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                                                 RESUMO 
 

 

 

 

 

Este trabalho descreve o processo da realização do vídeo documentário cujo 

tema é o Jornal do Centro Histórico, tablóide gratuito e impresso com 

periodicidade indefinida nos anos 1990 e circula por diversos bairros em torno 

do Pelourinho, Salvador. O jornalista responsável Renato Almeida faleceu em 

2005 e, no decorrer das filmagens, foi surgindo forte na narrativa que se tornou 

também uma homenagem póstuma a ele. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho RENATO ALMEIDA / JORNAL DO CENTRO HISTÓRICO é um vídeo 

documentário baseado em entrevistas realizadas com as pessoas envolvidas na 

realização do referido impresso que existiu entre os anos 1991 a 1995 no Centro 

Histórico da cidade de Salvador. 

 

Este memorial procura explicar os motivos da escolha deste jornal-tema, já que 

se trata de um impresso comunitário que poucas pessoas da cidade puderam 

conhecer ou ao menos saber da existência.  

 

Pretende justamente  trazer ao conhecimento da Faculdade de Comunicação da 

UFBA não só o fato de que foi realizado, apesar dos percalços, com êxito, mas 

que tenham ciência do seu criativo conteúdo bem como a maneira como foi feito 

e a equipe que tornava isso possível. 

 

Descrevo o processo de produção, a busca por pessoas imprescindíveis, as 

entrevistas em si, os artifícios de que precisei lançar mão como fotografias 

antigas do meu próprio acervo, decisões na hora da montagem, dificuldades que 

me acompanharam até o fim. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A definição do Jornal do Centro Histórico como tema do meu TCC e em forma 

de vídeo documentário, na verdade, veio desde o momento em que ingressei no 

curso de Jornalismo, em 2013, oriunda da primeira turma do Bacharelado 

Interdisciplinar em Artes do IHAC/UFBA com área de concentração em Cinema, 

concluído em 2011. 

 

O curso do BI já me dera ferramentas para a prática de vídeos tanto ficcionais 

quanto documentários, minha especial preferência. 

 

O gênero documentário marcou a minha existência como cinéfila e, depois, como 

realizadora de vídeos. Explico: sempre frequentei cinemas desde a infância,  

levada a ver bons filmes em grandes e importantes de cinema de São Paulo 

capital, onde nasci. Cinéfila consolidada, na época em que cursava Letras em 

Mogi das Cruzes, ia todo sábado ao Cine Arte localizado na Avenida da 

Consolação e  assistia a várias sessões seguidas. Um dia escolhi um filme pelo 

nome bizarro que apresentava “Cabra marcado para morrer” de Eduardo 

Coutinho. E fui estranhando aquela projeção diferente demais… Até que dei um 

“pulo" da cadeira. Aquilo era um filme feito na realidade dos fatos, com pessoas 

reais, com seus dramas reais e em momentos reais. A história era forte demais, 

uma potência de realidade altíssima. Era possível isso? Resultado: nunca mais 

fui a mesma.  

 

O estilo de documentário realizado por Eduardo Coutinho é, sem dúvida, um 

divisor de águas também do gênero no Brasil, seu jeito ousado de interpelar os 

personagens, de investigar pessoas desaparecidas. Estudando Cinema na 

UFBA, sobretudo com o professor José Serafim, aprendi que o documentário na 

verdade foi gênese de tudo nas primeiras tomadas dos irmãos Lumière.  

Também conheci os primeiros realizadores Robert Flaherty, Dziga Vertov, Jean 

Vigo, Jean Rouch, cada qual no seu estilo ou introduzindo um novo estilo. 

 

No final dos anos 1980 vim morar em Salvador, especificamente no Largo do 

Pelourinho, 16. Dava aulas num colégio particular pela manhã e conciliava com 
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o curso de Pedagogia na UFBA. Até que vieram as obras de restauração do 

Centro Histórico a partir de 1992. Por conta desse novo e, para mim, inusitado 

cenário, comecei, por iniciativa própria e particular, a fotografar aquele processo 

de mudança irreversível por que passava o Pelourinho e sua gente. 

 

O Jornal do Centro Histórico foi um periódico que existiu na década de 90 em 

Salvador, especificamente voltado para a região antiga da cidade, denominada 

de Centro Histórico, e que abrange vários bairros em torno do Pelourinho como 

Sé, Centro, Comércio, Saúde, Nazaré, Mouraria, para citar alguns. 

 

Por ter habitado ali (hoje não mais) conheci e mantenho ainda contato com 

muitas pessoas daquela área até hoje. Acompanhei o surgimento do jornal 

citado, tive contato com praticamente toda a equipe realizadora de então. 

 

A escolha deste periódico veio, primeiramente, por ter sido um jornal realizado 

num local onde habitei por alguns anos, o Pelourinho. Depois por ter sido 

realizado num período de grande efervescência na história não só daquele local 

como na história da Bahia como um todo. 

 

Afora isso, o jornal tinha um conteúdo de muita qualidade, era conceituado e 

aguardado a cada edição. E tinha detalhes curiosos: a equipe era muita restrita, 

contava apenas com o jornalista principal Renato Almeida e a redatora Ives 

Ventura. Os demais personagens eram apoiadores e/ou colaboradores 

voluntários. 

 

Acontece ainda que o jornalista principal, com quem tive alguma proximidade, 

faleceu com apenas 55 anos. Ele residia na Boca do Rio, mas vivia entranhado 

no Pelourinho. Isso também me intrigava, como ele sabia tanto de outro bairro 

morando relativamente distante? Então, a ideia de fazer o documentário também 

seria uma forma de resgatar um feito jornalístico e um ato jornalístico de alguém 

que não estava mais aqui para falar a respeito do que realizou com tanto 

empenho. 

 



 8 

Sabia de antemão, porém, que a tarefa não seria nada fácil. O jornal não existia 

mais, o dono do jornal (Almeida) também não, a outra jornalista responsável 

havia sumido, podia também não existir mais. A espinha dorsal estava ausente. 

Como resgatar o legado?  

 

Por sorte fui professora do filho mais velho do Renato Almeida, na Escola 

Dinâmica Piaget, situada na Boca do Rio, de 1989 a 1991, justamente o Renato 

Prado Almeida, agora professor também. Outra sorte foi, através das redes 

sociais, voltar a ter contato e encontros festivos com a mesma turma deste meu 

ex-aluno. Contando inicialmente com apenas este fio de novelo, apostei nele e 

desencadeei o projeto.  

 

Ocorre que também minha vida particular passou por sucessivos abalos dentro 

dos últimos dois anos. Mal tinha tempo de vasculhar meus arquivos. Nisso, o 

máximo que percebi é que possuía apenas um único exemplar do meu jornal em 

questão. Mesmo assim segui em frente.  

