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Domingos Meirelles está de 
bem com a vida. Recém-elei-
to presidente da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) após 
uma disputa judicial que durou 
quase dois anos, o jornalista quer 
agora revitalizar a entidade, com-
balida tanto animicamente como 
financeiramente. “A gente preten-
de fazer com que a ABI se reen-
contre consigo mesma e passe a 
ocupar o lugar que ela sempre teve 
na discussão das grandes questões 
nacionais”, disse.

Nascido no Rio de Janeiro em 
maio de 1940, o repórter já venceu 
dois Prêmios Esso, dois Jabuti, o 
Prêmio Rei da Espanha 1992, dois 
Vladimir Herzog, o Prêmio Líbero 
Badaró, entre outros. Meirelles tem 
passagens pelas maiores redações de São Paulo 
(SP) e do Rio de Janeiro (RJ), além de ter escrito 
dois livros sobre a história do Brasil.

“Até hoje eu não sei como a chapa Vladimir 
Herzog ganhou a eleição, porque enfrentamos 
três sindicatos e três partidos políticos”, comen-
tou, sobre ações da chapa Prudente de Morais. 
“Nos vimos no meio de um fogo cruzado que 
foi o trabalho dessa jagunçada na internet. Eles 
utilizaram a internet para cometer tocaias.”

Boa parte dos problemas finan-
ceiros da instituição reside na cas-
sação do título de entidade filan-
trópica que a ABI perdeu durante o 
governo Fernando Henrique. Depois 
disso, as dívidas cresceram de tal 
forma que acarretaram na perda de 
visibilidade da casa, o que Meirelles 
deseja reparar. “A ABI é uma enti-
dade sem fins lucrativos, que presta 
serviços à sociedade e tem um papel 
importante na história recente.” 

Contratado da Rede Record desde 
fevereiro deste ano, o jornalista exal-
ta o atual momento do jornalismo na 
emissora paulista. “Qual é o grande 
diferencial da Record em relação às 
outras emissoras? A Record se preo- 
cupa com o cidadão comum, com o 
sofrimento do outro. Ela tem essa 

coisa de conversar com o telespectador”, afirma.
Ele também comentou os valores que re-

gem o seu programa, o “Repórter Record”. “A 
imprensa, de um modo geral, perdeu as refe-
rências. Isso vale tanto para o impresso quanto 
para a televisão. Os jornais deixaram de inves-
tir em grandes matérias na mídia impressa. Eles 
acham que o leitor não gosta muito de textos 
longos. Isso é um equívoco”. Veja mais na en-
trevista a seguir e no conteúdo extra.

e n t r e v i s t a
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e n t r e v i s t a

IMPRENSA ±  A ABI está Insolvente?
Domingos Meirelles - A ABI é uma instituição 
com mais de 100 anos, e ao longo da sua vida ela 
atravessou momentos de turbulência e momen-
tos de “mar de almirante”, digamos assim. En-
tão, hoje, ela está tentando se reconciliar com o 
seu passado e com sua história. Essa é a proposta 
da chapa Vladimir Herzog e por isso nós ven-
cemos as eleições. A gente tinha uma proposta 
clara para dar um novo rumo à entidade. 

QuAIs serIAm esses rumos? 
Um dos principais objetivos nossos é resgatar a 
visibilidade, a credibilidade e o espaço político 
que ela já teve um dia, mas perdeu ao longo dos 
anos. Então, a gente pretende fazer com que a 
ABI se reencontre consigo mesma e passe a ocu-
par o lugar que ela sempre teve na discussão das 
grandes questões nacionais. Estamos pensando 
em criar um fórum permanente de políticas pú-
blicas, onde a gente pode discutir as questões de 
interesse da sociedade brasileira. Desse fórum 
vão participar a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), o Clube de Engenharia, o Institu-
to de Arquitetos do Brasil (IAB). Vamos tentar 
restabelecer parcerias que, em um determinado 
momento lá atrás, se perderam.

esse momento não terIA AcontecIdo QuAndo A 
ABI perdeu o título de entIdAde fIlAntrópIcA?
É, essa foi uma questão complicada. Na ver-
dade, quem nos deu esse título foi o presi-

dente Venceslau Brás, em 1917. Se era um 
decreto presidencial, acho que ele não podia 
ter sido retirado da forma como foi. À épo-
ca, acho que o presidente era o Barbosa Lima 
Sobrinho. Ele se recusou a voltar a contribuir 
porque a gente tinha essa isenção, e isso virou 
um imbróglio político e tributário. Nós esta-
mos discutindo na Justiça esse débito. Além 
disso, o [José] Sarney, quando foi presidente 
do Senado, fez aprovar um projeto de lei que 
anistiava a ABI, a Santa Casa de Misericórdia, 
o Instituto Histórico Geográfico e a Academia 
Brasileira de Letras de qualquer tipo de tribu-
to. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado, 
passou pela Câmara e agora está na Comissão 
de Economia e Finanças.
 
