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1. Introdução 
  

Fundado em 1951 no Rio de Janeiro (RJ), por Samuel Wainer, o jornal Última Hora 

teve como propósito no seu início defender o governo de Getúlio Vargas, o que era uma 

contraposição ao que os outros jornais e o resto da imprensa estava fazendo naquela 

época, principalmente o jornal Tribuna da Imprensa, fundada por Carlos Lacerda, claro 

opositor de Vargas. 

Em Curitiba, o jornal circulou entre 1959 e 1964 e segundo Cícero Cattani, um 

dos jornalistas ouvidos neste projeto, sua popularidade foi indiscutível, tanto na capital 

quanto nas outras sucursais espalhadas pelo Estado do Paraná. Durante o mandato de João 

Goulart, o movimento dos trabalhadores era muito forte e o desejo era ter um jornal que 

correspondesse a isso. “Eles queriam um veículo que fosse porta voz desse movimento 

[sindical]”, diz Cícero do Amaral Cattani, que também confirma o interesse do 

governante da época - Ney Braga - em estabelecer uma relação com a massa popular, de 

modo a acompanhar a movimentação do período.  

Segundo Luiz Geraldo Mazza, assim como outros jornais da época o Última Hora 

Curitiba tinha financiamento de estatais como Banco do Brasil e Copel. 

Além de ser um porta voz político o jornal trazia conteúdo que incorporava a 

classe trabalhadora nas próprias histórias, desde colunas, como a de Valmor Weiss, até 

concursos de misses de bairro promovidos pelo próprio jornal. 

Contudo Weiss era uma exceção, visto que não tinha a formação acadêmica para 

tal. O jornal Última Hora contava com “os melhores jornalistas da época”, segundo 

Valmor e Mazza. Entre eles estavam Medeiros Lima, Campos Elísios e Celina Luz. Além 

disso, os salários pagos aos repórteres e editores eram muito maiores que os pagos em 

outros veículos de informação. 

Para este trabalho foram ouvidos os jornalistas Luiz Geraldo Mazza (86 anos) e 

Walmor Weiss (80 anos), enquanto registros de áudio gravados foram utilizados para 

conhecimento das histórias de Cícero do Amaral Cattani (77 anos) e Milton Ivan Heller 

(falecido em 22 de março de 2016 aos 86 anos). Todos atuaram no Última Hora Curitiba 

entre 1959 (quando o veículo instalou-se em Curitiba) e maio de 1964 (quando parou de 

circular, logo após o Golpe civil-militar). 
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2. Revisão de Literatura 

  

O livro Minha Razão De Viver, ditado por Samuel Wainer, criador do Última 

Hora, e transcrito anos depois por sua filha, Pinky Wainer, conta a história de Samuel e 

do surgimento do jornal Última Hora. Além disso, traz detalhes e relatos de como o jornal 

foi montado e um pouco de como era seu funcionamento.  

Na obra fica clara a relação que o jornalista tinha com o Getúlio Vargas e também 

a forma como o jornal era atrelado ao seu governo. Samuel era visto como um empresário 

e tinha uma forte preocupação com a qualidade do UH e com as maneiras de fazer com 

que ele sobrevivesse. Algumas das grandes contribuições do jornal na imprensa da época 

foi com seu formato gráfico, de conteúdo e como era dirigida sua redação. A obra detalha 

que a relação com os repórteres no ambiente de trabalho do Última Hora era de 

proximidade com Samuel, dono do jornal, e que a forma como ele era graficamente 

montado e a preocupação com o conteúdo que seria divulgado eram uma revolução para 

o momento.  

Há também trabalhos científicos que abordam essa questão produzido em âmbito 

de Iniciação Científica. É o caso de Memória dos Jornalistas do Jornal Última Hora 

Curitiba, feito por Sarah Menezes em projeto concluído em 2016. Sua abordagem foi falar 

do Última Hora durante o período que antecedeu a ditadura militar, destacando a 

percepção de jornalistas do jornal sobre os últimos meses de existência da sucursal em 

Curitiba, e que se relacionavam com o golpe entre março e abril de 1964.  

O trabalho teve a percepção de que o Última Hora não era um veículo imparcial e 

possuiu um lado claramente declarado. Sua relação com o Sindicato dos Jornalistas e o 

esquerdismo presente na redação caracterizam o jornal. A história do veículo foi marcada 

por um movimento inverso ao da imprensa em geral desde o seu surgimento com apoio 

ao governo de Getúlio Vargas e depois ao João Goulart.  

