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Reconhecimento ao legado dos que
vieram e fizeram antes de nós

E

m qualquer segmento da atividade humana, é preciso conhecer o
passado e reconhecer o legado de pessoas que, em determinados
momentos, fizeram a diferença, ajudaram a construir as bases do

futuro e se inscreveram na história.
No jornalismo, especialmente, isso é fundamental. As novas gerações de

profissionais precisam saber que não estão inventando a roda, ela já existia
há muitos anos, décadas, séculos até. E muita gente, ao longo deste tempo,
contribuiu para que a imprensa se modernizasse, ganhasse novos contornos,
se tornasse relevante e uma profissão digna.
O projeto NOMES QUE FIZERAM A IMPRENSA GAÚCHA tem
esse objetivo muito claro. Não apenas resgatar essas contribuições, como também reconhecer e reverenciar o trabalho de radialistas, jornalistas, profissionais de comunicação que, de alguma forma, ajudaram a construir a imprensa
que é feita no Rio Grande do Sul.
Com o apoio inestimável da Companhia Riograndense de Saneamento –
CORSAN e da Celulose Riograndense – CPMC, a Athos Editora lança a 4ª
edição deste projeto, que traz um pouco da vida e da obra de gente como Bira
Valdez, Celito de Grandi, Clóvis Duarte, Danilo Ucha, Jayme Copstein, Jose
Abraham, Paulo Sant’Ana, P.F. Gastal, Plínio Saraiva e Tatata Pimentel.
Com a maioria deles eu convivi, outros apenas conheci, mas de todos eu
reconheço o legado, a importância e a justiça de figurarem em qualquer antologia que se faça da imprensa de nosso estado.
Espero que, ao ler cada um dos perfis a seguir, vocês sintam um pouco (ou
um muito) do que eu mesmo senti: emoção, saudade, reverência e um tanto de
orgulho por ter sido antecedido por gente e profissionais como estes.
Vida longa a todos nós! Vida longa à imprensa gaúcha!

JULIO RIBEIRO
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BIRA VALDEZ

Ubirajara Valdez (1953 – 2005) foi um jornalista de múltiplos talentos. Carioca, escolheu o Rio Grande do Sul para seguir sua carreira,
destacando-se como um dos principais apresentadores de telejornal do
estado. Sempre buscando se reinventar na carreira, Bira chegou ao cargo de diretor-geral da Bandeirantes no Rio Grande do Sul e deixou
sua marca ao investir na valorização do jornalismo e na consolidação da
credibilidade da empresa.

L

ogo no primeiro dia de trabalho, em 1976, Bira Valdez demonstrou, como ninguém, uma de suas muitas qualidades:
o talento para o rádio. Era o dia de seleção de estagiário
na Jovem Pan, em São Paulo, e o então estudante de jornalismo, que
mais tarde viria a fazer carreira no Rio Grande do Sul, foi escolhido,
literalmente, na fila de candidatos para acompanhar Fausto Silva na
cobertura da queda de um viaduto. Na época estudante na Faculdade
Objetivo, ele nunca havia feito reportagem antes disso, mas se mostrou
tão competente no teste que foi avisado pelo diretor de jornalismo para
voltar no dia seguinte.
Bira sempre amou rádio, dizia que seu primeiro contato com o meio
foi ainda na barriga de sua mãe, que sonhava em trabalhar na frente
dos microfones e foi secretária da Rádio Nacional. O estágio na Jovem
Pan era, também, um sonho para o jovem que havia passado a infância
ouvindo os programas de auditório. Ali, trabalharia por três anos, inclusive integrando a equipe vencedora do prêmio Esso de Jornalismo pela
cobertura do incêndio no edifício Joelma. O comunicador Milton Neves, amigo e colega de Bira na faculdade e na rádio, relembra os velhos
tempos: “Entramos juntos na Rádio Jovem Pan I AM. Ele tinha cabelos de hippie, muito cabeludo e sempre de bolsona a tira colo. Grande
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Bira, que saudades! Um vencedor em Porto Alegre e no Brasil.”
Nascido no Rio de Janeiro em 14 de janeiro de 1953, Ubirajara Leme
Valdez sempre desafiou a si mesmo a buscar novas experiências na carreira. Desde o começo, sempre foi inquieto, autodidata e apaixonado
pelo jornalismo. Em 1975, tomou uma decisão que foi criticada por muitos de seus colegas paulistas e se demitiu da Jovem Pan para vir trabalhar em Porto Alegre. Foi Jair Brito quem trouxe o jovem de 22 anos
para ser repórter e produtor da rádio Gaúcha, cujo departamento de
jornalismo era ainda incipiente. Embora muito jovem, Bira já acumulava bastante experiência e ficaria por mais alguns anos no rádio antes de,
novamente, aceitar um novo desafio.

Gigante nas bancadas de TV

Quem trabalhou com Bira na televisão não hesita em afirmar: ele foi
o maior apresentador de TV da história da mídia gaúcha. Depois de
passar pelas rádios Gaúcha e Difusora, Bira foi convidado, em 1976,
para apresentar o Jornal do Almoço e, em seguida, o Jornal Nacional
local, na RBS TV, concomitantemente ao emprego que mantinha na
rádio Guaíba.
Foram 12 anos na bancada do principal telejornal da emissora, trabalho que o projetou no Rio Grande do Sul e abriu vários convites naquela que seria também sua paixão: a atuação no teatro e no audiovisual.
Com seu carisma, sua voz firme e a credibilidade que passava ao contar
as notícias, o carioca Ubirajara Valdez conquistou os gaúchos. “Ele foi,
indiscutivelmente, senão o melhor, um dos melhores âncoras de jornal
que o Brasil já produziu. O nível dele era altíssimo, ele conhecia muito
ancoragem e me ensinou muito”, comenta o jornalista Felipe Vieira, que
foi colega de Bira na Band.
Paula Valdez, apresentadora da BandNews TV em São Paulo, lembra de tudo que aprendeu com o pai profissionalmente. “Às vezes ele
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não tinha com quem me deixar, então ele apresentava o jornal e eu ficava sentadinha ali debaixo da bancada na cadeira do lado dele. Ele me
ensinou que o mais importante, que eu penso hoje todos os dias quando
eu sento numa bancada, é que você está contando uma história para as
pessoas. E que sorte que eu tive esse tempo para ele me ensinar isso”, diz.
Apesar do sucesso e da carreira já consolidada, o apresentador foi
em busca de novos desafios. Dizia que não queria ser um Cid Moreira. Mais uma vez, como fez no início de sua carreira, deixou o emprego fixo e em, 1984, abriu a Versus Comunicação, produtora de áudio
que lançou vários nomes da música do estado, como a banda Papas
da Língua, por exemplo. Bira era inquieto, gostava de aprender novos
ofícios e sempre buscar conhecimento, o que fez com que ele assumisse
diversas funções ao longo da carreira. Seu maior objetivo, no entanto,
sempre foi trabalhar com jornalismo de qualidade. Foi o que o levou de
volta às redações.
Mais tarde, já diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, voltou a se
reencontrar com a bancada. Na emissora, o jornalista viu a oportunidade de ser um âncora, um desafio diferente de quando era apresentador
na RBS TV, já que o modelo de telejornalismo adotado pela Band era
mais opinativo. “O Bira, para mim, foi o maior apresentador de toda a
história do jornalismo no Rio Grande do Sul. Ele tinha além de uma
postura, uma voz e um visual incríveis que preenchiam uma tela, uma
capacidade de dar a notícia como nenhuma outra pessoa tinha. Acho
que se os tempos fossem outros, ele estaria apresentando certamente
telejornais do centro do país, porque ele tinha tudo para isso”, resume a
jornalista Lúcia Mattos, que foi amiga e colega de Bira na Band.

Investindo em jornalismo

Em 1993, veio um convite que, mais tarde, resultaria em novos tempos
para a rede Bandeirantes no estado e também para o cenário da mídia
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gaúcha. Bira foi convidado para assumir o departamento de jornalismo
da TV. A ideia era colocar no ar um novo telejornal, o Rede Cidade,
que trouxe, além da figura do âncora no lugar do apresentador, comentaristas em diversas áreas. Nem Bira sabia na época, mas esse seria um
embrião que mudaria a importância do jornalismo na empresa.
Ao assumir essa área na emissora, Bira expandiu e modernizou o departamento. Para colocar no ar o Rede Cidade, ele contratou profissionais experientes, mas também foi capaz de descobrir novos talentos
e os designar para funções importantes - tal como aconteceu com ele
no início da carreira. Foi assim com Lúcia Mattos, que ele contratou
como editora e, nas vésperas da estreia do telejornal, lançou para ela o
desafio de ser âncora ao seu lado, sem que nunca tivesse apresentado
algo ao vivo antes. “Foi uma época maravilhosa da Bandeirantes, do
jornalismo. A contratação do Bira deu um impulso, ele trouxe pessoas
que estavam muito a fim que desse certo esse projeto novo. Foi uma
equipe que trabalhou muito unida durante muitos anos”, relembra Lúcia Mattos.
Além do trabalho em equipe, a capacidade de liderança que ele descobriu com o trabalho, também, foi fundamental para que a empreitada fosse bem sucedida. “O Bira deu a cara dele pra esse departamento.
Ele passava essa alegria, esse entusiasmo de montar um trabalho novo
e contagiava todo mundo com isso”, diz Lúcia, destacando a dedicação
que o amigo teve a vida inteira pelo jornalismo. Um ano e meio depois,
Bira era chamado pela família Saad para ser o diretor-geral da rede no
Rio Grande do Sul.

Fase nova para a Band

A gestão de Ubirajara Valdez teve como linha de frente um investimento que consolidou a Bandeirantes como uma das principais empresas de jornalismo no estado. Eram duas rádios FM, uma AM e uma
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emissora de televisão, envolvendo 300 profissionais sob a liderança do
diretor. Sucessor de Bira no cargo de diretor-geral da Band no estado
e atual diretor-geral da Band Paulista, em São José do Rio Preto, Leonardo Meneghetti relembra a atuação do amigo. “Sua chegada à Band
foi como aquele sujeito que entra numa floresta de mato fechado e vai
abrindo espaços. Plantou sementes importantes, descobriu talentos,
revelou profissionais. Teve divergências no mercado, consequência de
sua autenticidade. Mas nunca se curvou diante de pressões econômicas”, diz.
Fazer um jornalismo de qualidade e, ao mesmo tempo, dinâmico e
mais opinativo foi a principal meta de Bira. Os resultados puderam ser
vistos em grandes conquistas que a emissora obteve nos anos de sua
gestão. Na área de rádio, por exemplo, venceu o prêmio de Veículo do
Ano de 1998, do 17° Prêmio Colunistas, organizado pela revista Propaganda e Marketing, de São Paulo, e concedido à Band AM gaúcha.
Na época, a emissora registrou um aumento de 45% no faturamento,
segundo pesquisa do professor Luiz Arthur Ferraretto.
Nas rádios, reformulou a programação, criando produtos que permanecem sendo sucesso há mais de duas décadas, como o Jornal Gente
e o Band Cidade. “O Bira sabia o valor e a importância do produto
que ele colocava no ar, ele não estava preocupado apenas em vender
um espaço comercial, ele estava preocupado em dar credibilidade pra
Bandeirantes no Rio Grande do Sul”, opina Lúcia Mattos. Ainda em
1995, também alcançou uma conquista inédita no estado, ganhando na
Justiça a possibilidade de transmitir o programa A Voz do Brasil em
horários mais vantajosos para as rádios.
Um episódio ilustra a dedicação e a firmeza do jornalista ao defender
os valores da profissão. Uma igreja propôs a João Carlos Saad, na época vice-presidente do Grupo Bandeirantes, arrendar uma das rádios da
rede no estado. Conforme relatou anos depois, Bira foi resoluto ao res-
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ponder o chefe. “Então, eu estou fora. Como é que nós vamos arrendar
uma rádio, se é a rádio que vai ser a nossa bandeira no Rio Grande do
Sul? É com a rádio que nós vamos conseguir fazer um jornalismo sério,
competitivo, prestador de serviço”, disse, convencendo Saad a manter
a independência da empresa. Foi com essa firmeza que manteve sua
gestão até o fim da vida, em junho de 2005.

O homem e o legado

Intenso, verdadeiro, generoso e apaixonado são alguns dos adjetivos
que ouvimos de pessoas que conviveram com Bira Valdez. Com sua
personalidade forte, ele sempre lutou pelo que acreditava e inspirou colegas e futuros profissionais, como a própria filha, Paula Valdez. “Você
pode escolher o caminho que você quiser, eu vou estar aqui no meio do
caminho para te ajudar”, dizia Bira à filha. A jornalista narra o episódio
em que contou a ele que cursaria faculdade de jornalismo. “Ele me deu
um livro, ‘Manual de Sobrevivência na Selva do Jornalismo’ (de Luiz
Antônio Mello), acho que tentou me assustar com aquilo, mas eu adorei. Ele tinha um pouco de medo, mas também estava orgulhoso”.
Bira levava o trabalho a sério, mas aconselhava a filha a viver a vida
com leveza. “Sempre fazendo piadas com Paula, ele também era muito
emotivo, segundo a jornalista. “Ele era muito chorão. Lembro que ele ficou emocionado na minha estreia na televisão. Eu saí correndo da RBS
TV, fui para a Band, pra sala dele, e aí nós assistimos juntos à minha
estreia. Depois nós saímos e foi comprar as maquiagens para eu usar no
trabalho”, relembra, destacando também que o pai não teve chance de
ter a mesma convivência com sua meia-irmã mais nova, Vitória, filha de
Ana Paula Côrtes, com quem Bira era casado.
Enérgico em suas decisões, às vezes sua franqueza acabava magoando os colegas de trabalho. Ainda assim, sua generosidade transparecia,
como revela Meneguetti. “O Bira, às vezes, foi meu segundo pai. Um
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chefe intenso, epidérmico, que sempre gostou de revelar talentos. Tinha enorme capacidade para descobrir novos profissionais e os colocava na função certa. Era um cara genial – e genioso.”

Jornalista e ator

Além do jornalismo, a arte era uma grande paixão na vida de Ubirajara Valdez e, mais especificamente, o teatro. Depois de estar nas bancadas da RBS TV, ele ia encontrar os colegas do teatro, e trabalhava nos
espetáculos como produtor e, às vezes, como ator. Essa relação não foi
nada efêmera, já que Bira trabalhou por 15 anos nos palcos.
Era mais que um hobbie, como ele mesmo costumava dizer, e gostava
de ver as bilheterias esgotadas. Algumas de suas peças foram “A Viagem
de um Barquinho”, com Zé Adão Barbosa e dirigida por Carlos Carvalho, e “Orquestra de Senhoritas”, espetáculo em que atores homens Bira, inclusive -, interpretavam mulheres. A peça que fez sucesso, sendo
premiada e entrando em turnê pelo estado. Bira também se aventurou
no mundo do cinema, sempre com a seriedade que levava a qualquer
área com a qual trabalhava. Algumas das obras mais conhecidas nas
quais atuou são “E o Zepellin Passou por aqui” (1993) e “Bens Confiscados” (2005), este último também premiado em importantes festivais do
país, como o Cine Ceará.
Paula Valdez lembra muito bem do orgulho que o pai tinha em atuar. Ela assistiu a várias peças dele, que sempre a incentivou a consumir
cultura, viajar, ouvir boa música e ver bons filmes. “Era nosso programa preferido ir ao cinema, ele adorava o Indiana Jones. Comprávamos
aquelas balas azedinhas, eu comia todas as vermelhas e ele as outras, e
ficávamos assistindo aos filmes”, relembra, contando também que o pai
apresentou a ela as músicas de Elis Regina, Queen e Tim Maia. O amor
pela arte também fez o jornalista aprender violão sozinho, conta a filha.
E, nos últimos anos de vida, estava fazendo aulas de pintura.
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Bira Valdez faleceu em 23 de junho de 2005, em São Paulo, vítima de
ataque cardíaco. Ele tinha ido à cidade para a inauguração do Terra
Viva, novo canal da rede. No prédio da Bandeirantes em Porto Alegre,
um estúdio com seu nome registra o enorme legado daquele que até
hoje é lembrado como um dos maiores jornalistas da mídia gaúcha.
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Bira Valdez criou e ancorou o programa Rede Cidade, na TV Bandeirantes,
onde lançou profissionais como a apresentadora Lucia Mattos. Na foto de cima,
com Paulo Solano e Fabio Milman.
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A TV Bandeirantes tem uma tradição de pioneirismo nos debates políticos
e na cobertura de eleições. Bira Valdez mediou vários desses momentos da
política gaúcha.
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Bira era apaixonado por teatro. Na foto de cima, ele contracena com o ator e
diretor Zé Adão Barbosa. Abaixo, ele incursiona pelo futebol, integrando o time
da rádio Jovem Pan, de São Paulo, onde iniciou como estagiário de jornalismo,
em 1976. (Bira é o segundo à direita do goleiro)
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Paula Valdez, hoje
apresentadora nacional da
Band TV, lembra de tudo que
aprendeu com o pai, para a
profissão e para a vida, e do
seu incentivo no início da
carreira no jornalismo. “Ele
era muito chorão. Lembro
que ele ficou emocionado na
minha estreia na televisão.”
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A gestão de Bira Valdez teve como linha de frente um investimento que consolidou a Bandeirantes como uma das principais empresas de jornalismo do
Rio Grande do Sul.
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Qualidade profissional, ética e empatia. Essas são algumas das qualidades comuns apontadas por quem conviveu com Celito de Grandi
(1942 - 2014). Com uma carreira que envolveu passagens por grandes
jornais de Porto Alegre e Santa Maria, além de vários anos no serviço
público, o jornalista, ao fim de sua carreira, também se notabilizou como
escritor, trazendo ao grande público partes importantes da história do
Estado e de sua imprensa.

N

atural da pequena cidade de Marcelino Ramos, no norte
gaúcho, Celito de Grandi nasceu em 16 de fevereiro de
1942. Seus pais eram a dona de casa Lidia Saorin De Grandi e Modesto De Grandi, professor autodidata, líder emancipacionista
e primeiro prefeito eleito daquela cidade, reconduzido ao cargo depois
de um intervalo de quatro anos.
Localizada na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, Marcelino Ramos se destacava por se localizar junto à via férrea que conectava Santa Maria a São Paulo. Essa conexão com a ferrovia marcou o
jovem Celito de Grandi. “Meu pai dizia que o trem foi um dos fatores
que incentivou ele a investir no jornalismo” lembra o engenheiro civil
Rodrigo de Grandi, filho de Celito. “Os trens traziam e levavam as pessoas para lugares distantes, e ver esse movimento na estação, em uma
cidade pequena, despertava a curiosidade por conhecer lugares e coisas
novas, querer saber histórias. Além disso, os jornais chegavam à cidade
por trem, trazendo informações distantes, e ele gostava disso”, recorda.
Aos 13 anos Celito já atuava no controle de som da rádio local, a Sociedade Rádio Marcelinense e, um ano depois, era secretário de redação
do jornal semanário O Semeador. Já com o pai, de quem foi assessor de
1957 a 1959, iniciou sua experiência na atividade pública. “A política, tal-
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vez por influência de família, sempre foi outra grande paixão dele, algo
a que sempre foi ligado e tinha interesse”, destaca Rodrigo de Grandi.

A aposta no Jornalismo

Aos 17 anos, Celito decidiu pegar o trem e tentar a sorte em Porto
Alegre. Queria estudar, trabalhar e, acima de tudo, conseguir uma oportunidade no jornalismo. Chegou a começar o curso de Jornalismo da
PUCRS, mas não o concluiu. O primeiro emprego na Capital foi num
escritório de advocacia. No entanto, não demorou muito e se apresentou
no Diário de Notícias, jornal da rede Diário Associados, pertencente a
Assis Chateaubriand. Na época, o chefe de redação era Josué Guimarães. “Ele me pediu, ‘olha dá um tempo, você tem que conhecer melhor a
cidade, tem que se familiarizar com Porto Alegre’, e o meu passatempo
durante muitos finais de semana naquela época, a partir daquela recomendação, foi sair de bonde do centro para todos os bairros de Porto
Alegre e atender a esse requisito básico”, contou o próprio Celito em
uma entrevista a Mariana Becker e Fábio Rausch para o projeto Vozes
do Rádio, da Famecos.
Um ano depois desse primeiro contato com Josué Guimarães, Celito
ingressou no Diário de Notícias, que estava passando por uma reestru-

turação de sua redação. Foi em agosto de 1961, às vésperas do movimento da Legalidade.
Enviado para o Palácio Piratini para cobrir as ações do governador
Leonel Brizola, que buscava garantir a posse de João Goulart na presidência da República, o jovem repórter é informado de que corria a notícia de que a sede do governo gaúcho seria bombardeada por aviões da
Força Aérea Brasileira. “Quando eu entrei no Piratini recebi um revólver para participar do processo de resistência se precisasse, e todos os
jornalistas receberam um. Lamento ter sido um dos poucos que devolveu o revólver. Imagino que hoje eu teria uma relíquia”, disse certa vez.
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Logo depois de ter esse “batismo de fogo” no jornalismo, Celito já recebia os primeiros reconhecimentos de seu talento para a escrita. No
mesmo ano de 1961, venceu o Concurso de Reportagens sobre a Feira
do Livro, então promovido pela Câmara Riograndense do Livro e Associação Riograndense de Imprensa (ARI).
Permaneceria no Diário de Notícias até 1970, ocupando, sucessivamente, as funções de Redator, Editor do Segundo Caderno, Secretário
Geral de Redação e Chefe-Geral de reportagem dos ‘’Diários Associados’’ (Jornal, Rádio e TV). Nesse período, o Diário de Notícias enfrentava a concorrência do Correio do Povo. Os dois periódicos tinham linhas
editoriais diferenciadas. “O Correio do Povo tinha uma tradição no sentido de ser conservador, em termos jornalísticos, na sua filosofia editorial e gráfica. Já o Diário de Notícias era um veículo mais agressivo, mais
preocupado com o furo que, naquela época era uma das características
do jornalismo”, explicou Celito.
Celito considerava o trabalho de repórter como a mais fascinante de
todas as atividades do jornalismo. “É a perspectiva que você tem de contatar pessoas, de estar diante dos fatos de uma forma direta. Eu nunca
desgostei também de ser secretário de redação, porque eu sempre gostei muito de trabalhar em termos gráficos, jogar com fotos, acho isso
belíssimo. Mas ser repórter ainda é o papel mais fascinante pra mim no
jornalismo”, destacava. Durante seu período como repórter, teve a chance de entrevistar figuras relevantes das áreas política e, especialmente,
cultural, como Mário Quintana, Érico Veríssimo, Menochi del Picchia
e John dos Passos, entre outros.
Foi após assumir o cargo de secretário de redação que, sob seu comando, o Diário de Notícias começou a promover um verdadeiro “choque
cultural” na imprensa de Porto Alegre, ao contratar mulheres repórteres. “Isso foi muito marcante para a época, pois praticamente não havia
mulheres no jornalismo. Chegaram até a criar as expressões ‘Ballet do
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Diário’ e ‘Ballet do Celito’ para se referir à redação do jornal, tal foi a
surpresa criada”, recorda o jornalista Políbio Braga, com quem Celito
trabalharia, anos mais tarde, no Correio da Manhã.
Uma das jovens repórteres contratadas pelo Diário de Notícias na
época foi Núbia Silveira, que entrou no jornal em 1968. Núbia acaba-

ria trabalhando com Celito, posteriormente, em diversos outros locais,
como Delegacia Regional do Trabalho, governo do Estado, Assembleia
Legislativa e na produção de livros. Entre as principais características de
Celito, ela destaca seu jeito amável e educado com todos, especialmente
os subordinados. Mesmo quando tinha que corrigir algo com que não
concordava, não perdia a calma.
Um episódio em especial é destacado por Núbia. “Lembro que uma
vez recebi a tarefa de cobrir o retorno de um grupo de universitários que
estivera no Norte e no Nordeste, participando do programa “Integrar
para não entregar o Brasil”, criado pela ditadura. Os estudantes tinham
prestado serviço voluntário e traziam a bagagem cheia de produtos típicos das regiões de onde haviam passado, chapéus, papagaios, etc. Era
uma grande festa. Voltei para o jornal e escrevi um texto, mas vi pela
cara do chefe que ele não tinha gostado. ‘Pensei num texto mais solto,
descrevendo o ambiente’, ele me disse. Eu voltei para a máquina, joguei
as laudas no cesto, peguei outras e comecei tudo de novo. A segunda
versão agradou e foi publicada.”
O ano de 1970 trouxe mudanças em sua vida. Estava casado com a
jornalista Ione Garcez Vieira (de quem mais tarde se separaria), e nasceu Rodrigo, seu único filho. Foi nesse período que deixou o Diário de
Notícias, seu primeiro veículo, para se tornar chefe-geral de reportagem
do jornal Zero Hora, assumindo, nesse mesmo ano, a direção da Sucursal do Jornal Correio da Manhã, em Porto Alegre, onde permaneceu
até 1973. Em 1974, voltou aos ‘’Diários Associados’’ para ocupar os cargos diretor do Diário de Notícias e de superintendente de Imprensa da
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empresa (que abrangia também, na época, a Rádio Farroupilha e a TV
Piratini).

