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Prefácio

O QUE SIGNIFICA SER CENTENÁRIO?
Marialva Barbosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

O livro de Hérica Lene sobre os jornais que possuem
100 anos ou mais de existência parte dessa questão
central, tentando compreender como e por que em
um cenário de cultura digital, que impacta o jornalismo e as materialidades de comunicação pertencentes
ao mundo analógico, esses periódicos se transformam
em sobreviventes.
Fazendo um levantamento criterioso dos jornais em
todas as regiões do Brasil que, pela marca temporal,
se constituem em veículos perenes, a autora enfrentou ao longo do desenvolvimento de sua pesquisa o
desaparecimento de diversos títulos que haviam sido
arrolados anteriormente.
Nas longas conversas que tivemos sobre o tema, o medo
maior de Hérica era chegar ao final da pesquisa sem ter
periódicos para chamar de centenários. Entretanto, o
desaparecimento de diversos títulos centenários – de
2014 até a data de publicação deste livro –, bem como a
migração de outros tantos para a materialidade digital
ganham outros contornos de significação.
A construção do veículo jornal em plataformas digitais,
a impermanência das notícias no turbilhão de um tempo
ultraveloz, a criação cotidiana do apanágio das informações em tempo real, a reconfiguração das mídias a
partir de um cenário de convergência digital, tudo isso
tem levado ao diagnóstico de que os jornais impressos
têm data e hora para terminarem.

Entretanto, historicamente observamos que a eclosão de uma nova materialidade midiática nunca significou o desaparecimento das anteriores. Há sim
tecnologias dominantes em determinadas eras, mas as tecnologias anteriores convivem, sempre, com outras mais modernas.
Assim, o aparecimento de letras impressas, que libertaram a memória
como artefato tecnológico privilegiado no mundo da oralidade, representou
em um primeiro momento a produção de livros e, na sequência, a de folhas
periódicas impressas.
No caso brasileiro, a explosão da palavra impressa que se observou nas décadas de 1820/30, quando a ação censória permitiu a impressão de jornais
por todo o território nacional e passa haver o desejo de opinião na sociedade,
não significou – tal como em outros lugares – o desaparecimento da expressão manuscrita que sobreviveu, sob muitas formas e muitas materialidades,
em todo o território nacional durante décadas. Os jornais manuscritos continuaram a suprir o mesmo desejo de opinião e circularam lado a lado com
os impressos, mesmo quando esses últimos já ocupavam o lugar de personagem chave na ribalta do mundo da comunicação.
Quando uma outra tecnologia – a da transmissão da voz à distância – construiu, pelos usos, o aparecimento do rádio, que em poucas décadas se
transformaria no veículo mais importante no cotidiano dos ouvintes, isso
também não significou o término dos impressos.
Os jornais continuaram narrando a vida, construindo-se como portadores
de uma imparcialidade e de uma objetividade que davam a eles a outorga
para falar do mundo e ser o mediador entre esse mundo e o leitor. As campanhas políticas demolidoras da década de 1950, quando o rádio vivia o seu
período áureo, empreendidas por periódicos que formavam um bloco de
poder, no sentido gramsciniano, mostram cabalmente a importância dos
impressos naquele momento. Pensar os anos 1950 e 1960, no seu turbilhão
político, é pensar obrigatoriamente nas campanhas da imprensa, em que
tomar posição significava fazer parte do jogo político do momento.
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Quando ainda nos anos 1950 a televisão irrompeu a cena midiática, muitos
foram os que anunciaram a morte do rádio. O rádio não só não morreu,
como continua sendo o meio de comunicação privilegiado de uma grande
maioria da população.
No mundo analógico, a televisão vai se construindo como veículo dominante na sociedade. Detentora de índices de audiência altíssimos – ainda hoje
quando se vive a cultura digital – a televisão segue sendo o principal veículo
de comunicação no Brasil e o que mais produz influência sobre o público.
Mas, mesmo assim, os impressos continuaram a existir.
Nesse brevíssimo percurso que produzimos, enfeixando décadas de história
em poucos parágrafos, o que se constitui, de fato, numa heresia, observa-se,
sobretudo, a relação duradoura dos meios de comunicação com as práticas da oralidade no Brasil. Esse vínculo atávico com a oralidade é uma das
razões para o sucesso dos ambientes digitais frente a um público que se
amplia cada vez mais. Uma oralidade outra, uma terceira oralidade representada pela imersão num mundo que mescla todos os sentidos.
Nesse mesmo mundo, mostra Hérica Lene, muitos jornais, materializados
na plataforma impressa ou já tendo migrado para a digital, ultrapassaram
a marca de 100 anos. E diante dessa realidade ela produz uma série de
perguntas – dentre as quais a mais importante é “por que sobrevivem em
tempos de convergência?” – para desvendar esse fenômeno comunicacional
em toda a sua complexidade.
O livro produz, portanto, uma reflexão importante do ponto de vista dos
processos históricos que envolvem a imprensa, ocupando-se de uma temática pouco estudada no Brasil, em uma linguagem que cativa o leitor a cada
linha, procurando também contar histórias envolvendo cada um desses
periódicos. Para isso, adota uma observação arguta, entrevista diversos jornalistas pertencentes aos quadros das publicações e produz um texto vivo e
vivaz, que, certamente, envolverá os leitores.
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Ao final, a autora afirma em relação à pergunta “o jornal vai mesmo acabar?”,
que “tudo indica que sim”. Sou obrigada a discordar da autora. O jornal impresso passará a ter outra dimensão, mas sua materialidade continuará nos
envolvendo, ainda que em novas formas discursivas e editoriais. Da mesmo
forma, que explosão da palavra impressa no longo século XIX não significou
a morte dos manuscritos, também os impressos do século XXI continuarão
entre nós. Símbolos de uma cultura letrada que nunca foi dominante no
Brasil – já que somos oralizados por excelência, devendo disso nos orgulhar
–, os jornais impressos são espécies de brechas de uma cultura que não temos, mas que simbolicamente é importante para nos afirmar num mundo
em que misturas diversas formam os ambientes comunicacionais.
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Introdução

O jornal impresso vai mesmo acabar? Longe de existir
um consenso que dê conta de responder a esta pergunta, não faltam previsões – sobretudo desde o final do
século XX – sobre o seu fim em função da consolidação
do paradigma digital e da internet como suporte para o
jornalismo. Mas, o fato é que, gradativamente, os periódicos estão deixando o suporte (o “corpo”) papel.
Precursor de todas as modalidades jornalísticas, o jornal impresso desempenhou um importante papel na
constituição de um modelo de sociabilidade que compartilhamos atualmente, quando vivenciamos um regime
dramaticamente dependente dos conteúdos de mídia.
Nos últimos anos, ocorreu o fechamento de vários periódicos, como o tradicional Jornal do Commercio, do
Rio de Janeiro, fundado em 1827, e que circulou por 189
anos (sua última edição foi de 29 de abril de 2016). E o
Jornal do Brasil, que deixou de circular impresso em 31
de agosto de 2010 e passou a ser somente digital, depois,
em fevereiro de 2018, voltou a circular no Rio de Janeiro,
após um novo controlador ter assumido a empresa, em
2017. Mas conseguiu circular em papel apenas por um
ano, até março de 2019, e voltou a ser apenas on-line.
Em 2013 foi divulgada uma pesquisa que aponta o ano
de 2027 como um momento importante para a história
dos jornais no Brasil. O estudo, realizado pela Future
Exploration Network, estima que nessa época não haverá mais diários impressos no país. Os periódicos, então,
acabariam em tão pouco tempo? É um prazo um tanto
curto para anunciar a morte definitiva do jornal, que já
sobreviveu a outros presságios mórbidos com o advento
do rádio e da televisão na primeira metade do século XX.

A abordagem sobre essa questão é a tônica da obra de referência feita por
Philip Meyer – Os jornais podem desaparecer? Como salvar o jornalismo na
era da informação (2007) –, que traça um panorama dos modelos de jornais
sustentados pela publicidade; mostra como os anunciantes estão reagindo
às novas tecnologias e como a crescente influência dos investidores nas empresas jornalísticas afeta o produto que o leitor recebe. O debate sobre o
futuro dos impressos envolve pesquisadores e também pauta produtos jornalísticos (SIC Notícias, 2014).
De qualquer forma, independente das especulações e previsões em torno
da permanência ou não do jornalismo no suporte papel, os jornais são importantes fontes históricas e de informação para e sobre a sociedade. Seus
arquivos acabam se configurando como importantes “lugares de memória”
(Nora, 1993)1 a serem revisitados por pesquisadores.
Os jornais, criando diariamente grandes acontecimentos, ao selecionar,
ao destacar ou ao relegar fatos ao esquecimento, operam uma seleção, no
qual se valoriza aspectos e temas, em detrimento de outros. Na contemporaneidade, os meios de comunicação ajudam a eleger quais fatos devem
ser considerados como importantes para a agenda da sociedade e que
são por eles registrados, ou seja, os mais memoráveis portanto (Barbosa,
2000, p.144). Dessa forma, acabam interferindo também na história a ser
escrita e, por consequência, como um elemento da cultura da sociedade
(Ribeiro, 2003).
O jornal serve ao historiador e também a outros pesquisadores das Ciências
Humanas e das Sociais Aplicadas não apenas como cristalizador de uma
memória nacional, mas onde se pode perceber as dimensões do vivido, que
se manifestam a partir de sua forma e de seu conteúdo (Santos, 2002, p.74).