Além disso, o projeto conclui que os jornalistas da redação do UH não esperam o 

golpe da forma como ocorreu. Os relatos dos jornalistas é de que achavam que a 

resistência aplicaria o golpe, não os militares.  

Outro projeto do mesmo gênero - O pré-golpe de 1964 na visão do jornal Última 

Hora de Curitiba-, produzido por Ana Paula dos Santos e Camila Oliveira, foi realizado 

a partir da análise das páginas do jornal entre janeiro e março de 1964, buscando 
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identificar o quanto matérias e colunas do veículo, naquele período, apontavam para o 

desfecho que se deu com o golpe civil-militar. 

O trabalho identificou que o jornal já havia percebido as pressões que o governo 

de João Goulart estava sofrendo por conta das reformas sociais realizadas no governo. A 

análise de editoriais e espaços opinativos demonstra que o UH era favorável às ações de 

Goulart e que alertava para as pressões da oposição política.  

Além disso, a posição contrária do político Carlos Lacerda e sugestão de que havia 

um lado golpista são pontos perceptíveis nas edições de março de 1964, de acordo com a 

análise do projeto. No mesmo período, o UH destacou o comício da Central do Brasil, no 

Rio, como fonte de apoio às reformas do governo de João Goulart.  

Há ainda o artigo desenvolvido por Fernando Marcelino Ferreira, publicado em 

junho de 2016 sobre a sucursal do Última Hora em Curitiba. O trabalho fala sobre o 

contexto histórico do surgimento do jornal, os jornalistas que passaram pela redação e da 

forma como o veículo trabalhava. O projeto cita o caráter popular da sucursal, com a 

coluna “Fala povo”, que abria espaço para opiniões do público, a tentativa de falar sobre 

assuntos que a mídia não tratava e promover discussões sobre setores e assuntos nem 

sempre debatidos. 

Além disso, a coluna “Luzes da Cidade” também aproximava o veículo ao seu 

leitor promovendo a escolha das Garota-luzes nos clubes de Curitiba. Assim como a 

coluna sindicalista de Peri de Almeida, que tinha viés popular.  

A diferença da pesquisa em andamento é a base de coleta de dados utilizada, que se 

propõe a ouvir jornalistas e funcionários para contar suas experiências vividas na redação 

ou coisas que vivenciaram por pertencerem ao UH. 

O livro “Valmor Weiss, o prisioneiro da cela 310”, de Milton Ivan Heller, ambos 

depoentes para este projeto, mostra a fundo como foi a prisão de Valmor Weiss. O livro 

explica o como foi a publicação da matéria que o fez ser preso, assim como a maneira 

que funcionava a redação em Curitiba. 

  

3. Objetivos 

  

Entender como surgiu e como era o funcionamento da redação do Última Hora 

em Curitiba, bem como suas relações políticas públicas e posicionamentos dos jornalistas 

que nele atuavam.  
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4. Metodologia 

  

Fez-se inicialmente o levantamento dos possíveis depoentes a disposição para a 

coleta de dados. O problema foi a distância no tempo sobre o objeto da pesquisa - o 

funcionamento da redação de UH Curitiba entre 1959 e 1964, remontando, portanto, há 

mais de 50 anos.  

Assim, eram depoentes que precisavam corresponder a um mínimo de condições 

que viabilizassem os respectivos registros das próprias memórias sobre o período, 

tocando em nomes, eventos conhecidos, relações de hierarquia interna e o funcionamento 

cotidiano da redação, além da inserção do jornal no contexto sócio econômico e 

fundamentalmente político da época.  

A partir dessa definição dos possíveis depoentes em condições de prestar 

esclarecimentos detalhados sobre o período, passou-se à etapa seguinte prevista no 

cronograma inicial, que foi a de organizar um questionário padrão, de modo a atingir 

objetivos específicos também previstos no projeto. O questionário foi formulado com 20 

perguntas abertas, de modo a abranger toda a pretensão qualitativa do projeto. 

A coleta dos depoimentos previstos para esta primeira metade do projeto e a 

correspondente análise se deu a partir de gravações em vídeo realizadas nas respectivas 

casas dos depoentes, de modo a tornar o depoimento um evento em espaço tranquilo, sem 

interferências e confortável ao depoente. Nos dois casos, eles estavam com sérias 

dificuldades de locomoção, embora plenamente capazes de conversar sobre o tema em 

questão. 

Já na segunda fase das entrevistas, mesmo com um pouco de dificuldade para 

locomoção dos entrevistados, fomos até seus locais de trabalho. 