como está A sItuAção fInAnceIrA dA entIdAde?
Bom, a gente está com problemas por causa de 
uma dívida monumental, que vem desde que foi 
cassado o título de entidade pública e os presi-
dentes se recusaram a recolher os tributos. O 
que a gente fez há um tempo? Não eu, mas o 
presidente anterior [Maurício Azêdo], de quem 
eu era diretor financeiro: a gente começou a pa-
gar para que essa dívida não ficasse uma coisa 
absurdamente grande. A gente paga normal-
mente. Estamos discutindo a dívida acumulada. 
Nos últimos quatro anos não tivemos nenhum 
débito tributário novo. 

em QuAnto está essA dívIdA?
Eu não tenho o valor corrigido ainda.

um dos 

prIncIpAIs 

oBjetIvos 

nossos é 

resgAtAr A 

vIsIBIlIdAde, A 

credIBIlIdAde 

e o espAço 

polítIco Que  

elA já

teve um dIA
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os veículos 

de imprensa 

precisam mais 

da aBi do que 

a aBi deles, 

porque eles 

estão sempre 

pedindo a nossa 

intervenção

seria na casa de r$ 4 milhões como já foi di-
vulgado?
Gostaria que fosse isso.

que tipo de despesas a associação tem men-
salmente?
Ela é uma instituição centenária, que ocupa um 
prédio de 14 pavimentos,  um prédio tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan) como um marco da arquite-
tura moderna brasileira. É um projeto dos irmãos 
Marcelo e Milton Roberto e tem um elemento 
arquitetônico chamado brise-solaire, que foi in-
ventado pelo arquiteto francês Le Corbusier. 
Pelo fato de a ABI incorporar esse elemento do 
solaire, que são as réguas à frente do prédio que 
regulam a entrada da luz, dia sim, dia não, vêm 
estudantes de arquitetura da França, da Inglater-
ra, do Japão, dos Estados Unidos, da Argentina, 
para visitar e fotografar a sede. E a ABI carrega 
também esse peso. Ela tem de preservar esse pa-
trimônio. Além de ser uma associação, ela tam-
bém é uma administradora de imóveis, porque 
aluga uma parte desses pavimentos. 

na campanha, o senhor disse que iria revitali-
zar o prédio, mas memBros da outra chapa afir-
mavam que o oBjetivo seria vender o local.
Até hoje eu não sei como a gente ganhou a elei-
ção, porque enfrentamos três sindicatos e três 
partidos políticos. Aí nos vimos no meio de um 
fogo cruzado que foi o trabalho dessa jagunçada 
na internet. Eles utilizaram a internet para co-
meter tocaias. Da nossa parte, não houve isso. 
Fomos extremamente respeitosos.

quais são os gargalos que impedem que a dívi-
da seja sanada?
É a Receita Federal. Eu falei com o ex-presidente da 
Academia Cícero Sandroni sobre quando a gente 
poderia ir a Brasília para conversar com o pessoal 
lá da Câmara. Disse a ele para esperarmos passar o 
segundo turno da eleição. Aí a gente vai com o pes-
soal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) e da Santa Casa de Misericórdia.

o senhor vai descentralizar a entidade? 
A minha ideia é de democratizar a instituição, 
e isso começou no processo eleitoral. Não tinha 
sentido uma entidade nacional como a ABI fa-
zer só eleições no Rio de Janeiro. Isso sempre foi 
assim. Então, quem escolhe o comando da casa 
são os sócios do Rio. É como se tratassem os 

jornalistas de fora da cidade como profissionais 
de segunda classe. A gente fez uma proposta de 
votação eletrônica – pelo 0800 – ou votando 
nas representações que temos pelo país – sendo 
a mais expressiva a de São Paulo. A outra cha-
pa entrou na Justiça dizendo que isso não tinha 
sentido, que a tradição diz que o comando deve 
ser eleito pelos sócios do Rio. 

e o que aconteceu?
Contestamos essa posição em juízo, dizendo que 
isso violava o princípio da isonomia associativa 
que é previsto pelo Código Civil. Os sócios têm 
os mesmos direitos e deveres. O fato de o cara 
morar no Acre não pode impedi-lo de votar. O 
voto eletrônico seria para corrigir isso. Mas aí 
eles disseram que estávamos dando um golpe. O 
que é uma grande idiotice. Mas no final, na au-
diência de conciliação, a juíza reconheceu a legi-
timidade do nosso pleito e adiou para o ano que 
vem o voto eletrônico. Só algumas representa-
ções estavam meio esvaziadas do ponto de vista 
de comando. O mais interessante foi que a gente 
ganhou no Rio, para mostrar a eles que não que-
ríamos dar uma rasteira em ninguém.

