alguma diferença de temas que não podia 

ser tocado? 

Essa linha se manteve, mas com menos rigidez. 

B- A partir do Geisel? 

A partir do Geisel. O momento que a gente mais sentiu esta pressão foi no governo Médici. 

Geisel fez uso da imprensa (rádio Imembuí) para conseguir uma visão política sobre a 

ditadura? 

É... mas ele mais pelo jeito dele, né, do temperamento dele. Ele se preservava mais. A 

impressão que ele passava que depois a gente confirmou isso aí, que não era, né, ele tava ali 

muito mais pelo dever do que pelo prazer. Quer dizer, não era da característica dele estar 

sobre os holofotes, ele era mais retraído, embora tivesse uma imagem é... digamos assim, 

“mais assustadora” pelo jeitão dele, pela formação dele. Sei lá, ele acabou sendo, assim, uma 

espécie do mensageiro da transição. Apesar dessa reserva dele, né, ele passou essa ideia de 

que a noite tava terminando, nós já estávamos chegando na madrugada política pra depois 

chegar na alvorada que veio com o Figueiredo que promoveu o processo geral de abertura que 

encerrou o ciclo militar. 

 

João Figueiredo 

A produção de programas da rádio mudou neste período? Teve censura? 

A gente sentiu, porque era outra forma de governo, apesar de algumas expressões dele, o 

jeitão também dele, cada um, enfim, tem seu o jeito, né. E com o Figueiredo, a história de 

andar com o relho na mão, como se fosse assim uma questão pra se resolver do ponto de vista 

pessoal, contra roubos assim, né, com essa também característica dele, já foi um período 

muito, muito diferente. Houve uma época, que isso aí eu acompanhei, e acho que já com o 

Controle Geral, como eu te disse, a minha memória, principalmente pra números, eu guardo 

muito pouco, né, eu tenho mais quando têm essas referências, o período que eu servi e copa 

do mundo, essas coisas assim. Mas o Figueiredo, ele vem como presidente num ato aqui em 

São Sepé e... o prefeito da época, era o João Luiz que depois veio pro PDT, mas na época não 

era PDT, né, e também não era PTB, não sei só era Arena e MBD ou se já havia... 

B- Não, ali já havia. 

Isto. Em que nós conseguimos entrevistar o Figueiredo. A Sandra de Deus que durante muito 

tempo produziu o Controle Geral, né, que pra mim um dos maiores nomes no jornalismo, 

tanto que de repórter da... Na época, ela trabalhava comigo num retorno que eu tive na 

Santamariense, sempre produzindo o Controle Geral. Ela saiu de repórter do Controle Geral 
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pra ser chefe de reportagem da Gaúcha em Porto Alegre e dalí ela fez concurso e passou na 

UFRGS, é professora titular da UFRGS e já, há duas gestões, é pró-reitora de extensão da 

UFRGS. Uma jornalista das mais competentes e a Sandra, ela produzia e era também repórter 

do Controle Geral e com a intervenção do João Luiz, que era prefeito em São Sepé, mas de 

um partido de oposição ao Figueiredo, nós conseguimos. Ela foi lá e entrevistou o Figueiredo. 

Bah, isso aí foi um grande feito. Presidente da república, militar, nesse ciclo de governos 

militares, conversando sobre assuntos. Claro que se podia perguntar, pelo menos se podia 

perguntar, mas tinha assuntos que não era de boa norma indagar, mas se conseguiu com ele. 

Então foi, também é um outro momento que assim agora me veio, não tinha nem pensado isso 

antes, mas foi uma experiência que a gente viveu. “Vamos a São Sepé, vamos lá. Vamos fazer 

o acompanhamento, se der a gente chega perto dele” e tanto se chegou perto que até se 

entrevistou o presidente da época. 

Existiu alguma “lista” de temas que não era permitido falar nos programas? Como era? 