1.  Essa noção teve apropriações diversas a partir do texto-chave “Entre memória e história: a
problemática dos lugares”, que abre o volume inicial da obra Les Lieus de mémoire?. Pierre Nora
os apresentou como lugares simultaneamente materiais, simbólicos e funcionais, se referindo
principalmente aos monumentos e ao patrimônio cultural, nos quais a separação entre história e
memória não seria rígida (Gonçalves, 2012; Barbosa, 2016). Aqui nos apropriamos do conceito do
historiador francês para considerar os jornais impressos também como “lugares de memória”.
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Ao produzirem o acontecimento como ruptura algo que emerge na duração – a partir de um modelo de normalidade ou anormalidade considerado
a priori – , os meios de comunicação tornam-se espécies de “senhores da
memória” da sociedade, sendo detentores do poder de fixar o presente para
um futuro próximo ou distante (Barbosa, 2005a, p.108-109).
Para isso é dado aos jornalistas, como produtores de discursos, o direito
de falar de fatos, eventos, ocorrências que não foram registrados em sua
presença, sendo considerados produtores de um discurso credível. Suas
palavras são aceitas como verdadeiras. O relato jornalístico é revestido da
característica de crível antes de qualquer outra presunção. Espera-se que no
mundo jornalismo seja relatada a verdade e, nele, não haveria possibilidade
de invenção da realidade (Barbosa, 2005a, p.108-109).
Em função da importância social do jornalismo, este livro trata dos jornais
mais longevos do Brasil. Em 2014, quando a pesquisa Jornais centenários do
Brasil: como e por que sobrevivem em tempos de convergência midiática?2 foi
iniciada eles eram 28, de acordo com levantamento da Associação Nacional
dos Jornais (ANJ). O objetivo desse estudo qualitativo é contribuir para os
estudos de História dos Meios de Comunicação ou das Mídias, entendendo
ambos como parte de um campo mais amplo: História da Comunicação.3
O enquadramento teórico da pesquisa segue os pressupostos para estudos sobre história da comunicação e do jornalismo das obras das autoras
Marialva Barbosa (2000; 2004; 2004a; 2005; 2005a; 2006; 2007; 2007a;
2009; 2010 e 2010a; 2011; 2013; 2016; 2017; 2018; 2019) e Ana Paula Goulart
Ribeiro (2000; 2003; 2007; 2008; 2009; 2011; 2014). Elas ressaltam que a
questão da interpretação é o principal postulado da historiografia: não se
2.  A pesquisa teve aprovação no edital Universal do CNPq de 2014 e continuou a ser desenvolvida em
nível de pós-doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ entre 2017 e 2018, sob a supervisão da
professora dra. Marialva Carlos Barbosa.
3.  Ao mapear esse campo, Ribeiro & Herschmann (2008, p. 13-26) registram que a Comunicação
no Brasil sofre de “presentismo”, pois a maioria das pesquisas privilegia aspectos e problemas
relacionados à contemporaneidade: estudos sobre pós-modernidade, globalização, novas tecnologias
etc. Eles destacam que a análise historiográfica da Comunicação, ou dos meios de comunicação,
ainda é relegada a um segundo plano. Mas o interesse por temas históricos da Comunicação
tem se apresentando, nos últimos anos, como uma tendência crescente, tanto na Comunicação
quanto na História.
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trata de recuperar o que de fato ocorre (até porque o que de fato ocorre
não pode jamais se recuperado), mas interpretar – a partir da subjetividade do pesquisador – as razões de uma determinada ação social (Barbosa &
Ribeiro, 2005, p. 3).
Construir a história da comunicação é, enfatiza Barbosa (2007, p.15; 2009,
p.10), fazer mesmo movimento da “escrita da história” (Certeau, 2010). É
perceber a História como processo complexo, no qual estão engendradas
relações sociais, culturais, falas e não ditos. É preciso perguntar pelos silêncios e identificar no que não foi dito uma razão de natureza muitas vezes
política. Pensar historicamente pressupõe contextualizar os espaços sociais
em uma cadeia de fatos, eventos, ocorrências, costumes, instituições que se
conformam como um fluxo (antes e depois).
A operação historiográfica deve ser pensada como um processo, no qual estão envolvidos não apenas os grandes nomes, as grandes datas, os grandes
feitos singulares, mas, sobretudo, os particularismos, as repetições, os vestígios, os restos que o passado legou ao presente. E, sobretudo, os anônimos
(Barbosa, 2004a).
A pesquisa sobre os jornais centenários teve também como aportes teóricos
as abordagens sobre memória e história de autores como: Henri Bergson
(1990), Maurice Halbwachs (1990), Jacques Le Goff (1990), Michel Pollak
(1989; 1992), Pierre Nora (1993), Paul Ricouer (2001), Michel de Certeau
(2010); e de tempo de Ferdinand Braudel (2014); sobre tradição Eric
Hobsbawm e Terence Ranger (1997) e Paul Ricouer (1997); e sobre convergência cultural e midiática, de Henry Jenkins (2009), Rámon Salaverría
(2006) e Samuel Negredo (2008).
No decorrer da pesquisa, encontramos duas obras publicadas relacionadas
aos jornais centenários que muito contribuíram para o desenvolvimento
deste livro, que, por sua vez, deu continuidade à pesquisa sobre os impressos longevos do Brasil: Comunicação, tempo, história: tecendo o cotidiano
em fios jornalísticos, de Letícia Cantarela Matheus (2011), que estudou três
periódicos com mais de cem anos do estado do Rio de Janeiro: o Jornal do
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Commercio (1827), O Fluminense (1878), e o Jornal do Brasil (1891); e o título
Jornais Centenários de São Paulo, obra organizada por Adolpho Queiroz e
Dennis de Oliveira, em 2002, e que abordou oito periódicos.
Partimos das seguintes questões para pesquisar sobre impressos longevos: como e por que sobrevivem em tempos de convergência4? Por que há
mais deles no interior do que em regiões metropolitanas? Quais foram as
estratégias discursivas e mercadológicas que lançaram mão ao longo de sua
trajetória para garantir sua sobrevivência? A tradição os ajuda a sobreviver?
Quais são as histórias desses jornais? Quem foram seus principais atores/
personalidades? Que feitos destacam em seus discursos como marcantes no
curso de suas trajetórias? Como se relacionam com seus públicos?
A metodologia empregada foi: pesquisa bibliográfica sobre história da imprensa no Brasil e sobre os jornais pesquisados, nos sites dos jornais, na
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e em edições comemorativas
(inclusive os lugares de auto-referenciação5), entendida como “um conjunto
de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, selecionar documentos pertinentes ao tema estudado” (Stumpf, 2005, p.51); e após
pesquisar sobre as características e trajetória de cada jornal centenário, foi
elaborado um roteiro-base de perguntas para realização de entrevistas individuais semi-abertas com dirigentes (diretores, editores ou chefes-redação)
sobre as estratégias mercadológicas e jornalísticas que estão empregando
no atual cenário de crise do jornalismo impresso. De acordo com Duarte
(2005, p. 66), trata-se do “modelo de entrevista que tem origem em uma

4.  Com o surgimento da internet emergiu um cenário de convergência cultural e midiática. Desde o
início dos debates sobre o tema, na década de 1970, a abordagem é múltipla. Desde a década de 1980,
quando Sola Pool o aplicou ao mundo da comunicação e do jornalismo, é um termo muito em uso no
campo de pesquisa da área. Para Henry Jenkins, um dos pesquisadores que mais tem contribuído
para colocar o conceito na agenda acadêmica, autor de A Cultura da Convergência, se refere ao fluxo
de conteúdos através de múltiplas plataformas midiáticas, à cooperação entre múltiplos mercados
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão até
quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. É uma palavra que
consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de
quem está falando e do que imaginam estar falando (Jenkins, 2009, p. 29).
5.  São os discursos por meio dos quais os jornalistas como profissionais ou os diferentes jornais
como empresa de comunicação constroem uma imagem de si mesmos e por meio deles procuram se
legitimar (Ribeiro, 2007, p.15).