Imersão na política

Como era comum na época, desde 1963, paralelamente às atividades
jornalísticas, passou a atuar na então Secretaria do Trabalho e Habita-

ção. Através de concursos públicos habilitou-se, no Estado, à função de
Redator e Jornalista, sempre vinculado à Secretaria do Trabalho. Em
maio de 1975, foi convidado a ocupar o cargo de Delegado Regional do
Trabalho do Rio Grande do Sul. Ao longo de três anos, dinamizou as
atividades do órgão, ao mesmo tempo em que iniciava uma política de
amplo diálogo com as lideranças sindicais do Estado, dentro do processo de abertura política para o qual fora chamado a contribuir.
Em 1978, assumiu a Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério
do Trabalho, em Brasília, com a responsabilidade de levar a todo o país
a prática do diálogo e da negociação iniciados no sul, além de mediar
conflitos de âmbito nacional. Em maio de 1979, retornou à função de
Delegado Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, cargo em que
permaneceu até 1982. Neste mesmo ano, candidatou-se a cargo de deputado estadual pelo Partido Democrático Social (PDS), mas não foi
eleito, obtendo apenas 12.812 votos. Ao longo da década de 1980 também assumiu a função de diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), de presidente da Companhia
União de Seguros e de assessor superior da Assembléia Legislativa.

Investimento em A Razão

Também em 1982, junto com seu irmão, Luizinho De Grandi, fundou
a Empresa Jornalística De Grandi Ltda. Juntos, adquiriram, dos ‘’Diários Associados’’, o jornal A Razão, de Santa Maria, para o qual contribuiria com textos. “Fiquei tocando o jornal daqui, pois quem ficava no
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comando efetivo era o Luizinho. Fizemos um belo trabalho de reconquista de leitores e de estruturação do jornal com novos equipamentos”,
comentou em entrevista.
Foi nessa época que o jornalista e cronista Percival Puggina conheceu
Celito de Grandi, quando ambos foram trabalhar para a recém formada
bancada do Partido da Frente Liberal (PFL) na Assembleia Legislativa
do Estado. “Foi um mestre que tive. Antes eu escrevia para o Correio do
Povo, mas naquele período o Correio deixou de circular, entre 1984 e
1986. Foi quando o Celito me convidou para escrever para A Razão. Então, ambos escrevíamos para o jornal de Santa Maria, e costumávamos
revisar os textos um do outro. Com ele aprendi muito do que sei sobre
escrever, incluindo a técnica das frases curtas, que ele usava muito.”
Os resultados que conseguiram com a modernização do jornal animaram os irmãos de Grandi, que chegaram a planejar a compra ou abertura
de um veículo também em Porto Alegre. No entanto, uma tragédia pôs
fim aos planos. Em 1988, Luizinho foi assassinado durante um assalto
à sua casa em Santa Maria. Conforme Rodrigo de Grandi, a morte do
irmão afetou muito Celito. “Além da tristeza, ele se sobrecarregou de
trabalho, pois na época teve que começar a ir toda a semana para Santa
Maria.”
Para completar o quadro de dificuldades, quem começou a assumir o
posto de Luizinho foi a esposa dele, Zaira de Grandi, que tinha ideias
de administração e planos de futuro para o jornal totalmente diferentes
de Celito. “Todo este quadro acabou afetando a saúde do pai, que nessa
época teve um infarto e quase morreu. Mas eu diria que tudo começou
com a tristeza pela morte do irmão e o fim de um sonho de crescimento
da empresa”, recorda Rodrigo.

Reviravoltas

Diante da situação desgastante que enfrentava, em 1992, Celito decide
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dar novos rumos para a vida profissional. Aposentou-se da função de
jornalista concursado do governo estadual, e se afastou também do Jornal A Razão, com a venda de sua parte societária no negócio. “Naquele
momento, eu resolvi que me dedicaria àquilo que a maioria dos jornalistas almeja fazer quando se aposentar: escrever e escrever”, comentou em
entrevista.
Suas aventuras iniciais na literatura foram participações em antologias
de contos, como Contos de Oficina 13 (1994), Caio de Amores (1996)
e Manancial (2004). Foi em 2002 que publicou o seu primeiro livro,
Loureiro da Silva, o Charrua, que traz a biografia do famoso prefeito de
Porto Alegre, realizador de obras que mudaram a fisionomia da cidade
(como a abertura das Avenidas Farrapos e Salgado Filho). Por ele, recebeu o Prêmio Açorianos 2003, como Autor Revelação na Categoria
Especial.
Em outubro de 2005, lançou o livro “Diário de Notícias, o romance de
um jornal”, em que conta a trajetória do veículo dos Diários Associados
em que iniciou sua vida jornalística. Nesse ano, recebeu da Associação
Riograndense de Imprensa (ARI) o Troféu Hipólito da Costa, pela
contribuição à imprensa gaúcha.
Embora já se considerasse “aposentado” da comunicação, a vida ainda reservaria para Celito o que ele considerou uma grande reviravolta:
em dezembro de 2004, foi convidado pelo então governador Germano
Rigotto para assumir o cargo de coordenador da Comunicação do Governo do Estado, em substituição ao jornalista Flávio Dutra. “Fui realmente surpreendido, mas não tive como recusar à convocação do governador”, revelou na época.
Germano Rigotto afirma que a escolha de Celito para o cargo se deveu
ao seu elevado conceito profissional e ao ótimo caráter pessoal. “Precisávamos de alguém que, mais do que experiência política, tivesse bom
trânsito entre os profissionais de imprensa e capacidade de analisar a
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relação entre governo, veículos e a sociedade. Ele tinha todos esses predicados”, lembra o ex-governador.
Segundo Rigotto, mesmo nos momentos mais difíceis do governo,
Celito sempre se mantinha com um pensamento positivo e prestativo.
“Era uma pessoa muito tranquila, ponderado, colocado em um cargo
difícil, mas que viu como desafio novo e realizador. Sempre foi alguém
com quem podia contar nos bons e maus momentos”, recorda. “Esse foi
um dos períodos mais felizes para o meu pai, estar em um ambiente que
proporcionava contato diário com a imprensa, e também estar envolvido
com política, algo que ele sempre gostou”, destaca Rodrigo de Grandi.
Após o término do governo Rigotto, Celito estava decidido a novamente se dedicar exclusivamente aos livros. No entanto, convidado pelo
então presidente da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, assumiu a Superintendência de Comunicação Social da Assembléia
Legislativa em 2007, o que seria sua última função pública. Em 2008,
retoma a atividade de escritor e, em parceria com a jornalista Núbia Silveira, lança “Cyro Martins, o homem e seus paradoxos”, sobre o escritor
e psicanalista gaúcho.
Finalmente, em outubro de 2010, foi para as bancas seu último livro:
“Caso Kliemann, a história de uma tragédia”, que recorda o assassinato
nunca resolvido, em 1962, em Porto Alegre, de Margit Kliemann, bela
e jovem esposa do deputado estadual Euclydes Kliemann. Passado um
ano, um vereador disparou um tiro contra o deputado, enquanto este
concedia uma entrevista em uma rádio de Santa Cruz do Sul, matando-o. Sucesso de crítica e de público, o livro - dedicado aos seus netos
Gabriel e Henrique, filhos de Rodrigo - foi um dos mais vendidos da
Feira do Livro daquele ano e, por ele, Celito recebeu no Prêmio ARI
de Jornalismo 2010, o troféu ‘’Antônio Gonzales’’, por sua Contribuição
Especial à Comunicação Social.
O sucesso alcançado com o livro do Caso Kliemann traz o convite para
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que volte a escrever em veículo. Em janeiro de 2012, iniciou no jornal
Zero Hora a coluna Boletim de Ocorrência, em que recuperava, em formato de reportagem, casos policiais impactantes que ocorreram no Rio
Grande do Sul ou tinham envolvimento de gaúchos.
No início de 2014, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que o
deixou debilitado. No dia 20 de novembro, foi hospitalizado no Instituto do Coração, em Porto Alegre, apresentando insuficiência respiratória. Faleceu por volta das 19h30 do dia seguinte.

Legado

Em mais de 45 anos de convivência, Núbia Silveira destaca que Celito
sempre manteve constante seu jeito calmo e amigável. Para a jornalista, Celito deixou como legado, além de sua obra, seu exemplo ético de
respeito aos colegas e à profissão.“Ele era delicado na forma de se relacionar, com amigos e subordinados. O Celito era respeitado por todos,
e ajudava as pessoas a crescer, a se desenvolver na profissão, não temia
concorrência ou puxada de tapete. Não lembro de uma única ocasião em
que ele tenha dito palavrões ou levantado a voz.”
Para Percival Puggina, Celito sempre teve uma respeitabilidade muito
grande no meio jornalístico, o que o ajudou a desenvolver suas atividades em cargos muito desgastantes. “Ele era um homem de cultura e que
prezava a verdade. Tinha uma posição política, mas não se preocupava
com construção de versões. Celito, quando escrevia, colocava o coração
e a mente a serviço do leitor. Era uma pessoa que deveria ser muito inspiradora para as novas gerações de jornalistas.”
Ao procurar resumir sua trajetória, o próprio Celito de Grandi deu o
seguinte conselho aos novos jornalistas: “você só faz bom jornalismo se
tiver profissionais que tenham duas condições - talento e coração”.
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Durante seu período como repórter do Diário de Notícias, Celito teve a chance
de entrevistar figuras relevantes das áreas política e, especialmente, cultural,
como Mário Quintana, Érico Veríssimo (foto de cima), Menochi del Picchia e
John dos Passos (foto de baixo)

35

CELITO DE GRANDI

Na foto de cima, Celito entrevista Francisco Brochado da Rocha, à época Secretario do Interior e Justiça do governo de Leonel Brizola no RS. Na foto de baixo,
Celito conversa com o jornalista Glênio Peres, seu colega no Diário de Notícias.
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Folheto de Campanha de Celito de Grandi a deputado estadual pelo PDS, nas
eleições de 1982, na qual obteve 12.812 votos
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Entre os cargos públicos que exerceu, Celito foi Delegado Regional do Trabalho.
Na foto de cima, ao lado do então prefeito Guilherme Socias Villela, tendo o
governador Sinval Guazzelli na ponta da mesa. Na foto de baixo, ao lado do
então ministro do Trabalho Arnaldo Prieto. Ambas as fotos de 1979,
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Na foto de cima, Celito De Grandi, então secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do RS, com o jornalista João Carlos Terlera, o presidente
da AL, deputado Frederico Antunes, e o ex-senador Alberto Hoffmann. Na
foto de baixo, o governador Germano Rigotto o empossa como Secretário de
Comunicação do Estado.
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Na foto de cima, na sessão de autógrafos de seu livro “Diário de Notícias, o
romance de um jornal”, lançado em 2005. Na foto de baixo, num momento de
descontração, ao lado do então presidente da ARI, Ercy Torma, durante a festa
do Prêmio Press 2006.
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Um inovador da televisão. Essa frase pode definir Clovis Nogueira
Duarte da Silva (1942 – 2011), um profissional admirado por seus colegas pelo dom da comunicação. Por mais de três décadas esteve à frente
de programas que foram líderes de audiência, comandando times de
apresentadores bem informados e com visão jornalística panorâmica de
cada edição. Seu trabalho deixou importantes marcas no desenvolvimento do jornalismo televisivo gaúcho.

N

o dia 6 de fevereiro de 1942, nascia, em Porto Alegre, Clovis Nogueira Duarte da Silva, filho dos pelotenses Alfredo Duarte da Silva, gerente da Shell na Capital, e Geni
Nogueira Duarte da Silva, dona de casa. Cresceu nadando no Guaíba,
andando de bonde e ouvindo de seu pai que deveria ser sempre o melhor em tudo que se dispusesse a realizar. Irmão mais velho de Claudio
e Sergio (que ficaria famoso ao participar do Soletrando, do Caldeirão
do Huck), foi incentivado pela família a tentar ingressar em uma universidade pública. Objetivo que alcançou aos 19 anos, em 1961, ao ser
aprovado para estudar Biologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Organizou, junto com os colegas Carlos Appel e Enéas de Souza, entre outros, um cursinho no centro acadêmico da UFRGS, onde lecionava Biologia. Em 1964, com o golpe militar, atividades dessa natureza
eram geralmente caracterizadas como “reuniões proibidas”, o que fez
com que a iniciativa fosse encerrada. Os cursos de humanas foram separados para diferentes lados da cidade, como de pulverizar lideranças
estudantis. A filha Vanessa Duarte lembra que, nesse contexto conturbado, seu pai, algumas vezes, ajudou a resolver os problemas do professor Joaquim José Felizardo (que se tornaria seu sócio) com os militares.
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Com diálogo, conseguia livrá-lo, com frequencia, da prisão.
O ano de 1964 foi movimentado não só para o país, mas também para
Clovis. Além das iniciativas empresariais, casou-se com a também bióloga Marza Ruas. Viveriam juntos por 25 anos tendo as filhas Vanessa,
Tatiana e Natacha. Após a separação, Clovis teria uma segunda esposa, Vanessa Scliar, e o seu quarto filho, Arthur, em 2000. Apaixonado
por Porto Alegre, Clovis morou, ao longo da vida, nos bairros Moinhos
de Vento, Cavalhada e Vila Assunção.
Com Felizardo e os colegas do extinto cursinho acadêmico, Clovis
fundou o IPV, curso pré-vestibular que marcou época. Atingiu a marca
de 30 mil alunos no começo da década de 1970, e os professores começaram a ser convidados para conceder entrevistas sobre vestibular em
rádios da Capital. De acordo com Vanessa Duarte, Clovis era inquieto,
estava sempre criando algo: “Ele era empreendedor, antes de essa palavra existir. O IPV foi inventado por ele da forma como as organizações
desse ramo funcionam até hoje”.
Um dos professores contratados pelo IPV, que se tornaria grande
amigo de Clovis Duarte, foi José Fogaça, que mais tarde seria deputado, senador e prefeito de Porto Alegre. Na época, Fogaça lecionava
português. “Eu dava aula o dia inteiro, nunca fui sócio dele no curso,
apenas contratado, mas tínhamos uma relação muito próxima, que se
transformou em uma forte amizade”, lembra.

A Estreia na Televisão

Atento à popularidade do corpo docente do IPV, Mauricio Sirotsky
Sobrinho contratou Clovis Duarte e José Fogaça como comentaristas
da TV Gaúcha, em 1971. Um pouco antes, Tânia Carvalho, que era
umas das apresentadoras naquela ocasião, já costumava levá-los para
participarem de alguns programas. Ela afirma que Clovis nunca tinha
trabalhado em televisão, mas que, mesmo assim, não enfrentou qual-
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quer dificuldade de adaptação: “Ele não teve nenhum treinamento, já
nasceu comunicador”. Ela orgulha-se por ter modernizado a televisão
no Estado, juntamente com Clovis, Fogaça e outros colegas, ao substituir o caráter “sisudo” das atrações por “conversas informais”. “Nós tivemos que nos familiarizar com a linguagem da televisão, usando técnicas
que usávamos no ensino pré-vestibular”, lembra Fogaça.
Com prestígio na empresa, Clovis Duarte participou da primeira
edição do Jornal do Almoço, que foi ao ar na TV Gaúcha no dia 6 de
Março de 1972. Ao lado da âncora Tânia Carvalho, ele realizava comentários sobre genética, tema raramente presente na televisão da época,
e José Fogaça dava dicas sobre língua portuguesa. Depois de alguns
anos, Clovis e Fogaça foram convidados por Salimen Júnior para participarem de um novo programa na TV Difusora (hoje Bandeirantes).
“Vem fazer um Jornal do Almoço aqui na Difusora”, teria dito Salimen
a Clovis.
Conseguiu levar consigo Tânia Carvalho, Geraldo José de Almeida
(famoso por ter sido o narrador da Rede Globo na Copa do Mundo de
1970) e Sergio Jockyman, que se juntaram a Chico Carlos e Walmor
Bergesch, entre outros que lá estavam. Com eles, o Portovisão estreou
em 10 de Outubro de 1974. José Antônio Daudt, que no primeiro momento havia ficado na Gaúcha, transferiu-se para o Portovisão, assim
como Renato Pereira. Paulo Sant’Ana foi outro a ceder, mas acabou ficando por pouco tempo no Portovisão, devido a problemas de saúde. O
Portovisão tinha uma parte de variedades, com Tânia Carvalho; crítica
política, com José Antônio Daudt; e intervenções humorísticas, com
Renato Pereira; entre outros quadros.
“O Clovis era o grande comandante. Não chefiava apenas a apresentação, mas também a parte financeira, comercial”, recorda Fogaça. Para
ele, o Portovisão buscava dar uma “opinião jovem” sobre assuntos locais
que não eram tratados na programação da época. “Nossa visão era de
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que havia uma grande carência de programas que tratassem de temas
ligados ao Estado e a Porto Alegre. Muito da grade das emissoras era
ocupada com programação do centro do País. O Clovis desenvolveu
essa visão, e essa linha que ele seguiu, junto com o carisma e a capacidade de comunicação dele, gerou o sucesso do programa”, destaca.
Tânia Carvalho fala com empolgação sobre o período: “Fazíamos
críticas e comentários impensáveis anteriormente. Era uma alegria só,
uma felicidade.” Na avaliação de Vanessa Duarte, o Portovisão “foi um
programa que fez história, porque dominou o horário do meio-dia, desbancando a TV Gaúcha”. Até então, a hora do almoço era a única em
que a Difusora deixava de ser líder de audiência no Estado. Em 1974,
porém, por divergências com a Difusora, Clovis optou por retornar
para a Gaúcha, no período em que esta estava se transformando em
Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS), afiliada da Rede Globo.
Mesmo sendo bem sucedido no jornalismo, Clovis quis seguir no
IPV. Ele indicava leituras aos seus alunos, incentivando-os a ter consciência social e política. Orgulhava-se pelo fato de muitos dos professores
do IPV terem obtido êxito também em outras áreas. Antônio Hohlfeldt, que lecionou no cursinho por cerca de cinco anos e, mais tarde, chegaria ao cargo de vice-governador do Estado, justifica: “O IPV reunia
gente de opinião, que gostava de pensar com a sua própria cabeça. Por
isso, boa parte desse pessoal fez outras coisas, muito diversificadas, do
jornalismo à política. De certo modo, era um lugar onde dava para dizer
coisas que a gente pensava e em que acreditava”.
Clovis cursou Jornalismo na PUCRS, no começo dos anos 1970, mas
não se formou. Na segunda metade dessa década, decidido a ser exclusivamente comunicador, especialmente na televisão, que ele chamava
de “sala de aula imensa”, Clovis vendeu a sua parte do IPV. Professores
oriundos do IPV, incluindo José Fogaça, compraram sua parte no curso, e formaram o Universitário.
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Após sair do Portovisão, passou por idas e vindas na Difusora, na
Pampa e na RBS TV. Trabalhou na Rádio Continental, a primeira do
Estado a ter os jovens como público alvo. Novamente com José Fogaça, foi contratado para fazer os programas Opinião Jovem, às 7h, e Comunicação, no fim da tarde, apresentados sob os ouvidos atentos de um
censor que, em caso de discordância com qualquer conteúdo veiculado,
desligava os microfones da rádio. “O programa teve muito sucesso por
alguns anos, trazendo ao ar temas que interessavam aos jovens, além
de apresentar uma atitude mais contestadora, que ia na linha do sentimento da população no final do período da ditadura”, destaca Fogaça.
Na Continental, Clovis começou a trabalhar com política, chegando a
cobrir a eleição de Jimmy Carter como presidente dos EUA, em 1976.
De volta à RBS, Clovis retomou o nome “Comunicação”, desta vez
para um quadro do Jornal do Almoço em que ele contava bastidores
das novelas e entrevistava artistas. Nessa época, os capítulos das novelas eram gerados no Rio Janeiro na noite anterior à transmissão para
o público gaúcho. Clovis assistia aos originais e dava dicas aos espectadores do Jornal do Almoço (fazendo algo parecido com o que hoje é
chamado de spoiler). Através de seus contatos da Varig, que traziam
fitas dos EUA, ele tinha acesso a erros de gravações da televisão e do
cinema americano. Também recebia vídeos semelhantes das agências
de publicidade do Rio Grande do Sul. Apresentava, de forma inventiva,
esses materiais no Comunicação, um dos precursores do Vídeo Show,
que estreou na Rede Globo em março de 1983.