De tema, assim, eu não lembro. Tema, eu não lembro, mas nós já estávamos mais perto dessa 

normalidade até porque com essa abertura que ele promoveu foi possível, e essa cobertura eu 

fiz, né, do retorno do Brizola, por exemplo, ao Brasil. Bom, os nomes políticos como Brizola, 

Jango e outros que foram pro exílio, nós não podia pronunciar mesmo que fosse uma 

informação... digamos assim, uma informação, ruim não é o termo, mas que não fosse uma 

coisa que passasse a ideia de que a gente queria fazer uma promoção daquilo, aproveitar o 

espaço pra divulgar o nome, né. Não. Qualquer tipo de informação, esses nomes eram 

proibidos. Assim como se tinha aqueles nomes na música que não se podia tocar durante 

algum tempo, alguns nomes de vida política e da vida pública não se podia sequer citar, fazer 

qualquer citação. Tivesse qualquer coisa envolvendo Brizola, Jango, máximo que poderia 

dizer era o „ex governador do Rio Grande‟ o „ex presidente da república‟ e só, né. Então nesse 

período, inclusive foi quando os políticos começaram a voltar, Miguel Arraes, Brizola e 

outros que estavam no exílio. Na volta do Brizola ao Brasil, aí eu fui diretamente, fiz toda a 

cobertura da chegada dele, desde a chegada lá na fazenda e coisa e tal. Claro que não ao vivo, 

porque os instrumentos eram muito diferentes dos de hoje. Pra se fazer uma transmissão ao 

vivo era muito mais complicado. Hoje com celular qualquer ferramenta dessas transmite em 

qualquer lugar. Mas eu fiz toda essa cobertura da chegada do Brizola em São Borja. A rádio 

Imembuí na época transmitiu o primeiro comício do Brizola em São Borja também e foi um 

grande feito, porque, bom, nós estávamos no processo de abertura, mas ainda na vigência do 

regime militar. Tanto que depois disso veio outros movimentos „Diretas Já‟ e outras coisas 

por conta desse processo, desta caminhada da retomada da democracia. E ainda assim se fazia 

aquilo com algum risco, algumas pessoas ainda tinham algum temor, mas a rádio Imembuí fez 

isso, transmitir todo o comício do Brizola de lá, né, e aí direto pra ir naquele sistema antigo, 

que se usou muito tempo, que era o da linha telefônica, né, o pedido de linha telefônica. Antes 

disso, acompanhei a primeira entrevista coletiva que ele deu pra imprensa nacional e 

internaciona, também lá em São Borja por onde ele veio. Então aí já era uma situação 

completamente diferente, nós estávamos vivendo um outro mundo, um outro país e um outro 

momento do jornalismo brasileiro. 

O governo de João Figueiredo fez uso da imprensa (rádio Imembuí) para conseguir uma 

visão política sobre a ditadura? 

Não, é que isso veio ao natural, porque as rádios também queriam ter informações além 

daquelas tradicionais e isso só se conseguiu dos governos anteriores, e de novo volto, 

principalmente ao governo Médici, a gente só falava nele quando eles queriam, né. Não eram 

fonte normal de informação. Eles se transformavam fonte de informação quando queriam, 

pros seus comunicados, pra divulgar aquilo que queriam, construção da Itaipú que foi no 

governo Médici. É... início da construção da ponte rio Niterói que foi no governo Médici, 

então todas essas informações. Aquela hora que eu falei notícia ruim, eram favoráveis ou 
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desfavoráveis. Mesmo que fosse uma notícia desfavorável a Jango, a Brizola, aos exilados, 

não se podia tocar no nome deles. Então, assim ó, claro que o governo, essas informações 

favoráveis, eles tinham interesse e aí até facilitava, então foi um processo lento. E a gente 

queria muito ter de novo o governo como fonte de informação. Aí no governo Figueiredo, ele 

foi abrindo. Os seus porta vozes de cada governo tinha também um perfil adequado à linha do 

presidente. Aí, a abertura foi vindo ao natural. Claro que se teve muito mais informações na 

sequência do governo Geisel, menos pela característica dele, e no governo Figueiredo muito 

mais, foi um governo bem mais aberto em todos os sentidos. 