Hérica Lene

17

matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse da
pesquisa”.6
A partir da pesquisa bibliográfica e dos relatos das entrevistas sobre as
estratégias empregadas pelos jornais centenários do Brasil, tal como nos
ensinou Meyer (2007), busca-se compreender esse fenômeno social complexo, em que a cadeia tradicional do jornalismo enfrenta a concorrência
das redes sociais na distribuição de informações, demite profissionais
da redação, reduz tiragens e vê ameaçado seu papel na constituição das
sociedades democráticas.
Assim, neste livro, registramos partes das trajetórias dos jornais do Brasil
que atingiram (e alguns ultrapassaram) a marca temporal de um século
de circulação. Eles estão organizados em quatro partes principais: os de
regiões metropolitanas; os do interior; os que deixaram o suporte papel
e migraram definitivamente para o on-line; e os que foram extintos neste
século. Esta pesquisa considerou a conjuntura dos jornais até o primeiro
semestre de 2019.
Jornais Centenários do Brasil
Nome do Jornal

Cidade/UF

Data de Fundação

Fundador

Diário de Pernambuco

Recife/PE

07/11/1825

Antonino José de
Miranda Falcão

*Jornal do Commercio
(Circulou pela última
vez em 29/04/2016)

Rio de Janeiro/RJ

01/10/1827

Pierre Plancher

O Mossoroense
(Apenas on-line a partir
de 31/12/2015)

Mossoró/RN

17/10/1872

Jeremias da Rocha
Nogueira

O Estado de S. Paulo

São Paulo/SP

01/01/1875

Américo de Campos
e Francisco Pestana

O Fluminense

Niterói/RJ

08/05/1878

Prudêncio L. Ferreira
e Francisco Miranda

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba/SP

11/06/1882

João Romeiro

6.  A s entrevistas foram realizadas via e-mail em função dos jornais pesquisados estarem localizados
nas quatro regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Somente a entrevista sobre o A Tarde foi
possível de ser realizada pessoalmente.
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Gazeta de Alegrete

Alegrete/RS

01/10/1882

Luís de Freitas Vale
(Barão de Ibirocai) e
outros

Diário de S. Paulo
(antigo Diário Popular)
– circulação suspensa
em janeiro de 2018

São Paulo/SP

08/11/1884

José Maria Lisboa

O Taquaryense

Taquari/RS

31/07/1887

Albertino Saraiva

Gazeta de Minas

Oliveira/MG

04/09/1887

Antônio Fernal

Diário Popular

Pelotas/RS

27/08/1890

Theodósio Menezes

Jornal do Brasil
(em 2010, passou a
ser on-line, retomou
a circulação impressa
em 2018, sob nova
administração; em
março de 2019, voltou a
ser apenas online)

Rio de Janeiro/RJ

09/04/1891

Joaquim Nabuco e
Rodolfo Dantas.

Gazeta de Ouro Fino

Ouro Fino/MG

31/01/1892

Júlio Bueno Brandão

A União

João Pessoa/PB

02/02/1893

Álvaro Machado

A Tribuna

Santos/SP

26/03/1894

Olympio Lima

Correio do Povo

Porto Alegre/RS

01/10/1895

Francisco Antônio
Vieira Caldas Júnior

A Mococa
(parou de circular no
final de 2017)

Mococa/SP

11/04/1896

João Gomes Barreto
Filho

A Comarca

Mogi-Mirim/SP

05/07/1900

Francisco Cadorna

Jornal de Piracicaba

Piracicaba/SP

04/08/1900

Buarque de
Macedo, Alberto
Horta e Antônio
Ferraz

Tribuna de Petrópolis

Petrópolis/RJ

09/10/1902

Arthur Barbosa
Bentes

Cruzeiro do Sul

Sorocaba/SP

12/06/1903

Joaquim Firmiano de
Camargo Pires

Jornal do Commercio

Manaus/AM

02/01/1904

Major Rocha dos
Santos

A Cidade
(parou de circular em
31/10/2018 e passou a
ser apenas on-line)

Ribeirão Preto/SP

01/01/1905

Enéas Ferreira da
Silva

Comércio do Jahu
(parou de circular em 5
de maio de 2019)

Jaú/SP

31/07/1908

Irmãos Floret
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Correio Riograndense
(Apenas on-line a partir
de fevereiro de 2017)

Caxias do Sul/RS

13/02/1909

Pe. Cármine Fasulo

Diário do Povo
(Proposta de on-line a
partir de 04/11/2012,
mas parou de circular)

Campinas/SP

20/01/1912

Álvaro Ribeiro

A Tarde

Salvador/BA

15/10/1912

Ernesto Simões Filho

Monitor Mercantil

Rio de Janeiro

26/11/1912

Elysio de Carvalho e
Conde de Carapebús

Correio da Lavoura

Nova Iguacú/RJ

22/03/1917

Silvino de Azeredo

Gazeta do Povo
(a partir de 01/06/2017,
passou de impresso
para on-line, mantendo
a edição impressa
unificada apenas no
fim de semana)

Curitiba/PR

03/02/1919

Benjamin Lins e
Oscar Joseph de
Plácido e Silva. Em
1962, foi comprado
por Francisco Cunha
Pereira Filho e
Edmundo Lemanski.

Jornal do Commercio

Recife/PE

03/04/1919

Francisco Pessoa de
Queiroz
Comprado por João
Carlos Paes Mendonça
em março de 1987

Quadro 1 – Jornais Centenários do Brasil. Fonte – Associação Nacional de Jornais (ANJ),
com atualizações feitas pela autora.
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Capítulo I

OS JORNAIS CENTENÁRIOS DAS REGIÕES
METROPOLITANAS
1. O começo da imprensa no Brasil
O jornalismo brasileiro foi oficialmente fundado com a
chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, conforme registra grande parte da bibliografia sobre a
história da comunicação no país. No clássico História da
Imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré destacou: “Se
o impulso que deu aos portugueses o mérito de ocupar
o Brasil estava ligado à expansão do capital comercial,
foi ele responsável também pelo surto da arte gráfica na
metrópole” (Sodré,1999, p.9).
A imprensa foi uma das instituições que a corte portuguesa, o príncipe regente Dom João e a rainha Dona
Maria tiveram de transplantar ou replicar no Brasil após
se instalarem no Rio de Janeiro, depois de terem saído
precipitadamente de Lisboa e, na sequência, passado
por Salvador, na Bahia. Foi preciso implantar também
tribunais de Justiça, escolas de ensino superior, repartições públicas e a academia militar.
Durante três séculos, a metrópole proibira a instalação
de tipografias e a impressão de obras no Brasil. Mas,
em 1808, dadas as necessidades da administração
pública, em função da colônia sediar o poder real, foi
criada uma Impressão Régia e autorizada a circulação
da Gazeta do Rio de Janeiro, ambas cópias de instituições
deixadas em Portugal. Foi também instalada, segundo
o modelo de Lisboa, uma Real Mesa Censória (Molina,
2015; Bahia, 2009).