 

Afora tudo isso havia um fator de alta imprecisão: a memória das pessoas 

abordadas. Desde a fundação do jornal, em 1991, haviam se passado quase 28 

anos, o que não é pouco. Não teria como preparar ou fornecer  material como 

cópias de originais para que os entrevistados pudessem estar abastecidos de 

informações mínimas. O risco da lembrança, do que ficara, do que tinha sido 

relevante ou marcante teria que ser enfrentado. E foi atrás sobretudo desta 

memória, na luta contra o tempo decorrido e do tempo que ainda permite a 

viabilidade de um resgate, que o projeto se sustentou.  

 

No período do pré-projeto notei que a minha ideia e sugestão para o TCC não 

eram bem compreendidas ou ficaram vagas para os professores que me 

acompanharam. Talvez eu estivesse optando por algo sem sentido, algo não 

justificado, sei lá. Mas no fundo eu sabia o quão notável tinha sido a experiência 

de ver perto de mim a circulação de um jornal tão singular e realizado em 

momento bastante propício, num local nada desprezível que era e é o 

Pelourinho, Patrimônio da Humanidade, no final do milênio. 
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 3. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Pelo fato preponderante de ter o personagem principal inacessível por já ter 

falecido, a possibilidade também de que outros participantes ou colaboradores 

do Jornal do Centro Histórico estivessem também inacessíveis ou até 

inexistentes, precisei optar por fazer um documentário baseado sobretudo nas  

entrevistas das pessoas possíveis, caracterizando assim um documentário de 

função informativa, didática, apresentando um modo mais expositivo, utilizando 

inclusive imagens de arquivo como jornais originais e fotografias antigas do meu 

acervo particular. 

 

Parte que mais aprecio no documentário além de, neste caso, resgatar uma 

história do passado, é justamente a abordagem pessoal, sentir ou extrair do 

entrevistado suas memórias vindo à tona em borbotões incontroláveis, algumas 

vezes trazendo consigo as emoções inevitáveis e, em outras eu me 

emocionando junto, isso aconteceu de novo nas gravações do Jornal do Centro 

Histórico. 

 

Por isso compartilho do que diz Gauthier no seu livro O documentário - um outro 

cinema a respeito deste momento da entrevista: 

 

Entretanto, foram os cineastas, ou os teleastas (aqueles que “fazem 

televisão” por necessidade, mas "pensam cinema” pela minúcia da 

preparação e da duração do trabalho) que tomaram para si o desejo 

de transcrever suas observações na escritura cinematográfica. Às 

vezes militantes, outras pedagogos, sempre um pouco contadores, 

sedentos de anedotas e de observações ao vivo, próximos ou 

longínquos, sedutores ou distantes, engajados ou espectadores, 

algumas vezes espectadores engajados, eles são, antes de tudo, 

gente de “campo”, em contato direto com homens ou coisas, tendo 

aversão a atores (quando não se pode fazer melhor…) e a cenários, 

mesmo que sejam atores não profissionais e cenários naturais. A 

prova decisiva, para eles é a filmagem. (p. 128, 2011) 
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Por ter experimentado estes momentos anteriormente em trabalhos documentais 

já realizados, sei bem o quanto a relação entrevistador e entrevistado é relevante 

e fundamental na obtenção do material bruto, o quanto a relação de confiança 

mútua pesa nestes casos. Procuro deixar os entrevistados bem à vontade e 

costuma acontecer de eles falarem muito e sem censura. Não me importo 

quando fogem do que procuro, registro seus desabados também, pois como 

aponta Gauthier “é a fala gravada que assegura a lógica da montagem”. (p.162) 

E no caso do meu trabalho atual, terminei por incluir ao final do meu objetivo 

primeiro, que era falar do Jornal do Centro Histórico e de Renato Almeida, 

depoimentos atuais sobre como anda o Pelourinho e seu entorno, pois foram 

falas espontâneas dos que gostariam que estes assuntos fossem veiculados.  

 

Sobre as diversas falas que tive de conectar para construir um diálogo ou 

narrativa, muitas vezes tive de optar por fazer cortes abruptos ou porque o 

interlocutor falava rápido demais e já entrava em outro assunto ou porque ele 

gaguejava e pronunciava várias vezes a mesma frase. Observei que outros 

autores já fizeram o mesmo, como aponta Gauthier: 

 

A função atribuída à montagem varia segundo os documentaristas. 

Alguns, que não têm, como Perrault, a preocupação de defender uma 

adequação total de seus filmes ao real, reconhecem, sem mais, as 

restrições inerentes à montagem. No momento da filmagem de High 

School II (1993; o primeiro data de 1968), Frederick Wiseman comenta 

uma sequência que se deveu, em grande parte, ao acaso e de que 

falamos anteriormente. Trata-se da adolescente de 15 anos que volta 

ao colégio depois do nascimento de um filho.  

 

O problema que deve ser resolvido na montagem era o de saber como 

dar uma ideia justa daquilo que havia sido dito no momento da 

entrevista sem mostrar sua integralidade (uma hora e meia). Tentei 

conservar todas as questões que tinham sido colocadas, procurando 

um equilíbrio entre o tratamento completo, a sugestão e a 

superficialidade, a fim de fazer o relatório mais correto possível e 

salientar os aspectos mais importantes da sequência. Reduzi agora a 
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sequência a 22 minutos, mas há muita coisa a ser feita. (Journal, 20 

de agosto de 1993). 

Retirei sete minutos a mais da sequência da adolescente, suprimindo, 

essencialmente, as repetições, encurtando as pausas e tentando 

conservar os diálogos que melhor explicam a situação. (Journal 21 de 

agosto de 1993). 

 

Johan van der Keuken vê na montagem uma reinterpretação da 

filmagem. (p. 163, 2011) 

 

Pois foi o que justamente tive que decidir: cortar intervalos longos de um 

entrevistado que falava muito pausado por respirar com dificuldade, impedir a 

fala repetida de algumas palavras, etc. Mas de todo jeito, respeitei a fala e 

intenções originais dos depoimentos, não houve manipulação ou alteração de 

sentido nem deliberação de impor novo sentido além do que foi falado na íntegra. 

Estarei sempre tranquila quanto a isso. 

 

Vivenciei o dilema de ligar ou não a câmera antes das abordagens e seguir com 

ela ligada para, quem sabe, demonstrar minha intimidade ou proximidade com 

os entrevistados. Pensei nas questões éticas como bem aborda Bill Nichols: 

 

O direito do diretor a uma performance é um “direito” que, se exercido, 

ameaça a atmosfera de autenticidade que cerca o ator social. O grau 

de mudança de comportamento e personalidade nas pessoas, 

durante a filmagem, pode introduzir um elemento de ficção no 

processo do documentário (a raiz do significado de ficção é fazer ou 

fabricar). Inibição e modificações de comportamento podem se tornar 

uma forma de deturpação, ou distorção, em um sentido, mas também 

documentam como o ato de filmar altera a realidade que pretende 

representar. (pág. 31, 2012) 

 

As questões éticas surgem frequentemente quando se trata da 

pergunta “no documentário, como devemos tratar as pessoas que 

filmamos?”, em razão do grau d separação entre o cineasta e as 
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pessoas que ele filma. Os cineastas, principalmente os jornalistas, 

pertencem a organizações e instituições com seus próprios padrões 

e costumes. Mesmo os cineastas independentes geralmente se veem 

como artistas profissionais, que seguem uma carreira mais do que se 

dedicam a representar os interesses de um grupo ou de uma clientela 

especial. O conflito é inevitável nessas condições. Desenvolver 

respeito ético passa a ser parte fundamental da formação profissional 

do documentarista. (pág. 40,2012) 

 

O jornal de Almeida reflete e se apropria do que está ocorrendo ao seu redor. 