Aposta no Câmera 2

Em 1987, Clovis foi convidado para criar um programa para a noite,
na TV Guaíba. Contrariando conselhos de quase todos os amigos e
colegas, que o chamaram de “louco” por cogitar sair da RBS, aceitou
a proposta. Chegando lá, comandou o Comunicação (o mesmo nome
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mais uma vez), gravado e editado, com pegadinhas e atrações diversas.
Em outubro do mesmo ano, começou a testar, com Antônio Hohlfeldt
e Jarbas Lima, programas jornalísticos. Até que, no dia 4 de janeiro de
1988, foi ao ar, pela primeira vez, o programa Câmera 2. Um dos poucos
que não se surpreendeu com o sucesso atingido pela nova atração foi o
próprio Clovis, que sempre apostou na noite como turno apropriado
para um programa jornalístico sobre as questões do Rio Grande do Sul.
Vanessa Duarte trabalhou como produtora do Câmera 2, que ia ao ar
nas noites da TV Guaíba de segunda-feira a sexta-feira. Mais uma vez,
Clovis foi inovador. Ele não era funcionário, mas sim sócio da emissora.
“Isso não existia naquela época, ele era o dono do programa, tinha um
contrato que o permitia ter total controle sobre o conteúdo”, explica
Vanessa. Pai e filha tinham total responsabilidade sobre a produção, e a
emissora contribuía somente com equipamentos e com equipe técnica.
Por causa do sucesso absoluto do Câmera 2, Clovis resolveu extinguir
o Comunicação, dedicando-se exclusivamente àquele que pode ser considerado o projeto de sua vida.
Ele tinha orgulho do Rio Grande do Sul e revoltava-se muito com a
inexistência de programas jornalísticos regionais. Por isso tanto apostava no Câmera 2. Segundo Vanessa, justamente por ter convivido com
a censura, ele sempre quis comandar um programa com opinião e fazia questão de contar com integrantes de diferentes partidos. O diretor
Renato Ribeiro não influenciava nas decisões de Clovis. Nem mesmo
quando Alceu Collares, à época governador do Estado, prometeu acabar com o patrocínio do governo estadual ao programa caso Clovis não
retirasse as críticas que havia feito à atuação de Neuza Canabarro como
Secretaria de Educação. Ameaçado, Clovis usou sua liberdade para reafirmar sua postura.
Em 1989, segundo ano do Câmera 2, Clovis Duarte realizou um dos
maiores feitos da sua carreira: participou da comitiva que entrevistou o
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líder cubano Fidel Castro. Os jornalistas ficaram dias hospedados em
um hotel em Havana, sem saber exatamente quando ocorreria o encontro, ritual que fazia parte do esquema de segurança de Fidel. Depois
da histórica entrevista, houve outro momento de tensão. A fita com as
gravações foi recolhida para averiguação, com a promessa dos cubanos
de que ela seria devolvida. Quando Clovis já estava no aeroporto para
retornar, recebeu o material. Somente teve certeza de que tratava-se da
fita certa após aterrissar no Brasil.
Outro fato marcante foi a entrevista com o então candidato a presidência Fernando Collor de Mello, no estúdio do Câmera 2. Curiosamente, a iniciativa partiu da mãe do político, Leda Collor de Mello, fã
declarada de Clovis, que entrou em contato com a produção informando que havia exigido que o filho fosse ao programa. Clovis também entrevistou, para o programa, José Sarney, quando era presidente, e Luiz
Inácio Lula da Silva, que viria a ser. Ocorreu também o que Vanessa
chama de “Episódio da Cadeira Vazia”, quando jornalistas de todo o
Brasil foram ao Câmera 2 aguardando um debate entre Leonel Brizola
e Pedro Simon. O trabalhista acabou participando sozinho, emitindo
opiniões que o peemedebista, que não compareceu, certamente discordaria. O Câmera 2 foi notícia nacional por causa desse acontecimento.

Audiência cativa até o fim

Durante a década de 1990, o Câmera 2 foi o primeiro programa no
Estado a colocar no estúdio um computador conectado à internet,
num tempo que a web era uma novidade ainda embrionária pois poucos eram os sites de notícias. A jornalista Magda Beatriz recorda que
o apresentador também foi um dos primeiros a fazer uma transmissão
direto dos EUA, em Miami. “Era aquela coisa atravessada no monitor
se mexendo. Era muito difícil, a imagem às vezes um horror, mas ele foi
um precursor. Mudou o visual e o conteúdo dos programas jornalísti-
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cos, que ainda seguem seu modelo”, comenta.
Em 1998, o comunicador sofreu uma isquemia. Magda Beatriz teve
que apresentar o Câmera 2 no lugar dele, enquanto se recuperava. Segundo Magda, ela ficou surpresa, pois não saberia como fazê-lo, mas
aceitou a proposta. “Trabalhei 16 anos ao lado dele entre TV Guaiba
e TV Pampa, um período muito bom, por que aprendi demais com o
Clovis. Ao mesmo tempo, era muito difícil pelo nível de exigência. Não
era muito fácil trabalhar com ele”, recorda Magda.
“Meu pai era muito ativo. Não conseguia ficar parado. Dormia muito pouco. Estava sempre ligado em muitas coisas. Amava viajar, mas
para conhecer novidades e implantá-las nos seus programas, não para
somente descansar”, revela Vanessa. Segundo ela, o Câmera 2 era feito muito a partir da observação de Clovis, que praticava corrida pelas
ruas de Porto Alegre e voltava sempre com algum comentário sobre a
cidade.
Depois de quase 20 anos, em 2007, com a venda da TV Guaíba para
a Record, Clovis Duarte transferiu-se para a TV Pampa. Chegou a receber uma proposta da Rede Record, que passaria a operar no Canal 4
do Rio Grande do Sul, mas não aceitou, certo de que, lá, não teria liberdade de expressão. Na nova emissora, passou a comandar o Programa
Clovis Duarte, veiculado pela primeira vez em 02 de Julho de 2007, das
18h30 às 19h30, com debates descontraídos e informações sobre política; e o Câmera Pampa, de segunda-feira a sexta-feira, das 23h35 à 0h.
Clovis Nogueira Duarte da Silva morreu no dia de 19 de Julho de 2011,
aos 69 anos, após ter ficado cerca de sessenta dias internado no Hospital Moinhos de Vento em consequencia de complicações cirúrgicas nas
vias biliares, decorrentes de um câncer no pâncreas. Vanessa emociona-se ao relembrar desse par de meses: “O que mais me tocou foi que as
pessoas comuns, como os porteiros, as faxineiras da televisão e aqueles
que me encontravam na rua perguntavam por ele, queriam mesmo saber
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como ele estava. Meu pai cativava a todos, chamava as atenções para
si”. Ela recorda que, dias após o falecimento, o segurança de um banco
começou a chorar assim que a viu entrando no estabelecimento, citando
o caso como exemplo do carinho despertado por seu pai.
Para Magda Beatriz, que assumiu o comando do Câmera 2 após a
morte de Clovis, a missão deixada foi uma grande responsabilidade.
“Fazia algum tempo que ele tinha delegado isso para mim. Ele viajava
muito e me deixava no lugar dele. Quando do início da gravidade da
doença, ele disse à Vanessa (a filha) que não dissesse nada pra mim, pois
eu precisava ter tranquilidade para apresentar o programa”, recorda.
Décadas de retidão fizeram com que Clovis mantivesse a sua credibilidade intacta. Vanessa aponta: “Ele odiava quando alguém dizia que
tinha somente ouvido falar, sem ir atrás da história”. Segundo Magda
Beatriz, Clovis Duarte foi um jornalista que estava ligado na informação 24 horas. “Era um homem muito bem informado, muito bem relacionado e um ‘feeling’ jornalístico surreal.”
Para José Fogaça, Clovis Duarte deixou uma herança de criatividade
e comprometimento com o interesse do público local na televisão gaúcha. “Vários programas seguiram o seu caminho, com diferentes níveis
de qualidade, mas buscando esse formato de bancada com apresentadores especializados falando sobre temas que interessam à população.”
Tânia Carvalho, amiga de juventude, diz que Clovis “tinha um talento
sem limites, era criativo, tinha o maior bom gosto”. Antônio Hohlfeldt
enfatiza que Clovis deixou um grande legado: “de certo modo, ele criou
o jornalismo de entretenimento, e, sobretudo, mostrou que a gente
pode fazer jornalismo sério sem cara fechada”.
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Clóvis Duarte em seus primeiros comentários para a televisão, no início dos
anos 1970. O bigode seria uma das marcas de Clóvis por muitos anos.
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Anúncio do lançamento do programa Portovisão, que a Rede Difusora
(atual Bandeirantes) estreou em outubro de 1974, com um timaço que,
além de Clóvis Duarte, tinha José Antonio Daudt, José Fogaça, Tânia
Carvalho, Lauro Quadros, Renato Pereira e Geraldo José de Almeida.
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Na foto de cima, Clóvis, e seu sorriso característico, durante o Baile de Gala de
entrega do 1º Troféu Portovisão em 1975. Embaixo, nota sobre o lançamento
do programa, que contava, ainda, com Cascalho Contursi e Sergio Jockymann.
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Pela bancada do programa Câmera 2 passaram um sem número de ilustres entrevistados, como o então candidato à presidente Fernando Collor de Mello. Compõem
a bancada, José Barrionuevo, Tânia Carvalho, Clóvis, Afonso Ritter e Gilberto
Simões Pires. Abaixo, o entrevistado Leonel Brizola, que protagonizou o programa
da “cadeira vazia”, pela decisão de Pedro Simon em não comparecer ao debate.
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Na foto do alto, Clovis Duarte e o presidente dos EUA George Bush, em
1997. Na de baixo, ele agradece à conquista do troféu Jornalista do Ano do
Prêmio Press 2007.
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Clóvis Duarte foi, sobretudo um comunicador, seja nas salas de aula, à frente
das câmeras ou na vida pessoal. O seu sorriso largo e a facilidade em comunicar lhe renderam um lugar na antologia da imprensa gaúcha.
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Jornalista econômico, correspondente internacional, boêmio, expert
em vinhos e cordeiros… Existem várias formas de definir Danilo Ucha
(1944 - 2016), mas todas as pessoas que conviveram com ele destacam
tanto seu profissionalismo quanto sua capacidade de criar amizades.
Sua grande facilidade de obter confianças de fontes e a qualidade de
seu texto só não eram maiores do que sua natureza bonachona e alegre,
que conquistava quem se acercava dele. Em mais de 50 anos de atividade, Ucha deixou como marca um trabalho incansável na busca pela
informação e pela melhoria do jornalismo gaúcho.

D

anilo da Silva Ucha nasceu em Santana do Livramento,
na fronteira com o Uruguai, em 10 de junho de 1944. Era
filho do oficial do Exército Constantino Ucha Neto e
de Heloísa da Silva Ucha. Seu pai, que já era viúvo quando casou-se
com sua mãe, tinha três filhas do relacionamento anterior: Rita, Maria e Rosa. Com Heloísa, além de Danilo, também teve o filho José
Antônio.
Foi em sua própria cidade natal que começou a trabalhar com jornalismo, tendo seu primeiro emprego, ainda estudante secundarista,
em 1962, como revisor do jornal local A Plateia.
Naquela ocasião, Ucha foi contratado juntamente com outros dois
colegas do Colégio Estadual Liberato Vieira da Cunha que se tornariam jornalistas de renome: Elmar Bones e Kenny Braga.
Segundo Ucha confessou em entrevista, a busca dos jovens por
um emprego em A Platéia foi uma mistura de necessidade e boemia.
Contratados como revisores, eram os últimos a deixar a gráfica, o que
ocorria de madrugada. Com isso, às vezes iam direto para os bares.
“Aos sair, percorríamos juntos diversas quadras antes de chegar em
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nossas casas, isso se não esperássemos o dia clarear nos bares de Livramento ou de Rivera”, recorda Kenny Braga.
Outra coisa em comum que os jovens tinham era o interesse pela política. Os três futuros jornalistas, juntamente com Glênio Lemos (que
seria advogado, deputado estadual e prefeito de Santana do Livramento) fundaram uma chapa para concorrer à presidência da União
Santanense de Estudantes Secundários (USES). “Glênio era o candidato. Perdemos porque éramos muito de esquerda, até o capelão da
escola fez campanha contra nós, dizendo que a gente era comunista.
Mas quem venceu era despreparado, fez uma gestão horrorosa, e resolvemos concorrer de novo”, lembra o jornalista Elmar Bones.
Desta vez, o grupo colocou Ucha na cabeça de chapa. E o resultado
não poderia ser melhor. “Ele já tinha na época esse caráter marcante
dele, agregador, conciliador. Por sugestão dele convidamos para vice
um cara ligado a uma família da elite local, Marco Aurélio Guerra. E
assim ganhamos disparado em 1963”, destaca Bones.
No comando da USES, liderou com sucesso uma iniciativa lembrada até hoje na região: os Jogos Internacionais da Primavera, uma
competição esportiva com várias modalidades, unindo estudantes
brasileiros e uruguaios.
No entanto, essa sua experiência no movimento estudantil não iria
durar muito tempo. Em 31 de março de 1964 acontece o golpe militar que destituiu o presidente João Goulart. A diretoria da USES,
esquerdista e apoiadora das reformas de base de Jango, inicialmente
ajuda um movimento de resistência na prefeitura de Livramento, com
a montagem de uma rádio clandestina. Com isso, estudantes que
apoiavam os militares passaram a defender a derrubada da diretoria.
Durante uma assembleia para debater o tema, tropas do Exército invadem a sede da USES e ordenam a dispersão do grupo. Ucha e os
demais integrantes da diretoria da USES são chamados para depor.
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“Ficamos o restante do ano na cidade, sofrendo as consequências da
resistência ao golpe”, lamenta Kenny Braga.

A vinda para a Capital

Como no final daquele ano os amigos terminaram o ensino secundário, no início de 1965 foram para Porto Alegre para tentar entrar na
universidade. Inicialmente, Ucha pensou em fazer Arquitetura, mas
não gostou do ambiente do curso e, na hora da inscrição optou pelo
vestibular de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (Ufrgs), “A gente estava meio perdido, sem saber que fazer. Ficamos muito envolvidos com política e não tínhamos pensado em profissão. Mas todos nós havíamos trabalhado em A Plateia, tínhamos
essa relação com a turma do jornal, e isso pesou na decisão. Fora o
Glênio, que foi para o Direito, o Ucha, o Kenny e eu escolhemos o
jornalismo”, recorda Bones.
A vinda à Porto Alegre acabou também,momentaneamente, separando Ucha do grande amor de sua vida: Maria Jair Fontoura Mazzei. Viúva, ela era 12 anos mais velha e já tinha cinco filhos do casamento anterior (Ario Rubem, Leana Jussara, Arfio, Lueni e Sérgio
Luiz) quando começaram a namorar, em 1963. “A gente se conhecia
desde muito antes, por que era uma cidade pequena. E ele me confes-

sou que desde moço já tinha interesse por mim”, lembra Maria Jair.
O casal se veria, esporadicamente, nas visitas de Ucha à terra natal,
e só começariam a viver junto em 1972, quando Maria Jair e os filhos
mudaram-se para Porto Alegre. “Ele assumiu a bronca de ter que lidar com alguém que já tinha cinco filhos para criar, e não desistiu.
Desse amor, criamos uma família”, destaca o enteado Ario Mazzei.
Pelos filhos de Maria Jair, Ucha ganharia, com os anos, 11 netos e oito
bisnetos.
Em 1965, seus laços com Livramento não lhe renderam apenas um
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amor distante, mas também perigos. Quando a USES foi dissolvida
com o golpe de 1964, os diretores da união estudantil foram proibidos
de sair da cidade sem avisar as autoridades. “A gente veio para Porto
Alegre e não avisou ninguém. Isso gerou suspeita, de que estávamos
ligados a algum grupo de resistência. Em abril de 1965, eu, o Kenny e o
Glênio fomos detidos na Rua da Praia, e ficamos 14 dias presos. O Ucha
não, pois não estava conosco e não foi encontrado pela polícia. Mas isso
teve um grande efeito nele”, recorda Elmar Bones, que credita ao medo
causado pela repressão da ditadura o fato de Ucha abandonar a atividade política e se dedicar exclusivamente ao jornalismo. “Ele era líder nato
com aquele jeito conciliador. Teria sido uma grande liderança política,
e estava se encaminhando para isso. Foi um dos grandes crimes da ditadura, destruir as jovens lideranças da época”, lamenta Bones.
Sobre os tempos de universitário, Ucha lembrou, em entrevista a
estudantes de Jornalismo da Ufrgs, que quase não ganhou diploma,
formando-se apenas em 1970, por causa de uma matéria: Taquigrafia.
“Faltava apenas esta cadeira para mim, e eu achava aquilo muito chato.
Então, a professora, dona Frida, me propôs o seguinte: ‘faz um trabalho
escrito sobre a própria Taquigrafia’. Aí, eu gostei, pois estava na minha
área, que sempre foi escrever. Fiz o trabalho, passei e consegui me formar”, rememorava.
Os tempos de faculdade lhe renderam vários novos amigos, nomes
hoje consagrados como Juarez Fonseca, Ana Amélia Lemos e Fernando Albrecht. “A primeira imagem que tenho do Danilo Ucha ficou na
minha retina: ele à frente do grupo de santanenses vindo pela lateral do
Centro Acadêmico, indo para algum lugar da Filô, como chamávamos
a Faculdade de Filosofia da Ufrgs, onde eu cursava Jornalismo. Garboso, ar destemido, passos firmes. Esse era o Ucha, meu amigo desde
aquela manhã”, recordou Albrecht, com quem Ucha trabalharia junto
na Zero Hora e no Jornal do Comércio.
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O começo da vida profissional

Em 1966, conseguiu seu primeiro emprego em Porto Alegre, na
rádio Farroupilha e no Diário de Notícias, ambos do grupo dos Diários Associados. Permaneceu nos veículos por cerca de dois anos e,
então, foi para a Folha da Tarde, onde novamente trabalharia jun-

to com Kenny Braga e Elmar Bones. “Foi uma invasão santanense”,
lembra Bones, sorrindo. “A Folha da Tarde foi o primeiro jornal de
Porto Alegre que abriu estágios para estudantes. Na época, os profissionais não davam importância para estudar jornalismo. O pessoal
das redações via com desprezo os ‘teóricos’. Mas a Folha queria renovar os quadros, e fez seleção para três estagiários, e os três santanenses foram aprovados.”
Para Bones, essa disputa entre os velhos e os novos jornalistas iria
marcar a atividade profissional de Ucha. “O jornalismo tinha então
uma linguagem difícil, texto ruim, antigo, com um jargão de direito.
Muitos jornalistas eram advogados e funcionários públicos, burocratas, e traziam esses vícios. Nossa geração tinha uma guerra contra
isso, e o Ucha era um dos mais efetivos nesse combate, para dar ao
leitor um texto claro, simples, sem lugar comum”, destaca.
Paralelamente à Folha da Tarde, Ucha, atuou também na rádio
Guaíba, que também pertencia à Empresa Jornalística Caldas Júnior. Trabalhava à tarde no diário e à noite na rádio, fazendo o fechamento. Ainda nessa época, atuou como correspondente do Correio
da Manhã, do Rio de Janeiro.
No período entre 1966 e 1969, considerados os Anos de Chumbo
da ditadura militar, Ucha cobria muitas passeatas, até ser decretado
o Ato Institucional nº 5 (AI-5). A repressão gerava muitas dificuldades para o trabalho jornalístico. “Não só presenciei, como levei muito
pau!”, recordava. “Nas redações imperava a autocensura. Os editores
acomodavam o texto ao conteúdo que os jornais ‘podiam dar’”, expli-
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cava. No período, escreveu também para as revistas Realidade (SP) e
Veja (SP), da Editora Abril.
Saiu da Caldas Júnior em 1970 e foi passar um período na Europa,
um autoexílio, que definia como “uma questão de cautela”. Morou em
Portugal - que também vivia uma ditadura -, contribuindo para revistas e jornais de Lisboa. Após dois anos, retornou. “Dei uma sondada
nos amigos que ficaram no Brasil, vi que a coisa estava mais tranquila
e resolvi voltar”, lembra.
De volta a Porto Alegre, foi trabalhar no jornal Zero Hora, após
pedir emprego para o diretor do veículo, Lauro Schirmer. Atuou em
duas editorias, Variedades e Polícia. Ficou lá por quatro anos.

Coberturas internacionais

Em 1974 surgiu o convite para trabalhar na sucursal gaúcha de O
Estado de S.Paulo, cobrindo toda a América do Sul. Ficou como
correspondente durante cinco anos. Desse tempo, ele relembrava dos
sofrimentos com a precariedade da tecnologia. “Uma ligação para
Buenos Aires demorava 8 horas”. E conta: “Certa vez, fui fazer uma
cobertura em uma cidade do interior do Estado, e no quarto do hotel,
fazendo uma ligação para São Paulo, eu gritava tão alto que quem
estava na rua conseguia me ouvir”.
Nesse período, Ucha participou da fundação, em 1974, do Coojor-

nal, primeiro veículo montado no Brasil como uma cooperativa de
jornalistas, uma experiência que durou até 1982. “Editávamos publicações e boletins. Chegamos a fazer o jornal do Sesi (Serviço Social
da Indústria), que tinha 300 mil exemplares, e o do Sindibancários”,
destacou Ucha, que sempre integrou o Conselho Fiscal da Coojornal. Para Ucha, a ingerência dos militares ajudou a afundar a cooperativa, mas disputas internas e problemas de gestão também foram
determinantes. “Desde o início, havia grupos sempre se picando e isso
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gerou desgastes internos. Nenhuma eleição da diretoria ocorreu sem
oposição.”
Em 1979, Ucha foi demitido do Estadão por participar da greve geral dos jornalistas. “Foi uma paralisação que durou bastante tempo
e foi muito discutida e disputada. Quando acabou, como geralmente acontece, nós, jornalistas, saímos perdendo”. Sem emprego, teve
que recorrer novamente a Lauro Schirmer e, assim, retornou à Zero
Hora, onde ficou até 1992. Na Zero Hora, deu continuidade ao trabalho de correspondente internacional que tinha no Estadão. Cobriu
vários golpes de Estado na América do Sul e acompanhou de perto
a derrubada dos ditadores. A cobertura internacional que considera
mais importante e perigosa foi a da Guerra das Malvinas, em 1982.
Ele foi o correspondente estrangeiro a permanecer mais tempo na
Argentina: 80 dias. Apesar de não ter podido chegar à ilha, cenário
da guerra, afirmava que a cobertura teve muitos atritos e conflitos,
mesmo em Buenos Aires, por causa da violência da ditadura argentina. Ele e o fotógrafo Adolfo Alves (depois substituído por Damião
Ribas) enviaram material esclarecendo como os argentinos oscilaram
do ufanismo até a capitulação para a Inglaterra.

Um veículo para a boemia

Em 1986, fundou o Jornal da Noite, veículo mensal especializado
em arte, cultura, livros, turismo e negócios, que circulou durante 30
anos até a sua morte. “Ele fez o Jornal da Noite por que acreditava
que havia muita coisa da boemia, dos músicos, dos bares, que não tinha espaço nos jornais. Havia uma vida muito rica na noite. Então ele
criou esse jornal para narrar isso. Praticamente nunca ganhou dinheiro, mal se pagava, mas mantinha por paixão”, destaca Elmar Bones.
Ucha sempre se declarou um notívago, amigo de músicos e compositores, inclusive Lupicínio Rodrigues. Kenny Braga também recor-
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da o apreço de Ucha pela música popular brasileira - lembrando que
o colega foi autor da biografia do violonista Jessé Silva.
Quando não estava viajando, Ucha fazia a página 3 de Zero Hora,
“com grandes furos em pequenas notícias”, como gostava de destacar.
A saída do jornal, em 1992 se deu com a chegada de um novo editor,
Augusto Nunes, vindo de São Paulo, para realizar uma nova política
de administração de Zero Hora, que implicou em grande número de
demissões. “Ele escolheu os profissionais mais antigos e lideranças da
redação e mandou embora. No dia que saí, saíram mais 300. E infelizmente, essa mudança não deu certo. Zero Hora era, na época, um
jornal regional muito bem feito. Tentaram transformar em nacional e
acabaram fazendo um péssimo jornal nacional”, avaliava.
Participou como diretor-técnico de uma empresa estatal ligada
à Secretaria de Indústria e Comércio durante o governo de Alceu
Collares. No mesmo período, coordenava um programa de debates
na TVE, função que manteve por mais quatro anos. Só deixou a emissora quando foi convidado para ser diretor da Gazeta Mercantil na
sucursal de Porto Alegre. A experiência durou apenas dois anos. O
jornal entrou em crise e cortou todas as sucursais.