O jornal oficial circulou em setembro de 1808, mas, antes disso, em junho
desse ano e durante 15 anos, Hipólito da Costa editou o Correio Braziliense
ou Armazém Literário, em Londres, onde viveu como exilado. O jornal circulava como clandestino. Hipólito se colocava como um correspondente para
informar ao Brasil o que acontecia na Europa.
Só existe imprensa, no sentido estrito do termo, a partir do momento em
que a transmissão de informações regular se torna pública, ou seja, acessível ao público em geral. “Até então as novidades ou opiniões publicadas, sem
qualquer regularidade, não eram transformadas em notícias. Existe troca
de informações, mas não existe imprensa” (Barbosa, 2010, p.20).
A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822) inaugurou a impressão no Brasil e
a circulação regular de periódicos que passaram a ser impressos e se tornaram, gradativamente, acessíveis a um público mais amplo. Ela circulou
até 14 de dezembro de 1822. Era uma réplica da Gazeta de Lisboa, que fora
lançada para divulgar periodicamente os atos do governo. E era vigiada no
Brasil pela censura, funcionando como órgão do governo, apesar de suas
declarações em contrário (Molina, 2015).
As notícias chegavam pelos navios que aportavam no cais da atual Praça
XV. Podiam vir nas gazetas que atravessavam o Atlântico ou, o que também
era bastante comum, nas cartas escritas e que eram enviadas para a corte.
Havia também uma rede de boatos, conversas entreouvidas que podiam vir
a ser publicadas no jornal (Barbosa, 2013, p.44).
Notícia no século XIX não tinha o mesmo sentido de informação nova e recente que passou a ter a partir do século XX. Naquele momento, notícia era
ilustração, esclarecimento, conhecimento de algo até então sabido. Não importava se o não sabido era temporalmente próximo ou distante (Barbosa,
2013, p.44).
Qual era o contexto socioeconômico e cultural do Brasil naquela época? E
que condições impulsionaram o crescimento da imprensa a partir da chegada da coroa portuguesa?
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A expansão comercial com a transformação do Brasil em sede da coroa portuguesa significou também um aumento expressivo da população, incluindo
aí os estrangeiros. Ampliou-se o comércio, houve expansão da burocracia
oficial, necessária ao funcionamento do reino em novas terras, intensificaram-se as atividades econômicas e também culturais (Barbosa, 2013, p.58).
Da Impressão Régia saiu também uma publicação cultural de alto nível e
vida curta, O Patriota. Era um jornal literário, político e mercantil editado
no Rio de Janeiro, de fevereiro de 1813 a dezembro de 1814. A partir da tipografia instalada na Bahia, surgiu o segundo jornal do país, o Idade d’Ouro do
Brazil7, igualmente submetido à censura e subserviente ao poder (publicado
de 1813 a 1821), e a primeira revista do país, As Variedades.
O ano de 1820 foi crucial na conformação de uma esfera pública brasileira
que representou a expansão dos jornais e, sobretudo, a formação de uma
opinião pública que fazia dos impressos a possibilidade de fazer ecoar opiniões em torno do momento político em que se vivia (Morel, 2005).
Houve a expansão de redes de comunicação, tanto aquelas oriundas das
práticas de oralidade, como também aquelas que se desenvolviam na esteira
das possibilidades tecnológicas de comunicação. A criação de redes administrativas, de transportes, de mercadorias, de produção e circulação dos
impressos, difundindo interesses, ideias, palavras de ordem e propostas de
organização e mobilização foi crucial para a formação dos espaços públicos
(Morel, 2005, p.11).
Do ponto de vista contextual, podemos situar o período entre 1820 a 1840,
quando ocorreu a explosão das palavras impressas pelo território, como
uma época marcada pelo processo da independência, de consolidação da
monarquia e da formação do Estado Nacional.
Do ponto de vista territorial, o Brasil (ainda não consolidado como Estado
Nacional), no final dos anos de 1820, era constituído por três grandes espa7.  Uma pesquisa de referência sobre esse periódico foi realizada por Maria Beatriz Nizza da Silva e
encontra-se publicada sob o título A primeira gazeta da Bahia: Idade Douro do Brazil (EDUFBA, 2011,
3ª edição).
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ços: o Oeste Marítimo (que incluía o Grão-Pará, o Maranhão e as demais
províncias chamadas do Norte); os Governos Gerais do Leste (Bahia e os
governos secundários de Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e
Rio Grande do Sul); e os Governos do Interior: Minas, Goiás e Mato Grosso
(Morel, 2005, p.153).
O Brasil tinha 13 centros urbanos com condição jurídica de cidade: Rio de
Janeiro, a cidade imperial, e mais 17 vilas divididas em seis distritos. A
Bahia possuía o maior número de cidades e vilas: 5 cidades e 26 vilas, projetando sua influência administrativa sob os governos de Sergipe e Espírito
Santo, cada um com um distrito. Em seguida vinha Mato Grosso, com três
cidades, incluindo a capital Vila Bela. O Grão-Pará contava com uma cidade
(a capital) e 14 vilas. O Rio Grande do Sul não tinha nenhuma cidade, possuindo apenas duas vilas, oito cantões e 11 paróquias (Morel, 2005, p.155).
E foi, sobretudo nas regiões mais importantes – Rio, Bahia e Pernambuco
–, que as redes de comunicação do mundo impresso se constituíram mais
precocemente, embora tenham surgido títulos em todas as principais províncias. Esse número aumentaria ainda mais durante o Período Regencial
(1831-1840). Só no Rio de Janeiro, em 1821, surgiram dez novos periódicos.
Apenas na década de 1820, foram criados 53 novos periódicos (Anais da
Biblioteca Nacional, vol. 85, 1965). Mas havia grande número de títulos efêmeros (Barbosa, 2013, p.66).
Os anos 1820 e 1821 representaram um momento crucial para a emergência
de uma opinião pública no Brasil, contexto que antecedeu a Independência e
marcou mudanças significativas na estrutura política da Península Ibérica
e de seus domínios na América. Nessa época, quem escrevia nos jornais não
eram chamados de jornalistas, mas de redatores ou gazeteiros, enquanto os
jornais eram comumente denominados de gazeta, folha ou periódico. E eles
diferiam dos pasquins8, que eram folhas volantes e avulsas, quase sempre
anônimas e sem continuidade (Martins & Luca, 2008, p. 36).
8.  Pasquim é um escrito satírico, manuscrito ou impresso, distribuído ou afixado em local público,
que pode refletir ideias vanguardistas, ousadias de pensamento a ponto de endossar e incentivar mudanças sociais, políticas ou econômicas. Foi utilizado nas inconfidências setecentistas – a mineira, de
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Na primeira geração da imprensa brasileira não havia incompatibilidade entre o local, o nacional e o internacional, nem entre as dimensões opinativas
e informativas: o cotidiano e questões locais misturavam-se com discussões
doutrinárias dos rumos que o Estado e a nação deveriam tomar, ao lado
de notícias nacionais, internacionais ou interprovinciais (Martins & Luca,
2008, p.36).
E qual era o estilo de texto utilizado? Quem eram os leitores e os redatores?
A maioria dos homens de letras dessa geração, independente do posicionamento político, escrevia no chamado estilo panfletário, que expressou uma
das fases mais criativas e vigorosas dos debates políticos mundiais e da imprensa brasileira em particular, e veio a desaparecer na segunda metade do
século XX. Era difícil de ser redigido com qualidade.
O estilo panfletário de redigir alcançava eficácia por várias características
retóricas interligadas, como: capacidade de convencer e de atacar, espírito
mordaz e crítico, linguagem literária, sátira, requerendo ao mesmo tempo
densidade doutrinária e ideológica e agilidade para expressar, em situações
específicas e circunstanciais, uma visão de mundo geral e definida (Martins
& Luca, 2008, p. 37).
Havia relação estreita dos livros com os jornais periódicos, que também
eram vendidos em livrarias. Eles custavam entre 40 e 80 réis o exemplar, de
acordo com o número de páginas – o que os tornava muito mais acessíveis
que os livros. Era comum também os jornais transcreverem longos trechos
de livros, tornando-se, assim, veículos de disseminação.
Nessa época, mesmo demandando alguns recursos financeiros, não era preciso ser muito rico para fazer circular um jornal, que tinha formato pequeno
e poucas páginas, com anúncios escassos. Tanto um jornal governista quanto um oposicionista tinham um alcance em princípio, semelhante. E não
era necessário ser um privilegiado social para comprar eventualmente um
1789, e a baiana, de 1798 – e na independência, nas regências, no império, na abolição, na república,
inspirado não só nos paladinos da Revolução Francesa, mas também nos pasquinheiros baianos como
Jorge Marins, Belchior Ordonhes e Gregório de Matos, o “Boca do Inferno” (Bahia, 2010, p.280).
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exemplar, cujo preço estava acessível até mesmo para um escravo de ganho
que se interessasse em sua leitura (Martins & Luca, 2008, p. 36).
Com relação aos redatores, eles eram os novos agentes culturais e políticos, tinham nome e rosto na sociedade que buscava se efetivar como nação
brasileira. Eram, com frequência, construtores do Estado nacional. Na primeira geração da imprensa surgiram figuras notáveis no estilo panfletário,
com variadas e até antagônicas posições no espectro político. A lista é extensa, com centenas de títulos e dezenas de redatores somente até a década de
1830 (Martins & Luca, 2008, p. 40-41).
O século XIX foi crucial para o fortalecimento do jornalismo. A vertiginosa
expansão dos jornais permitiu a criação de novos empregos nos jornais; um