Um exemplo disso é a Coluna Boca do Inferno, 1991, edição 2, (numa alusão ao 

poeta baiano Gregório de Matos) em que escreve o texto com título “Cia de 

Patifaria encena Bofetada e povo paga conta”. Demonstra o quanto a peça 

teatral baiana já estava consistentemente famosa. Ele utiliza-se deste saber 

comum para desancar/esculachar as performances dos edis da Câmara de 

Salvador. E o faz com muito humor, citando alcunhas e criando para estes alguns 

personagens ridículos. O livro de Aninha Franco A Criação na Cidade da Bahia, 

2019, mostra o que ocorria na época em termos de espetáculos teatrais 

registrados pela imprensa: 

 

Provocada pelas duas encenações, a imprensa publicou dezenas de 

matérias sobre o fazer cênico na cidade, comentando as novidades 

excepcionais para uma década aberta a tão poucas expectativas. 

Entrevistado sobre os dois anos de temporada d’A Bofetada, 

Guerreiro garantiu que a montagem ainda tinha estrada, mas não 

muita, porque o besteirol estava acabando no Sul e logo acabaria na 

Bahia e, finalmente, historiou a longevidade: “Começamos 

timidamente na Sala do Coro, a plateia gostou, e aí arriscamos teatros 

maiores como o ACBEU e o Vila Velha. Mostramos também em 

empresas. A classe teatral baiana tem um vício de querer montar um 

novo espetáculo a cada ano e não arrisca temporadas maiores. A 

divulgação boca a boca funciona muito em Salvador, mas para que 

isso aconteça é preciso que a peça fique, pelo menos, três meses em 
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cartaz, (apesar dos) teatros baianos se recusarem a dar uma pauta 

de três meses para uma produção local”. (pág. 46, 2019)  
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4. O DOCUMENTÁRIO 

 

4.1. PRÉ-PRODUÇÃO 

 

O período de pré-produção (2013 a 2019) foi ocupado com ideias para o 

documentário do Jornal do Centro Histórico, a elaboração do anteprojeto onde 

refaço toda a história hipotética desta publicação, levanto e cogito possíveis 

pessoas a serem entrevistadas, estabeleço estratégias de abordagem, explico 

minhas razões para a escolha que fiz, justifico a importância e a opção pela 

modalidade vídeo documentário. 

 

Na verdade, essa ideia surgiu logo no início do Curso de Jornalismo na UFBA, 

em 2013. Já sabia que seria documentário e que meu objetivo era buscar aquele 

jornal publicado de tempos em tempos no Pelourinho, local em que passei a 

residir em 1989, vinda de São Paulo.  

 

Assim como o filme Cabra marcado para morrer, 1984, marcou minha vida 

fílmica, diria que o Jornal do Centro Histórico marcou também minha vida em 

termos de publicação informativa pois, pela primeira vez,  acompanhava o 

surgimento de um jornal e tinha contato com praticamente toda a sua equipe, 

que era restrita, Renato Almeida e Ives Ventura. O melhor de tudo é que os 

jornalistas responsáveis eram pessoas muito acessíveis, extremamente 

simpáticos, de fato se comunicavam e se davam bem com toda a comunidade 

local. 

 

Outro dado a ressaltar: o jornal chamava a atenção porque nele tudo era muito 

criativo: as manchetes, os conteúdos, os editoriais, as capas, as montagens de 

fotos sobrepostas, as colaborações de outros participantes, publicidades, etc. 

Passava ainda a ideia de muita liberdade e também havia uma coluna de 

memórias “Cadê” (escrita por Ivan Carvalho) que abordava a questão do 

paradeiro de antigos moradores, uma vez que muitos deles, por conta das obras 

de revitalização do Pelourinho, estavam sendo relocados dali para outros bairros 

até mais distantes como Cajazeiras, por exemplo. O jornal merecia ser içado, 
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ser trazido à luz de quem de fato se debruça a estudar os fenômenos da 

comunicação, a nossa FACOM, Faculdade de Comunicação da UFBA. 

 

Inclusive, por conta justamente desta coluna Cadê, cheguei a pensar de fazer 

com que ela se tornasse um fio condutor, afinal muitos da equipe estavam sem 

destino certo, a probabilidade de se contatar/encontrar mesmo pessoalmente 

alguns dos envolvidos era no nível do improvável a começar pelo próprio Renato 

Almeida que veio a falecer em 2005. 

 

Nesta fase tratei de conseguir mais exemplares do JCH pois comigo havia 

apenas 1 exemplar, o de número 8, eu estava estampada numa das fotografias 

da composição da capa. Tive êxito parcial conseguindo alguns outros números 

com os filhos de Almeida (os dois filhos Renato e Ronaldo guardavam consigo 

partes do acervo). Juntando tudo fiquei com os seguintes exemplares ao todo 

até a fase da produção: 

 

Exemplar         Ano                                           Manchete de capa 

 

  01           I  (set/91)          Na festa da Benção a água é benta e dura 

 

  02           I   (1991)                  Gerônimo, o estivador da cultura 

 

  03        II  (1992).      De Neguinho a Karabtschevsky... rola de tudo no Pelô 

 

(edição extra)  II  (92)                        O ouro é aqui mesmo!!!  

 

08     III  (1993)     Primeiro Guia de ruas e mistérios do novo Centro Histórico 

 

09     III   (1993)          É verão: todos os caminhos levam ao Centro Histórico 

 

10     IV  (1994)       A liberdade chega quando existe a coragem de buscá-la 

 

11      IV   (94)                   A cidade está perdendo suas árvores 
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12    IV  (94)        Degradação da 28 de setembro ameaça o Centro Histórico 

 

 14    V  (1995)                    Cantina da Lua: 50 anos de Terreiro 

 

Estes 10 exemplares distintos (do total final de 14) foram lidos, pesquisados, 

anotados, em caderno à parte. Foram feitas cópias para facilitar o devido 

manuseio não só meu como de todos que quisessem folheá-los. Do jeito em que 

se encontram os originais, alguns rasgados e até carcomidos, não atraem nem 

facilitam a visualização ou exame. Há até o risco de conterem fungos, etc. Antes 

de fazer as cópias passei a ferro quente página por página para esticar as 

dobraduras, com muito cuidado para não danificar as peças. 

 

Ao mesmo tempo em que lia os jornais encontrados fui entrando em contato com 

as pessoas da comunidade do Centro Histórico a fim de sinalizar sobre a 

realização do documentário, sondar o assentimento das participações, adiantar 

o assunto com elas até para que fossem avivando suas memórias, preparando 

o espírito para torná-los mais à vontade quando chegasse o momento da 

filmagem propriamente dita, desta maneira fui várias vezes ali com estes 

objetivos de arregimentação. 