Colunista do Jornal do Comércio

Em 2002, foi para o Jornal do Comércio, onde já havia colaborado
em 1996, com uma coluna sobre gastronomia e vida noturna. No JC,
durante 14 anos foi responsável pela coluna Painel Econômico, que
apresentava notas e informações exclusivas de economia, agronegócios, empresas e assuntos relacionados.
Ia à redação todos os dias, embora pudesse fazer a coluna de casa.
“Sempre gostei da redação, lá se faz contatos que facilitam a informação, se pega muita coisa por osmose”, explicava. Também dizia que
“colunista só é bom se for aos lugares buscar as informações”. Mesmo
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já doente, diabético, hipertenso e com problemas no coração, não deixava de viajar e se deslocar para cobrir eventos ligados a negócios.
Essa preocupação em manter-se um “repórter de rua” é destacada
pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling. “O jornalista tem que estar onde estão os fatos. Assim era Danilo Ucha. Estava perto dos acontecimentos que narrava e, não por acaso, conhecia
os protagonistas.” Kolling destaca que, volta e meia, surgia uma pauta ou alguém lembrava um acontecimento e o Ucha atalhava: ou tinha participado do evento, ou conhecia o personagem. “Pauta: vai ser
lançado livro sobre o jornal Pato Macho. ‘Eu escrevi no Pato Macho’.
Pauta: 20 anos da morte do Caio Fernando Abreu. ‘Meu amigo. Tenho até uma carta de quando ele morava no Rio’. A quem duvidasse,
justificava, modesto, sua trajetória no jornalismo: ‘Também, são mais
de 50 anos nesse negócio!’”
Ucha conhecia muito a agropecuária e se dedicava à ovinocultura.
Era um apaixonado por carne de cordeiro, e escreveu três livros sobre
o assunto. Também era um entusiasta da vitivinicultura, sendo um
dos primeiros jornalistas a cobrir a transformação e os investimentos em qualidade dos vinhos gaúchos. Sobre esses temas, mantinha
o blog Cordeiro & Vinho, além de ser membro da Confraria do Cordeiro. “Acho que era uma forma dele de jamais se afastar dos campos
e das estâncias de sua terra natal. Ele jamais renegou suas raízes e
seus ideais”, destaca Kenny Braga.
Ucha foi autor de vários livros-reportagem e biografias, muitos em
parceria com Paula Sória Quedi, editora de geral do Jornal do Comércio. “Ele pensava em escrever um livro de crônicas sobre suas histórias na noite em terceira pessoa. Os planos eram muitos, apesar de
reclamar do peso da idade”, recordou Paula.
Em 2015, foi agraciado como Jornalista do Ano pelo Prêmio Press.
Faleceu na madrugada de 20 julho de 2016, aos 73 anos, em Porto
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Alegre, dando a mão para sua esposa. Com sua morte, foi encerrada
a publicação do Jornal da Noite em outubro. Todo o seu acervo de livros, reportagens, fotografias e objetos pessoais foi doado à PUCRS,
passando a integrar o Delfos - Espaço de Documentação e Memória
Cultural da universidade.
Para seu colega de trabalho e amigo pessoal Fernando Albrecht,
Danilo Ucha fazia parte da elite jornalística que começou a brilhar
nos anos de 1960, “época de ouro do Jornalismo gaúcho”, como classifica. “E para provar essa excelência profissional, basta dizer que seu
Painel Econômico no JC era disputadíssimo. Seja como colunista,
como perito em vinhos, em gastronomia, em cordeiros (criação e
receitas) ou na nobre arte de fazer amigos para sempre, o Ucha foi
campeão até o fim.”
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Na foto do alto,os amigos e conterrâneos Danilo Ucha e Kenny Braga jantam no
restaurante Chão de Estrelas, com suas esposas em Porto Alegre, em 1972. Na
foto de baixo, Ucha em Buenos Aires durante a Guerra das Malvinas
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Ucha foi um dos primeiros jornalistas a cobrir a transformação e os investimentos em qualidade dos vinhos gaúchos. Ele mantinha o blog Cordeiro & Vinho,
além de ser membro da Confraria do Cordeiro.
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Mais de 50 anos de jornalismo renderam a Danilo Ucha inúmeros reconhecimentos, entre eles o de Jornalista do Ano, em 2015. Na foto de baixo, ele recebe
a honraria das mãos do jornalista Julio Ribeiro.
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A fala mansa e envolvente, aliada a um raciocínio rápido no bate-papo
com os ouvintes, eram as principais armas de Jayme Copstein (1928 2017) para conquistar a audiência. Sem nunca usar do sensacionalismo,
e com uma postura elegante ao microfone, o apresentador se tornou o
rei das madrugadas da Rádio Gaúcha, e mudou a forma de se comunicar com o público, imprimindo um estilo que deixou saudades entre
seus ouvintes.

“

Acho que nasci jornalista, não sei fazer outra coisa”, comentou
Jayme Copstein em uma de suas últimas entrevistas. O veterano
comunicador também costumava contar o momento em que decidiu escolher o jornalismo como a profissão que seguiria para o resto
da vida: com cerca de oito anos de idade, ele relembra que ouviu um
de seus tios lendo uma notícia de jornal para a sua mãe. “Foi aí que eu
decidi: é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida”, afirmava o
periodista que se tornou peça chave na história do jornalismo gaúcho
em seus mais de 70 anos de experiência atuando em jornais, rádios e
televisões Rio Grande do Sul afora.
Nascido em Rio Grande no dia 7 de janeiro de 1928, Jayme era filho
da gaúcha Léa Copstein e de Bernardo Copstein, imigrante vindo da
Moldávia. Seu primeiro contato com o rádio ocorreu na casa de um
vizinho, em 1936. Na época, o rádio era visto como um artigo de luxo e,
como as finanças dos Copstein não eram suficientes para arcar com os
custos de um equipamento, o garoto se acostumou a frequentar as casas de vizinhos para que pudesse ouvir as notícias através das ondas de
rádio. Foi por volta deste período que o jovem Jayme Copstein tomou
conhecimento dos programas humorísticos, da publicidade e dos cantores que captaram a sua atenção. “Eu ia para a casa dos vizinhos e me
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apaixonei por aquela caixa mágica de onde saíam coisas”, lembrava ele,
com saudosismo. Na época, a Rádio Record era a estação predileta do
futuro comunicador. Na Record, o menino ouvia a um de seus programas favoritos, o “Delegacia Musical”, e nutria sonhos de um dia fazer
parte daquele universo radifônico.
No final dos anos 1930, passando por problemas financeiros e com
Bernardo Copstein enfrentando dificuldades para conseguir emprego,
a família de Jayme se transfere, provisoriamente, para a casa de parentes, em Santa Maria. Certa manhã, a atenção de Jayme foi captada por
seu tio, enquanto ele lia em voz alta uma notícia do jornal “A Razão”.
“Eu me lembro do meu tio trazendo o jornal para casa e começando
a ler a notícia da invasão da Abissínia pelas tropas do Mussolini e me
fascinou a maneira como se contava alguma coisa que tinha acontecido. Desde então, tudo aquilo que eu dizia ou escrevia mais ou menos
repetia a cena do meu tio lendo uma notícia”, recordava o apresentador
do “Gaúcha na Madrugada”. Impactado por seu primeiro contato com
o jornalismo impresso, o menino então adotou o hábito de ler jornais
compulsivamente e passou a emular o estilo que via nas publicações,
copiando a forma em que as notícias eram escritas e projetando esta
influência em seus textos na escola.
Quando Jayme cursa o ginasial (hoje, Ensino Médio), sua obsessão
pelo jornalismo se torna ainda mais forte, e o adolescente passa a reproduzir projetos de jornais nas páginas de seus livros didáticos e cadernos.
Em 1943, o jovem participa de um concurso de redação promovido pela
sua escola. Foi o vencedor, com um texto que versava sobre pan-americanismo, e, como prêmio, teve o seu escrito publicado no jornal “O
Tempo”. O destaque obtido com a vitória no concurso trouxe notoriedade local ao jovem escritor, fato que chamou a atenção do jornal
“Gazeta da Tarde”, que logo contratou o garoto como repórter. Aos 15
anos, Jayme recebeu seu primeiro salário, cerca de 300 mil réis. “Entrei
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como repórter policial e ganhei uma carteirinha para entrar de graça
no futebol e no cinema”, relatou com saudosismo. Eram os primeiros
passos de uma longeva e condecorada carreira de jornalista que durou
mais de sete décadas.

Disputa entre odontologia e jornalismo

Determinado a se profissionalizar na carreira de jornalista, Jayme
Copstein parte de Rio Grande e estabelece residência em Porto Alegre, no ano de 1945, após completar 17 anos. O rapaz já havia passado
por experiências anteriores no rádio. Por volta do mesmo período em
que foi contratado como repórter da Gazeta da Tarde, Jayme também
passou a escrever roteiros para os radioteatros, que eram reproduzidos
em emissoras no interior gaúcho e ganhavam vida na voz de atores e
atrizes locais. Na capital, o adolescente utiliza-se de sua experiência e
começa a trabalhar regularmente na Rádio Farroupilha como escritor
de anúncios publicitários. “Foram os redatores que começaram a escrever os anúncios. Não havia agência de publicidade até então”, lembrava
ele ao falar de seus primeiros anos na capital gaúcha.
Em 1949, porém, Jayme se vê obrigado a retornar para Rio Grande,
em grande parte, graças às pressões de sua família, particularmente, de
seu pai. Bernardo Copstein não aprovava as ambições de Jayme como
jornalista, ofício que, à época, não possuía a obrigatoriedade de um diploma para ser exercido. Preocupado com o futuro de seu filho, Bernardo fez questão que o jovem cursasse uma faculdade, uma vez que o
jornalismo era tido como uma profissão incerta e cheia de instabilidades financeiras. Jayme então opta por cursar Odontologia, segundo ele,
por nenhum outro motivo além deste ser o curso que possuía a menor
duração na época: apenas três anos. “O meu pai me incomodava muito
porque ele queria que eu tirasse um curso universitário. Eu sempre tive
pavor de alguma coisa que me obrigue a ter disciplina. Não gosto de ter
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disciplina”, frisava Jayme Copstein.
De volta a sua cidade de origem, Jayme dividia suas atividades entre
o jornalismo e o ofício de dentista, hábito que perdurou por aproximadamente dez anos. Em Rio Grande, também serviu um ano de serviço
militar obrigatório e abriu um consultório odontológico. Porém, sua
paixão era o rádio e foi trabalhando com comunicação que ele passou
a maior parte de seu tempo na região após este retorno forçado. Desta
maneira, sem abandonar sua vocação de comunicador, o dentista tornou-se o primeiro diretor artístico da Rádio Minuano em 1950, quando
a emissora transferiu suas instalações para Rio Grande. Ainda durante
este período, ele seguiu como redator dos populares radioteatros que
eram transmitidos na Rádio Cultura Riograndina (atual Rádio Nativa). Nesta época, Jayme radiofonizou textos de Balzac, Machado de
Assis, Tolstoi e José de Alencar, entre outros grandes nomes da literatura e do teatro.
As pretensões da família Copstein em relação à carreira de seu filho
como dentista foram frustradas pela vocação de Jayme para a comunicação. Durante quase todo o período em que passou em Rio Grande
na década de 1950, o jornalista dedicou boa parte de seus esforços às
rádios locais, colocando em segundo plano os seus compromissos no
consultório odontológico. O próprio afirmou, por diversas vezes, que
nunca exerceu a profissão de dentista sem entremear o ofício com as
suas outras atividades no rádio e no jornal. Todavia, graças à vontade
de trabalhar com comunicação, Jayme costumava viver em constante
dificuldade financeira. Em Rio Grande, ele se casa com Maria Eulina
de Albuquerque Copstein, na época, programadora musical da Rádio
Riograndina. A união perdurou por 52 anos, até o jornalista ficar viúvo,
em 2005. Jayme e Maria tiveram três filhas: Léa, Lucy e Leslie. Foi então que, certo dia, o radialista decidiu, de uma vez por todas, abandonar
o consultório odontológico e se dedicar por completo ao jornalismo:
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“eu cheguei em casa e disse para minha mulher ‘nós vamos embora
para Porto Alegre, eu não aguento mais isso aqui’. Em seguida, no
ano seguinte, nós voltamos para Porto Alegre e eu voltei para Rádio
Farroupilha.”

Vivendo da escrita

Novamente em Porto Alegre, Jayme Copstein segue no ofício de redator de anúncios e repórter da Rádio Farroupilha. No meio tempo,
também trabalha na adaptação de peças de teatro e contos para a televisão, como no caso de “O crime de Lord Arthur”, de Oscar Wilde, que foi
transformado por ele em “O Quiromante”. Em 1966, é contratado como
secretário do “Grande Jornal Ipiranga”, transmitido pela TV Piratini.
No entanto, o futuro apresentador do “Gaúcha na Madrugada” não
apreciava trabalhar na televisão. Os limites impostos pelo jornalismo
televisivo, como o curto espaço de tempo para as notícias, nunca foram
aceitos pela personalidade inquieta de Jayme. “Não gosto de televisão,
não é a minha arte”, admitiu. Simultaneamente, também trabalhava, às
vezes, como repórter para o “Diário de Notícias”. Deixou a televisão
em 1967, e, até o final de sua carreira, jamais voltou a se dedicar aos
telejornais.
Com o excesso de material que havia produzido para a TV Piratini,
e que não havia sido utilizado no telejornal, Jayme vai até a redação do
Correio do Povo oferecer alguns textos que havia escrito. O jornal então publica alguns de seus escritos, e, graças à boa repercussão do trabalho de Jayme junto aos leitores, ele é contratado para fazer um teste
de uma semana como repórter. Neste período, entrevista o recém-nomeado Ministro dos Transportes, coronel Mário David Andreazza, e o
chefe do Ministério das Relações Exteriores, José de Magalhães Pinto.
Com o sucesso das duas entrevistas, Jayme Copstein é contratado definitivamente pelo Correio do Povo, em 1968. Permaneceu na publicação
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por 16 anos, período em que exerceu as funções de repórter, editor e
assistente de direção. Em seu tempo na publicação, Jayme Copstein
é lembrado, principalmente, por seu trabalho como editor do caderno
de cultura, período em que se tornou amigo do poeta Mario Quintana.
Após o Correio do Povo interromper a sua publicação, Copstein é
contratado pelo Jornal do Comércio. Em seu novo emprego, Jayme é
encarregado de coordenar a primeira reforma editorial do periódico,
que procurava modernizar sua estrutura frente às transformações que o
jornalismo atravessava na época. “A primeira vez que o jornal foi modernizado fui eu que fiz, isso em 1985. Comecei em outubro, e fiquei estudando a redação para ver quem eu mantinha e quem eu não mantinha.
Porque ali havia, digamos, todos os dinossauros com todos os vícios
dos dinossauros”, contou o jornalista. “Gente vendendo notícia, gente
que botava notícia requentada, gente que guardava notícia para uma semana inteira. O jornal não deslanchava por isso”. Jayme permaneceu no
Jornal do Comércio por cerca de um ano, e, no mesmo período, recebeu
o convite de Flávio Alcaraz Gomes, que recém havia assumido a direção da Rádio Gaúcha, para chefiar um programa que iria ao ar a partir
da meia-noite. Inicia-se então a história de um projeto que redefiniu os
rumos da rádio sul-rio-grandense.

A conquista da madrugada

O “Gaúcha na Madrugada” foi ao ar pela primeira vez em 4 de fevereiro de 1985, sob o comando de Jayme Copstein, com trilha sonora do
músico Wladimir Lattuada, contando ainda com Glademir Menezes,
como operador, e a arquitetura do programa de Délcio de Souza. O
programa tinha duração das 0h às 3h, inicialmente com a proposta de
reprisar as melhores entrevistas que haviam ido ao ar naquele dia, com
comentários adicionais de Jayme e trechos editados e a participação dos
ouvintes. Porém, na estreia do programa, os trechos gravados se esgo-
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tam rapidamente e o apresentador se vê obrigado a comandar o programa de maneira improvisada. “Eu achei que ia ser demitido. Porque se
eu fosse diretor da rádio eu realmente me demitiria naquele momento.
Não teria deixado nem concluir o programa”, relembra Jayme sobre a
atrapalhada estreia na Rádio Gaúcha.
No programa seguinte, julgando que o “Gaúcha na Madrugada” estava com os seus dias contados, ele entra no ar e, de maneira informal,
atende os ouvintes de forma despojada, abordando assuntos aleatórios
de maneira irônica. “No outro dia, eu entrei na rádio, achando que não
tinha nem mais programa. […] Aí, eu entrei no ar para fazer molecagem,
porque eu achava que eles iam me mandar embora. Comecei a brincar
com todo mundo”, contou. O formato improvisado acaba por agradar a
audiência, e se define como o modelo do programa que foi comandado
por Jayme Copstein pelos próximos 19 anos.
O “Gaúcha na Madrugada” reinventou os conceitos de talk-show no
Rio Grande do Sul, e foi o primeiro programa a obter relevância no
turno da madrugada das rádios sulistas. Apesar de não fugir do modelo
jornalístico, com abordagens de fatos e denúncias de utilidade pública,
o programa não possuía rigor em seu formato, aliando diversão com
informação; tudo isso com interatividade constante entre Jayme e os
ouvintes madrugada à dentro. O apresentador interagia com o público,
que expressava, em suas participações, dúvidas, opiniões e relatos de
acontecimentos cotidianos. Para regular a participação dos ouvintes, o
radialista utilizava um efeito sonoro que se assemelhava ao grasnar de
um pato, que era acionado a cada vez que ele deveria encerrar a participação de um ouvinte. “O Pato é um elemento para tirar as pessoas do
ar quando elas se tornam inconvenientes. Ou porque dizem palavrão,
ou porque fazem ofensa de natureza pessoal, ou então porque falam em
futebol, e futebol é uma coisa que se esgota à meia-noite”, explicava.
Copstein costumava dizer que o programa também possuía sua função
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de “Esclarecimento público”. Não era incomum que o “Gaúcha na Madrugada” convidasse advogados ao estúdio para responder, no ar, as
dúvidas de ouvintes sobre legislação.
“Ele foi um avô pra mim. Jayme foi o grande conselheiro que eu tive
na vida, sempre me auxiliando com suas dicas”, diz o jornalista Felipe
Vieira. Vieira era repórter da Rádio Gaúcha quando Jayme Copstein
estreou nas madrugadas e, antes disso, já acompanhava a carreira do
veterano comunicador como um dos tantos admiradores do seu trabalho. “Nós ampliamos muito a nossa amizade com o início da Guerra
do Golfo. O conflito estourou de noite e avançou madrugada a dentro
e, para não deixar o Jayme sozinho, eu o acompanhava a noite toda”,
lembra Felipe Vieira, que em determinada ocasião chegou a substituir
Copstein no comando do programa. “Copstein reinventou a interatividade no rádio. Jayme oportunizou as pessoas a entrar no ar e abriu um
horário do rádio que não existia. Antes dele, as madrugadas nas rádios
se resumiam à música e entretenimento.”
Em 1995, com o crescente sucesso de audiência, o programa passou a
ser transmitido nacionalmente através da Rede Gaúcha SAT, transformando-se em “Brasil na Madrugada”. No mesmo ano, Jayme Copstein
obtém reconhecimento internacional com o seu trabalho, quando recebe a medalha de prata na categoria Melhor História de Interesse Humano no The New York Radio Festivals, com o trabalho “Memórias de
um Menino de Rua”, que narrava a vida de Carlos Nelson dos Reis, um
ex-menor abandonado que se tornou economista.

‘Nasci jornalista. Vou morrer jornalista’

Na primeira década do século XXI, leitor contumaz e apaixonado
pela literatura como era, Jayme Copstein lança três livros “Notas Curiosas da Espécie Humana” (2001), “A Mosca e o Elefante” (2006) e “Ópera
dos Vivos” (2008). Afasta-se do comando do “Brasil na Madrugada” em
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2004, após quase duas décadas como apresentador da atração e líder
de audiência no turno da madrugada, mas segue como comentarista
na Rádio Gaúcha até 2007. No ano seguinte, é contratado pela Rádio
Pampa para apresentar o programa “Paredão”, misto de crítica social
com bom-humor, em um formato similar ao seu programa na madrugada. Nesta mesma época, torna-se colunista do jornal “O Sul”.
“Nasci jornalista. Vou morrer jornalista e, se ressuscitar, ressuscitarei
jornalista”, costumava afirmar; e, de fato, ele seguiu esta máxima até o
final de sua vida. Em seus últimos anos, ele manteve um site onde escrevia em ritmo constante sobre diversos assuntos. Cercado por livros,
anotações e reclamando da baixa velocidade de conexão da internet
no Hospital Santa Casa de Misericórdia, faleceu em 13 de janeiro de
2017, em decorrência de um câncer de pulmão. “Aos 89 anos, ele tinha
o mesmo brilho no olhar que sempre teve durante toda a sua vida. Ele
permaneceu lúcido até o final de sua vida, sempre apaixonado pelo seu
trabalho”, relembra com carinho a filha, Lucy Copstein.

E-mails do hospital

Mesmo hospitalizado, já na reta final de sua vida, Jayme nunca desligava. Continuava lúcido e conectado. Quem conta um pouco disso
é o amigo e colaborador, o engenheiro de som Marcos Abreu, que se
encarregava de atualizar o blog e a página de Jayme no Facebook.
O difícil é eu escrever sobre Jayme Copstein.
O Jayme, aquele amigo que ligava e dizia: “e aí carinha como é que
estás?”
Ele era um jovem de 80 e muitos anos. Sempre ativo e cheio de idéias.
Não lembro quando nos conhecemos, acho que lá pelo final dos anos
80, mas lembro de muitas noites escutando o Programa Brasil na Madrugada, na Rádio Gaúcha, e outras tantas com ele lá no estúdio. Eu
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costumava passar ali pela rádio e ficava por lá fazendo companhia. Eu
acho o rádio uma coisa solitária. Fica-se a falar em um microfone sem
se ter idéia de quantas pessoas estão a escutar. Claro, não era o caso do
Jayme, pois o telefone não parava, e ele se divertia com aquilo, conversar
com as pessoas, deixa-las falar, ou mesmo cortá-las quando o assunto
era proibido. No caso política, futebol e religião. Aí ele mandava o seu
tradicional “vai um abraço”. Eu estava lá no seu último programa, em
que ele entregou a apresentação do programa para a Sara Bodowsky e
o Rafael Colling.
Passei anos também tentando que ele entrasse para o Facebook, que
escrevesse e tivesse postagens constantes. Criei o perfil, e fiquei como
administrador, editor, como ele dizia. Trocávamos emails diários sobre
os resultados das postagens, ele curioso por saber como estava sendo a
repercussão de um texto ou outro.
Falávamos mal, falávamos bem, mas nossos papos eram longos, o
gosto por discos e gravações antigas e canetas Parker nos aproximou.
Lembro de muitas jantas divertidas aqui em Porto Alegre quando recebíamos nosso amigo Leon Barg, de Curitiba, da gravadora Revivendo, que abastecia o Jayme com muitos discos e informações, que eram
depois rodados no programa. Ele tinha uma memória admirável para
fatos e eventos, isso me impressiona, pois não é o caso da minha.
No dia 18 de dezembro de 2016 , menos de um mês antes de morrer
(ele faleceu dia 13 de janeiro de 2017), Jayme me mandou do hospital este
email :
“Quanto tempo tenho pela frente, ninguém sabe, mas como já vou fazer 89 anos em 7 de janeiro, já está de bom tamanho. Se me perguntarem como me sinto, te digo que estou contrariado, mas sem medo. Fico
no hospital até quarta-feira para tratar retenção de líquidos. Depois vou
para casa, com tratamento ambulatorial. Mas, já sem muita capacidade
de movimentação. Por favor, mantém discrição a respeito. Além da fa-
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mília, só estou falando a uns poucos amigos da minha intimidade. Tão
logo consiga, volto até mandar coisas para o Face.”
Tenho saudade desse amigo, não de um café, mas de muitos cafés.
Um dos maiores comunicadores da história do Rio Grande do Sul,
Jayme Copstein deixou sua marca, não apenas como um profissional que
dedicou sua vida ao jornalismo, bem quisto por seus colegas em todos os
veículos aonde trabalhou, mas também como um pai e avô afetuoso. Seu
legado mudou a forma de se fazer comunicação no Rio Grande do Sul,
e influenciará jornalistas durante muitas décadas por vir.
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Aos 15 anos, Jayme recebeu seu primeiro salário, cerca de 300 mil réis, como
repórter da Gazeta da Tarde, de Rio Grande. Já mais adulto foi cursar uma faculdade para atender aos desejos dos pais, escolheu Odontologia por ser o curso
de menor duração, apenas três anos. Por cerca de dez anos, dividiu o seu tempo
entre o consultório dentário e o jornalismo.
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Os livros foram umas das paixões de Jayme Copstein, seja como leitor voraz
ou como autor temporão.