como a aBi se relaciona com as direções das 
grandes empresas de comunicação? 
A relação é boa. A gente critica quando tem de 
criticar. Na verdade, os veículos de imprensa 
precisam mais da ABI do que a ABI deles, porque 
eles estão sempre pedindo a nossa intervenção 
quando têm algum problema na Justiça, numa 
intervenção do governo. Então, eles pedem que 
a gente se manifeste. É para isso que a ABI tam-
bém serve. Ela é uma instituição que defende a 
liberdade de imprensa em todos os níveis. 

qual vai ser a atuação de vocês em relação a 
assuntos como a oBrigatoriedade do diploma 
e piso unificado?
Nós sempre fomos a favor do diploma, essa 
é uma posição que já está definida. Porque a 
gente entende que o diploma qualifica mais o 
profissional. Nós achamos também que o jo-
vem que passou pela vida universitária precisa 
ser qualificado. Acho que os cursos de comu-
nicação não dão a ele o nível de preparo e qua-
lificação que a gente gostaria que ele tivesse. 
Vamos criar cursos livres com profissionais 
mais experientes. Vamos ter técnicas de re-
portagem, estrutura narrativa, como se apura 
uma matéria, como se edita um texto. 
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história. Hoje, você está diante de uma nova rea- 
lidade com esses conflitos de rua, onde os fotó-
grafos e os cinegrafistas são alvos preferenciais 
da polícia. É só sentar e conversar. Eu tenho um 
bom relacionamento com o governador do Rio e 
excelente com o Geraldo Alckmin, por exemplo.

Então ExistE um canal para mElhorar Essa 
rElação?
Sim. A gente vai tentar reaproximar. Se você 
visse a quantidade de compromissos que tenho 
até o final do ano constataria que é enlouque-
cedor. Outra coisa: existem dezenas de proces-
sos de assassinatos de jornalistas. Estão todos aí 
meio perdidos no tempo e ninguém mais se lem-
bra. A gente precisa ver por que esses inquéritos 
não foram resolvidos, por que as apurações não 
tiveram um desfecho.

uma promEssa dE campanha foi o fortalEci-
mEnto dos jornais rEgionais E os casos dE 
truculência no intErior são comuns. 
Nesse caso, estamos indo um pouco mais além. Te-
mos um programa específico para a revitalização da 
imprensa no interior. Como vai funcionar? Eu pedi 
ao pessoal de São Paulo para juntar a relação de pe-
quenos e médios jornais do estado. Vamos mandar 
para eles uma correspondência nos apresentando e 
mostrar um plano para desenvolver um novo pro-
jeto gráfico e editorial sem cobrarmos nada. 

E dEpois?
Cada editor vai nos enviar um jornal e a gente vai 
avaliar um a um e criar uma nova identidade grá-
fica e editorial. Um diretor, sócio ou conselheiro 
vai acompanhar esse projeto até sua implantação 
na cidade. Isso ninguém pensou. Nem o governo 
federal, que tanto fala em democratizar a mídia. 
O primeiro passo é fortalecer do ponto de vista 
profissional esses jornais. 

EssEs cursos tEriam o objEtivo dE atrair os 
jovEns para a associação?
Sim, precisamos renovar o quadro social. A mé-
dia de idade dos sócios está acima dos 50 anos. 
Temos associados jovens, mas o grosso do con-
tingente está acima de 50. 

É possívEl modErnizar a missão da abi?
Claro, precisamos de sangue novo. Criamos um 
programa chamado “ABI vai à escola”, que é pare-
cido com o curso que a OAB promove nos cursos 
de Direito. Vamos fazer parcerias com as escolas 
de comunicação pelo país, trocar ideias e tentar 
oferecer o tipo de experiência que nós temos, que 
é maior do que aquele que existe no ambiente 
acadêmico. Até porque 90% dos professores não 
exerceram a profissão. Dentro da ABI existe uma 
mão de obra extremamente qualificada.

como a EntidadE tEm prEstado assistência ao 
associado E sua família?
De certa forma, a entidade não cumpriu isso por 
problemas de ordem financeira. Uma das nossas 
primeiras iniciativas é recuperar o ambulató-
rio, que já teve 26 médicos. Hoje, tem sete. Por 
que eu digo isso? Porque quando um jornalista 
se aposenta, ele perde tudo. Ele perde o salário, 
perde o vale-transporte, o vale-alimentação, o 
plano de saúde e vai viver com o salário de fome 
da Previdência Social. Isso é um insulto.

como a abi podE atuar pEla sEgurança dos 
jornalistas?
O que a gente pretende fazer é se reunir com se-
cretários de Segurança, com governadores e dis-
cutir isso. Também faz parte do nosso plano de 
ação. É dizer: “Olha, nós chegamos e vamos apre-
sentar nossas credenciais”. Isso antigamente não 
existia. A ABI teve um momento extremamente 
importante durante a ditadura, mas isso é outra 

a abi tEvE 

um momEnto 

ExtrEmamEntE 

importantE 

durantE a 

ditadura, mas 

isso É outra 

história. hojE, 

você Está 

diantE dE uma 

nova rEalidadE
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