Após a coleta, cruzou-se as informações apresentadas, tendo em vista que ambos 

trabalharam no mesmo período. Além de cruzar as informações, foi possível iniciar a 

análise sobre o exercício da profissão de jornalista na época e local, por pessoas de 

diferentes concepções tanto da profissão, quanto dos seus efetivos papéis dentro da 

redação da UH Curitiba. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Jornalismo Popular 

 A partir da análise dos trabalhos já publicados e dos livros tidos como referência, o 

posicionamento político e as relações com os governos ficou clara. A posição do jornal 

Última Hora Curitiba e sua forma de exercer a comunicação na mídia da época é 

perceptível a partir das conclusões e análises das edições do período do Golpe civil-militar 

e das falas dos jornalistas. 

Milton Ivan Heller, profissional àquela altura em que trabalhou no UH Curitiba, 

era um jornalista já com alguma experiência. Conta que a maioria dos jornalistas 

integrantes da redação do Última Hora Curitiba era composta, como ele, de gente de 

esquerda (comunistas, socialistas), que tinha no jornal um espaço para a atuação política 

e sindical, ainda que houvessem os acordos com o governo estadual. 

Cícero Cattani, que entrou no veículo ainda muito jovem, mas chegou a comandar 

a equipe, em substituição a Luiz Geraldo Mazza, concorda com essa definição, mas hoje, 

à distância, tem uma avaliação menos apaixonada da época, apontando a visão um tanto 

iludida daqueles jornalistas.  

            Os resultados obtidos foram que as informações dadas pelos dois jornalistas 

batiam, desde a concessão do imóvel, mezanino do Edifício ASA (na Praça Osório, no 

centro de Curitiba), como sendo uma manobra política do então governador Ney Braga, 

assim como o fato dos salários serem mais elevados do que nos outros jornais, pois 

levavam como parâmetro o piso salarial de São Paulo.  

Segundo Cattani, entre as pessoas que teriam bancado a vinda do UH para Curitiba 

seriam PTBistas e Aníbal Khury (falecido em 30 de agosto de 1999) e que era deputado 

estadual de 1954, sendo reeleito por 14 vezes). Não à toa, o diretor local de UH Curitiba 

foi Michel Khury, irmão de Aníbal. O escritório do político também se localizava no 

edifício ASA, em uma das sobrelojas. 

 Por conta disso, por orientação da Diretoria do serviço central de Curitiba, não 

podia se falar mal do governador, inclusive, era ele quem liberava sobre quais áreas se 

podia falar mal, conta Heller. 

 O UH Curitiba era subordinado ao UH de São Paulo, mas a única restrição política 

era estar a favor do Jango, o resto era independente, explicou Cattani. 

          Luiz Geraldo Mazza, no período em que atuou em UH Curitiba já era profissional 

experimentado e por um período comandou a redação que tinha fama de reunir alguns 
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dos melhores da época. Ele também reforçou que os jornalistas do Última Hora recebiam 

mais do que a média do mercado e até que tinha um certo status por carregarem o nome 

do jornal. Ele conta que havia uma série de vantagens por trabalhar no UH e que o jornal 

não exigia exclusividade, então os profissionais poderiam buscar outros meios para 

aumentar a renda.  

 Além de ter os melhores jornalistas de Curitiba, cada jornalista trabalhava 

unicamente em um setor. Exemplo disso era que Cattani apenas cobria as Secretarias (do 

Trabalho, da Justiça, da Saúde) quando entrou. 

         Mazza explica que o UH fazia um jornalismo popular e que explorava muito as 

situações de escândalo, e que sua grande circulação e tiragem era devida à relação com o 

povo, as campanhas que ele fazia, a sistemática em cima de assuntos da cidade.  

Essa observação sugere que o veículo tinha uma ligação direta com as massas e sabia a 

melhor forma de fazer isso, por meio de ações que no período reuniam a população em 

torno de muita expectativa. 

          A irreverência era uma constante no tipo de jornalismo da sucursal e a imagem 

sempre foi de um jornal de combate, que lutava por reformas e pelas causas dos 

trabalhadores. Porém, de certa forma, no plano ideológico, lançava mão do 

sensacionalismo. Uma das coisas que marcavam a resistência do jornal era a disposição 

para o uso de charge, piadas e gracejos.  

         Um exemplo dado por Mazza foi em relação a uma sessão que os veículos há muito 

abandonaram, mas na época despertava bastante a curiosidades dos leitores: 

 
O jornal tinha uma sessão que copiava uma das melhores sessões do Brasil, que era 
analisar outros jornais da cidade e como agia a imprensa. Quem escrevia era o Jairo e ele 
escrevia com muita malícia. Ele não dizia Jornal da Gazeta do Povo, ele dizia jornal do 
Chiquinho Beleza, usava deboche. Um dia o Cunha Pereira disse que não gostava de 
apelidos. No dia seguinte, Jairo o citou na coluna como Francis de Beautiful. (MAZZA, 
2017) 
 

         O cunho popular do jornal foi muito reforçado por Mazza e dado com principal 

motivo de todo o sucesso que a sucursal teve. 