número crescente de pessoas passou a dedicar-se a tempo inteiro a uma
atividade que ganhou um novo objetivo: fornecer informação e não propaganda. Este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda
hoje são identificados com o jornalismo: as notícias, a procura da verdade,
a independência dos jornalistas, a exatidão, e a noção do jornalismo como
um serviço público – uma constelação de ideias que dão forma ao emergente
“polo ideológico/intelectual” do campo jornalístico (Traquina, 2004, p.34;
Traquina, 2005, p.33-34).
Nem todos os jornais enveredavam pelo debate político acentuado e predominante, característica marcante da imprensa do século XIX. Esse foi o
caso de dois jornais que surgiram nos anos 1820 e que atingiram a marca
temporal de centenários no século XX: o Jornal do Commercio, no Rio de
Janeiro, em 1827, e o Diário de Pernambuco, em Recife, em 1825 (ainda hoje
o mais antigo da América Latina em circulação). Esses dois apostavam mais
na linha mercantil e noticiosa, embora nem sempre escapassem ao estilo
marcante da época.
E não ocorreu uma transformação repentina de uma imprensa artesanal e
política para a empresarial: trata-se de uma mudança gradativa e não linear
que se deu ao longo de todo o século XIX, durante o qual as duas características conviveram (Martins & Luca, 2008, p. 41).
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A maioria dos jornais brasileiros impressos e longevos pesquisados neste
livro foram fundados nessa época (ver Quadro 1 na Introdução). Seis deles
que estão localizados em capitais, com circulação em regiões metropolitanas: o Diário de Pernambuco e o Jornal do Commercio (Recife-PE); o Estado
de S.Paulo (São Paulo-SP), o Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) e O Fluminense
(Niterói-RJ); e o Correio do Povo (Porto Alegre-PR). Outros três também têm
sede em regiões metropolitanas, mas foram criados no início do século
XX: o A Tarde (Salvador-BA), e o Monitor Mercantil (Niterói-RJ), o Jornal do
Comércio (Manaus-AM). Esses nove jornais de regiões metropolitanas são o
enfoque desta primeira parte.
1.1 Diário de Pernambuco
Fundado em Recife em 7 de novembro de 1825, com dimensão de 24 ½ x 19
cm e em quatro páginas. Teve como diferencial na imprensa pernambucana
até então a periodicidade diária e o objetivo que se anunciou logo em sua
primeira edição: pretendia ser antes de tudo uma folha de anúncios com
funcionalidade de “facilitar transações” aliada ainda ao sentido de ser noticioso, de atender ao recifense com a materialização de meios pelos quais “se
comunicassem ao público notícias...” (Jambo, 1975, p.76).
Desde 1908, ao completar 83 anos de existência, o matutino utiliza como capital simbólico (Bourdieu, 2002) a marca temporal em seu slogan: “O jornal
mais antigo em circulação na América Latina”. Mais tarde, acrescentou à
frase: “192 anos de credibilidade”.
Império – O seu primeiro proprietário foi o jornalista Antonino José de
Miranda Falcão, que participou em 1826 da Confederação do Equador e, em
1846, se tornou administrador da Gazeta Oficial, no Rio de Janeiro. Embora
em 1827 o jornal tenha classificado Pedro I de “soberano liberal e respeitador da Constituição”, aprovou a abdicação do imperador, noticiando em abril
de 1831: “Temos a satisfação de dar a saber aos nossos caros concidadãos os
felizes sucessos da capital do Império: triunfou a opinião pública. Parabéns,
pernambucanos” (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
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Em fevereiro de 1835, o Diário de Pernambuco foi vendido à firma Pinheiro e
Faria, de propriedade de Manuel Figueroa de Faria, que o transformou em
órgão oficial dos governos da província (essa posição seria mantida até 1911,
com alguns pequenos períodos de exceção).
Antiescravista já na década de 1850, exaltou a assinatura da Lei Áurea, em
maio de 1888, dando cinco dias de férias aos empregados para que todos
comemorassem as “festas da liberdade”.
Primeira República – Dois meses antes da proclamação da República, em
1889, o Diário afirmava em editorial que a revolução seria a “consequência
fatal da origem suspeita” do gabinete do visconde de Ouro Preto e que a paz
só viria com “o concurso dos elementos libertadores”. A partir da edição de
19 de novembro, retirou do cabeçalho o emblema das armas imperiais. A
República não alterou, porém, a linha situacionista do jornal em relação ao
governo de Pernambuco.
Assumindo cada vez mais a posição de órgão oficial, e com sua tiragem e
número de páginas decaindo progressivamente, sobretudo desde a morte
de seu diretor Miguel de Figueroa Faria (agosto de 1896), o Diário passou
a se caracterizar no final do século pela publicação de atos do governo, notas fúnebres e anúncios. Suspendeu a circulação em 24 de março de 1901
para ressurgir no mês seguinte com novo proprietário: Francisco de Assis
Rosa e Silva.
Seu novo proprietário havia sido ministro da Monarquia e era um dos representantes da inteligência política pernambucana. Ele entregou a direção do
jornal a Artur Orlando, com o objetivo de prosseguir sem renegar nada do
passado (Jambo, 1975, p.209). O matutino reapareceu em nova feição gráfica, embora ainda com quatro páginas.
Nesse período, muitos intelectuais passaram pela redação do Diário de
Pernambuco, entre eles o escritor Gilberto Amado, que começou como repórter e, nos anos de 1907-1908, publicou a crônica diária “Golpes de vista”,
sob o pseudônimo de Áureo (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
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O jornal atravessou uma crise iniciada com o lançamento, em fevereiro de
1911, da candidatura do ministro da Guerra de Hermes da Fonseca, general Dantas Barreto, ao governo de Pernambuco pelo Partido Republicano
Conservador, em oposição a Rosa e Silva. Em um clima tenso e de acusações
mútuas, as eleições se realizaram a 5 de novembro e, já dois dias após, o
Diário de Pernambuco apontava a vitória de seu proprietário, Rosa e Silva,
desprezando as denúncias de fraude feitas pelo grupo de Dantas Barreto.
Durante todo o mês de novembro Recife foi palco de manifestações populares, que provocaram choques com a polícia e culminaram com a renúncia
do governador Estácio Coimbra, diante da recusa de intervenção do governo
federal e do Exército. Pelo estreito vínculo com a candidatura Rosa e Silva,
o Diário teve sua sede apedrejada e invadida e, por isso, não circulou durante 14 dias. Voltou a 25 de novembro para, em seguida, fechar suas portas
até janeiro, quando reapareceu dirigido pelo ex-chefe de polícia Elpídio de
Figueiredo. Nesse ínterim, foram anunciados os resultados oficiais das eleições, dando a vitória a Dantas Barreto. Mas esse período oposicionista do
matutino durou pouco, pois em fevereiro o jornal acabou sendo empastelado em definitivo pelo novo governo e permaneceu dois anos fechado (Abreu,
Ferreira & Bezerra, 2015).
Em 1913, muda de comando e passa a ser de propriedade do industrial e
agricultor de Timbaúba, descendente de velho tronco patriarcal, do coronel Carlos Benigno Pereira de Lira, proprietário rural em Pernambuco e
Alagoas, onde tinha usina de açúcar. Com a mudança, o jornal se dizia desligado de todos os compromissos anteriormente assumidos com a política do
seu antecessor. Membros da família Lira assumira o Diário: Antônio Alvez
Pereira de Lira era gerente e o secretário assumiu Carlos Lira Filho (Jambo,
1975, p.233-234).
Fizeram uma reforma do edifício do Diário, que assumia foros de um
palacete. Ao completar seu centenário foram realizadas comemorações organizadas por Gilberto Freyre. Em uma das dependência foi criado o “Salão
1825”, houve alvorada de sino e clarins na data; apresentação da Banda da
Força Policial Militar; publicaram um livreto após as festividades com o
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relato de todas as celebrações, desde a missa campal ao cardápio do banquete de encerramento das comemorações oferecido como homenagem das
classes conservadoras ao Diário. Carlos Lira promoveu um almoço para o
pessoal do jornal: redatores, repórteres, operários gráficos e entregadores
de assinaturas (Jambo, 1975, p.261).
Repartições da cidade realizaram programas e preleções comemorativas
também. Houve inauguração de uma rua com o nome do jornal (a antiga
Rua das Cruzes); e até um hino de compôs com o nome de Hino do Diário de
Pernambuco, com música de José Lourenço da Silva (Jambo, 1975, p.262).
Período 1930-1945 – Como jornal tradicionalmente ligado à Primeira
República, o Diário de Pernambuco não estava entre os maiores interessados na queda do regime, mas 12 dias depois de desencadeado o movimento
revolucionário de outubro de 1930, registrava em editorial que “o país ia de
mal a pior e sem esperança de remédio”, e defendia a revolução como “a
única saída possível, diante da fraude eleitoral absolutamente arraigada e
dominante no país inteiro” (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
Em 1931, passa a funcionar como uma unidade federada à cadeia de jornais fundada em 1924 por um ex-repórter do Diário, Francisco de Assis
Chateaubriand Bandeira de Melo (1892-1968), que, mais tarde ser tornaria o
histórico magnata da mídia no Brasil que construiu a mais importante rede
de jornais, rádios e televisões da América Latina.9
Três anos mais tarde o antigo proprietário requereu um pedido de falência da empresa, sob a alegação de que o comprador não cumprira todos os
compromissos assumidos. Seguiu-se uma troca de acusações, igualmente
transcrita nos jornais da época, e, por fim, a Justiça considerou impro9.  Em 1959, esse império estava em crise: Chateaubriand estava brigado com seus três filhos e acabara de doar 49% de todas as empresas do grupo a 22 de seus empregados, entre eles dirigentes dos