84

Crédito: Luiz Armando Vaz

Crédito: Dulce Helfer

JAYME COPSTEIN

Foi nas madrugadas da rádio Gaúcha, durante 19 anos, que Jayme Copstein se
realizou como comunicador, primeiro enfrentando um horário estranho para
o público, depois abrindo espaço para o debate com os ouvintes e se negando a
discutir política, religião e futebol.
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Um dos prazeres de Jayme era gastar tempo com os amigos, seja numa disputada partida de xadrez ou numa longa conversa, como as que mantinha semanalmente com Glênio Reis (foto de baixo)
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Após sobreviver à Guerra Civil Espanhola, e enfrentando dificuldades
na Europa, José Abraham (1921 - 1997) refez sua vida no Brasil. Descobrindo uma paixão pela fotografia, se tornaria um dos mais premiados
profissionais da imagem no Rio Grande do Sul. Com incrível veia artística e sensibilidade, soube imortalizar de forma magistral diversos momentos do cotidiano. Mais de 20 anos depois de sua morte, seu nome
ainda é referência de qualidade para os profissionais da fotografia.

A

pós ter sofrido um primeiro infarto, 1984, o médico avisou
o fotógrafo José Abraham Diaz (1921 - 1997), o Espanhol,
que ele teria de parar de fumar. “No puedo, doctor”, respondeu-lhe, “pois foi o cigarro que me salvou a vida!”. A história é lembrada
com nostalgia e humor por seu filho mais velho, o também fotógrafo
Alfonso Abraham Lheureux.
Segundo Alfonso, o episódio a que seu pai se referia havia ocorrido
durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), quando Abraham lutou
ao lado dos revolucionários do Exército Republicano contra as tropas
do General Francisco Franco. Era quase natural que fosse assim: natural de Barcelona, cidade onde anarquistas e comunistas, base do Exército Republicano, tinham muita força, Abraham alistou-se em 1937, aos
16 anos. No front de Sevilha, tomou um tiro que o deixou fora de combate por dois meses.
De volta ao front, já em 1938, ocorreria o episódio citado. Abraham
tinha uma bota russa que havia trocado com um camarada, dando uma
faca em troca. Essas botas, que tinham boa qualidade e eram forradas
de lã, eram enviadas pelos soviéticos, que apoiavam os revolucionários,
para os oficiais do Exército Republicano. Abraham, porém, ficara sem
cigarros. E, diante disso, não hesitou em trocar suas preciosas botas por
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um pacote de maços de cigarros com outro de seus colegas.
Pouco depois disso, seu batalhão foi cercado pelas tropas de Franco.
Abraham rendeu-se logo. “Estábamos jodidos mismo”, explicava. Os
franquistas passaram os republicanos em revista e separaram os oficiais
para fuzilamento, a partir de indumentárias como as botas russas de seu
colega, que lhe custaram a vida. O fumante Abraham tornou-se prisioneiro de guerra, mas viveria ainda muitos.

Tempos de guerra

Os tempos de Espanha não foram fáceis para José Abraham. Nascido
em três de março de 1921, Abraham perdeu os pais ainda muito cedo,
quando tinha apenas quatro anos, vítimas de sífilis, provavelmente.
Uma avó ficou encarregada de sua criação. Mas, sem condições, a avó
o levou até um internato para pobres, onde passou a infância e a adolescência. Nesse período, diz Alfonso, quem o criou foi uma freira. “Ele
dizia que ela era como uma mãe para ele e que nunca esqueceria dela”,
revela o filho.
Já por volta de seus 14 anos, conta o hijito de Abraham, seu pai foi
trabalhar em uma lecheria. Lá, porém, sofria muita com seu patrón,
“um gordo que nos explorava e não nos pagava”, dizia. Ele e um amigo
foram a um sindicato e denunciaram o patrón. “Os caras do sindicato
foram até o dono da lecheria e disseram que ele tinha de dar todos os
direitos trabalhistas para seus funcionários, porque senão aconteceria
o que ele não gostaria. Ele mandou os caras do sindicato embora. No
outro dia, explodiram a leiteria do velho. Foi naquele movimento dos
anarquistas, quando o anarquismo começou a se criar em Barcelona”,
explica Alfonso.
Depois disso, Abraham trabalhou em uma padaria de Barcelona. Ficou durante algum tempo, até que veio a Guerra Civil e alistou-se no
Exército Republicano. Com o final do conflito, deixou a prisão e voltou
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a trabalhar em uma padaria. Tinha 18 anos então. Foi nessa época que
conheceu Maria Lheureux, que se tornaria sua esposa anos mais tarde.
Ela tinha então 15 anos e havia acabado de voltar da França, onde se
refugiara aos 12 anos, em decorrência da Guerra Civil. “Nasci em Barcelona também, mas meu pai era francês e achou melhor que eu fosse para
lá. Conheci o Abraham depois da Guerra Civil, em um baile na sociedade, no clube de nosso bairro”, lembra ela, com ótima memória aos 93
anos. “Dançávamos tango, bolero, valsa... Dançávamos todo domingo”,
recorda ainda. Hábito, aliás, mantido ao longo de toda a vida.
Em idade militar, porém, Abraham precisava servir ao Exército da
Espanha. Como acabava de sair de um terrível confronto fratricida,
Franco decidira manter a Espanha neutra em relação à Segunda Grande Guerra, que explodia em toda a Europa, realizando um acordo com
o chanceler alemão Adolf Hitler. E enviou todo seu Exército aos Pirineus, na fronteira entre Espanha e França, para garantir que não houvesse nenhuma invasão. Foi assim que Abraham passou quatro anos
nos Pirineus, comunicando-se com Maria através de cartas.
Após o serviço militar, retornou a Barcelona e seguiu trabalhando
como padeiro. Maria, por sua vez, trabalhava em um laboratório químico. Ela recebera um apartamento de herança de sua avó e os dois foram
morar lá. Casaram-se em 1947. Em 1951, nascia Alfonso, primeiro filho
do casal.
Mas o saldo de uma guerra civil e de um confronto continental, cujos
ecos se faziam sentir no país apesar da neutralidade, tornavam a vida na
Espanha muito difícil. “No pós-guerra, o país ficou com falta de tudo,
tinha que se trabalhar muito. Eu tinha família aqui... E eu acho que o
espanhol tem um espírito muito aventureiro, toda minha família gosta
de se expor, meu avô já era aventureiro...”, conta. O avô de Maria, explica Alfonso, havia se estabelecido em Santa Catarina, no final do século
XIX, depois de ter realizado investimentos em cobre no Chile, o que o
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tornou “milionário, segundo o bisneto.
Assim, sabendo que poderia contar com o apoio dos parentes de Maria no Brasil, o casal vendeu o apartamento em Barcelona e lançou-se
ao mar. “Foi no Domingo de Ramos de 1952”, conta Alfonso. A viagem
a bordo do Provence durou 12 dias, durante os quais comemorou-se o
primeiro aniversário de Alfonso.
O início no Brasil também não foi fácil. Mas a situação já era melhor
que na Espanha. Contando com a ajuda de parentes e amigos para conseguir trabalho, faziam o que podiam. “José aceitava tudo que aparecia”,
lembra Maria. Chegou a trabalhar algum tempo na Springer Admiral,
pioneira da refrigeração no Brasil. Ela também trabalhou durante algum tempo, em uma fábrica de ampolas. Mas como o salário era baixo
e dificilmente conseguiria algo melhor no Brasil, além de ter um filho
para criar, Maria parou de trabalhar.
Em 1957, nasceu a filha mais nova do casal, Maria del Carmen Lheureux Abraham. Maria del Carmen, que atua como pedagoga, diz que,
para ela, “ele sempre foi o número 1. Meu exemplo, meu amigo, me
acompanhava, principalmente na Sogipa, quando eu corria, saltava, jogava vôlei. Em tudo, mas principalmente no esporte. Tudo que ele não
pôde quando criança”.

A descoberta da fotografia e do jornalismo

Pouco antes do nascimento de Maria del Carmen, um redator da Folha da Tarde, Juquir Freitas, que era casado com uma tia de Maria,
falou com o chefe da fotografia da Caldas Júnior, Santos Vidarte, sobre
a situação de Abraham. À época, a Caldas Júnior controlava, além da
Folha da Tarde, os jornais Correio do Povo e Folha da Manhã e a rádio Guaíba. “Meu pai começou a trabalhar no laboratório fotográfico
da Caldas Júnior quase de graça nos primeiros meses. Ele começou a
aprender fotografia e depois comprou a maquinazinha dele e começou
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a prestar serviço para terceiros”, conta Alfonso. Além da prática e dos
ensinamentos de Santos Vidarte, Abraham sempre aprimorou sua técnica buscando referências em livros e revistas, inclusive em publicações
estrangeiras.
A dedicação do Espanhol a esse aprendizado foi posto à prova em
1955, quando ele e o também iniciante Walter Galvani foram designados
para cobrir uma enchente em Pelotas. Galvani lembra bem desse episódio. “Éramos jovens, eu e ele. Focas, de alguma maneira. Eu, iniciando
meu trabalho na área de reportagem e o José Abraham ainda trabalhava no laboratório da Caldas Júnior”, conta. A viagem, feita em um jipe
da empresa, revelou a Galvani um traço marcante da personalidade de
Abraham. Segundo ele, o “Espanhol” tinha a grande vantagem de que
ele “era ousado e valente, uma maravilha. Ele passou um rio pendurado
numa corda, fez horrores. José Abraham era digno de destaque por ser
a pessoa que sempre foi”. Após sua estreia na reportagem, lembra ainda
Galvani, ele continuou mais algum tempo no laboratório, mas logo foi
efetivado como fotógrafo da empresa, formando uma boa parceria com
o jovem repórter ao longo de seus primeiros anos.
Em 1958, abriu concurso para fotógrafo do Departamento Estadual
de Portos Rios e Canais (DEPREC) e Abraham resolveu fazer. “Ele
varava a noite estudando. Ele conseguiu superar a barreira da língua
estudando. Ele pegava o jornal e ficava estudando. Ele tinha uma capacidade e uma saúde impressionantes”, conta Alfonso. Aprovado, trabalhou na autarquia até se aposentar, aos 73 anos, tirando fotos do porto,
dos navios e da cidade, a partir do rio Guaíba, uma de suas paixões. Ao
mesmo tempo, seguiu fotografando para terceiros e manteve sua exitosa carreira como repórter fotográfico, chegando a atuar como editor de
fotografia da Folha da Manhã.
Alfonso diz que seu pai recebeu mais de 20 prêmios ao longo de sua
carreira. Só pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI), ele re-
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cebeu dez prêmios, tendo alcançado o primeiro lugar em quatro ocasiões. Como forma de homenageá-lo, a partir de 2000, três anos após sua
morte, e até 2009, o prêmio de fotojornalismo da Associação Riograndense de Imprensa ARI recebeu o nome de José Abraham.
A última vez em que foi agraciado com o primeiro lugar da entidade
foi em 1975, com uma foto marcante intitulada “Acidente em construção
na Rua dos Andradas”, em que foi registrada a queda de um andaime
do prédio em frente ao da Caldas Júnior. A mesma foto também recebeu o Prêmio Esso, e motivou o Ministério do Trabalho a iniciar uma
campanha em favor da segurança no trabalho.
A jornalista Jurema Josefa, que estava iniciando a carreira e trabalhou
durante dez anos com Abraham, lembra o episódio. “Ele estava na sacada da Caldas Júnior. Acho que havia ido até lá para fumar seu cachimbo”. Foi quando ele teria percebido que alguma coisa ia mal na obra
que ocorria no prédio em frente. “Quando ele voltou, já estava caindo
o andaime. E ele pegou o cara tentando se salvar e fez uma sucessão de
fotos”, lembra. Alfonso explica que, felizmente, o trabalhador não morreu, tendo sido socorrido por uma ambulância.
Em depoimento à ARI, Alfonso revelou que Abraham tinha muito
orgulho dos prêmios que ganhava. “Era uma festa em casa cada prêmio
ganho por ele; ficávamos muito orgulhosos. Imagina, um imigrante espanhol, chega ao Brasil com uma malinha de papelão em 1952, aprende
fotografia e começa a ter aquele sucesso todo que ele teve. Ele tinha
uma veia artística fantástica, muito sensível para com o ser humano.
Como tinha vivenciado muita necessidade na Espanha, onde passou
por uma guerra civil, enfim... O ser humano e as injustiças sociais o tocavam muito”, afirmou.
De fato, foram muitos os registros com essa tônica. Ainda que se mantivesse longe da militância política no Brasil, pelo sofrimento que isso
lhe causou na Espanha, o Espanhol mantinha posições à esquerda, pró-
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ximas do anarquismo que defendia em seu país de origem. A ponto de,
segundo Alfonso, considerar um político do campo popular, como era
Brizola, um “oportunista”. Essas posições mais à esquerda encontram-se refletidas nestas imagens mencionadas por Alfonso.

Faro jornalístico e generosidade

Tanto seus ex-colegas como seu filho concordam que Abraham tinha
grande faro jornalístico. “Ele saia com a máquina e fazia a foto da capa
do jornal, que é a grande missão do repórter fotográfico. Porque tem
dia que não tem pauta”, destaca Alfonso. “Ele saia com a gente para
trabalhar, já via a pauta e me sugeria ‘olha, isso aqui você pode perguntar’. Isso era importante para mim, porque eu tinha recém iniciado a
faculdade em 1972, fui para o Diário de Notícias em 1973 e, em maio de
1974, eu estava na Folha da Tarde, numa grande estrutura. Eu estava
engatinhando, era foca. A experiência dele me ensinou muito”, conta
Jurema Josefa.
Essa generosidade que Abraham tinha para com os colegas e amigos
é outro aspecto reforçado por todos. “Todo mundo tinha um carinho
muito especial por ele. Ele atendia os focas, ensinava os focas, era pai
dos focas. Era um paizão, querido. Nunca ouvi falar mal de meu pai”,
destaca Alfonso.
“Ele criou uma geração de jovens fotógrafos de grande qualidade. Era
muito generoso. Dava até pena da Maria... Se um colega estava sem
dinheiro, ele dizia ‘não, não... vamos pagar o almoço pra ele’”, lembra
Jurema. “Muito bom humor e muito generoso. Tanto conhecimento...
Ele não tinha isso de ter medo que a pessoa o suplantasse, ele queria
que a pessoa aprendesse, crescesse”, acrescenta ela.
O carisma, a disposição e o talento de Abraham o aproximaram do
diretor da Caldas Júnior, Breno Caldas, de quem se tornou grande
amigo, com suas famílias tornando-se íntimas.
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Confusões e aposentadoria

Abraham tampouco era de fugir de uma boa briga. Em 1964, ele foi
fazer cobertura de um jogo entre Grêmio e Flamengo. O juiz deu uma
falta para o Grêmio e Zezé Moreira, que era treinador do Flamengo
na época, entrou em campo para agredir o juiz, sendo fotografado por
Abraham. “E o Zezé Moreira viu que meu pai fotografou ele dando uma
porrada no juiz e foi para cima dele. E o pai esperou ele vir. Ele veio a
milhão. Aí, quando o Zezé Moreira estava bem pertinho, ele se agachou
e levantou, e o Zezé Moreira fez uma cambalhota no ar. Quebrou o
Zezé todo. Mas como a polícia do Rio era toda flamenguista, caíram de
pau em cima do pai, coitado. Quebrou duas costelas, foi preso. Quem
foi soltar o pai lá no Rio foi o Erno Schneider (fotógrafo gaúcho radicado no Rio de Janeiro, editor de fotografia do jornal Correio da Manhã).
Era bem na época na ditadura militar”, conta Alfonso.
“Era um sujeito de dedicação extraordinária e de uma valentia sem
limites. Uma vez ele correu com um camarada da redação... Ele se dizia
dono da verdade e queria desmentir o que foi publicado pelo jornal. Ele
se indignou com a desfaçatez do reclamante e correu com o camarada
dali”, lembra Galvani.
Em 1984, a Caldas Júnior faliu, representando o fim da carreira jornalística de Abraham. Não voltou à redação quando o Correio do Povo
foi retomado em 1986. Continuou trabalhando no DEPREC e dedicou-se ao seu negócio particular. Abraham atendia, com a ajuda do filho, muitas empresas privadas, que lhe encomendavam grandes painéis
fotográficos, com imagens aéreas da empresa e coisas assim. “Ele trabalhou muito com o Banrisul. Desde 1962, fotografou inauguração das
agências. Foi um grande cliente nosso. Tivemos muitos clientes. Teve
uma época que eu tive que sair da Folha da Tarde pra atender os clientes. A gente trabalhava com empresas: seguradoras de navios, Banrisul,
Casa Masson, Imcosul, JH Santos, Caixa Economica Estadual, Fede-
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ral...”, diz Alfonso.
O encerramento das atividades da Caldas Júnior coincidiu ainda com
o primeiro infarto de Abraham, em 1984. Um ano mais tarde, nasceu
seu primeiro neto, Renan, filho de Maria del Carmen, em 1985. O Espanhol teria mais tempo para dedicar à família e a outras paixões suas. “Ele
ia a todo lugar com o neto”, revela Maria Del Carmen. “Era apaixonado
pelo mar, pela água”, lembra Alfonso. “A gente sempre teve veleiro eu
e ele. Foi meu presente quando eu fiz uns 12 ou 13 anos. Nós fizemos
vários veleiros juntos, saíamos a fotografar juntos. Ele escolheu esse
bairro (Cristal) porque era próximo do rio. A gente morou na Santana
e depois a gente veio pra cá, onde ele construiu essa casa, em 1960”,
acrescenta.
José Abraham faleceu em 22 de dezembro de 1997, de infarto fulminante.

Lembranças de quem fica

Afonso é quem gerencia atualmente o gigantesco acervo fotográfico
deixado por Abraham. Aos poucos, vem procurando organizar exposições e livros que revelem seu trabalho para o grande público. “Não era
de fazer exposição, ele fazia palestra. Eu fiz as exposições dele. Naquela
época, no meio da imprensa, no jornalismo, a fotografia era meio desqualificada. Hoje, não. O fotógrafo tem terceiro grau, tem pós-graduação, faz exposição em Paris, em São Paulo”, comenta. “Até hoje eu sinto
muita falta dele porque ele era meu pai, e um pai querido, amoroso, meu
colega e meu amigo, de velejada, pescaria e de noite. Então, para mim,
foi uma perda tripla”, acrescenta.
A ex-colega Jurema lembra de quando soube da morte de papito,
como o chamavam na Caldas Júnior. No dia da festa de fim de ano da
Fiergs, ficamos sabendo que o Espanhol tinha morrido... Que brochura! Quando ele teve um infarto, ficou no Hospital Mãe de Deus e vim
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visitá-lo. Ele dizia assim: não se preocupa, Jurema. Isso aqui é tão limpo, que se tiver baratas, elas vão estar vestidas com os hábitos dessas
freiras. Era um humorista e um anarquista”, conclui.
“Ele se apaixonou pela imagem, pela fotografia, ele era muito observador. Tinha muita vontade de fazer as coisas, fazia com amor”, define
com precisão Maria, sua companheira de toda a vida.
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José Abraham ganhou mais de 20 prêmios ao longo de sua carreira, só de Prêmio ARI foram dez, sendo quatro primeiros lugares.
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Abraham não perdia uma
foto e uma briga por nada.
Em 1964, isso lhe rendeu
uma prisão no Rio de Janeiro.
Após ter fotografado o técnico
do Flamengo, Zezé Moreira,
agredindo o árbitro ele se
envolveu numa briga que acabou
na delegacia. Na foto de baixo,
Abraham como soldado do
exército republicano, de oposição
a Franco, na Espanha, em 1938.
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José Abraham tinha a sensibilidade dos grandes fotógrafos. Muitas vezes, saia
para a rua, sem pautas e voltava com a foto de capa do jornal do dia seguinte.
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Abraham conheceu Maria Lheureux depois da Guerra Civil Espanhola, em
um baile em Barcelona. Ele com 18 anos e ela com apenas 15. Casaram-se em
1947. “Dançávamos tango, bolero, valsa... Dançávamos todo domingo” lembra
a garota espanhola, filha de pai francês, hoje com 93 anos.
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A família reunida era uma cena constante na vida de José Abraham. A esposa
Maria Lheureux e os filhos Alfonso Abraham e Maria Del Carmen participam
de muitos desses registros.
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Muito antes do termo jornalista multimídia se popularizar, Paulo
Sant’Ana (1939 - 2017) se notabilizou por atuar simultaneamente em diferentes plataformas. Sua coluna no jornal Zero Hora, publicada diariamente na última página do impresso, fazia com que muitos leitores
começassem a folhear o diário pelo final. Em sua participação na programação da Rádio Gaúcha, sobretudo no programa Sala de Redação,
defendia com ardor o Grêmio, seu clube de coração. Não bastasse isso,
sua entrada diária no Jornal do Almoço, da RBS TV, mobilizava a atenção de milhões de gaúchos, que paravam para escutar seus comentários
sobre o cotidiano. Em cinco décadas de uma carreira construída dentro
do Grupo RBS, se consolidou como um dos principais nomes da imprensa do Rio Grande do Sul.