 
Eu fazia uma coluna que era O Povo do Última Hora, uma coisa bem popular, de 
bairro. Falava de problemas de consumo, de consumidor, usuário e trabalhava em 
cima desses assuntos. (MAZZA, 2017)  
 
Uma das características que o tornavam um jornal democrático era a escrita. 

Assim como em outras regionais, Curitiba tinha editores vindos de São Paulo e que 
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ensinavam a escrever a moda da Última Hora com um manual de redação. Cattani cita 

como exemplo Carlos Coelho, que ao final do expediente analisava o material, pegava 

uma caneta vermelha e corrigia a matéria perguntando o porquê fora feita de tal forma e 

não de outra até que se aprendesse. Mais a frente, Coelho será citado por outro jornalista 

do UH Curitiba, cujo emprego obteve justamente porque o jornalista gostou do seu texto. 

Carlos Coelho foi substituído por Mazza, mais alinhado à esquerda e, portanto, a visão 

do jornal. Este por sua vez foi substituído por Cattani, após insinuar em uma de suas 

brincadeiras que um dos fotógrafos tinha um caso com um repórter que fazia plantão 

policial. A substituição ocorreu após os outros jornalistas se organizarem e pedirem para 

que o jornal o destituísse. Como funcionava de uma forma incomum para os moldes 

empresariais, a direção do jornal aceitou que o grupo da redação de Curitiba escolhesse 

seu chefe. 

 Por ser um jornal popular – seu lema era “Um jornal vibrante, uma arma do povo” 

– o UH promovia diversos eventos como o concurso Miss Luzes da Cidade, cujo prêmio 

era uma viagem a Nova Iorque. As candidatas eram representantes das sociedades de 

bairros da cidade. O apoio a competições de atletismo, corrida, bocha, além das causas 

sociais e do escrito que era feito da forma mais simples possível. O uso de colunas sobre 

diversos assuntos, que iam de política a cinema, ajudou na disseminação do jornal 

também. 

          Outra característica do jornalismo do Última Hora era o aproveitamento das 

colunas para a criação das manchetes principais, como aconteceu com Walmor Weiss em 

um caso específico (que será contado mais a frente), já que o jornal possuía colunas muito 

fortes.  

Uma coluna muito representativa de acordo com Mazza foi a de Celina Luz, que 

escrevia para o Social. O jornalista a descreve como uma mulher moderna, intelectual e 

discreta, e por isso influente, mas que acabou se mudando para Paris após o golpe de 

1964.  

As entradas para a redação do UH podiam não ser formais inicialmente. Walmor 

Weiss conta que seu cargo inicial no UH era motorista de uma Kombi para transportar as 

candidatas a miss Luzes da Cidade. Mauro Ticianelli era o escritor da coluna social Luzes 

da Cidade e quando entrou de férias pediu para que Weiss assumisse seu posto.  

Na época, Weiss era sargento do Exército e, portanto, não poderia ter outra função 

remunerada além da de militar, mas como tinha paixão pela escrita e o salário que recebia 
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era equiparado ao de sargento manteve-se escrevendo. Para fins administrativos, recebia 

com o pseudônimo de “José Cândido”.  

Então, para não ser identificado por seu nome pelos leitores do jornal, passou a 

usar o alônimo de “Vladimir Rios” ao assinar a nova coluna que se chamou “Plantão 

Militar”. O redator-chefe do UH São Paulo, Carlos Coelho, havia definido que o tema 

seria a vida militar.  

Das coisas que eram escritas na coluna muitas delas tinham cunho político, pois 

Weiss se diz até hoje um nacionalista, mas não comunista. Ele cita como exemplo o fato 

de cabos e sargentos que podiam votar, mas não podiam ser votados, coisa que não 

concordava e irava tema de debate na coluna.  

Outro exemplo que cita é a matéria que fez sobre um sargento da ativa, mas 

internado por doença de Chagas em um apartamento na Santa Casa de Misericórdia, 

Curitiba. Na época, cabos e sargentos não tinham direito a um apartamento no hospital 

militar, contudo, a família deste sargento conseguiu na Santa Casa.  

Após ver a situação do doente, que Weiss classificou como “pior que os de 

Auschwitz”, ele escreveu uma matéria que em princípio iria apenas para sua coluna. O 

sonho era ter uma chamada da primeira página, o que ele não esperava é que desse a 

página inteira com sua manchete: “Exército abandona sargento após 32 anos de serviço”. 