Sabe-se que o governo de João Figueiredo foi marcado pela crise econômica. Como essa 

questão era abordada na rádio Imembuí para a população? 

Com reservas. Mesmo nesse período de abertura, tudo com muita reserva, é claro. Não podia 

passar pro ouvinte esta ideia de que... né. Nós vínhamos com um crescimento artificial, essa é 

a verdade. Nós só tivemos um crescimento artificial, não era correspondente a realidade. E é 

evidente que isso um dia ou noutro iria também recuar. E muito da abertura aconteceu 

também por isso. E mesmo hoje quando as pessoas pedem a volta dos militares ao governo, o 

entendimento que se tem é que os militares deram uma contribuição positiva naquele período 

nesse aspecto e dentro desta visão, mas a um preço muito caro pra economia. Eles sabiam que 

estava na hora deles encerrarem o ciclo, porque não teria mais como continuar governando o 

país daquele jeito. Como hoje, acredito eu, que tenha o entendimento de que eles não tem 

como voltar ao comando do país, porque não tem como resolver a crise econômica. 

 

 

 

Rádio 

A rádio ou algum funcionário da emissora, no período do regime, sofreu algum tipo de 

ataque verbal ou físico dos militares? 

É... físico, não. Eu guardo muito essa figura do Arnaldo, porque ele era uma figura muito 

combativa, ele marcou época em que atuou na imprensa de Santa Maria. Ele sempre era muito 

visado, era muito visado. O Arnaldo com muita frequência estava dando depoimento na 

Polícia Federal, ameaço de prisão disso, daquilo. 

A apuração das notícias teve dificuldades em algum período? 

Sabe que assim ó, a gente no noticiário local ficou mais restrito as notícias sociais. Era quase 

um jornalismo social, entende? Coisas do... não é da futilidade, mas da vida social, 

empreendimentos, não se questionava nada com medo que isso pudesse causar algum 

problema. Mas tem uma outra questão também que entra no contexto da própria condição 

técnica das emissoras, porque, não sei se o Schmidtão te falou isso aí, como é que a gente 

fazia? Nós tínhamos duas, algumas fontes de informação. Nós tínhamos ainda o telégrafo, 

cada rádio tinha pelo menos um ou dois funcionários que sabiam lidar com... essas 

informações que vinham por telegrafia. Cada redação, na Santamariense onde eu trabalhei, 

depois na Imembuí também tinha funcionário pago pela rádio que pegava notícia pelo 

telégrafo e as fontes já eram nacionais e internacionais. Então ali já havia uma certa segurança 

pras emissoras locais, porque eram reprodutoras de informações que vinham de fora, mesmo 

assim tinha que ter um cuidado, porque alguma coisa podia passar numa empresa de 

comunicação, né, e aqui não podia passar. Mas a principal fonte de informação que a gente 

tinha, de coleta de informação, era pelas rádios de fora. No tempo em que a gente, por 

exemplo, ouvia o noticiário da Guaíba ou da Gaúcha, gravava, né, e o Paulo Corrêa fazia 

muito isso, pena que ele não pudesse ter dado depoimento pra ti, era daqueles que gravava o 

noticiário, por isso que normalmente os noticiários das emissoras do interior eram, pelo 

menos, meia hora depois dos noticiários das emissoras de Porto Alegre pra que se tivesse um 

tempo de fazer a gravação do noticiário, botar os fonezinhos, ir pra máquina de escrever 
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tradicional e ali copiar o noticiário, né. Claro, com diferença que se colocava informações 

locais que eram do nosso interesse e não era do interesse deles. Como hoje, só que hoje o 

acesso é universal pela internet. Então as grandes fontes de informação, Fran Press, UTI, 

essas coisas todas que funcionavam na época que a notícia vem do Fran Press, vem da... sei lá 

da onde. E hoje tu tem aqui na internet. A mesma informação que tá chegando agora aqui na 

redação da Gaúcha, da Guaíba, da Band, da Jovem Pan, tá chegando aqui no meu, no teu 