 

Comecei a ler também o livro recém-publicado da autora Aninha Franco: A 

Criação na Cidade da Bahia - anotações sobre o fim do século na cidade da Baía 

(1990 a 1992), pois pretendia que ela participasse do filme uma vez que é 

escritora, dramaturga, está atenta às publicações em geral na cidade e é 

destacada e ativa moradora do Pelourinho. As pesquisas que ela desenvolve 

sobre as publicações na cidade também coincidem com o advento e época do 

Jornal do Centro Histórico. 
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4.2. PRODUÇÃO 

 

O ponto de partida material, como falei acima, era o único jornal original que 

possuía e o contato do filho mais velho de Almeida. Algumas pessoas eu tinha 

de antemão suas participações como certas, pois, com certeza, se lembrariam 

da época e do jornal: o proprietário da Cantina da Lua, Clarindo Silva,  o artista 

plástico Irakitan Sá, a cantora Claudete Macedo, o grande amigo e comerciante 

João da Teltron. Ao menos eles me salvariam ou alguns deles. E com estes eu 

já havia falado sobre o documentário assim como com o filho de Almeida, o 

Renato Prado.  

 

Quando fiz o pré-projeto imaginei que contaria com ajuda de minhas colegas de 

BI Artes/Cinema, Regina Célia Oliveira e Talita Cerqueira, pois ambas criaram 

comigo a Brabuletas Produções e juntas fizemos vários vídeos juntas inclusive 

o da Marilene - A Empreguete Mais Cheia de Charme que ganhou o concurso 

do Fantástico e fez a minha funcionária parar/participar na novela de mesmo 

nome em 2012. Ocorreu que Talita se casou e atualmente trabalha na TVE. 

Regina também muito ocupada em seu curso de Letras. Fiquei desfalcada da 

ajuda delas. Também pensei de contar com a ajuda do colega de Jornalismo 

Vinicius Almeida Arnaut, pois o ajudei bastante nas filmagens em que produziu 

seu documentário Salvador - A Voz do Instrumental. Mas não foi bem assim 

também, ele envolvido agora com curso de pós-graduação. Fiquei 

absolutamente só para tudo e todos os papeis. Mas não desanimei, pelo 

contrário, sabia que contaria comigo e apenas comigo. Assim foi. 

 

Com mais exemplares dos jornais e cópias em mãos, parti para a primeira 

filmagem, justamente com o filho mais velho e meu ex-aluno (fui sua professora 

de Português entre os anos 1989 a 1991, no ensino fundamental) Renato Prado 

Almeida, na região do bairro Armação, bem colado à Boca do Rio. Um sábado, 

dia 30 de março de 2019, à tarde.  

 

RENATO PRADO ALMEIDA- 42 anos, casado, pai de um menino (também 

Renato) que nasceu em dezembro de 2018, professor de História, dá aulas 

nas escolas: Colégio Estadual Rúben Dário, Colégio Estadual Deputado 
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Rogério Rego (públicas), Colégio Batista Brasileiro e Colégio Acadêmico 

(privadas), primeiro filho do jornalista RENATO ALMEIDA. Trabalhou com 

o pai no Jornal do Centro Histórico quando adolescente (15 aos 18/19 anos) 

fazendo a função de digitador dos textos e também criava alguns desenhos 

para ilustração das matérias. Recorda-se de muitos detalhes sobre o jornal, 

memória bastante emotiva, revela que tem ideia de onde está morando a 

jornalista Ives Ventura. Com essa informação preciosa já posso começar a 

procurar a principal personagem após ausência irremediável do diretor e 

mentor do JCH. Relembra momentos da convivência com o pai e elucida 

tanto a história anterior ao JCH como o que ocorreu com ele após o final 

do jornal e também seu sofrimento no Hospital Aristides Maltez até o ano 

em que falece em 2005. 

 

Nas idas ao Pelourinho para contactar e agendar as entrevistas, aproveitava e 

levava a câmera. Desta maneira fui captando algumas tomadas daquele 

cotidiano para futuras inserções no filme. Passei então a fazer as entrevistas 

com as pessoas de lá. A primeira que deu certo foi a que pensei que fosse uma 

das últimas. Encontrei com certa facilidade o Jorginho Comancheiro que, 

comovido, logo agendou comigo. Numa manhã de terça-feira, 9 de abril de 2019. 

 

Antes, corri para pegar emprestado o microfone de lapela no laboratório da 

Facom, os meus estavam danificados. Carreguei equipamentos sozinha ladeira 

abaixo, ladeira acima: tripé, câmera, pasta com microfone, mochila, etc. Armar 

equipamentos, enquadrar, testar microfone, elaborar perguntas, observar 

respostas, etc. Um sufoco. 

 

JORGINHO COMANCHEIRO - presidente do Bloco Commanches do Pelô, 

que neste ano de 2019 completa 45 anos de fundação. Seu bloco 

carnavalesco aparece em várias matérias do JCH, algumas com títulos 

bizarros “Os índios do Pelô podem virar negões”, demonstrando naquela 

época os percalços que o bloco atravessava a ponto de cogitarem se 

transformar em bloco afro. Jorginho falou bastante, se recordou de Renato 

e do jornal mas deu ênfase aos seus desabafos como responsável pelo 

bloco que a cada ano continua sendo minado por falta de incentivo dos 
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governos que comandam a festa. Entrevista realizada numa das salas da 

empresa de turismo Bahia Ticket, no Largo do Pelourinho. 

 

No dia seguinte, filmagem acertada com Clarindo Silva e, mais tarde, encaixei 

outra com Irakitan Sá. Duas pessoas bem participativas do JCH. Houve também 

um show surpresa da cantora Marília Mendonça à noite. Aproveitei para filmar e 

saí de lá bem tarde. 

 

CLARINDO SILVA - 77 anos, proprietário da Cantina da Lua, espaço 

gastronômico e cultural de projeção até internacional. Está a frente da 

Cantina há mais de 50 anos: ali desenvolveu vários projetos com artistas 

famosos, incrementou a Terça da Benção e diariamente fazia campanha 

para que todos olhassem e restaurassem aquele Patrimônio da 

Humanidade. Tinha uma ligação muito grande com o jornalista Renato 

Almeida. Foi lá, inclusive que conheci Renato, uma vez que a Cantina era 

local de encontro de boêmios, intelectuais e jornalistas nos anos 80 e 90. 

Falou com grande satisfação sobre o Jornal do Centro Histórico e, 

principalmente, de Renato Almeida. Clarindo acompanhou de perto e 

ajudou Renato nos seus últimos anos de vida, internando-o no Hospital 

Aristides Maltez. A pedido do jornalista foi Clarindo quem tratou das 

providências do seu velório. Foi uma entrevista realizada na própria 

Cantina da Lua. Ambos ficamos à vontade pois temos uma longa 

convivência, ele já participou de outros documentários que fiz, é sempre 

disposto e proativo. 