F

rancisco Paulo Sant’Ana nasceu em 15 de junho de 1939, em
Porto Alegre, mesma cidade onde viria a falecer em 19 de julho
de 2017. Sua trajetória no jornalismo começou quase que por
acaso. Formado em Direito, ele trabalhou como inspetor e delegado de
polícia. Por conta de sua atividade profissional, acabava tendo contato
com profissionais da imprensa. Segundo contava o próprio Sant’Ana,
um dia, em 1971, Cândido Norberto, criador e então apresentador do
Sala de Redação, o viu pelos corredores da Rádio Gaúcha e o convidou para entrar no ar e conversar sobre assuntos diversos. Ele aceitou o
convite e, a partir daí, começou a realizar colaborações esporádicas no
espaço. Em pouco tempo, tornou-se funcionário contratado do Grupo
RBS. Além de participar de programas na rádio, ganhou uma coluna
esportiva em Zero Hora.
Seus primeiros contatos com a televisão também começaram na década de 1970, no mesmo momento em que surgia um programa que até
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hoje está na grade da RBSTV, o Jornal do Almoço. E foi justamente
nos seus comentários na televisão que os gaúchos conseguiram visualizar as múltiplas facetas de Sant’Ana: o torcedor do Grêmio que comemorava as vitórias e que tocava flauta nas derrotas do Internacional, o
pretenso cantor que arriscava versos de sambas, o crítico dos problemas
de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil, a do fumante e diabético que compartilhava com o público detalhes sobre seus problemas
de saúde, entre tantas outras.
A partir da década de 1980, começou a escrever na Zero Hora sobre
outros temas além do futebol. Acabou assumindo o espaço que havia
sido ocupado por Carlos Nobre, na última página do jornal. Em paralelo às suas atividades na imprensa, até 1988, exerceu funções na polícia.
Também exerceu o cargo de vereador de Porto Alegre por três legislaturas. Nas duas primeiras, entre 1973 e 1983, representava a Aliança
Renovadora Nacional (Arena), o partido de sustentação da ditadura
militar no Brasil. Já na sua última etapa no legislativo porto-alegrense,
entre 1984 e 1988, estava filiado ao PMDB. Após o afastamento da vida
pública, em 2002 recebeu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre,
a partir da proposição do então vereador João Antônio Dib, seu ex-colega de Arena.

A relação com o Grêmio

Paulo Sant’Ana já era um torcedor símbolo do Grêmio muito antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da imprensa gaúcha.
Acompanhava, sempre que possível, as partidas do time do coração,
sobretudo nos primeiros anos do Estádio Olímpico, no bairro Azenha.
Era um personagem reconhecido dentro da torcida por seu fanatismo e
também tinha contato com jogadores e dirigentes tricolores. Até a década de 1960, o Campeonato Gaúcho era a competição mais importante para Grêmio e Internacional. Todo o ano encerrava com um clássico
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Gre-Nal, às vésperas do Natal, o que acabou consolidando uma tradição. A cor do time que ganhava o confronto seria a cor do Papai Noel.
Em uma tarde quente de dezembro de 1961, Grêmio e Internacional
entravam em campo no Estádio dos Eucaliptos, antiga casa do colorado. A equipe vermelha já tinha garantido o título daquele ano, ainda
assim o Gre-Nal era tido como um jogo importante. No vestiário gremista, Paulo Sant’Ana aguardava vestido com a fantasia de Papai Noel
azul. Se o tricolor ganhasse, surgiria no gramado e daria a volta com
os jogadores no gramado. O Inter abriu 2 a 0 no placar e, enquanto
Sant’Ana tirava a fantasia, prevendo uma derrota, o Grêmio reagiu. Ao
final, virou e ganhou por 3 a 2. Foi então que Sant’Ana surgiu no campo
com sua fantasia azul, sendo carregado pelos jogadores gremistas e torcedores. Esse jogo era tido pelo próprio Sant’Ana como o seu Gre-Nal
mais marcante.
Como jornalista, o Grêmio continuou no caminho de Sant’Ana. Ele
integrava as transmissões das partidas mais importantes da equipe,
sugeria contratações, criticava jogadores e abordava todos os tipos de
questões referentes ao dia a dia gremista nos seus espaços na rádio, no
jornal e na televisão. Certa feita, escreveu uma coluna inteira apenas
com uma única palavra: Dario. Era um pedido para que o Grêmio contratasse o centroavante Dadá Maravilha. A direção tricolor não atendeu
ao pedido, mas os dirigentes colorados acabaram contratando Dario e
o Inter acabou sendo campeão nacional em 1976.
Em 1981, uma equipe da RBSTV foi até a casa de Paulo Sant’Ana durante a final do Campeonato Brasileiro, quando o tricolor ganhou seu
primeiro título nacional. Sant’Ana chorava de emoção diante das câmeras, comemorando a conquista sobre o São Paulo, e até desmaiou. Estava presente nas principais conquistas tricolores nos anos 1980, como a
Libertadores e o Mundial de Clubes. Esteve em Tóquio, no Japão, em
1983, quando o Grêmio derrotou o alemão Hamburgo. Desfilava com a
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taça em mãos. Era também uma vitória dos seus comentários. Isso porque em seus espaços sempre defendia a escalação de Renato Portaluppi, quando treinadores do Grêmio ainda duvidavam da capacidade do
ponta-direita. Em solo japonês, Portaluppi fez dois gols e consolidou
seu nome na história gremista.
Nos anos 1990, igualmente vitoriosos para o tricolor, Sant’Ana também estava presente em conquistas como a Libertadores de 1995 e o
Campeonato Brasileiro de 1996. Participava das transmissões das finais na Rádio Gaúcha e fazia comentários sobre o Grêmio no Jornal do
Almoço. Em 2007, vestiu-se de mosqueteiro e levou um peixe cravado
em um espeto para comemorar a passagem gremista à final da Libertadores, depois de derrotar o Santos.
Como todo gremista, também comentava os resultados do rival Internacional, debochava dos colorados quando perdiam um título ou
alguma partida importante. Em 1989, após a derrota do Inter para o
Bahia, na final do Campeonato Brasileiro, apareceu vestido de baiana
para fazer seu comentário no Jornal do Almoço.
Em 2011, chegou a pedir demissão do Grupo RBS ao vivo, durante
o Jornal do Almoço. Em tom de brincadeira, disse que solicitava a saída da empresa por ter errado o tempo da passagem de Paulo Roberto
Falcão como treinador do Internacional. Ele havia dito que Falcão seria demitido em três meses, mas a direção colorada tinha rescindido o
contrato do treinador três meses e dois dias após sua contratação. Uma
flauta tocada ao vivo para todo o Rio Grande do Sul ao lado de Cristina
Ranzolin, esposa de Falcão e apresentadora do programa.
Apesar das flautas, sempre mostrou respeito à instituição Internacional. A “corneta” se restringia aos resultados de campo. Em uma ocasião,
nos anos 1990, até chegou a vestir a camisa do Internacional ao vivo,
para cumprir uma promessa, caso o Inter ganhasse uma partida contra
o Flamengo.
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Também se mostrou um crítico ferrenho do próprio Grêmio, em muitas vezes fazendo crônicas e comentários expondo as carências do clube
após as derrotas. Um dos últimos jogadores a sofrer com suas crônicas
foi o goleiro Marcelo Grohe, que Sant’Ana considerava não ter condições de defender a meta gremista. Eram tempos em que o tricolor
amargava um jejum de 15 anos sem títulos de expressão. Posteriormente, Grohe sagrou-se campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da
Recopa com a camisa número 1 do clube.

Paixão pela boemia

Além do futebol, a música era outra paixão de Pablo, o alterego de
Paulo Sant’Ana. “Paulo se encarrega das tarefas do cérebro, que são
as da escória de seu corpo e de sua mente. Pablo fica entregue às incumbências do coração, as mais nobres da delegação divina ao homem.
(...) Todos nós em verdade somos dois em cada um. Eu é que resolvi
definitivamente assumi-los. Façam isso também e verão que fica muito
mais fácil levar a vida em frente.”, descreveu o jornalista em uma coluna
publicada em Zero Hora.
Paulo ou Pablo gostava da boemia, tinha diversos amigos na noite
porto-alegrense e acabou participando de shows de diversos artistas de
renome. Cantou com o espanhol Julio Iglesias, Alcione, Jamelão, Paulinho da Viola e tantas outras personalidades do samba e da MPB.
Em 1993, a escola porto-alegrense Acadêmicos da Orgia lhe dedicou
um samba-enredo, intitulado O Menestrel da Cultura Popular – Francisco Paulo Sant’Ana. Ironicamente, sua escola de samba do coração, a
Imperadores do Samba, tem como cores principais o vermelho e branco, as mesmas do Internacional. Sua esposa, Inajara, era filha de Nelson Silva, compositor do hino colorado.
Também virou personagem internacional na época de lançamento do
Viagra, remédio para disfunção erétil. Ele relatou em sua coluna deta-
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lhadamente o que sentiu ao tomar o medicamento e acabou, em 1998,
virando personagem de uma reportagem da revista norte-americana
Newsweek por conta dessa experiência.

Amigos e inimigos

Brilhante, gênio, megalomaníaco, egocêntrico, arrogante... Os adjetivos dados a Sant’Ana ao longo de sua trajetória profissional demonstram que sua figura nunca passou indiferente pelos gaúchos. Seus admiradores destacavam suas sacadas irônicas, seu senso de humor e sua
linguagem, de fácil entendimento para todas as camadas da população.
Ele se considerava um filósofo, que acabou cunhando uma série de frases de efeito. Possivelmente a mais famosa delas foi “gênio é aquele que
descobre primeiro o óbvio”.
Essa personalidade única fez com que Sant’Ana colecionasse amizades e inimizades. Entre seus amigos mais fieis estavam o jornalista Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, e o ex-presidente do Grupo
RBS, Nelson Sirotsky. Sant’Ana e Guerrinha podiam ser vistos, com
frequência, juntos em casas de apostas de corridas de cavalos ou em
cassinos em Punta del Este, no Uruguai. O cronista também tinha forte amizade com Nelson, tanto que Sant’Ana falava que queria que ele
fizesse o discurso no dia de seu enterro.
Por outro lado, Sant’Ana também teve alguns desafetos durante a sua
trajetória profissional. No final de sua carreira, acreditava que David
Coimbra queria “roubar” sua coluna na Zero Hora. Constantemente
brigava com Coimbra no Sala de Redação e uma vez chegou até a arremessar sua bengala em direção ao colega. Isso sem contar as trocas de
insultos e gritos, transmitidas ao vivo na rádio, em mais de uma ocasião,
e a troca de farpas através das páginas do jornal.
Outro colega com o qual Sant’Ana colecionou enfrentamentos verbais foi o jornalista Kenny Braga, quando este era representante do In-
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ternacional no Sala de Redação. Em 2014, Braga foi demitido do Grupo RBS, em decorrência de uma briga na qual os dois se insultaram. Já
Sant’Ana foi apenas afastado do programa pela direção do grupo. Até
mesmo depois de sua morte Sant’Ana foi pivô de uma demissão no Grupo RBS. O jornalista Wianey Carlet, sem saber que o microfone estava
aberto, acabou comentando que Sant’Ana era “um filho da p...”, ao vivo
na Gaúcha. O episódio deixou muitos ouvintes indignados, que fizeram
diversas reclamações ao call center da empresa, que acabou demitindo
Carlet.

O final da carreira

Paulo Sant’Ana era um fumante inveterado. Fumava até mesmo quando estava ao vivo na televisão, acendia seu cigarro em qualquer dependência do Grupo RBS. Quando as leis passaram a impedir o fumo em
determinados ambientes, a empresa criou uma espécie de fumódromo,
que acabou sendo batizado com o nome do jornalista. Esse vício pelo
tabaco lhe fez passar por dois cânceres, de rinofaringe e no intestino
grosso, segundo contava o próprio Sant’Ana em suas colunas. O jornalista também era diabético.
Com o passar do tempo, os problemas de saúde começaram a atrapalhar a sua atividade profissional. Em 2014, deixou de ser colunista diário
da Zero Hora, passando a assinar textos semanalmente. Antes já havia
encerrado sua participação diária no Jornal do Almoço, fazendo apenas
comentários eventuais. No ano seguinte, se afastou completamente das
atividades no Grupo RBS por conta dos problemas de saúde. Ao todo,
escreveu mais de 15 mil crônicas, em mais de 40 anos de trabalho.
Em 2016, a família divulgou que o colunista tinha sido diagnosticado
com demência vascular. Faleceu em 17 de julho de 2017, aos 78 anos de
idade, por insuficiência respiratória e infecção generalizada. Seu corpo
foi velado na Arena do Grêmio e sepultado no cemitério João XXIII,
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bem próximo ao Estádio Olímpico, onde Sant’Ana vivenciou diversos
momentos marcantes do tricolor.
Paulo Sant’Ana foi um personagem, não só da imprensa gaúcha, mas
do próprio Rio Grande do Sul. Mesmo após sua morte, o Grupo RBS
segue fazendo uma homenagem ao jornalista através do personagem
Santaninha, interpretado pelo humorista Duda Garbi. Dessa maneira,
Sant’Ana segue presente nos jogos do tricolor e comentando os resultados do seu time de coração nas diferentes plataformas do grupo.

Eis o homem!

Paulo Sant’Ana escreveu cerca de 15.000 crônicas, ao longo de quatro
décadas. Ele escrevia sobre futebol, política, comportamento, sobre a
alma humana e sobre si mesmo, que era uma forma de exaltar as virtudes, os vícios, as grandezas e mesmo as pequenezas de todos nós. Cronista e público viviam essa simbiose, viam-se nesse espelho de alegrias,
incongruências e vicissitudes que nos denunciam seres humanos.
Centenas dessas crônicas se tornaram memoráveis, antológicas. Selecionamos uma apenas, para ilustrar essa faina de Sant’Ana de, ao se
auto-exaltar, elogiar, exaltar e elogiar a todos nós. “Eis o homem!”, foi
publicada em Zero Hora, em 6 de abril de 2000.

“O locutor anunciou, em cima do trio elétrico, em que já estavam o
conjunto Tchê Barbaridade e outros apresentadores, que ia entrar no
palco a grande atração da noite: Senhoras e senhores de Encantado,
para gáudio da nossa gente e orgulho da nossa terra (e aí me surpreendeu, porque repetiu Pôncio Pilatos ao apresentar Jesus ao Sinédrio
para ser julgado), para nossa alegria, Ecce homo, Pablo Sant’Ana, temido pelos homens e amado pelas mulheres. E Pablo, tão pronto entrou
no palco, já fez o povo cantar.
Fora a megalomania, só queria pedir a todos que me cercam, ou que
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por qualquer motivo me toquem ou sejam tocados por mim, que nunca me tirem nem molestem as coisas que nasceram comigo e as coisas
que vão morrer comigo. Entre as coisas que nasceram comigo e as que
vão morrer comigo interceptou-se a vida, maravilhosa ou terrível, que
não conseguiu mudar as coisas que nasceram comigo, como a ternura, a
compaixão, por exemplo – mas a mesma vida, no entanto, inculcou-me
coisas que vão morrer comigo, boas e más coisas, como o encanto de
cultivar amigos e o medo de perdê-los, a incerteza, a esperança, a fé e
a desilusão, por exemplo ainda, a indiferença à morte quando jovem, a
certeza dela agora já nos dias que correm.
Mas como os meus leitores imploram para que não fale mais em morte, quero então lhes falar na vida, correndo estuante nas ruas ensolaradas que me esperam, eterna no sorriso da criança que me abraça e do
velho que insiste em nadar para a frente quando a corrente tenta fazê-lo
afundar pelo desânimo.
Entre as coisas que nasceram comigo, por exemplo, está o vezo sublime de sempre colocar-me no lugar de quem errou e imaginar e examinar as suas prováveis justificativas. Entre as coisas que vão morrer
comigo, por exemplo, está a humildade de reconhecer que de repente
a vida pode me encurralar a proceder da forma mais nefanda que tenho
condenado nos outros. Entre as coisas que nasceram comigo está o respeito às razões do acusado, mesmo que todas as evidências o inculpem.
Entre as coisas que vão morrer comigo está o tremendo e estupendo
remorso de não ter ajudado muitos próximos e distantes seres que visivelmente precisavam da minha a ajuda, que eu tinha para dar, mas não
lhes acudi. Por desleixo ou covardia.
Nasceu comigo a coragem, mas me massacra que muitas vezes desonrei-a. Em compensação, vai morrer comigo o orgulho de muitas vezes
ter sido mais corajoso do que podia conter a minha potencialidade genética. E vai morrer comigo a jactância de que muitas vezes arrisquei
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a própria coragem e com ela toda a minha honra numa parada só, em
defesa do que eu considerava justo, quando todos imprecavam pela outra direção.
Fui covarde e fui corajoso, destemido e medroso, por isso me orgulho
e me envergonho, mas se minha trajetória foi assim marcada por sombras e por luzes, então é porque vivi.
Se chorei e se sorri, se sofri até a depressão e fui feliz e realizado até à
euforia, se muitas vezes quase desisti mas consegui dar a volta por cima
e ficar embriagado de entusiasmo, então é porque vivi.
E só vivi porque fui arremessado, mal ou bem, pelas coisas que nasceram em mim e aplacado pelas coisas más e boas que vão morrer comigo.”
Por isso, Senhor, peço-vos perdão, embora não percais de vista em
vosso julgamento de que desconfio de que sou digno de ser acolhido
em vossa morada, ao lado dos meus amigos, de todos que admirei ou de
quem em algum instante provoquei alguma admiração.
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Paulo Sant’Ana foi apaixonado pelo Grêmio, e participou dos grandes momentos
da vida do clube, como a despedida do estádio Olímpico, cenário das maiores
conquistas do tricolor.

114

Crédito: Ricardo Chaves/ZH

Crédito: Ricardo Chaves/ZH

PAULO SANT’ANA

Seja em sua coluna em Zero Hora, nos comentários no Jornal do Almoço, da
RBS ou nas participações no programa Sala de Redação, da rádio Gaúcha,
Sant’Ana sempre mobilizou os gaúchos, seja a favor ou contra suas opiniões
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Como um homem da palavra, Sant’Ana tinha alguns autores de sua predileção, entre eles o poeta Augusto dos Anjos e o cronista Antônio Maria, cuja frase
estampa o cartaz atrás dele nesta foto.
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Apesar de “flautear” o Internacional em seus tropeços, Sant’Ana sempre manteve
uma postura respeitosa com a instituição do S.C.Internacional e manteve relações
amistosas com vários de seus integrantes. Na foto de cima, brinca com o ídolo
colorado Elias Figueroa. Na foto de baixo, Sant’Ana e uma de suas paixões: o
cigarro, que não deixou de usar nem mesmo no hospital.
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Paulo Sant’Ana teve algumas participações no Prêmio Press. Na edição de 2007,
ele sentou ao lado de seu futuro desafeto, o também cronista de Zero Hora
David Coimbra. Na foto de baixo, ele aparece ao lado do colunista do Jornal do
Comércio, Fernando Albrecht, com que dividiu o troféu de Colunista de Jornal
do Ano, do Prêmio Press.
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Editor de Cultura do Correio do Povo entre as décadas de 1950 e
1970, P.F. Gastal (1922-1996) é um dos mais marcantes jornalistas culturais da história do Rio Grande do Sul. Sua atuação enquanto crítico de
cinema e editor alavancou o meio artístico gaúcho, especialmente com
a criação do Caderno de Sábado. Agitador cultural, o jornalista prestou
contribuição fundamental a entidades artísticas do estado, como o Festival de Cinema de Gramado e à Feira do Livro de Porto Alegre.

P

aulo Fontoura Gastal costumava dizer com toda modéstia que não era crítico de cinema, apenas tecia comentários
como espectador. Na verdade, o jornalista foi muito além
da crítica, ajudando a consolidar o jornalismo cultural gaúcho entre as
décadas de 1950 e 1970. Autodidata, aprendeu o ofício da crítica cinematográfica ainda na juventude. Sua excelência na profissão fez com
que ele influenciasse uma geração de jornalistas que o consideram um
verdadeiro mestre.

O começo em Pelotas

Como é comum entre os jornalistas da área de cultura, Gastal começou a atuar na área devido ao seu amor pela arte. Nascido em Pelotas,
em 23 de janeiro de 1922, ele foi criado de forma liberal e progressista
pela família, que sempre o incentivou a ler, assistir a filmes e conhecer as
artes plásticas. Com seus oito irmãos, costumava brincar de interpretar
cenas que via nos filmes e colecionava revistas especializadas, até que
encontrou um emprego em um cinema de Pelotas. Lá, além de poder
assistir a todas as obras, ele trabalhava como ajudante e passou a escrever textos divulgando as películas em cartaz.
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Não demorou muito para chegar à imprensa. Em 1941, começou a
escrever sobre cinema para o Diário Popular, ao mesmo tempo em que
ajudava na programação da sala. Escreveria para o jornal pelotense até
1949, sob o pseudônimo “Ecran”. Nessa época, Pelotas era um importante polo cinematográfico, o que contribuiu para alavancar a carreira
de Gastal. Sua dedicação ao cinema rendeu a ele convites para colaborar com a Revista do Globo, e Gastal rapidamente se tornou conhecido
em Porto Alegre, para onde se mudaria em 1946.
Já na capital, trabalhou no escritório da empresa de vestuário A. J.
Renner, ao mesmo tempo em que se inseria no meio da crítica cinematográfica porto-alegrense, que já era consolidada. O jovem, no auge
dos seus 20 e poucos anos, passou a escrever “releases” para o Cinema
Carlos Gomes, além de continuar colaborando com publicações como
“Liberação”, “Nossos Dias” e “Horizonte”.
Nessa época, já demonstrava em seus textos a importância que dava
para o cinema como expressão cultural. “Ninguém discute, em nossos
dias, a importância da cinematografia como um dos melhores e mais eficazes instrumentos de educação cultural das massas. O cinema exerce
uma acentuada influência sobre a mentalidade humana e sobre a evolução das tendências artísticas, políticas e até filosóficas dos povos civilizados”, escreveu na Revista do Globo em fevereiro de 1948.
Logo estava trabalhando no Correio do Povo, na mesma época em
que foi uma das lideranças na fundação do Clube de Cinema de Porto
Alegre, em 1948. Com o prestígio, no início dos anos 1950 foi convidado pelo cineasta Alberto Cavalcanti a auxiliar na criação do Instituto
Nacional do Cinema, no Rio de Janeiro. Voltou a Porto Alegre pouco
tempo depois, desta vez para fazer história no Correio do Povo.

Na editoria de Cultura

Foram três décadas à frente da editoria de cultura da Caldas Júnior,
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entre os anos 1950 e 1970. Além de editar as páginas sociais e de arte no
Correio do Povo, Gastal também se aventurou no rádio, apresentando um programa na Guaíba. Apesar das inúmeras funções que exercia,
nunca parou de escrever sobre sua paixão. Manteve uma coluna sob o
pseudônimo “Calvero” - personagem de Charles Chaplin, de quem era
grande admirador - na Folha da Tarde, na qual dava espaço a jovens,
em especial universitários, que já o consideravam um mestre. Era um
espaço para os críticos iniciantes publicarem no jornal todas as terças-feiras. Nomes como Enéas de Souza, Antonio Hohlfeldt e Jefferson
Barros, que depois viriam a se tornar jornalistas renomados. Eles participavam do rodízio, e todos eram remunerados. O único requisito era
seguir a linha editorial de Gastal, ou seja, escrever sobre cinema independente e autoral.
São muitos os relatos de embate intelectual entre Gastal, que desprezava o cinema americano, e os colegas que tentavam ampliar o escopo
no Clube de Cinema, por exemplo. Sua admiração pelo cinema soviético e a defesa do cinema brasileiro como tomada de consciência política, histórica e social chegou a lhe render suspeitas de ser a favor do
comunismo. Chegou a ser chamado algumas vezes ao DOPS, mas as
suspeitas não se confirmaram. O editor do Correio era um defensor do
espírito iluminista, da arte como ferramenta de elevação intelectual e
da cultura europeia. Embora já existisse uma crítica de arte organizada
em Porto Alegre antes de Gastal, o pelotense mostrou que jornalismo
cultural também deve ser aprofundado, e suas críticas eram sempre elucidativas, cheias de informação, muitas vezes de caráter didático.
No entanto, Gastal nunca se considerou verdadeiramente um crítico
de cinema, mas sim um comentarista ou cronista. “Isto que fiz durante
anos, e que continua sendo feito até hoje, de assistir um filme em seu
lançamento, ir para o jornal e escrever um texto sobre ele, pode resultar
no máximo em um comentário, nunca em uma crítica. Não digo isto
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com modéstia pelo que fiz, nem menosprezo pelo que continua sendo
feito, mas apenas como constatação”, escreveu em 1966.
Convicto da liberdade de expressão, Gastal sempre publicou textos
de boa qualidade, mesmo que não concordasse com a opinião do autor.
O jornalista concedeu espaço, por exemplo, a integrantes da resistência
à ditadura, conta seu filho Ney Gastal, que trabalhava com o pai no
Correio nesta época. “Meu pai me ensinava lições de vida, essas coisas
que os pais passam, ‘não tergiversa, não foge do que tu acreditas’. Mas,
ao mesmo tempo eu era filho dele, os tempos eram bicudos e ele queria
me proteger, ele era meu editor. Então, a primeira censura que eu sofria
era dele, no sentido de me proteger”, conta o jornalista.

