
Biografia do repórter investigativo Saulo Gomes será  
lançada na Bienal de São Paulo 

 
livro escrito por Adriana Silva conta os 60 anos de profissão do homem que diante do 

perigo se preparou para reportar a própria morte 
 

  
 Menino pobre de Madureira, no Rio de Janeiro, Saulo Gomes venceu as 
adversidades com perseverança, mas também com muita sagacidade. Foi 
vendedor, caixeiro-viajante,  apresentador de circo,  pirofagista, até vencer duas 
centenas jovens que concorriam a uma vaga de repórter para a Rádio 
Continental. De lá para cá se passaram 60 anos. Mas Saulo, já com mais de oitenta 
anos de idade, desafia a  memória e guarda extensos detalhes de suas 
reportagens. Sabe nome e sobrenome de quase todo o mundo com que se 
relacionou e nunca deixou de anunciar aos quatro cantos aqueles que o 
ajudaram. 
 Morador de Ribeirão Preto, SP, há algum tempo, Saulo é membro da 
Academia Ribeirãopretana de Letras e conheceu Adriana Silva, hoje também da 
Academia,  quando ela dirigia a Rádio 79, no início dos anos 2000. A amizade 
misturada com admiração mútua levou ao trabalho de registro das memórias de 
Saulo. Inicialmente, o projeto era uma pesquisa sobre identidades culturais. Mas 
a riqueza de informações fez o projeto crescer e tornar-se o livro Saulo Gomes: o 
grande repórter investigativo. 
 Ricardo Pinfildi, editor de outras obras de sucesso de Saulo, recebeu o 
texto de Adriana Silva e logo teve certeza de que o queria publicar. Ele já gostava 
da história do repórter e encantou-se pelo ritmo da obra e pelo estilo da 
jornalista. O trabalho recebeu tratamento diferenciado unindo texto e fotos em 
uma bela obra que será lançada na Bienal do Livro de São Paulo no próximo dia 
27, sábado, às 14 h, no estande da Mundo Maior, e às 19 h no estande da Leitura.  
 Para Saulo, esse é um momento emocionante de sua vida. O processo de 
organizar as memórias permitiu a ele revivê-las. Adriana sente-se presenteada 
com a oportunidade. Seu projeto de registrar as histórias do repórter existe 
desde quando se conheceram. “Eu adorava ouvi-lo. Por diversas vezes, 
convidava-o para falar aos meus alunos de jornalismo. Queria que ele os 
encantassem, e isso sempre acontecia”, diz a autora do livro. 
 Publicado pelo selo Infinda, a obra estará nas livrarias de todos o país 
logo após o lançamento na Bienal. Quem ler a biografia de Saulo vai acompanhar 
a história política e policial do Brasil e verá que a verdade será revelada mais 
uma vez. 
 
Serviço: Lançamento de livro 
– Saulo Gomes: o Grande Repórter Investigativo 
[Adriana Silva, editora Infinda, 400 pp., R$ 49, 15,5×22,5 cm] 
– quando: 27 de agosto, sábado, 14 e 19 horas 
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