computador ou no smartphone, qualquer lugar. Então hoje universalizou e democratizou o 

acesso à informação, mas também naquela época, de certa forma, fazia essa diferença por 

isso, né. Quer dizer, o nosso noticiário, ele era 90%, noticiário tinha saído um pouquinho 

antes ou na Guaíba ou na Gaúcha, onde eram nossas fontes com as informações locais dentro 

também desse cuidado. Então isso aí dava uma certa segurança, mas mesmo assim, muitas 

vezes se questionava. Por exemplo, o processo da morte do Vladimir Herzog. Claro que desde 

o início se levantou denúncias, se levantou suspeitas e depois denúncias é porque sabiam o 

que tinha acontecido com ele, não tinha se suicidado, ele tinha sido assassinado. Bom, mas 

isso aí veio de São Paulo pra cá, mas tudo bem, isso é uma questão deles lá, nós aqui não 

podemos reproduzir essa informação, a rádio não vai correr esse risco. Então era assim, nesse 

ambiente, nesse cenário que a gente virava malabaristas do jornalismo. 

B- E havia visitas da polícia lá pra revistar o ambiente? 

Sim, frequentes. Ah, claro, é bom tu teres levantado isso aí, porque esses agentes da Polícia 

Federal. Era até comum o trânsito deles pela rádio. 

B- Isso em todas as rádios? 

Em todas. Isso era uma prática comum em todas as rádios. Teve pessoas, assim, que até 

fizeram relações com profissionais da imprensa em função desta visita e isso aí depende do 

temperamento de cada um. Alguns eram inacessíveis: “Bom, chegou aí o fulano”, então tem 

que ter um cuidado especial, comportamento especial até no que se vai falar, até no que se vai 

fazer, porque muitas vezes eram pra fazer fiscalização do conteúdo que ia pro ar e outras 

vezes pra... também soldar o ambiente, pra ver se o ambiente era assim, digamos, confiável 

aos governos da época ou se ali podia ser uma... uma célula de algum mecanismo, e de 

formação política, contestação política. O que era muito comum, houve muito isso na 

imprensa, na grande imprensa, não aqui, aqui também aconteceu em menor escala. As pessoas 

daqui foram presas, Freire Junior, já falecido, que eu me lembro também. E nesse caso... 

B- Freire? 

Freire Junior, se quiseres ir atrás dessa informação, ele teve um período também, não sei por 

quanto tempo, né, pelo menos detido pra prestar informações. Então, os veículos de 

comunicação, os meios de comunicação, os meios artísticos eram muito, muito visados e 

esses agentes também cumpriam esse papel e circulavam nos nossos ambientes. 

As lutas democráticas, protestos, eram veiculadas pela rádio? 

Não se falava.  

B- Não se abordava esse assunto? 

Não. Toda essa abordagem começou a ser feita a partir desse processo de abertura, uma 

espécie assim de sinalização. Isso aí foi um aprendizado de parte a parte. Os militares 

sentiram que o período de... comando tava terminando e era preciso a flexibilizar, aí se foi, 

também, testando até onde a gente pode ir, até que se restabeleceu. 

B- O senhor lembra em que período que se restabeleceu quando podia abordar esse assunto? 

A minha lembrança me remete sempre pro governo Figueiredo que foi o governo da abertura, 

o governo da abertura. Até ali era os cuidados eram praticamente os mesmos, muito rigor, 

muito cuidado com o que se fizesse, principalmente com o que se dissesse. 

Como os programas eram pensados para não se falar sobre o governo? 

B- Então os programas, eles eram pensados pra tentar fugir do assunto do governo de 

qualquer forma? 
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Ah, sim, claro. 

 

 

 

Perguntas pessoais 

Você soube sobre o desaparecimento de alguém na época? 