veículos de comunicação do grupo, possivelmente pelo “prazer maníaco de ver sua obra desmoronar
após sua morte” (Morais, 1994, p.612). Com a morte de “Chatô”, em abril de 1968, e com suas empresas mergulhadas em dívidas trabalhistas, o grupo Diário Associados passou a ser administrado por
um condomínio acionário, formado pelas duas dezenas de empregados beneficiados em 1959 e, posteriormente, pelos filhos desses funcionários. Esse grupo de pessoas, em número de 20, passou a ser
chamado “condomínio” e a responder pela administração das empresas de comunicação. Quando um
dos condôminos morre, outro é eleito para ocupar sua vaga (Morais, 1994, p. 613).
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cedente o pedido de falência, decidindo pela manutenção da empresa em
poder do grupo Diários Associados. Enquanto a causa esteve na Justiça,
Gilberto Freyre e Ismael Ribeiro dirigiram a empresa (Abreu, Ferreira &
Bezerra, 2015).
A partir de 1931 o matutino sofreu grandes alterações, aumentando o
número de páginas e o material informativo e adotando a reforma ortográfica. Tornaram-se colaboradores Austregésilo de Ataíde, Azevedo Amaral,
Álvaro Lins, Osvaldo Orico, Gustavo Barroso, Lindolfo Collor, Afrânio
Peixoto, Gilberto Osório de Andrade, Medeiros e Albuquerque, Mário Sete
e Cumplido Santana.
Apesar da censura e das perseguições policiais, o Diário de Pernambuco demonstrou simpatia pela Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo,
e colocou-se ao lado do ministro da Viação, José Américo de Almeida, no
desentendimento entre este e Lima Cavalcanti quanto às verbas destinadas
à seca no estado. Esta última posição do jornal custou-lhe nova invasão na
noite de 13 de setembro de 1932, quando dois policiais armados ameaçaram
bater em todo aquele que voltasse a falar bem do ministro José Américo,
considerado “inimigo de Pernambuco”.
O episódio mereceu o protesto da Associação Brasileira de Imprensa (ABI),
obrigando o governo estadual a suspender a censura aos jornais. Entre as
várias proibições até então em vigor incluíam-se: “Não permitir afixação de
placards com notícias e telegramas sem prévio visto da polícia nos originais; não permitir nenhuma informação ou comentário derrotista ofensivo
às autoridades constituídas; não permitir exploração em torno de acordos
com a paz; não permitir referências a movimento subversivo do Sul do país,
e sim de São Paulo; não permitir chamar de revolucionários os políticos
reacionários em armas, a fim de evitar confusão; não permitir, sem prévia
autorização da interventoria, informação ou comentário sobre rompimentos políticos, em qualquer estado da Federação, ou sobre divergências entre
chefes de forças militares do Governo Provisório, para evitar intranquilidade no espírito público; não permitir informações ou comentários que
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possam dificultar o alistamento e incorporação de reservistas e voluntários
para defesa do Governo Provisório; não permitir alarde sobre providências
da interventoria quanto à manutenção da ordem pública no interior, e não
permitir quaisquer comentários desfavoráveis à ação da interventoria no
sentido de acautelar o governo e a população contra a investida dos especuladores do comércio” (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
Em agosto de 1936, em plena véspera da decretação do Estado Novo, a censura voltou a frequentar as redações, embora mais comedida. Em uma
reunião no dia 10 com os diretores de todos os jornais de Recife, o secretário de Segurança Pública, capitão Frederico Mindelo, advertiu que, a partir
daquele momento, caberia às próprias empresas a responsabilidade pelo
cumprimento das proibições, respondendo os diretores pelas desobediências
às recomendações do governo estadual. Pretendia-se impedir a publicação
de notícias e artigos que atingissem a ordem pública ou envolvessem críticas às autoridades militares do Exército e da Brigada Militar. Comentar
temas administrativos seria permitido, mas sem uso de linguagem considerada desrespeitosa ou ofensiva à autoridade pública. Com ou sem censura, o
Diário de Pernambuco sempre que possível procurou manifestar-se sobre as
articulações políticas durante a maior parte da década de 1930, até o Estado
Novo (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
Período 1950-1970 - Ao longo de sua história, o Diário foi vendido várias vezes e foi situacionista ou defendeu bandeiras políticas. Foi antigetulista nos
anos 1950. No período entre 1964 e 1968, por exemplo, deu ampla cobertura
aos governos militares. Por essa época o jornal não teve problemas com a
censura, devido a sua proximidade e apoio explícito ao regime.
No início dos anos 1970 ocorreram algumas das alterações mais significativas em seu processo de editoração e produção. O antigo sistema de
impressão gráfica, o chamado sistema “a quente”, por meio de grandes
prensas de linotipo de chumbo, foi gradativamente substituído pelo sistema
offset.
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O jornal passou a circular de segunda a sexta com 64 páginas, divididas em
quatro cadernos específicos. Foi nesse período que contratou os serviços
das grandes agências de notícias internacionais, como France Press, Reuters,
Associated Press, e, no plano nacional, das Agências Globo, Estado e Folha.
Nos anos 1970, chegou a manter sucursais em várias capitais do Nordeste,
posteriormente abolidas (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
No final do século XX: em 1994, passou a ser totalmente de propriedade do
Condomínio Diários Associados. Na época, foram iniciadas as obras do novo
parque gráfico do Diário de Pernambuco, localizado na zona norte de Recife.
Em 1998, dispunha de novas máquinas informatizadas e de produção em
larga escala, contando com cerca de 320 funcionários, entre jornalistas e
técnicos gráficos (Abreu, Ferreira & Bezerra, 2015).
Em julho de 2004, a redação mudou da sede onde permanecera por 101
anos para o prédio dos Diários Associados, em Santo Amaro, devido a problemas de acesso ao centro da cidade.
Em 2015, o grupo Hapvida, por meio do Sistema Opinião de Comunicação,
adquiriu o controle do jornal, para pouco depois vendê-lo ao grupo R2, dos
irmãos Alexandre Rands, empresário, e Maurício Rands, advogado, secretário de Acesso a Direitos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e
ex-deputado federal (2003-2012). Os dois são os atuais presidente e vice-presidente do periódico, respectivamente. A operação gerida por ele atualmente
também inclui os portais Pernambuco.com e diariodepernambuco.com.br,
além do jornal Aqui PE (Assis, 2018; Marco Zero de Conteúdo, 2018).
O jornal vem fazendo mudanças para sobreviver em tempos de crise para
os impressos. Em 2015, demitiu 30 jornalistas e outros 100 profissionais
de áreas diversas (Comunique-se, 2015). Desde 2016, a versão impressa do
Diário de Pernambuco foi reduzida de duas edições nos fins de semana para
apenas uma ‘superedição’.
O Diário enfrenta uma crise financeira, e acumula quase 30% de perda de
receita desde o fim de 2015, que ameaça sua existência. A queda da receita
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tem origens na crise geral dos jornais, além da redução de investimentos
dos setores público e privado. O empresário Alexandre Rands afirmou, durante mesa de negociação com os trabalhadores e o sindicato da categoria,
no dia 16 de março de 2018, que já teria colocado mais de R$ 20 milhões
do próprio bolso no negócio. Foram demitidos 38 funcionários da redação, entre jornalistas, diagramadores e fotógrafos, e três editorias foram
praticamente extintas: Esportes, Fotografia e Viver (cultura) (Assis, 2018;
Domingues, 2018).
O jornal, cuja versão impressa circula seis dias por semana, tem como fontes de renda a venda de assinaturas, de exemplares avulsos e de anúncios
publicitários. A queda na venda de anúncios é a principal responsável por
essa perda, especialmente a diminuição do investimento publicitário de governos – municipal, estadual e federal –, disse ele. Isso contribuiu para o
acúmulo de R$ 14 milhões de prejuízo nos últimos dois anos (Assis, 2018).
Segundo informou o presidente do jornal, em entrevista ao Knight Center
(Assis, 2018), a empresa já estava em más condições financeiras quando foi
comprada e a situação se agravou com a queda na receita. A decisão foi o
corte de pessoal.
De acordo com Rands, o jornal foi formulado para uma época em que a
divulgação era muito maior e tinha menos fontes de informações diretas,
como a internet. Eles fizeram algumas ações para recuperação de receita
para evitar demissões, mas não deram certo porque houve queda na arrecadação com publicidade (Assis, 2018).
Após as demissões, segundo afirmou Rands, o fluxo de caixa da empresa
está equilibrado e as prioridades são a regularização dos pagamentos aos
funcionários e o pagamento integral das indenizações aos demitidos.
Ele afirmou que estão com uma série de ações para melhorar, gerar um superávit e ter caixa suficiente para pagar aquilo que foi acumulado de dívidas
ao longo desses meses. Uma dessas ações é o projeto “Diário nos bairros”,
cuja meta é trazer o jornal mais próximo da população. “Nosso objetivo é
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pôr o jornal de pé e pagar as dívidas, afinal de contas esse é um grande
patrimônio de Pernambuco, um patrimônio nacional, que a gente não pode
deixar se acabar. Então é um pouco responsabilidade cívica garantir que se
mantenha funcionando” (Assis, 2018).
A circulação média por edição do Diário de Pernambuco foi de 15,5 mil (em
2016), de acordo com a publicação Mídia Dados Brasil 2018 (Grupo Mídia
São Paulo, 2018).