De crítico a mestre

Tamanha foi a importância de Gastal para a cultura do Rio Grande
do Sul, por meio de sua função como jornalista, sempre incentivando
o desenvolvimento artístico do estado, que a mesa dele no prédio da
Caldas Júnior era vista como o polo ao redor do qual tudo acontecia.
Jovens jornalistas viviam visitando a redação, recorrendo a Gastal para
pedir conselhos e ensinamentos, como relata a jornalista Fatimarlei Lunardelli no livro “Quando éramos jovens - História do Clube de Cinema
de Porto Alegre”.
Em suas relações profissionais, o jornalista era tido como um homem
generoso e também de personalidade muito forte. Ney descreve o pai
como “bonachão, divertido e irascível”, destacando que ele teve alguns
desentendimentos ao longo da carreira, embora nenhum tenha sido definitivo. O escritor Sergio Faraco, que trabalhou com o editor no jornal,
relembra que Gastal lhe pediu desculpas após se exaltar na redação sem
motivos. “No início não foi fácil. Eu era jovem, tinha começado a colaborar no Caderno de Sábado do Correio do Povo e queria receber o
pagamento correspondente. Gastal providenciava a autorização, mas
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às vezes ele demorava, era muito ocupado, sua mesa era um caos e, de
resto, nada podia ser pago sem a assinatura do Dr. Breno. Um dia, diante da minha insistência, ele se descontrolou e pôs-se aos gritos na redação. Foi um choque”, recorda Faraco. “Mais tarde nos encontramos no
corredor e ele pediu que o acompanhasse até a sacada. Ali me pediu des-

culpas e chorou. Foi algo emocionante e eu chorei também. Depois nos
tornamos grande amigos. Nos meses seguintes àquela conversa, pude
descobrir o quanto Gastal, debaixo daquela proverbial aspereza, podia
ser amável, generoso e solidário. Profissionalmente, sempre admirei sua
competência, sua sensibilidade e a cultura que lhe servia de alicerce em
seus diversos desempenhos”, diz.
Sempre “abraçando o mundo”, Gastal vivia ocupado, o que, por vezes,
o fazia perder a paciência. Era, porém, atencioso com quem o procurava
e sabia reconhecer quando estava errado. À mesa do editor, também
chegavam artistas e cinéfilos, em busca de novidades ou de uma boa conversa sobre arte. Ney relata um episódio com o escritor Moacyr Scliar,
que revela a influência do editor. Na época, o autor estava colecionando diversos prêmios literários no estado, conquistando todos aos quais
concorria. Gastal, então, o chamou para uma conversa. “Tu já provaste
que é bom, agora para de ganhar os prêmios e dá espaço para os outros
autores”, pediu o editor. O pedido foi prontamente atendido por Scliar.
O crítico de cinema Hélio Nascimento também relembra a convivência profissional com o colega. “Embora escrevendo em outro jornal, Gastal por vezes me citava, sempre de forma simpática e elogiosa. Mesmo
algumas diferenças, naturais no caso de gerações diferentes, a amizade
predominou. Tenho dele a melhor das lembranças”, comenta o crítico,
que integra a geração de jornalistas que aprendeu com Gastal. “Certamente sua figura chapliniana permanecerá na memória de todos os que
o conheceram. Ele foi o primeiro crítico de cinema que li. Isto diz muito
e não só a meu respeito”, completa.

124

P.F. GASTAL

A criação do Caderno de Sábado

É de P.F. Gastal também o mérito pela criação do Caderno de Sábado, ao lado de seu braço direito e sucessor, Oswaldo Goidanich. A
ideia dos dois jornalistas era transformar a página dedicada à literatura,
de periodicidade semanal no jornal, em um suplemento literário. Conversaram com Breno Caldas, que respondeu apenas que iria pensar. Algum tempo se passou, a ideia já esquecida na redação, quando o chefe
foi até Gastal e Goidanich em plena quarta-feira e avisou: “vamos fazer
aquele caderno a partir deste sábado”.
A circunstância acabou por nomear um dos suplementos culturais
mais importantes do jornalismo gaúcho, cuja equipe era composta
também por Antonio Hohlfeldt e Ney Gastal. “Havia uma comissão
de seleção do caderno”, brinca Ney, explicando que a comissão era na
verdade o grupo dos quatro jornalistas. De suplemento literário, o caderno passou a abranger toda a área cultural, com a publicação de textos densos, longos e analíticos, nos quais se prezava sempre a qualidade
da escrita. Foi a consolidação do pensamento iluminista de Gastal em
defesa da arte.
Gastal seguiu na Caldas Júnior até a empresa passar por uma crise,
que gerou greve dos funcionários, apoiada pelo editor e também pelo
poeta Mário Quintana, que integrava a redação. Gastal foi demitido,
mas não parou de escrever e de exercer sua influência. Passou a colaborar com o Diário do Sul e, depois, com o semanário RS. Além de seguir
descobrindo novos filmes, no seu tempo livre gostava de organizar o
enorme acervo literário e jornalístico que colecionou ao longo da vida.

O agitador cultural

Figura central na história do jornalismo cultural gaúcho, PF Gastal
teve importante participação em prol de eventos e equipamentos culturais no estado. O Clube de Cinema de Porto Alegre, que continua
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ativo até hoje, foi uma de suas grandes contribuições. A associação de
cinéfilos tinha o objetivo de realizar sessões privadas de filmes independentes e fora do circuito comercial, e acabou por formar uma geração de
críticos. Gastal foi o primeiro presidente da instituição, a qual defendia
com unhas e dentes.
O presidente levava tão a sério as sessões que pipoca e bala nas salas eram proibidas e quem chegasse atrasado não entrava. Ele era um
verdadeiro militante pelo desenvolvimento do cinema, e sua gestão centralizadora provocava desentendimentos com os colegas. Uma das pautas do crítico era um maior acesso da população ao cineclube, do qual
apenas burgueses participavam. “O Gastal pensava que as pessoas só
teriam bom nível cultural na medida em que assistissem a bons filmes e
escutassem debates”, relatou o professor Flávio Loureiro Chaves a Lunardelli, mostrando como Gastal acreditava que não apenas as pessoas
já entendidas em cinema deveriam participar do clube.
Sua influência na vida artística da cidade foi além do cinema. Gastal
foi um verdadeiro agitador cultural. “Tanto sua atividade relacionada
especificamente com o cinema como sua integração na vida cultural do
Estado o elevam a um plano de exceção no jornalismo de nossos últimos
cinquenta anos”, opina Faraco, destacando o papel do jornalista no meio
artístico da capital. Para o escritor, “pelos critérios que adotava e pelos
espaços que concedia, ele colaborou intensamente para o surgimento
e crescimento de uma geração de escritores, poetas, críticos literários,
historiadores, ensaístas e artistas plásticos. Há poucas homenagens a P.
F. Gastal em Porto Alegre. Ele merece mais.”
Hélio Nascimento relembra outras atuações do jornalista. “Ele acompanhava com muito interesse a atividade musical da cidade, frequentava
concertos, recitais. Foi um entusiasmado divulgador das atividades da
Pro Arte, entidade que nos anos 60 e 70 trouxe muitas atrações musicais
a Porto Alegre e que era comandada por Eva Sopher. Foi ele quem me
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convidou a participar do Festival de Gramado”, destaca. O convite veio
porque Gastal, junto com o então prefeito de Gramado, Horst Wolk, foi
o responsável por criar o Festival, hoje um dos principais do país.
Também integrou o grupo de apoio à criação da Feira do Livro de
Porto Alegre em 1965 - da qual foi patrono em 1992 - e protestou contra o
fim do auditório Araújo Vianna, na época em que o centro cultural ainda
estava instalado na Praça da Matriz. Seu prestígio em defesa da cultura fez com que ele fosse o primeiro administrador do novo auditório, já
na Redenção, a convite da prefeitura. Ao lado de Oswaldo Goidanich e
João Ribeiro, contribuiu para a criação dos Festivais de Coros de Porto Alegre, que ocorria anualmente no inverno. Colaborou ainda para a
instalação do primeiro Consulado Japonês em Porto Alegre, foi delegado do Instituto Nacional do Cinema e representante da Embrafilme no
Rio Grande do Sul.
Em 12 de fevereiro de 1996, complicações causadas por um acidente
vascular cerebral provocaram a morte de Gastal, que estava internado
em Porto Alegre. Três anos mais tarde, foi inaugurada, na Usina do Gasômetro, a Sala PF Gastal, palco de importantes ciclos de cinema. A
programação presta tributo ao editor, com a exibição dos nichos cine-

matográficos que ele mais defendia: filmes brasileiros e produções autorais. Dessa forma, o espaço contribui para uma de suas grandes lutas
durante a vida, que era a educação cultural através do cinema, como explicava já em 1948 para os leitores da Revista do Globo: “o que desejam
os amantes da Sétima Arte é que o Cinema não continue sendo mais
um corruptor do gosto artístico das massas, como acontece nas atuais
circunstâncias, e que, pelo menos, as divirta sem prejudicar o trabalho
daqueles que lutam pela sua elevação espiritual. Para nós brasileiros, a
aceitação desse programa mínimo por parte dos responsáveis na produção de películas representaria um dos fatores mais importantes na luta
contra a falta de senso artístico de nosso povo.”
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Foram três décadas à frente da editoria de cultura da Caldas Júnior, entre os anos
1950 e 1970. Além de editar as páginas sociais e de arte no Correio do Povo, Gastal também se aventurou no rádio, apresentando um programa na Guaíba
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P.F. Gastal integrou o grupo de apoio à criação da Feira do Livro de Porto
Alegre em 1965 - da qual foi patrono em 1992 (foto de cima) e foi um entusiasmado divulgador das atividades da Pro Arte, entidade que nos anos 60 e
70 trouxe muitas atrações musicais a Porto Alegre e que era comandada por
Eva Sopher (foto de baixo)
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P.F. Gastal participou da cena cultural gaúcha por mais de 30 anos e conviveu com alguns dos principais nomes da nossa Cultura, como o poeta Mario
Quintana, seu colega no Correio do Povo (foto de cima) e Guilhermino César,
mineiro radicado no RS e que foi professor do curso de Letras da UFGRS.
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O jornalista – “ou jornaleiro”, como preferia - Plínio Saraiva (1903 2004) fez da continuidade de O Taquaryense, jornal criado por seu pai
em 1887, a grande obra de sua vida. Ainda hoje, 14 anos após a partida de
Plínio, o jornal segue em atividade, o que faz dele um dos mais antigos
do Brasil e o segundo mais antigo do Rio Grande do Sul, perdendo apenas para a Gazeta de Alegrete, fundada em 1882. O jornal é também o
único da América Latina que ainda é impresso em tipos móveis, em processo quase idêntico ao utilizado por Johannes Gutenberg para imprimir a Bíblia, entre 1450 e 1455, e dar início, assim, à Revolução Impressa.
O Taquaryense é, assim, uma testemunha viva da história.

P

ara Plínio Saraiva, o jornal O Taquaryense era seu “irmão mais
velho”. “O principal motivo pelo qual jamais fechei um jornal
que não dá lucro, é o respeito que tenho pela memória de meu
pai, Albertino, que fundou o jornal”, disse, em entrevista publicada pelo
jornal da ANJ em 2000. Razão semelhante à que motiva a atual diretora
do jornal, Flávia Saraiva Dias, filha de Plínio. “Esse foi o pedido que fez
meu pai antes de partir. Em memória dele e do vovô Albertino, mantenho o jornal tal como ele nasceu no longínquo dia 31 de julho de 1887”,
afirma ela. Essa é a data da primeira edição d’O Taquaryense. A data da
fundação, que consta no cabeçalho do jornal, é 15 de julho daquele ano.
“Não conheci vovô Albertino. Nasci em 1931, três anos depois de sua
morte. Papai sempre nos falou com orgulho dele, por ter sido, além de
um brilhante jornalista, um dedicado chefe de família. Vindo de São Jerônimo para cá, fundou O Taquaryense com apenas 22 anos de idade,
e, até o fim da vida, doou-se de corpo e alma ao jornal. Era, no início,
redator, tipógrafo, revisor, impressor e entregador, com o auxílio de sua
esposa, Joanna Gomes Saraiva. Mais tarde, os filhos passaram a ajudá-lo

132

PLÍNIO SARAIVA

na tipografia. Eram 11 com meu pai (que era o nono): Octávia, Palemon,
Mário, Lélio, Gontran, Nelson, Olívia, Décio, Nilo e Clélia Saraiva”,
conta ainda Flávia.

O irmão mais velho de Plínio Saraiva

No final do século XIX, Taquari, um dos povoados mais antigos do
Rio Grande do Sul, era ainda um polo regional. Segundo o censo populacional realizado em 1890, a cidade contava com pouco mais de 11 mil
habitantes, o que a tornava uma cidade de médio porte para a época – a
capital da Província, Porto Alegre, tinha 52 mil habitantes. Sua população era composta majoritariamente por açorianos, seus descendentes e
escravos.
Atualmente, Taquari possui 26 mil habitantes (censo de 2010) e preserva em sua arquitetura e em suas tradições as memórias daquele tempo.
Um jornal como O Taquaryense, presente em boa parte da história da
cidade, que foi elevada à categoria de município em 1849, certamente é
fundamental para a o resgate desse passado.
Ao longo de seus 131 anos de história, O Taquaryense noticiou acontecimentos importantes da região, do Brasil e do mundo, além de ter se
engajado em causas como a abolição da escravatura e a implantação da
República. Participou também de campanhas locais, como a que defendia a construção da estrada de ferro entre Taquari, então vila, e Estrela.
O Taquaryense era impresso, inicialmente, na oficina gráfica de Tristão de Azevedo Vianna – que, por ser dono da oficina, tinha seu nome
impresso no cabeçalho. Dois anos depois, Albertino adquiriu a oficina e
seu nome passou a constar do cabeçalho. A impressão do semanário era
feita a partir de um prelo. Demorado e trabalhoso, o processo consistia
na impressão de um exemplar por vez.
Albertino adquiriu o prelo, que, em 1910, foi substituído pela rotativa
Marinoni, comprada do Correio do Povo e usada até hoje. O novo equi-
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pamento agilizou o processo de impressão d’O Taquaryense, sendo capaz de imprimir cerca de dezoito exemplares por minuto, levando pouco
mais de vinte e cinco minutos os 460 exemplares da tiragem atual. Até
1930, a Marinoni era movida por um motor a querosene, pois em Taquari ainda não havia energia elétrica.

“Sou jornaleiro, não jornalista”

Plínio nasceu em 1º de abril de 1903, em Taquari, “Meu pai sempre
falava que já nasceu com o cheiro de tinta no narizinho, porque era só
uma fina parede que separava o quarto de meus avós da oficina d’O Taquaryense”, conta Flávia, em depoimento disponível no YouTube.
Em 1917, quando tinha 14 anos, Plínio começou a trabalhar no jornal
de seu pai como jornaleiro, juntamente com os irmãos. Muitos anos
mais tarde, em 2003, ao completar 100 anos de uma vida dedicada a O
Taquaryense, ele ainda preferia ser chamado dessa forma, como afirmou
em entrevista ao jornal Zero Hora: “Gostava daquele serviço. Até hoje
digo que sou jornaleiro, não jornalista”. Deixou a função apenas durante o período em que foi para Porto Alegre estudar no Colégio Júlio de
Castilhos.
A partir de 1922, passou a atuar como tipógrafo, função que exerceu
paralelamente ao trabalho junto à extinta Estação Termopluviométri-

ca de Taquari. Em 1927, foi nomeado escrivão da Exatoria Estadual do
município, onde trabalhou até a aposentadoria, em 1959, sem nunca deixar de lado o trabalho no jornal. Tornou-se gerente de O Taquaryense
em 1947 e diretor a partir de 1990, quando assumiu a totalidade de suas
responsabilidades.
Em 1929, casou-se com Consuelo de Farias Alvim. Juntos, tiveram
dois filhos, Flávia e José Carlos, que faleceu em 2017. “A relação dele
conosco era a de um pai e marido modelar, sempre muito cuidadoso
e zeloso”, revela Flávia. Ela diz guardar somente boas recordações de
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Plínio. “Um pai que nunca deixou faltar nada a seus filhos. Um marido
extremoso e fiel à sua esposa. Um ‘jornaleiro’ abnegado, que até à morte
lutou pela continuidade daquele que considerava seu irmão mais velho,
O Taquaryense.”
“Papai era uma pessoa muito simples”, acrescenta. “Dedicava-se ao jor-

nal com nenhum outro interesse senão o de preservar a obra iniciada por
vovô Albertino. Como não era formado em jornalismo, preferia receber
o singelo título de jornaleiro, o que, afinal, ele foi desde a infância. Na política, era conservador. No jornalismo, pode-se dizer que também o era.
Para ele, o jornalismo feito no passado era superior em muitos aspectos,
sobretudo no que diz respeito à escrita. Gostava de ler o Correio do
Povo. Já Zero Hora ele considerava muito ‘espalhafatoso’”, revela Flávia.
Enquanto acumulou o trabalho de funcionário público, sua atuação
em O Taquaryense ficava mais restrita. Ele ia para o jornal à noite, ajudar a compor a edição semanal. A partir de 1959, quando se aposentou
do serviço público, passou a ter atuação mais ativa e decisiva. Foi ele o
responsável pela retomada do jornal, em 1962, após uma parada de cinco
anos. “Papai, juntamente com familiares e inúmeros amigos, viabilizou a
construção da sede em que até hoje está instalado o semanário, renovando suas atividades”, lembra Flávia.

Amor à comunidade

“O Taquaryense é amor, acima de tudo amor, amor integral de uma
família à sua comunidade. Ler suas páginas é voltar no tempo, através
de uma edição ‘bordada’ por seus tipos gutenberguianos que sobrevivem até hoje e testemunham uma história de 124 anos. É uma luta diária
compor, imprimir e manter esse jornal, mas nós vamos lutando e conseguindo”, definiu Flávia, em depoimento publicado no site da UFRGS
em 2011.
De fato, desde sempre, O Taquaryense se constituiu como negócio
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familiar. Aos poucos, os filhos de Albertino e Joanna foram iniciados e
familiarizados com o jornal. Palemon, Mário, Lélio, Gontran, Nelson,
Décio, Plínio e Nilo começaram a participar da composição do jornal e
contaram, também, com a colaboração de suas irmãs e esposas no trabalho de dobrar e colar os sobrescritos no jornal.
Com a morte de Albertino, em 1928, Mário assumiu a direção do jor-

nal. Em 27 de abril de 1947, o jornal teve uma interrupção em suas atividades, que foram retomadas em 6 de dezembro daquele ano, com João
Carlos Bizarro Teixeira assumindo a direção, Plínio Saraiva, a gerência
e Pery Saraiva, a redação. Em 8 de setembro de 1959, houve outra paralização, tendo sido retomadas as atividades em 13 de janeiro de 1962,
com João Teixeira, Pery Saraiva, Plínio Saraiva e Nardy de Farias Alvin
como diretores. Durante esses cinco anos em que o peródico ficou fechado foi realizada uma grande campanha para a construção da oficina
em que até hoje ele está instalado, cuja inauguração se deu um dia após
seu retorno.
Plínio continuou contando com a ajuda dos parentes para dar prosseguimento ao jornal. Além de Flávia, José Harry Saraiva Dias, seu neto,
hoje vereador em Taquary, atuou durante algum tempo como gerente
do jornal. Mais tarde, quando Plínio morreu, em 2004, Flávia assumiu a
direção do jornal e hoje conta com a colaboração de Pedro Harry Dias
Flores, seu neto, para manter o jornal, entre outros colaboradores. Ele
começou em 2012 como colunista esportivo e passou a redator-chefe em
2017.
Em 2003, quando completou 100 anos, Plínio Saraiva foi homenageado com um grande almoço da sociedade taquariense e exibia muito boa
saúde. Ouvia e enxergava pouco, mas escrevia com facilidade e mantinha a rotina de ir cedo para o jornal. Ele trabalhou no jornal até o fim da
vida, falecendo no dia 9 de agosto de 2004, aos 101 anos, vítima de um
aneurisma cerebral.
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Além dos dois filhos, Plínio teve seis netos e onze bisnetos. Com 22
anos, Pedro Harry, bisneto de Plínio, é a esperança de Flávia para a
continuidade do jornal. “Se possível, conservando o sistema tipográfico”, diz. Com apenas 22 anos, Pedro conviveu muito pouco com Plínio.
Tem recordações vagas de seu avô enquanto jornalista, já que raramente
visitava O Taquaryense quando criança. “Meu interesse pelo jornalismo
surgiu mais tarde, quando já estava cursando o ensino médio. Lembro-me da homenagem que lhe foi prestada, em frente ao jornal, por ocasião
de seus 100 anos. Todos os bisnetos estavam presentes. Recordo, também, que ele gostava de ler o jornal recém-impresso, aos sábados, numa
mesinha que havia na varanda da casa da vó”, conta.
Guarda também outras recordações de seu bisavô. “Ele faleceu quando eu tinha apenas oito anos, mas recordo-me bem do vô Plínio, como
o chamava. Lembro-me principalmente dos almoços nos fins de semana
na casa da vó Flávia, quando nos víamos. Ele adorava dar um dinheirinho para os bisnetos. Ganhávamos cinco, dez, às vezes vinte reais, para
que gastássemos com o que quiséssemos. Na hora do almoço, não podia
faltar seu vinho tinto, que o acompanhava na ponta da mesa”, recorda. O
vinho, para ele, era o “elixir da vida longa”, segundo revelou em entrevista à Revista Radar, em 1995.