 

IRAKITAN SÁ - artista plástico de estilo primitivo, nasceu e cresceu no 

Pelourinho, pode-se dizer que é hoje o guardião da memória local, tem 

lembrança minuciosa de tudo e de todos. Mantinha no jornal uma coluna 

bem curiosa intitulada “Pintando no Pelô”, direcionada para comentários 

sobre os artistas plásticos, mas que ele estendia aos demais 

acontecimentos. Irakitan é bastante espirituoso, seus depoimentos são 

assertivos e agregam o tempero do humor. Já participou de outros 

documentários que fiz justamente por ter boa memória. Pessoa relevante 

no contexto da época e do meu tema. Ele determinou que as gravações 
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fossem no Hotel Pelourinho, Rua Alfredo Brito. Soube depois que este local 

é sua moradia. 

 

Entre uma entrevista e outra corria Pelourinho acima, Pelourinho abaixo atrás de 

outras fontes locais. Uma importantíssima era Ivan Carvalho, Rua do Passo, 40. 

Um rapaz me atendeu e informou que Ivan estava internado no Hospital Santa 

Isabel, com perspectivas de receber alta. Peguei o telefone do filho Simão. 

Procurei também João Santana que tinha sido um dos primeiros a concordar em 

dar depoimento. Ele foi grande amigo e incentivador de Renato e mantinha 

anúncio da sua empresa Teltron no jornal. Mas desta vez encontrei um 

comerciante muitíssimo ocupado, mal dava atenção. Noutra direção, 

desencadeei buscas à jornalista Ives Ventura. Procurei nas redes sociais, deixei 

recado no perfil do seu Facebook, mas ela sequer visualizou. Achei o perfil de 

sua irmã e repeti o recado. Também não obtive resposta. Procurei o condomínio 

em que Renato Prado disse que ela morava, (consultando o Google Maps), na 

região do Imbuí, Paralela, Condomínio Amazônia. Aproveitei uma tarde em que 

visitei a cantora octogenária CLAUDETE MACEDO,  que seria uma das minhas 

fontes, internada no Hospital Roberto Santos. Macedo porém, verifiquei na visita, 

estava totalmente descartada de falar, inconsciente, quadro grave, sem chances. 

Uma pena já que ela era amiga de Renato, também foi alvo de suas reportagens, 

teria muito do que se lembrar e dizer.  Na volta resolvi procurar Ives. Perguntando 

aqui e ali, consegui chegar ao condomínio. Mas ainda faltava saber o nome do 

prédio em que ela morava. Havia 9 prédios e eu sem noção. O zap do Ronaldo, 

outro filho de Renato me salvou. Ela morava no edifício Araguaia. Só assim pude 

adentrar o condomínio. O porteiro do Araguaia disse que o apartamento estava 

em reforma e por isso Ives não ficava ali, estava em Jauá. Que eu voltasse no 

fim de semana, podia ter mais chance. Consegui então entrevista com o cantor 

e compositor Gerônimo, dia 17 de abril de 2019, numa quarta-feira, no 

Restaurante Odoyá, Cruzeiro de São Francisco. Manhã corrida para buscar o 

microfone de lapela no laboratório da FACOM e seguir pro Pelourinho.  

 

GERÔNIMO - cantor e compositor de renome, autor de É D’Oxum, 

praticamente o hino da cidade. Morador do Centro Histórico, aparece em 

cinco matérias realizadas pelo Jornal do Centro Histórico, conhecia Renato, 
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mas curiosamente não se lembrava do periódico e muito menos que fora 

capa da edição 2. Preferiu falar mais sobre a situação atual por que passa 

a região do Centro antigo. Foi gentil em aceitar a entrevista. 

 

Num sábado, 20 de abril de 2019, agendado para entrevistar o outro filho de 

Almeida, o Ronaldo Prado, acabei sendo avisada por ele que precisaríamos 

adiar por conta de convocação na escola em que dá aula. Sendo assim, fui ao 

Pelourinho e entrevistei Chico Vieira, que possui ali um atelier e costuma 

registrar no Instagran tudo o que acontece pelas redondezas. Achei que poderia 

ajudar a recordar moradores que já não estão por algum motivo, quem sabe 

encaixar sua fala na coluna “Cadê”.  

 

CHICO VIEIRA - artista plástico, 70 anos, morador e possui ateliê de arte 

na Rua J. Castro Rabelo, Pelourinho. Conhece muita gente e poderia 

ajudar a falar dos antigos moradores ou artistas ou até dirigentes de 

instituições. Foi atencioso e acolhedor, embora na época do jornal 

estivesse morando na Alemanha. É provável que seu depoimento seja 

considerado na montagem final. 

 

Outro que estava cotado para ser entrevistado desde a origem da ideia do 

documentário era o músico BIRA REIS, mas uma fatalidade também o deixou 

de fora: teve infarto fulminante no início de 2019. Ele aparece em várias partes 

do jornal de Renato, com certeza se lembraria, muito atuante na área cultural, 

pois esteve à frente de vários grupos nos carnavais e em apresentações pela 

cidade e no exterior. João Santana da Teltron voltou a ser procurado, mas 

continuava difícil, o pessoal da loja dizia que ele não estava. Roberto Simon, 

antigo dono de loja de pedras preciosas, agora proprietário de restaurantes, foi 

anunciante constante do jornal, mas também não quis registrar seu depoimento, 

permitiu apenas uma foto olhando o jornal. Alaíde do Feijão não demonstrou 

interesse de participar. Fiz tentativas da participação de Vera Assunção, hoje 

trabalha no Forum, mas nos anos 80 frequentou bastante a Cantina da Lua, 

conhecia bem o Renato. Porém não respondeu às minhas mensagens. Um 

amigo conseguiu pra mim o telefone do acessor do vereador Pedro Godinho. 

Marcamos a entrevista para uma quarta, dia 24 de abril de 2019, pela manhã (eu 
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ardia de febre e tossia muito), mesmo assim carreguei todos os equipamentos 

até seu gabinete particular nos Barris. 

 

PEDRO GODINHO - vereador recém-empossado, já teve outras 

legislaturas e chegou a ser presidente da Câmara inclusive na vigência do 

Jornal do Centro Histórico. Lembrou bem do jornal mas precisou do auxílio 

de fotografias para se lembrar de Renato. Participou de algumas matérias 

na época sobre seu tema preferido “Planejamento familiar”, assunto que 

curiosamente entrava em debate nos anos 90, hoje não é novidade mas 

ainda se fala e se discute sobre o tema do controle da natalidade. Tem uma 

fala bastante coloquial e impessoal própria dos políticos de carreira. Foi 

receptivo à entrevista, quis falar também de outros projetos que apresentou 

na Câmara de Vereadores. 

 

No final de semana, sábado dia 27 de abril de 2019, consegui afinal a entrevista 

com o filho de Renato que eu mesma ainda não conhecia pessoalmente, 

Ronaldo Prado, na Boca do Rio, apartamento do seu irmão.  