Imagem 1 – Reprodução da capa da edição inaugural do jornal mais antigo em circulação no
Brasil. Disponível somente para visualização na Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
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Imagem 2 – Capa da edição de 24 de julho de 2018.

1.2 O Estado de S. Paulo
Foi fundado em 4 de janeiro de 1875 com a denominação original de A
Província de São Paulo. Somente em janeiro de 1890, após o estabelecimento
de uma nova nomenclatura para as unidades da federação pela República,
recebeu sua atual designação: O Estado de S. Paulo.
É o mais antigo dos jornais da cidade de São Paulo ainda em circulação e
é o 2º impresso mais longevo do Brasil (atrás do Diário de Pernambuco).
Conhecido popularmente como “Estadão”, ultrapassou, em 2018, a Folha
de S. Paulo na circulação nacional impressa, com 107,4 mil exemplares em
dezembro, ante 103,4 mil do concorrente direto. Também ampliou sua liderança na circulação do jornal impresso tanto na capital paulista (com uma
circulação de 66,5 mil exemplares em dezembro, ante 43,3 mil) quanto no
Estado de São Paulo (100,1 mil ante 80,9 mil), segundo dados do Instituto

36

Jornais Centenários do Brasil

Verificador de Comunicação (IVC). No total, levando-se em conta as edições
impressa e digital, o Estadão chegou ao final de 2018 com uma tiragem de
239,4 mil exemplares (O Estado de S.Paulo, 2019).
De acordo com o Mídia Dados 2019, a tiragem média das edições (impressa
e digital) foi de 243,4 mil nos dias úteis, 261,2 mil aos sábados e 253,2 mil
aos domingos (Grupo Mídia São Paulo, 2019).
Sua trajetória está totalmente ligada à história do Brasil do final do Império
até os dias de hoje. Ao longo de sua existência (entre 7 de abril de 1940 a
dezembro de 1945 sofreu intervenção do governo Getúlio Vargas) consolidou-se como um dos principais veículos de comunicação do país e do mundo
(Fabbri, 2002, p. 65).
Por suas páginas já passaram nomes importantes da literatura brasileira.
Euclides da Cunha e Monteiro Lobato foram os pioneiros. Também abrigou
nomes do melhor do jornalismo brasileiro.
Em seu histórico oficial no site do jornal, assinado por José Alfredo Vidigal
Pontes, consta que foi fundado por 16 pessoas reunidas por Manoel Ferraz
de Campos Salles e Américo Brasiliense, concretizando uma proposta de
criação de um diário republicano surgida durante a realização da Convenção
Republicana de Itu, com o propósito de combater a monarquia e a escravidão.
A primeira edição teve quatro páginas, sendo uma e meia de anúncios.
Seus redatores eram Francisco Rangel Pestana e Américo Brasiliense de
Campos. O jornal era de propriedade de uma associação comanditária, a
Pestana, Cammpos & Cia. A empresa não admitia trabalho escravo e contratava negros livres para trabalhar na oficina à noite, sob luz de velas (Fabbri,
2002, p.66).
A cidade de São Paulo dessa época já se encontrava em franco desenvolvimento. A partir de 1865, quando tinha cerca de 25 mil habitantes, a ferrovia
passou a influenciar decisivamente na aceleração da urbanização.
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A tiragem inicial do jornal foi de 2 mil exemplares, que eram impressos em
uma máquina Alauzet movida a mão. O trabalho era difícil de ser realizado
tanto que o primeiro número circulou com um atraso de três dias (Fabbri,
2002, p.66). Pode-se dizer que, a partir de então, o periódico foi crescendo
com a cidade e influenciando cada vez mais a evolução política do país.
Por ser um jornal de oposição ao regime imperialista, A Província de São
Paulo passou por muitas dificuldades até se consolidar. Só assumiu uma
postura francamente republicana em 1884, mesmo ano em que se tornou
propriedade da Alberto Salles & Cia. Devido à situação financeira crítica
pela qual a empresa passava, Salles saiu da sociedade no ano seguinte.
No início de 1888, meses antes da proclamação da República, Euclides da
Cunha, então um jovem redator republicano expulso do Exército, passou a
colaborar com A Província, sob o pseudônimo de Proudhon. Nesse mesmo
ano o jornal atingiu a marca de 4 mil assinantes.
Em janeiro de 1890, já com o nome de O Estado de S. Paulo, a tiragem havia
dobrado: 8 mil. Em 1896 a tiragem não ultrapassou os dez mil exemplares,
não por falta de novos leitores, mas devido às limitações do equipamento gráfico. Uma nova máquina foi adquirida e a tiragem subiu para 18 mil
exemplares durante a campanha de Canudos, quando eram ansiosamente
aguardadas as reportagens enviadas por Euclides da Cunha através do telégrafo (Pontes).
Em 1890, com a melhoria das condições financeiras, foi adquirida uma
máquina Marioni, mais moderna e que colocava o jornal no mesmo nível
tecnológico de outras grandes publicações de São Paulo e Rio de Janeiro da
época (Fabbri, 2002, p.67).
O nome O Estado de S.Paulo foi associado imediatamente ao da família
Mesquita. Júlio Mesquita, genro de José Alves de Cerqueira César, um dos
16 fundadores, entrou como redator no jornal em 1885 e se tornou diretor
em 1891, substituindo Rangel Pestana, que havia sido eleito para o Senado
da República (Fabbri, 2002, p.68). Em 1902, Júlio Mesquita tornou-se o úni-
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co proprietário. Nessa época a cidade atingiu a marca de 250 mil habitantes,
metade dos quais italianos (Pontes).
Dois anos antes havia circulado o primeiro bonde elétrico e, em 1901, inaugurada a primeira usina hidrelétrica para fornecimento regular de luz e
força para a cidade. A modernização do jornal acompanhava o espantoso
crescimento da cidade que havia decuplicado sua população nos 35 anos posteriores à chegada da ferrovia. Nesse mesmo ano Júlio Mesquita e Cerqueira
César lideraram a 1ª dissidência republicana, iniciando a partir de então
uma linha de oposição sistemática aos governos estadual e federal (Pontes).
Na primeira década do século XX, O Estado de S.Paulo iniciou nova lutas,
como a defesa da institucionalização do voto secreto, a democratização do
ensino e a criação de leis trabalhistas mais dignas (Fabbri, 2002, p.68).
Durante todo o transcorrer posterior da chamada República Velha (até 1930)
o jornal se colocou ao lado dos contestadores do viciado sistema eleitoral
conhecido pejorativamente como “bico-de-pena”, caracterizado pelo voto
em aberto e manipulação fraudulenta. Em 1909 apoiou a candidatura de
Ruy Barbosa à presidência da República, a chamada “Campanha Civilista”,
em oposição ao candidato oficial, o Marechal Hermes, um militar (Pontes).
O jornal tomou posição contra o militarismo durante a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918).
Em 1924, logo após a Revolução que ocupou a cidade de São Paulo por 23
dias, Júlio Mesquita foi preso a mando do governo federal apenas por ter
dialogado com os revolucionários (Pontes). O jornal chegou a ser fechado.
Mesquita morreu três anos depois, em 1927. A direção, então, passou a ser
dividida por Armando Salles Oliveira, Júlio de Mesquita Filho e Francisco
Mesquita (Fabbri, 2002p.69).
Em 1926 O Estado apoiou a fundação em São Paulo do Partido Democrático,
de oposição ao PRP, então detentor do governo estadual e federal. Em 1930
apoiou a “Aliança Liberal” e a candidatura de Getúlio Vargas à presidência, em oposição a Júlio Prestes, o candidato oficial do Partido Republicano
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Paulista (PRP). Nesse ano atingiu a tiragem de 100 mil exemplares e lançou aos domingos um Suplemento em Rotogravura, com grande destaque
às ilustrações fotográficas. E a população da cidade alcançou a marca de
887.810 mil habitantes.
Em 1932, O Estadão e o Partido Democrático, inconformados com o autoritarismo de Getúlio Vargas e com o tratamento hostil reservado a São Paulo
pelos “tenentes”, formaram uma aliança com alguns setores do PRP e articularam a Revolução Constitucionalista de 1932, que eclodiu em 9 de julho.
A posição do jornal, da cidade e do estado de São Paulo foi a de reivindicação
de eleições livres e de uma Constituição. Em outubro, com a derrota dos
revolucionários, Júlio de Mesquita Filho e Francisco Mesquita foram presos
pela ditadura e expatriados para Portugal (Pontes; Fabbri, 2002).
No ano seguinte, no mês de agosto, Getúlio Vargas convidou Armando de
Salles Oliveira para ser o interventor federal em São Paulo. Armando Salles,
que era genro de Júlio Mesquita (já falecido então), impõe como condição
para aceitar o posto a anistia aos revoltosos de 1932 e a convocação de
uma assembleia constituinte. Vargas concorda e Júlio de Mesquita Filho e
Francisco Mesquita, assim como dezenas de outros expatriados, retornam
ao país. Mesmo derrotados militarmente os constitucionalistas alcançaram
seus objetivos políticos (Pontes).
Em 25 de janeiro de 1934, o então governador Armando de Salles Oliveira
assinou o decreto de criação da USP, uma ideia lançada pelo jornal ainda
em 1927 por meio de uma campanha liderada por Júlio de Mesquita Filho.
E ele próprio foi incumbido pelo governador de arregimentar os professores
estrangeiros que viriam formar o corpo docente da Faculdade de Filosofia,
com destaque para os jovens Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, Roger
Bastide, Pierre Monbeig, Ungaretti e muitos outros que se tornariam famosos posteriormente.
Editorialmente, o jornal se posicionou em manter uma linha de apoio à democracia representativa e à economia de livre-mercado. Em 1964, apoiou o
movimento militar que depôs o presidente João Goulart ao constatar que ele
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já não tinha autoridade para governar. No entanto, entendia que a intervenção militar deveria ser transitória. Quando se evidenciava que os radicais de
extrema direita aumentavam sua influência, com o objetivo a perpetuação
dos militares no poder, retirou seu apoio e passou a fazer oposição (Pontes).
Grupo Estado - Em 1966, o Grupo Estado aumentou consideravelmente
seu envolvimento com a cidade ao lançar o Jornal da Tarde, um diário com
um acompanhamento especial dos problemas urbanos, que circulou por
46 anos.
Dois anos depois tanto O Estado de S. Paulo como o Jornal da Tarde passaram
a ser censurados pela sua posição contrária ao regime militar, resistindo
com a denúncia da censura por meio da publicação de poemas de Camões e
receitas culinárias, respectivamente, em lugar das notícias proibidas. A censura só seria retirada em janeiro de 1975 com o projeto de distensão política
iniciado pelo governo do general Ernesto Geisel.
Em fevereiro de 1967, a tiragem do Estadão ultrapassou 340 mil exemplares. No dia 25 de setembro a Associação Interamericana de Imprensa (AII)
protestou contra a censura sofrida pelo Estadão ao comentar a morte do
ex-presidente Castello Branco.
No dia 13 de dezembro de 1968, o Estadão foi impedido de circular por ordem da ditadura militar. O editorial “Instituições em frangalhos”, escrito
por Júlio de Mesquita Filho, foi o motivo. A partir de então começou a censura dentro da redação dos dois jornais do grupo. Júlio de Mesquita Filho
morreu no dia 12 de julho e Francisco Mesquita em 8 de novembro desse
ano mesmo ano.
Apesar das dificuldades enfrentadas com a ditadura militar, o Grupo Estado
continuou se diversificando: no dia 4 de janeiro de 1970 criou a Agência
Estado. Em 1972 o “Estúdio Eldorado” iniciou suas atividades.
No dia 4 de janeiro de 1975, O Estado de S. Paulo completou 100 anos de
existência e comemorou apenas 95 de vida, ignorando os cinco anos em que
foi dirigido pela ditadura de Getúlio Vargas (1940-45). Nesse mesmo dia foi
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suspensa a censura nas redações dos dois jornais do Grupo. No dia 12 de
junho de 1976, completou-se a mudança dos veículos do Grupo Estado para
o bairro do Limão.
Anos 1990 e século XXI - A Agência Estado adquiriu a Broadcast, incorporada oficialmente em 6 de janeiro de 1992. No dia 12 de setembro de 1993 a cor
do logotipo do cabeçalho de O Estado passou a ser azul, escolhida pelos próprios assinantes. Em maio de 2000 ocorreu a fusão dos “sites” da Agência
Estado, O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde resultando no portal www.
estadao.com.br, veículo informativo em tempo real. Em janeiro de 2003, o
portal superou a marca de um milhão de visitantes mensais, consolidando
sua posição de liderança em consultas a veículos de jornalismo em tempo
real no Brasil (Pontes).
O Grupo Estado tem investido em novos projetos e em tecnologias. Em 2010,
anunciou investimentos de mais de R$ 50 milhões a serem aplicados em
projetos de infraestrutura tecnológica, com o objetivo de aperfeiçoar práticas internas, melhorar o atendimento aos leitores e anunciantes e preparar
e aprimorar produtos, tanto na mídia impressa como na digital. Renovaram
o portal www.estadao.com.br e lançaram um projeto editorial e gráfico do
jornal e do portal Economia & Negócios (O Estado de S.Paulo, 2010; 2010a;
2013).
Nesse processo, o Grupo extinguiu o Jornal da Tarde, com o objetivo “de
investir na marca Estadão com uma estratégia multiplataforma integrada
(papel, digital, áudio e vídeo e mobile), para levar maior volume de conteúdo a mais leitores, sem barreira de distância e custos de distribuição”,
segundo informou em nota na época. A última edição circulou em 31 de
outubro de 2012 (Uol, 2012).
A reforma do Estadão ocorreu em 2013 com o objetivo, divulgado pelo
Grupo, de oferecer mais conveniência para os leitores, acompanhando os
tempos disponíveis para a leitura – cada vez mais comprimidos em dias
úteis e maiores aos finais de semana – e organizando melhor a edição. O
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jornal também estreou nova versão do seu aplicativo para celulares, além
de oferecer em tablets.
Como parte dos projetos anunciados em 2010, houve criação de uma comunidade para pequenas e médias empresas, com base nas listas e guias da
OESP Mídia, para funcionar com uma plataforma para empresas fechar negócios, ter acesso a informação, treinamentos e educação a distância, tudo
integrado com jornal, rádio, internet e eventos.
Outro projeto foi da digitalização do acervo que preserva os anos de jornalismo do Grupo Estado, em textos e imagens. A reforma teve também o
objetivo de reforçar valores que sempre caracterizaram a história do jornal.
Com isso, busca reforçar a tradição que lhe traz credibilidade (O Estado de
S.Paulo, 2010).
O jornal criou uma editoria a partir do Arquivo10 desde 2012, quando mudou
de nome para Acervo Estadão e também ganhou uma página na Internet.
A mudança ocorreu no rastro da digitalização do material, cujo objetivo era
estruturar um sistema de busca de conteúdo para a redação. O jornalista Edmundo Leite, que ingressou na empresa em 1996 para trabalhar no
Portal do Estadão on-line, desde 2010 mantinha um blog em que utilizava
material de arquivo para produzir posts atuais. Ele aceitou a incumbência
de ser o editor do Acervo e transformou o blog em um site dinâmico, com
uma equipe multidisciplinar de nove profissionais (Cruz, 2017).
Na sua articulação com a produção de conteúdo noticioso pelos veículos
jornalísticos dos quais fazem parte, a iniciativa do Acervo Estadão está inserida na lógica de produção do jornalismo, obedecendo, portanto, às rotinas
organizativas do trabalho de elaboração da notícia (Cruz, 2017).