A luta pela sobrevivência

Manter o jornal nos mesmos moldes em que era produzido e distribuído desde a época de Albertino Saraiva foi e ainda é um desafio para a
família. Muitas vezes, Plínio precisou tirar dinheiro do bolso para conseguir manter O Taquaryense funcionando. Mas ele não reclamava. Sua
filha, Flávia, também tem feito o mesmo.
“Temos, atualmente, um profissional remunerado, o impressor-gráfico
João da Rosa Rodrigues. Os demais são colaboradores. No passado, alternava entre quatro e cinco funcionários. Dependendo, exclusivamen-

137

PLÍNIO SARAIVA

te, das receitas oriundas dos 12 anúncios fixos e das 250 assinaturas, o
jornal não se paga. Como meu pai, tiro muitas vezes de meu bolso para
mantê-lo. Hoje, meu neto Pedro Harry Dias Flores, redator-chefe da
publicação, cuja tiragem é de 300 exemplares, me auxilia na missão de
dar prosseguimento à história iniciada há 130 anos” diz ela. Nos anos
1970, o jornal chegou a contar com mais de dois mil assinantes. Uma
assinatura do periódico, nos dias de hoje, pode ser feita por 60 reais ao
ano. O jornal conta com leitores de fora do Estado e até mesmo do País,
taquarienses que querem manter contato com a história de sua cidade.
Plínio pensava que a continuidade do jornal, após sua partida, dependeria de Flávia. Entendia que seria difícil mantê-los nos mesmos moldes
em que ele o fazia, e acreditava que ela deveria fazer uma parceria. A
parceria começou a acontecer enquanto Plínio ainda era vivo.
A proposta de parceria foi levada adiante. A Universidade Integrada
Vale do Taquari de Ensino Superior - Univates, localizada em Lajeado,
propôs a criação de um Museu-Vivo de Comunicação. Essa parceria envolveria a recuperação e manutenção do jornal.
A Univates se comprometeu em manter o estilo e a forma como o semanário era impresso. O projeto tinha um valor de 75 mil reais através
da LIC (Lei de Incentivo à Cultura), dinheiro que seria utilizado na recuperação do prédio, dos móveis e do acervo do jornal, que seria restaurado, microfilmado e digitalizado.
A Universidade ficaria com a logística e a família continuaria como
proprietária, mas sem as obrigações burocráticas. A parceria deveria
durar dez anos, mas foi interrompida em setembro de 2006, quando o
reitor da Univates alegou prejuízos e pressão da comunidade de Lajeado, que achava que o dinheiro deveria ser utilizado para bolsas gratuitas
para alunos carentes. Segundo afirmou Flávia ao site da UFRGS, em
2011, o jornal ficou como “um barco à deriva”.
Durante o período da parceria, o jornal registrou perda de assinantes
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e a situação financeira do jornal se agravou. A família procurou articular
junto a colaboradores e pessoas da comunidade maneiras de angariar
fundos. Sem sucesso, o jornal deixou de circular em janeiro de 2007.
Com muito esforço, foi retomado julho do mesmo ano. O jornal “voltava
a ser taquariense na sua essência”, afirmou Flávia Saraiva Dias.

Colaboradores

Flávia destaca a participação de vários pessoas da comunidades, começando por Lauro Pereira Guimarães (falecido em 2013), taquariense,
residente em Porto Alegre, que deu grande contribuição para a solução de problemas burocráticos do jornal e, em alguns casos, financeiros.
Também elogia a colaboradora e redatora Maria Ermi Bastos Praia,
responsável pela revisão ortográfica, pela seleção de artigos publicados
e pela criação da seção “Perfil”, espaço em que pessoas comuns da comunidade são entrevistadas, o que o tornou mais popular.
Atualmente, o único membro da família com coluna fixa no jornal é
Davi Saraiva Schäffer – tetraneto de Albertino – que tem um espaço
intitulado “Remexendo o Passado”, com notícias marcantes veiculadas
durante os 122 anos do jornal e reflexões do autor a respeito. Antes de
Davi, outro membro da família que manteve coluna fixa foi o homônimo
Plínio Saraiva, sobrinho do centenário Plínio, que ingressou na redação
nos anos 1990 e permaneceu até 2010.
Já o João da Rosa Rodrigues, o Joãozinho – tipógrafo, diagramador
e impressor -, é considerado “herói” por Flávia e “o último dos moica-

nos” por Pedro Harry. É ele o grande responsável por dar vida ao jornal,
não mede esforços e se dedica quase que exclusivamente na montagem
das edições, tipo a tipo. Único funcionário assalariado, ele está há mais
de 20 no jornal. Atualmente, o jornal conta também com a colaboração
de Bruno Azevedo, estudante de jornalismo, que se juntou à equipe em
2018, como colunista esportivo.
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Tipografia e impressão

Até hoje, O Taquaryense preserva seu formato artesanal de impressão,
sendo feito com tipos móveis. Para o tipógrafo João da Rosa Rodrigues,
é necessário conhecimento, muita paciência e concentração na hora de
compor as páginas, Na oficina, existem tipos que, segundo ele, datam da
Primeira Guerra Mundial. A maioria dos tipos dura em torno de 10 a 20
anos. Ainda segundo Rodrigues, apenas uma empresa no Brasil fabrica
tipos, o que torna seu custo muito elevado. Para Flávia Saraiva Dias, na
entrevista ao site da UFRGS, em 2011, por ser feito de forma tão artesanal, o jornal “pode ser comparado a um bordado, onde o tipógrafo é o artista e sua arte é impressa no jornal”. O Taquaryense circula aos sábados.
O prelo em que o jornal foi impresso de 1887 a 1910 está exposto na
oficina de O Taquaryense. Já o primeiro motor da rotativa Marinoni,
movido à querosene, está na Casa Costa e Silva, museu localizado na
casa onde nasceu o ex-presidente militar, em Taquari.

Preservação do acervo

O acervo d’O Taquaryense está todo preservado na sede do jornal. O
tipógrafo João da Rosa Rodrigues diz que a coleção é a única completa
entre os jornais centenários do Estado. Isto se dá porque Plínio Saraiva
teve o cuidado de coletar e encadernar os exemplares de dois em dois
anos. Ele tinha de ir a Porto Alegre, porque em sua região não havia
quem fizesse o serviço. O material que compõe a coleção é extremamente precioso para estudantes das mais diversas áreas, sobretudo estudantes, jornalistas e historiadores, pois traz em suas páginas mais de 100
anos de história.
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“Instantâneo” de 1924: Gonçalino Dornelles, Plínio Saraiva e Emanuel da Costa
e Silva (de pé); Décio Saraiva, Mário Saraiva e Leonel Alvim (sentados, sendo
Décio e Mário irmãos de Plínio, enquanto Leonel era seu sogro e foi, após a
morte de Albertino, redator-chefe do jornal, função que desempenhou até meados da década de 1940).
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No alto, Plinio Saraiva e a esposa, Consuelo Alvim Saraiva. Na de baixo, Plinio
entre os filhos José Carlos (já falecido) e Flávia (atual diretora do jornal).
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“O Taquaryense”, fundado em 1887 por Albertino Saraiva, pai de Plínio, segue
até hoje sendo composto em tipos móveis de chumbo, se configurando como um
museu vivo da imprensa gaúcha.
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Na foto de cima, a antiga máquina de escrever, que ajudou a registrar mais de
um século da história de Taquari, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Embaixo,
a antiga máquina Marinoni, comprada do Correio do Povo, em 1910 e que
continua operando até hoje.
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Um dos intelectuais mais queridos e sagazes da comunicação gaúcha,
Tatata Pimentel (1938 - 2012) era um dos ícones da TV do Rio Grande
do Sul. Sua personalidade marcante criou um estilo único, em que juntava sua grande cultura com um fino senso de humor. Ao misturar arte e
jornalismo, criou um estilo inconfundível, até hoje sem igual no Estado.

“Luto para não ser personagem fora da televisão”, afirmava Roberto
Valfredo Bicca Pimentel, mais conhecido como Tatata Pimentel. Um
dos comunicadores mais marcantes do Rio Grande do Sul, Tatata foi
o dono de uma carreira de cerca de 35 anos na televisão gaúcha e professor por mais de quatro décadas em diferentes instituições de ensino. Consagrado no programa de entrevistas “Gente da Noite”, Tatata
também deixou sua marca como intelectual e amante das artes. Sua biblioteca tinha mais de 10 mil títulos, incluindo raridades e importados,
como clássicos da literatura grega, francesa, espanhola e italiana. Além
disso, foi diretor do Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs) e
do Atelier Livre da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre.
Filho de uma professora de literatura natural do Alegrete e de um
carioca que veio ao Rio Grande do Sul para trabalhar no sistema de
Viação Ferroviária, Tatata Pimentel nasceu em Santa Maria, em 16
de abril de 1938. “Minha infância foi a mais sonhadora, como eu sou
até hoje”, relembrava saudoso o comunicador que, graças aos seus pais
terem passado grande parte do tempo trabalhando fora de casa, costumava dizer que havia sido criado pela avó paterna, junto de suas duas
irmãs mais novas. A família de Pimentel habitava uma casa de dois andares, na Rua Duque de Caxias, “com jardim e um galinheiro”, como
fazia questão de ressaltar. Foram as irmãs, que ainda na infância, o
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apelidaram de Tatata por não conseguirem pronunciar o seu primeiro
nome de forma correta quando estavam aprendendo as suas primeiras
sílabas. Junto da avó e de um empregado da família, o garoto se divertia ajudando-os nos afazeres diários. “Eu adorava ajudar a minha vó
a matar galinha. Sempre fui sádico”, ele recontava aos risos, em tom
debochado, com o seu notório bom-humor.
Contudo, Tatata Pimentel não firmou raízes no estado gaúcho, pois
dizia nunca ter sentido identificação com a cultura local. “Apesar de
minha mãe ser uma fazendeira do Alegrete, nós não tínhamos nada de
tradição gaúcha”, afirmava o apresentador que era conhecido por suas
tantas viagens ao redor do mundo e pela paixão que nutria pelas mais
diferentes culturas. “Resolvi viajar pelo mundo e me tornar internacional”, assim se definia o comunicador, que não sentia constrangimento
em admitir que não sabia fazer chimarrão e nem churrasco.
Aos sete anos de idade, mudou-se com a família para Porto Alegre.
Ao chegar à capital gaúcha, o menino maravilhou-se com a primeira
imagem que teve da cidade: foi naquela ocasião que ele relembra ter
visto um rio pela primeira vez na vida. “Eu poderia pintar um quadro:
o reflexo da luz da noite no rio e aqueles barcos compridos repletos de
laranjas”, contava ele, “Aquilo me marcou para o resto da vida”. Após se
estabelecerem na cidade, o garoto foi matriculado no tradicional Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho. Ainda na infância, Tatata
logo se destacou nos estudos e já chamava a atenção de seus professores graças à sua sagacidade e vontade de aprender. “Sou fruto do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que fez a minha cabeça a vida inteira.
Saí do Júlio e fui direto para a UFRGS”, afirmava o jornalista.
Após concluir o curso de Artes Dramáticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1959, Tatata logo ingressou,
simultaneamente, nos cursos de Letras e Direito, também na universidade federal. Ainda na faculdade, tornou-se professor de Língua Por-
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tuguesa na escola agrícola Daniel de Oliveira Paiva, um internato para
filhos de lavradores, em Cachoeirinha. Em 1965, lecionou francês no
Colégio Estadual Júlio de Castilhos e no Colégio Infante Dom Henrique. “Eu sempre quis dar aulas, independente disso dar dinheiro ou
não”, gostava de afirmar Tatata, que permaneceu como professor durante 10 anos em cada uma das instituições de ensino em que lecionou.
Apesar de também ter se formado em Direito, em 1964, nunca fez uso
de seu diploma de advogado. O apaixonado por literatura afirmava
que cursou a faculdade de direito graças à pressão dos pais, e que a
única coisa proveitosa do curso foram as amizades que fez.
Em 1968, formou-se no curso de Letras. Neste período, ganhou uma
bolsa de estudos para fazer pós-graduação em Línguas Neolatinas na
Universidade Francesa de Dakar, em Senegal, na África. Após passar
um ano estudando no continente africano, ele parte para a Europa e
conhece a Itália e a França. Retorna à Porto Alegre em 5 de dezembro de 1970, tendo sido transformado pelo contato que teve com as
diferentes culturas e ideias fora do país. “O Tatata Pimentel que vocês
conhecem nasceu ao chegar desta viagem”, afirmava o apresentador
que, até o fim da sua vida, fez questão de conhecer diferentes nações e
suas respectivas culturas.

Um estilo marcante

No início da década de 70, a figura de Tatata chamava a atenção pelas
ruas de Porto Alegre graças ao estilo incomum das roupas que ostentava. Medalhões, calças boca de sino, salto alto e camisas coloridas eram
alguns dos elementos que compunham o visual estilo “flower-power”
do futuro apresentador. “Era uma época que eu ia muito à Europa e
me vestia com aquelas roupas tipo Beatles, incluindo a calça boca-de-sino que eu comprava em Londres onde era muito barato na época.
Eu transitava na noite com esse tipo de roupa, porque em Porto Alegre
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não havia um local para comprar roupa jovem que estivesse na moda”,
relembra. Presença frequente no Bar Ressaca, tradicional reduto de
jornalistas e boêmios localizado na Avenida João Pessoa, a excêntrica
persona de Tatata Pimentel chamou a atenção do jornalista José Antônio Daudt, que o convidou para integrar a bancada de jurados do
programa de calouros “Puxa é a Gaúcha”, na TV Gaúcha. Era o início
de uma longeva carreira como comunicador que se estendeu por mais
de três décadas. “Nessa época, a TV engatinhava e esse tipo de atração
era um sucesso”, recontava Tatata, que logo se destacou no programa
graças à sua tradicional irreverência.
Em 1974, o descontraído jurado Tatata Pimentel chamou a atenção
da TV Difusora de Porto Alegre, conhecida então como “Canal 10” e,
atualmente, Band TV. Contratado pela emissora, ele fez sua estreia
como participante do programa “Domingo Alegre”, e permaneceu por
mais de 20 anos, atuando regularmente em programas como “Portovi-

são” e “Show de Mulher”. Na rede Difusora, Tatata foi colega de Tânia Carvalho, Felipe Vieira, Renato Pereira e Clóvis Duarte, nomes
consagrados da televisão sul rio-grandense que foram seus amigos por
toda a sua carreira. “Aprendemos sem laptop. Sem o menor cuidado
técnico e, improvisando, íamos ao ar”, relembrava o jornalista sobre os
tempos no Canal 10.
Tatata sempre considerou o “Portovisão” como o programa que lhe
trouxe notoriedade na televisão gaúcha. Convidado a participar da
atração no intuito de substituir José Fogaça, Tatata Pimentel costumava tecer comentários irônicos sobre os últimos acontecimentos na
política, entre outros diversos assuntos abordados em seu quadro. A
maneira sarcástica do apresentador cativou a atenção do público e de
outras emissoras.
Em 1980, a convite do amigo José Antônio Daudt, Tatata Pimentel
interrompe, momentaneamente, as suas atividades como professor e
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torna-se diretor executivo da TV Educativa (TVE). No mesmo ano,
ingressou no curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), formando-se em 1984. Novamente graduado, Tatata chamou a atenção da coordenação do curso,
que, em 1987, o convidou para que se tornasse professor da universidade. Para que pudesse se dedicar exclusivamente aos seus alunos,
Tatata decide, então, deixar a sua função na diretoria da TVE, e, pelos próximos 13 anos, se esforçou para conciliar a carreira de professor
no curso de Jornalismo com as participações em diferentes emissoras
de rádio e televisão.

Gente da Noite

Em 1996, recebe o convite de Roberto Appel, então diretor da TVCOM, para comandar o programa “Gente da Noite”. Inicialmente, a
atração havia sido idealizada com o intuito de cobrir eventos e festas
que aconteciam na noite porto-alegrense. Todavia, o entusiasta da alta
cultura e intelectualizado apresentador não aprovou este formato de
entrevistas: desejava ir além, cobrir shows, lançamentos de livros, exposições, peças de teatro, entre outras situações em que ele pudesse
aliar o seu lado de entrevistador com o de agitador cultural. “No começo, o Gente da Noite tinha um perfil Otávio Mesquita, que eu não
gosto. Com o tempo, a estrutura foi sendo modificada” relatou Tatata
Pimentel, que se consagrou como o entrevistador mais conhecido das
noites da capital gaúcha, após assumir a atração.
Tatata era meticuloso na produção do programa e não poupava esforços para levar ao público um produto de qualidade que alinhasse
cultura com entretenimento. Ele mantinha uma rotina estrita em relação ao programa: Gravava sempre às terças, quintas e sextas-feiras à
noite e, nas segundas e quartas-feiras, dedicava-se à pesquisa de matérias e escolha dos eventos que cobriria para a atração. Por vezes, cobria
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diversos eventos em uma noite e gostava de dizer que seu exercício era
“correr de uma gravação para a outra”. “Fazemos a geografia da noite.
Tudo em Porto Alegre acontece no mesmo horário. Então, para fazer
um programa variado, eu tenho que escolher, aqueles locais que sejam
próximos um do outro”, afirmava Tatata, que comandou o programa
por cerca de 15 anos. De fato, o “Gente da Noite” tomou contornos tão
pessoais que, durante as suas habituais férias na Europa, sempre em
fevereiro, nenhum outro apresentador jamais o substituiu como protagonista da atração: durante 30 dias, a filial da RBS na televisão a cabo
exibia reprises das edições anteriores do programa.
Em 2000, devido à grande repercussão do “Gente da Noite”, e a quantidade crescente dos eventos que o programa cobria, Tatata Pimentel
optou por se desligar de suas atividades como professor no curso de
Jornalismo da PUCRS, para que pudesse se dedicar exclusivamente
à TVCOM. “Eu já estava aposentado dos colégios e me sentia contrariado com algumas mudanças curriculares e estruturais pelas quais a
PUC vinha passando. Então, não pensei duas vezes, decidi pela TV”,
afirmou o professor e comunicador.
Em 2002, ele passou a integrar a bancada de apresentadores do “Café
TVCOM”, ao lado de Túlio Milman, José Antônio Pinheiro Machado, Thedy Corrêa, Tânia Carvalho, David Coimbra e, posteriormente, Claudia Laitano e Roger Lerina, entre outros eventuais convidados. Idealizado por Tânia Carvalho, a atração era gravada diariamente
em diferentes cafés de Porto Alegre e costumava abordar temas sobre
atualidades nas áreas de cultura, política e comportamento, sempre de
uma maneira despojada e informal. Volta e meia, era normal que ocorressem debates acirrados entre os participantes, e, no caso de Tatata,
os argumentos com Thedy Corrêa se tornaram notórios para a audiência. Todavia, estas discussões ocorriam apenas enquanto o programa
ia ao ar, já que o músico e o apresentador eram bons amigos nos bas-
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tidores.
“Tatata Pimentel era um cara irreverente, contestador e dono de uma
cultura como raras vezes eu vi. Ele gostava de polemizar na frente das
câmeras, mas, nos bastidores, era uma pessoa amorosa e sensível que
tratava os colegas com educação”, relembra o jornalista Túlio Milman.
Ele e Tatata se tornaram amigos em meados do ano 2000, quando os
dois se encontravam com regularidade no restaurante Birra & Pasta
após a gravação de seus respectivos programas na TVCOM. “O programa possuía um caráter especial, porque todos nós nos gostávamos.
Até hoje, considero o Café TVCOM o programa que mais gostei de
fazer desde que estou na RBS”, afirmou Milman, que deixou a atração
após a saída de Tatata Pimentel . “Quando Tatata saiu do programa,
decidi sair também porque, pra mim, aquilo perdeu o sentido”, disse o
amigo.
Tatata Pimentel comandou “Gente da Noite” até dezembro de 2011.
Em janeiro de 2012, anunciou, durante uma transmissão do Café TVCOM, que aquela era sua última aparição no programa e que estava
se aposentando definitivamente da sua carreira como apresentador
de televisão. “Esta é a última vez que apareço no vídeo. Eu estou me
aposentando”, declarou na ocasião. “Não quero mais trabalhar em TV,
encerrei um ciclo e encaro como missão cumprida” afirmou o jornalista,
que garantia não sentir falta de seus tempos de televisão.

Paixão pela literatura

Leitor voraz, Tatata Pimentel passou o resto de seus dias se dedicando à paixão pela literatura. “Quando eu saí da televisão, depois de 35
anos, eu passei a ter 24 horas por dia para ler”, afirmava o apresentador,
que lia em diversos idiomas e dizia que gostaria de passar o resto da
vida estudando a obra de William Shakespeare. “O gosto pela literatura deve-se ao fato de que a minha mãe e uma tia foram professoras.
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Desde muito pequeno, demonstrei interesse por essa área”, contava Tatata, que também adorava ler as obras de Marcel Proust, entre outros
clássicos da literatura mundial. “A minha preocupação não é a morte,
é quem vai herdar a minha biblioteca. Ela é grande, mas é muito mais
pelas obras fundamentais do que pelo tamanho. E quem vai querer os
três mil discos que tenho pela casa? O que não queria é que os meus
livros fosse distribuídos e vendidos pelos sebos. Quero que as minhas
coisas sejam usadas” afirmava o apresentador que, além de jornalista,
dedicou sua vida a cultuar e promover diferentes formas de arte.
Tatata Pimentel foi encontrado sem vida, deitado em sua cama, no
dia 24 de outubro de 2012. Quem encontrou o seu corpo foi o seu sobrinho, Thiago Pimentel de Souza. “Quando cheguei, achei muito estranho que o jornal ainda estivesse na porta. Era a primeira coisa que ele
pegava ao acordar. Chamei pelo seu nome, e ele não atendeu”, afirmou
Thiago, que morava com o apresentador desde os 16 anos. Posteriormente, foi confirmado que Tatata foi vítima de um infarto agudo do
miocárdio. A morte do jornalista surpreendeu seus parentes e amigos,
uma vez que ele planejava viajar para a Europa em novembro. “Tatata
vivenciou como comunicador muitas etapas da TV no RS. Na RBS,
tivemos a felicidade de conviver com ele, que foi um excelente apresen-

tador, um homem de grande cultura e um ser humano extraordinário”,
declarou Nelson Sirotsky na ocasião.
O Rio Grande do Sul perdia assim um de seus maiores intelectuais. Tatata Pimentel será sempre lembrado com um dos maiores comunicadores gaúchos de todos os tempos, e um estudioso que sempre
fez questão de misturar arte e jornalismo em todos os projetos em que
participou ao longo de sua vida. Como afirmou Tulio Milman: “Ele
é um desses personagens dos quais as cidades precisam. Não vamos
encontrar outro Tatata.”
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Tatata Pimentel, para além do personagem da televisão, que durante mais de
três décadas conquistou a simpatia dos gaúchos, era um intelectual, professor de
letras, amante do teatro, e um leitor compulsivo em vários idiomas. Sua biblioteca possuía mais de 10.000 livros.
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Tatata sempre considerou o Portovisão como o programa que lhe deu notoriedade na televisão gaúcha. Ele entrevistou inúmeras personalidades, entre elas
Elis Regina (em cima) e Waldick Soriano (foto de baixo).
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Na foto de cima, Tatata entre o humorista Chico Anísio e o escritor Fernando
Morais. Na de baixo, Tatata em um de seus momentos de entrevista do programa “Gente da Noite”, da TVCOM.
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Na foto do alto, Tatata recebe homenagem da Câmara Municipal de Porto
Alegre, iniciativa da vereadora Clênia Maranhão. Embaixo, recebe o troféu
do Prêmio açorianos em nome do programa Café TVCOM, como destaque
de mídia TV em 2007.
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Uma conversa com Tatata Pimentel sempre rendia muito. Seus interlocutores
sempre se fascinavam com o conteúdo refinado que ele possuía sobre várias
áreas, especialmente a Cultura.

158