 

RONALDO PRADO ALMEIDA - 37 anos, professor de Sociologia no 

Colégio Acadêmico e também trabalha na Embasa, casado, tem uma filha 

de uns 2 anos, mora em Lauro de Freitas. Trabalhou bastante com o pai. 

Esse convívio profissional começou aos dez anos de idade, digitalizando o 

Jornal do Centro Histórico. Posteriormente prosseguiu com ele fazendo 

jornais sobre outros bairros. Fala com muita segurança sobre a maneira 

com que eram feitos e a maneira de ser do seu pai. Confesso que fui 

ficando bem emocionada com os relatos dele. Ali senti a presença daquele 

pai, seu estilo de produção, detalhes preciosos da sua vida particular. 

Descobri inclusive que havia tido outra união e que deixara mais um filho 

de dois anos na época. Ronaldo foi quem percebeu, identificou e deu dicas 

também do endereço da jornalista Ives Ventura, o que facilitou bastante a 

busca. 

 

No domingo dia 28 de abril de 2019, fui ainda pela manhã procurar Ives Ventura 

conforme o conselho do porteiro. Mais uma vez não obtive êxito. Fui 
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aconselhada de novo a vir na segunda. Por causa das obras, o marido de Ives 

com certeza estaria supervisionando os operários. Assim fiz. Levei as cópias de 

jornais que tinha, pedi ou quase implorei ao marido, Ivar, que me permitisse falar 

pessoalmente com ele. Desceu ao hall e ficou sem entender o que seria. 

Expliquei e mostrei os jornais, apontei o nome de Ives, uma das jornalistas 

responsáveis. Ele agiu rápido, ligou pra ela colocou-me a falar com aquela voz 

que vinha também do meu próprio passado. Bingo! Ela se lembrou de mim! E 

ficamos a nos comover mutuamente, ela surpresa de ser eu a resgatar a 

memória deste pequeno jornal esquecido ou fadado ao desvanecimento. Sim, 

topou participar, apenas pediu alguns dias para procurar o que possuía no seu 

acervo particular, ela guardara os exemplares. Queria também fazer consigo 

mesma um retrospecto, estar mais preparada. Aceitei o seu tempo. Neste 

ínterim, voltei a procurar Ivan Carvalho. Ele já estava em casa, mas no dia em 

que foi ao seu prédio na Rua do Passo e me comunicou “estou aqui”, eu estive 

impedida, precisei adiar. No fundo preocupada com esse adiamento porque o 

estado de saúde dele inspirava cuidados. Durante a outra semana, 07 de maio 

de 2019, obtive a permissão para entrevistar rapidamente Lazinho, cantor do 

Olodum, que foi logo avisando que não poderia falar nada em nome do mais 

famoso bloco afro da Bahia. E assim foi. 

 

LAZINHO - nasceu e viveu sempre no Pelourinho, cantor principal do Bloco 

Afro Olodum. Falou com simpatia, gostou de se lembrar que foi alvo de 

matérias sobre sua pessoa, e aproveitou para fazer colocações sobre as 

músicas que cantava na época, citadas nas matérias e, sobretudo, fez 

questão de expressar como anda ultimamente o Centro Histórico. A 

entrevista se deu nos fundos de uma Galeria de Arte do Eugênio, Rua 

Gregório de Matos, para escapar dos ruídos do ambiente. 

 

Expectativa grande para a entrevista com Ives. Eu mal acreditava. Tomei todos 

os cuidados e lá estava pontualmente às 16:30 h do dia 10 de maio de 2019, 

uma sexta-feira, em seu condomínio. Ela já me aguardava no salão de reuniões. 

Novidade: trouxe todos os jornais que guardara com muito zelo, e alguns inéditos 

para se somarem ao meu acervo geral. Claro que ficamos muito surpresas e 

emocionadas. E depois caiu um temporal. 
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IVES VENTURA – 64 anos, casada, jornalista co-responsável pelas 

publicações do Jornal do Centro Histórico, atualmente estuda Teologia nno 

Instituto São João Eudes, em convênio com a Universidade Católica de 

Salvador. Parceira imprescindível ao Renato, fonte preciosa de 

informações sobre as diretrizes adotadas, os conteúdos das reportagens, 

o estilo do jornal a ideologia, o início, o fim de tudo, etc. Em off, arrumando 

os equipamentos, ela chegou a chorar comentando sobre como soube da 

morte de Renato. A entrevista com ela foi a mais longa de todas, não 

poupamos disposição. Ao final da filmagem fiz questão de ligar para Ivan 

Carvalho e deixar os dois ao telefone em viva voz, milagre para ambos esse 

reencontro auditivo após mais de duas décadas distanciados.  

 

Momento forte e quase inacreditável. A incerteza de achar Ives e tê-la ali diante 

de mim… Saber que ela teve problemas sérios de saúde, câncer no seio, 

períodos com forte depressão. E, por milagre, surgiu diante de mim. Mais um 

sinal de que o filme tinha mesmo de ser feito. E acrescentou para o trabalho mais 

estes exemplares: 

 

Exemplar         Ano                                    Manchete de capa 

 

       5            II (1992)               A Reconstrução Vem pela História 

 

       6           III (1993)                            Do velho surge o novo 

 

      7           III (1993)                        A burguesia invade o Pelô 

 

      15     V (1995)  Pela primeira vez no Brasil vereadores reúnem-se               

contra o racismo 

 

Agora totalizava ao todo 14 exemplares distintos. Conversando e discutindo 

sobre a numeração deles com Ives, chegamos à conclusão de que Renato se 

atrapalhou na contagem e por isso não há os exemplares 4 (edição extra) e nem 

o 13. Ela garante que todos os jornais publicados são exatamente estes que 
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conseguimos reunir. Marquei com Ivan Carvalho no dia seguinte, sábado, 11 de 

maio de 2019, 14 horas, na sede da SITOC, Passo. Cheguei antes, ele veio na 

companhia do filho Simão. 

 

IVAN CARVALHO - 68 anos, engenheiro químico, administrador da 

empresa SITOC Turismo e Publicidade, situada na Rua do Passo 40, 

Centro Histórico, é o mesmo que disponibilizou o espaço de sua empresa 

para ser a sede do Jornal. Ele também participa com artigos importantes 

do tablóide como a coluna “Cadê?”, alusiva às pessoas da comunidade que 

haviam sumido de cena por motivos variados como falecimento ou que 

tinham sido remanejadas por conta da reforma do Pelourinho. Chegou a 

ser uma pessoa com certa influência naquela comunidade,    principalmente 

no período em que existiu o jornal, a ponto de se candidatar algumas vezes 

para vereador e outra para senador pelo partido PDT. Considerei que seria 

a abordagem mais dificultosa para mim pois, não mantínhamos relação de 

simpatia mútua. Mas surpreendentemente a entrevista fluiu bem. Ele com 

dificuldade respiratória, eu preocupada de não sobrecarregá-lo. Frisou 

bastante os embates políticos da época, os obstáculos para viabilizar as 

publicações, o quanto apoiou e abrigou a equipe do periódico desde o 

início. Contudo, não possuía consigo, nem no prédio, qualquer exemplar 

guardado, os que estavam lá ficaram sob goteiras de chuva, tiveram de ser 

descartados ao longo do tempo. Se mostrou bem interessado de ter as 

cópias e se dispôs ou até convidou para que fizéssemos uma exibição do 

filme na sua sede e que também convidássemos todos os envolvidos.  