Além disso, as fotografias de Alcides Machado, conhecido como Baiano, mostrando a 

situação do enfermo ocupavam toda a capa. 

Weiss ainda vibra com a lembrança da conquista da manchete, mas ao mesmo 

tempo admite que foi ali que começou seu calvário com a ditadura militar, àquela altura 

já em vias de explodir no Golpe de 1964 e a consequente cassa aos “subversivos”.  

As 10 horas da manhã do mesmo dia chegava na porta do UH em Curitiba o 

ministro da Guerra querendo prender a todos, assim desenhando-se um ambiente de 

pavor. Mazza, na época editor-chefe da sucursal, saiu gritando no meio da rua. Passado o 

alvoroço, Weiss foi chamado no Quartel General pelo então comandante da 3ª Região 

Militar, Ernesto Geisel, para um interrogatório. 

Não era a primeira vez que Weiss tinha sido chamado por suspeita de escrever a 

coluna que assinava como “Vladimir Rios” e que depois acarretaria em sua prisão durante 

os primeiros dias do golpe em 1964. 

 

 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

 

  

5.2.  Vai e vem dos caminhões 

  

A redação era composta de mesas simples e individuais, além disso contava com 

um laboratório fotográfico. Mesmo que tivesse tudo de mais moderno a sua disposição, o 

jornal era impresso em São Paulo. Uma Kombi saia de Curitiba às 15 horas em direção a 

Registro, São Paulo, com o conteúdo da edição do dia seguinte. Chegando lá, seguia para 

a capital por outro caminhão (que havia saído de São Paulo na mesma hora do que saía 

de Curitiba). Em São Paulo o jornal seria impresso e depois seguiria para Registro 

novamente para encontrar a Kombi e retornar à capital paranaense. Segundo Weiss, caso 

houvesse algum problema com essa logística de vai e vem das matérias, sempre havia 

uma quantidade de material pronta para emergências. 

Segundo Cattani, só a partir da criação da BR 116 que foi possível a criação do 

UH Curitiba, anterior a isso a edição que era vendida era a de São Paulo. 

Mais próximo do Golpe de 1964 a sucursal também sofreu um ataque das famílias 

do colégio Santa Maria por motivos políticos. Pouco antes da instalação dos militares no 

poder, Mazza (que já não trabalhava mais no UH Curitiba) conta que estava na Confeitaria 

Iguaçu (na mesma Praça Osório, bem próximo à sede do UH Curitiba) e viu quando o 

jornalista Paquito Montez foi atacado pelos alunos do colégio Santa Maria com pedaços 

de madeira compensada. Contudo, segundo Weiss, essa não foi a única vez que isso 

aconteceu. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, chamado por ele de “a 

direita organizada”, realizava constantemente ataques contra a redação não só com pedra, 

mas com fezes também. 

O evento marcou um de muitos manifestos contrários ao jornal – que viria a fechar 

logo após o início da ditadura militar, a partir de grupos conservadores. Estes viam no 

UH Curitiba um espaço com forte vocação de esquerda, o que de fato era real, mas cujos 

integrantes, favorecidos pela linha editorial, ao mesmo tempo sabiam como falar a 

linguagem popular e por isso mesmo chegaram a fazer sucesso no curto período em que 

circulou na capital paranaense. 
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6. Considerações finais 

  

Nas falas de Cícero Cattani é possível perceber como os jornalistas eram direcionados 

para manter a relação e posição que o jornal tinha com os políticos. Além disso, a forma 

como o jornalismo era exercido e as exigências feitas pela sucursal, como o uso de terno 

e gravata.  

Detalhes como esses são importantes para externar aos jornalistas que entram no 

mercado de trabalho atualmente, como funcionavam as relações políticas e como eram 

feitos os acordos no período pré-1964. Talvez, um comparativo, pela forma de fazer 

jornalismo hoje – já que os jornais e veículos ainda trabalham a partir de relações políticas 

confessadas ou não, mas de formas diferentes na tentativa de serem imparciais ou ao 

menos disfarçarem a parcialidade.  

Com os depoimentos de Weiss e Mazza, apesar das ligações políticas, podemos 

concluir que o jornal tinha uma atuação efetiva com a comunidade que sempre buscou 

defender e publicar o que lhe era de interesse, independente do grupo ao qual se 

relacionava no poder. E isso talvez faça uma grande diferença dos veículos atuais, pouco 

capazes de dialogar para além das elites políticas e econômicas. 
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