Desaparecimento, desaparecimento, não. Aquilo que eu já tinha comentado contigo, né, 

pessoas que acabavam é... sendo presas, né, indo pra Polícia Federal e indo pras unidades do 

exército, mas, assim, que tenha desparecido não tenho lembrança. Ocorreu muito isso aí, esses 

tipos de intervenção, né, alguns ficavam mais tempo preso, outras eram interrogadas e 

liberadas, porque funcionava muito como uma pressão, né, era uma pressão pra dizer assim ó, 

é... pra saber quem é que manda, quem é que estava mandando, né. Então funcionava muito 

por isso. Era mais uma espécie, assim, de terror, porque isso se disciminava, né. “Olha, fulano 

falou isso e acabou tendo que dar explicações, foi na Polícia Federal ou foi recolhido, essas 

coisas assim. 

Você já se sentiu na situação de querer noticiar algo e não poder? 

Olha, vontade a gente tinha, né, porque o noticiário era farto, mas a gente tinha uma limitação 

enorme, né. Não me lembro de nenhum fato, assim, específico, né. Isso aconteceu, gostaria de 

noticiar, mas não posso, mas essas consultas a gente fazia toda hora, trocava ideias, 

perguntava pros chefes, discutia entre a gente, questionava a própria... consciência. A gente se 

questionava pra saber o que devia ou não devia dizer, o que podia e o que não podia fazer. 

Inclusive, brincadeiras a gente tinha que ter cuidado pra não fazer alguma brincadeira que 

pudesse ser considerada ofensiva ou perigosa. Então era um período, assim, de muito, de 

muito cuidado. 

Quando chegava em casa, você conversava com a família sobre novos acontecimentos no 

período da ditadura em que não pudesse ser falado na rádio?  

Ah, claro. Isso é comum, né, a gente faz isso até hoje em função daquele que faz, em função 

daquilo que dizem. Esse regime muito mais, né. 

Como era? Lembra de algum exemplo? 

Não lembro, Bruna. Não lembro. 

Já desabafou com a sua família sobre algo que lhe foi imposto, no período do regime, 

mas que não concordava? 

Não. Não me lembro de ter acontecido isso, né. A gente resolvia lá mesmo, nossa relação 

sempre foi boa, né, então o que a gente tinha que conversar, conversava por lá mesmo. Não 

me lembro de ter chegado em casa e feito esse tipo, assim, de desabafo, né, de comentário. 

Como você se sente por ter vivido essa época? 

Ah, eu me sinto... assim ó... me sinto fortalecido na minha ação profissional, né, e pelo o que 

eu fiz com a consciência que a gente podia fazer, né e... pela também consciência que isso 

mais uma vez nos deu do enorme papel da imprensa. E aí não foi só no regime, aí é no dia a 

dia. A gente vai aprendendo no dia a dia. Por exemplo, a divulgar aquilo que a gente recolha 

de uma fonte que a gente chama de fidedigna, né, de uma fonte que seja... que seja séria, né, e 

das muitas informações que recebe. Então no dia a dia isso faz parte do nosso trabalho. A 

gente recebe muitas informações e muitas vezes as pessoas querem transferir pra gente um 

desabafo seu. Quando se critica um órgão público, por exemplo, eu preciso fazer uma 

verificação, né, do conteúdo. Até na importância daquela informação, porque as vezes é uma 

questão pessoal, política, partidária, ideológica que as pessoas querem é... acabar registrando 

contra um desafeto ou contra um adversário político ou coisa e tal. E a imprensa muitas vezes 

acaba servindo a isso e eu acho que o nosso papel é fazer sempre uma, uma verificação. 