 

E foram acontecendo coisas curiosas: parei para conversar com a comerciante 

Chica Vaz, conhecida como CHIKA-KA, e qual não foi minha surpresa, ela tinha 

consigo dois exemplares guardados do JCH. Disponibizou-os para mim, embora 

fossem números repetidos. Sondei e convidei para falar a respeito, afinal era a 

única, fora a equipe central, que tinha jornais guardados e em bom estado. Não 

coincidiu momento favorável para gravarmos seu depoimento. Uma pena, ela 

precisou viajar. Mantendo a perspectiva inicial do fio condutor na coluna Cadê 

para dar um sentido a mais nas minhas procuras pelos personagens atuantes 

no jornal, algo foi desviando desse foco e outro ponto principal foi surgindo, 
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principalmente após conseguir achar, contactar e entrevistar Ives Ventura, a 

jornalista co-responsável pelo JCH. O próprio Renato Almeida, já falecido, veio 

vindo, veio vindo, e se tornou onipresente em cada etapa do processo, foi 

tomando espaço que não esperava ou não imaginava que viesse com tanta força 

assim. De tal maneira que tive a ideia de chamar o maior cordelista em exercício 

na cidade, o Antonio Barreto, para gravar cordel no Pelourinho. Ele topou. Nisso 

achei uma pessoa que desejava mas já não contava, Rosângela Athaíde. 

Também aceitou de pronto participar. E no dia 22 de maio de 2019 gravei, então, 

as últimas cenas, primeiro com Rosângela no pátio da Biblioteca Central da 

UFBA e, posteriormente, com Barreto nas ruas do Pelourinho. 

 

ROSÂNGELA ATHAÍDE - 50 e poucos anos, ex-atendente na agência 

SITOC e voluntária na mesma função para o Jornal do Centro Histórico. 

Muito bem humorada, se recorda com alegria daqueles momentos, do 

jornal, da equipe e de Renato. Hoje trabalha expondo confecções e 

bijuterias finas em feiras de arte pela cidade.  

 

ANTONIO BARRETO - 50 e poucos anos, professor e cordelista ativo, se 

apresenta nas escolas e em eventos culturais para os quais é convidado. 

Bastante entusiasmado de poder prestar essa homenagem a Renato 

Almeida a quem não teve oportunidade de conhecer. Escreveu versos para 

Renato, estudou os cordéis de  Almeida publicados nos Jornais do Centro 

Histórico, selecionou e, sob minha orientação, declamou pelas ruas e 

pontos que dialogavam com os conteúdos abordados.  

 

Assim, concluí a parte propriamente da produção de imagens para o filme 

documentário. Acabei descartando a participação de Aninha Franco, ela estava 

muito ocupada ensaiando e produzindo uma nova peça teatral a ser encenada: 

nA República. Descartei também com lamento a participação de João Santana 

da Teltron. Não por falta de empenho.  

 

Para executar o trabalho contei com os seguintes equipamentos:  

                 1 Hand Cam da marca Sony  

                 1 lente especial 
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                 1 tripé 

                 2 microfones de lapela (que se danificaram) 

                 1 microfone de lapela emprestado da FACOM/UFBA 

                 2 microfones de câmera direcional 

                 1 fonte iluminadora 

                 1 rebatedor de luz 

                 1 máquina fotográfica - celular 

                 1 Computador iMac para edição 

                 1 HD de 1 T 
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4.3 PÓS-PRODUÇÃO 

 

Fase igualmente trabalhosa, demanda horas e horas de observação do material 

bruto gravado (14:30 h), anotações, decupagem, separação na timeline do meu 

programa de edição básico (iMovie). Comecei esta jornada já no meio de maio 

de 2019.  

 

Pedi ao Renato Prado, professor de História, que fizesse um texto de 

contextualização para introduzir no início do vídeo, afinal ele tem subsídios 

teóricos e familiares para tanto. 

 

Procurar nas falas gravadas a construção da narrativa. O momento em que cada 

personagem tangencia o outro, comunga, introduz a fala do outro e assim por 

diante. Evito voz off, gosto dos personagens contando por si os fatos. 

 

Meu computador não suportou o filme bruto decupado na mesma timeline. Tive 

de ir tomando decisões de subdividir para não me prejudicar, obter o filme 

editado sempre, não importando os percalços. Sendo assim subdividi 

inicialmente em três partes: 1- introdução, 2- conteúdo do jornal, 3- homenagem 

a Renato. 

 

Mas não foi bem assim que a montagem foi me conduzindo. Escaneei muitas 

páginas dos jornais, fotografei outras. Pedi ao Renato Prado fotos do pai. Ele me 

encaminhou por zap, imagens de fotos das fotos originais que sua mãe fez e 

enviou pra ele.  

 

A partir dos depoimentos senti necessidade de recorrer ao meu arquivo/acervo 

de fotos. Acontece que comecei a fotografar o Pelourinho em 1993, possuo vasto 

material arquivado e guardado num recinto próprio para isso em minha casa. Fui 

em busca destas imagens olhando cada negativo desta fase. Selecionei e levei 

à loja Objetiva, única que digitaliza ainda fotogramas em negativos de celulóide. 

Foram várias etapas de seleção, idas e vindas à loja.    
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Mais problemas, justamente na edição e no computador. Ele não suportava, não 

sei por que motivos, mas começou a emperrar de verdade, desligava sozinho e 

se religava, isso empatando o andamento.  

 

Tinha também a complicação/risco de se descartar tomadas e falas. Ainda mais 

em se tratando de algo que ocorreu há tanto tempo. Sobretudo também em se 

tratando de alguém que se empenhou tanto, dedicou sua vida a deixar não um 

simples jornal, mas uma verdadeira obra. Também não foi só ele, Renato, o 

envolvido nisso. Mais pessoas o fizeram e aguardam um registro digno que fique 

para a posteridade. E, finalmente, a consciência de que existe um ser que pouco 

conviveu ou sabe sobre seu pai: o pequeno garoto Daniel que hoje é um 

adolescente, quase um homem. Não dava para ir cortando apenas para facilitar 

meu trabalho. Não. 

 

Novas decisões: fui precisando subdividir de novo a parte II. Acabei definindo 

que a parte II teria blocos A, B e C, cada uma tendo em torno de 10 minutos. 

 

Então a parte I concluída ficou com 10 minutos e 18 segundos. A parte II A 

concluída = 12 minutos e 15 segundos. A parte II B e C terão algo semelhante,  

a mesma média assim como as partes III, que será a homenagem a Renato 

Almeida propriamente dita, e a parte IV, o Pelourinho hoje.  

 

Resultarão por fim 5 partes para completar o filme todo. Entrego aqui as duas 

primeiras partes concluídas que juntas perfazem 22:30 minutos.  
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5. ORÇAMENTO 

 

Combustível/ estacionamento -        R$      300,00 

Cópias do jornal -                             R$      200,00 

Digitalização fotos antigas -             R$      300,00 

Refeições/ lanches -                         R$.     200,00 

 

                                  TOTAL    =.      R$   1.000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Desafio monumental, com certeza não fazia ideia da montanha, verdadeira 

Cordilheira dos Andes, que teria de atravessar. Que faria tudo absolutamente 

sozinha. Mas fui tendo sorte de encontrar pessoas com a memória em dia, 

pessoas com vontade de contribuir e participar mesmo. Sempre há aquelas que 

se fecham, sinalizam que vão se juntar no mesmo propósito mas abandonam o 

barco.  Que bom haver a adesão de outras e outras.   

 

A leitura do jornal na fase de pré-produção foi mexendo comigo de um jeito… Eu 

me lembrava de algumas coisas, mas não tinha tempo de ler mesmo lá atrás, 

nos anos 90. Naquela época, os jornais chegavam em casa, hora eu trazia, hora 

minha mãe (falecida). Ela sim, lia tudo e elogiava. Ela foi escritora e poeta, tinha 

sensibilidade. Herdei um pouco isso, reconheço. Mas só agora li mesmo com 

atenção devida e fui me maravilhando. A cada exemplar encontrado um festejo 

sem conta. O impossível ia acontecendo. Eles iam se juntando e, pouco a pouco, 

reuni tudo o que foi publicado. Já em junho percorri a ABI (Associação Baiana 

de Imprensa) e lá eles possuíam apenas o primeiro exemplar. Fui também ao 

IGHB (Instituto Geográfico e Histórico da Bahia). Lá não havia qualquer 

exemplar.  

 

É essencial citar que os jornais possuem em geral 16 páginas em formato 

tabloide, (12 deles). Apenas dois foram feitos com 8 páginas. Sendo assim, li e 

pesquisei minuciosamente ao todo 208 páginas. A tiragem era em média de 5 

mil exemplares a cada edição. 

 

Em dado momento das leituras, no jornal 10 (1994), página 5, quase levei um 

soco. Doeu fundo, emoção forte e indescritível: num texto de Renato Almeida 

cujo título “É tempo de lua nova”, sobre a entrega da Cantina da Lua após sofrer 

reformas, num texto repleto de carga nostálgica, ele cita a minha pessoa, minha 

insignificante pessoa mereceu uma citação dele. Quase caio pra trás. Aquele 

jornalista se comunicou comigo após 25 anos decorridos e ele nem existir mais. 

Aquele jornalista enxergou em mim algum potencial ou algo que o inspirasse. 

Demais para minhas descobertas. Vejam o trecho ao qual me refiro: 



 32 

 

Hoje, eu queria voltar ao passado, andar sozinho divagando nas ruas 

irregulares da minha cidade. Queria voltar a ter um encontro no 

Terreiro de Jesus com Leal engraxate, ouvir Gengibre do Terreiro 

“mercadejando” seus remédios milagrosos: com uma jiboia enrolada 

no pescoço, mostrando vidros de vermes para persuadir seus 

ouvintes, arrodeado de pessoas simples que às vezes alcançavam 

até uma cura de verdade nas receitas criadas na imaginação do 

“desdentado homem da cobra”. Queria ouvir o som fanhoso da Mulher 

de Roxo: uma senhora de roupas bizarras que fazia seu ponto na 

parte da loja Duas Américas, na Rua Chile. Uma mulher que sempre 

aparecia com roupas fantásticas, desfilava junto com as madames da 

época, usava uma cruz pesada sobre o pescoço e carregava um velho 

livro. Ali naquela rua perdera a sua mocidade e terminou sendo 

carregada com os pés inchados para o Hospital da Irmã Dulce. 

Queria descer a Ladeira da Montanha acompanhado do jornalista 

Jehová de Carvalho, comer um pirão de fato, no “Zé do Caixão”, um 

caminhão que vendia comida no início da Ladeira da Montanha, onde 

eu, muito cansado da minha luta noturna buscando clientes para 

fotografar nas boites do centro, registrando momentos de lazer com a 

minha máquina fotográfica. Era o fim dos anos setenta. Os militares 

já dominavam o país. Eu trabalhava no Jornal da Bahia, na 

Barroquinha, e, à noite, saía buscando dinheiro com a câmera. 

Hoje, eu encontro Vitória Régia: esta moça que faz do novo 
Centro Histórico o que eu fazia no velho. Vitória vive registrando 
todos os momentos de felicidade desta gente importante que 
está chegando. A sua graça e beleza, o sorriso largo de uma 
sulista que adotou o Centro Histórico como a sua verdadeira 
casa. Vitória registra tudo o que acontece hoje. Ah! Se eu pudesse 

ter registrado e guardado tudo aquilo que vivi! (...)... 

 

Apareço na capa do jornal 8, há outra foto minha também no jornal 10, anúncio 

de uma exposição fotográfica que fiz na Galeria 13, o registro de um livro que 

minha mãe lançou na Cantina da Lua. Ao final de tudo a surpresa, para mim, 
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gigante: eu tinha uma coluna no jornal 15 (último) “Vitória Régia em flashes”. 

Confesso que não me lembrava dela. Assim, minha vida também foi sendo 

alterada e acrescida.  

 

As entrevistas trouxeram informações sobre Renato que eu não fazia ideia. 

Também desconhecia o final complicado e sofrido de sua vida. Louvei todas as 

iniciativas que ele teve coragem de empreender.  

 

Outro ponto bacana ao término de todo esse esforço foi ver o reatar de contatos 

de pessoas que estavam completamente desconectadas entre si como é o caso 

de Ives Ventura e Ivan Carvalho. 

 

Que o jovem Daniel, último filho de Almeida, que ainda não conheço 

pessoalmente, possa ter alguma noção do que representou seu pai no contexto 

cultural e comercial na Cidade de São Salvador. Que os netos de Almeida 

possam pesquisar sobre seu avô um dia. Que o filho de Renato, Victor Hugo de 

Almeida, (do qual só soube agora ao final do trabalho) possa também mostrar 

aos seus descendentes o orgulho dos feitos daquele simples fotógrafo, 

cordelista, jornalista. 

 

Que a Faculdade de Comunicação da UFBA possa ter em seus registros a 

existência deste jornal. Que estudantes, pesquisadores e comunidade 

acadêmica em geral possam saber algo sobre o Jornal do Centro Histórico.Deixo 

aqui os dois links das partes apresentadas, para consultas no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JlsRiOjKvNM&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=bBtpYyxISq8&t=31s 

 

deixo meu e-mail: victoryregin@gmail.com 

 

Espero que este resgate/homenagem atinja seus melhores objetivos assim como 

é de meu desejo deixar que fique disponível nos canais das redes sociais para 

que não só as gerações atuais mas principalmente as futuras possam ter acesso 

a essas informações. Que elas se perpetuem.  
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