Primeiro lugar daquilo que é interesse público, né, e em segundo lugar daquilo que é 

verdadeiro. E a gente tem muitas formas de checar informação. Indo no outro lado, analisando 
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conteúdo dessas informações. Nesse sentido, realmente a gente aprende muito, né, e nesse 

período, muito mais, porque a gente viveu numa situação muito limitada, num espaço muito 

limitado, né. E aí, como eu tava te dizendo, nos dá a consciência do papel da imprensa, 

porque é também é preciso entender que esse momento, a ditadura militar, ela aconteceu, 

porque não foi um movimento só dos militares, foi um movimento também teve a 

participação da sociedade civil, vários setores se organizaram, se mobilizaram, foram pras 

ruas usando o nome de Deus, o nome da... liberdade, em nome da liberdade, essas coisas 

todas. E a imprensa cumpriu, na época, um papel muito importante também pra criar esse 

ânimo, esse clima na sociedade, como hoje, né. Então, os editoriais, muitos deles, eram 

abertamente contra o regime que estava vigorando que era o regime do presidente João 

Goulart. O próprio dia da deflagração do golpe, né, um importante jornal do centro do país fez 

um editorial dizendo que tinha passado dos limites o tempo pra esse governo. E aí atribuindo 

ao governo uma série de acusações e aí depende da visão ideológica, política, social da 

história de cada um pra compreender que muitas coisas foram criadas. A grande ameaça é que 

o Brasil se transformaria numa nova, numa nova Rússia. O regime seria comunista sobretudo 

quando o Jango anunciou as reformas de base, né, que eram reformas com uma certa 

semelhança com o que está acontecendo hoje só que em favor do trabalhador, em favor 

daqueles que podiam menos. E aí, também, claro, aí tem um pouco da minha visão, né, 

política e social. Que hoje as reformas são em favor dos que podem mais, né, em favor dos... 

O Jango defendia a nacionalização dos bancos estrangeiros. Imagina. Com todo o dinheiro 

que isso circula, com todo o poder que eles têm acabaram sendo patrocinadas campanhas em 

muitas entidades nos órgãos de imprensa pra desencadear um ataque permanente ao governo 

da época, né. Então tudo isso foi criando esse sentimento para que os militares chegassem 

com esse discurso da retomada da nacionalidade, dos investimentos. Na verdade, a gente sabe 

que foram a custa de dinheiro que veio do exterior, do endividamento externo e, por isso, 

aquilo que nós falamos na outra parte da entrevista que foi o milagre brasileiro. Não houve 

milagre, né. Houve um apoio de fora de quem também tinha interesses em relação ao Brasil e 

nisso tudo eu sempre preciso considerar a influência dos que tem mais, dos que podem mais e 

querem manter seu status e ampliar, tanto que houve nesse período uma grande concentração 

de renda em alguns setores e uma distribuição é... desparelha mesmo desses recursos que 

estavam vindo de fora do Brasil. Então, por isso essa ideia do milagre brasileiro, dessa visão, 

desse conceito que se formou e que as coisas agora iam se encaminhar bem. O que resultou 

foi o aumento do endividamento externo, né, mas isso é um pouco de opinião em cima de 

quem viveu isso, esses dois momentos. Eu não vou dizer que não teve coisas positivas, tudo 

tem. Coisas positivas e coisas negativas, né, mas sempre há e esse é o grande papel da 

imprensa verdadeiramente livre. Onde é que está a imprensa livre? Não é fácil identificar a 

apontar, né. “Eu sou livre”. Também não tem quem trabalhe sem nenhuma pressão. Agora 

tem impressões que se podem aceitar em função da, é... isso vai representar para a sociedade e 

daquilo que é notoriamente uma indução a uma opinião que muitas vezes é patrocinada. 

Então, de novo, o importante papel da imprensa. Saber a sua força, o tamanho da sua força. 

Só que, na verdade, e principalmente na grande mídia, eles sabem do tamanho deles e quem 

patrocina sabe também. Então a gente tem que ter sempre um cuidado em fazer uma releitura, 

uma análise daquilo que lê, daquilo que ouve, daquilo que escreve. Daquilo que ouve, daquilo 

que escuta, daquilo que assiste pra não tomar todas essas informações como verdade 

verdadeira. Acontece. É o papel do ouvinte, do telespectador, do leitor, enfim, do cidadão. 

Não se deixar conduzir ou induzir apenas por isso. A imprensa é realmente muito forte em 

todas as transformações sociais e nesse movimento também vai ter sempre o papel 

extremamente importante, positiva. 

 