10.  O jornal se preocupou com a guarda de sua produção jornalística. Assim, a partir da sua primeira
edição, passou a manter duas cópias de cada exemplar – uma para a redação e outra para a diretoria
-, com o objetivo de reter um registro do que foi efetivamente publicado. Esta coleção foi o embrião do
arquivo do Estadão, que se expandiu para receber outros veículos do próprio grupo, como o Jornal da
Tarde, extinto em 2013, mas também publicações diversas entre coletâneas de leis nacionais desde
1808, revistas especializadas internacionais e material jornalístico nacional. São mais de cinco mil
obras de referência (Cruz, 2017).
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Como parte das estratégias, o Grupo divulgou que a meta é continuar apostando em novas tecnologias, incluindo os tablets e os celulares inteligentes,
como o iPhone, da Apple, e o BlackBerry, para oferecer aplicativos, com
mais funcionalidades, com uma maior integração com outros conteúdos; e
centralizar suas centrais de atendimento e melhorar os sistemas de assinatura e publicidade (O Estado de S.Paulo, 2010).
Na Agência Estado, buscou-se criar uma plataforma única, integrada e padronizada de captação, tratamento e distribuição de informações em tempo
real com ferramentas de negociação eletrônica, para promover crescimento
sustentado e a internacionalização do negócio.

Imagem 3 – Capa da 1ª edição de 1875. Fonte – http://acervo.estadao.com.br
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Imagem 4 – Capa da edição de 31 de maio de 2018. Fonte – http://acervo.estadao.com.br

1.3 O Fluminense11
No dia 8 de maio de 1878, circulou pela primeira vez na cidade de Niterói,
então capital da província do Rio de Janeiro, O Fluminense, o primeiro jornal
impresso mais antigo do estado do Rio e o 3º do país ainda em circulação.
É um periódico que se define como “um dos jornais mais importantes do
cenário político nacional” (O Fluminense, nd). Em mais de 40 mil edições,
O Fluminense garante que “mantém a postura que o fez crescer: defesa da
integridade, da soberania e das aspirações populares”. Suas páginas revela11.  Este tópico foi escrito em coautoria com o jornalista Lídio Gabriel, que desenvolveu pesquisa de
iniciação científica sobre esse jornal, em 2015, na UFRB.
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ram alguns dos mais talentosos nomes da nossa literatura, como Euclides
da Cunha, Oliveira Vianna, Olavo Bilac, Rubem Braga e Irineu Marinho.
Ele surgiu na época da monarquia, regida por Dom Pedro II. Nesse período,
a economia brasileira era essencialmente agrária, as rixas políticas fomentavam as páginas dos jornais, nos quais era forte o confronto dos partidos
liberal e conservador. Questões importantes como a abolição da escravatura
também eram discutidas.
Fundado pelo leiloeiro Prudêncio Luís Ferreira Travassos e também pelo
tipógrafo Francisco Rodrigues Miranda, o jornal teve como seu primeiro
endereço o sobrado da Rua Conceição nº. 59, no centro de Niterói, local da
tipografia de Rodrigues de Miranda.
Prudêncio Ferreira Luís Travassos nasceu no Rio de Janeiro em 1850, e foi
o primeiro diretor do jornal, mas esteve à frente por apenas seis meses,
até vender sua parte para seu sócio. Morreu 33 anos depois da criação do
jornal, em Niterói.
Seguido de sua administração, veio a do próprio co-fundador Francisco
Rodrigues Miranda, nascido em Cabo Frio, em 1830. Diferente de seu antecessor, que ficou apenas seis meses no comando, ele foi um dos diretores
por mais tempo: 41 anos de sua vida foram dedicados ao O Fluminense. Sua
administração foi lembrada na edição centenária do jornal, como “condutor seguro e íntegro do órgão que criara, introduzindo lhe melhorias e
inovações, enriquecendo lhe a colaboração com grandes nomes literários,
colocando-o na defesa dos principais interesses da comunidade fluminense”
(Ipanema, 2003).
Apenas dois anos após sua primeira edição, passou por uma reforma gráfica: teve suas dimensões ampliadas, e aumentou para cinco o número de
colunas e ganhou as seções Forense, Ciência e Botânica. Além de, introduzir
expediente e antigo logotipo em letras góticas. Foi impresso pela primeira
vez no dia 2 de julho de 1880 (O Fluminense, edição digitalizada, 2003).
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As edições iniciais tinham quatro páginas, e a última era destinada a anúncios. Sua assinatura custava 5$000 (cinco mil réis) por seis meses, e 60
réis edições avulsas. Começou com publicações trissemanais (quarta-feira,
sexta-feira e domingo), e foi assim até 1892, quando o jornalista e chefe de
redação, Guilherme Briggs, liderou a mudança para publicações diárias, excetos às segundas. No primeiro dia do ano de 1903 tornou-se diário (a edição
de domingo é revendida na segunda) permanecendo até hoje.
Assim como todos os outros jornais de sua época, O Fluminense não tinha
titulagem de matérias, todas as notícias eram agrupadas em colunas, com
texto corrido de mesmo corpo.12 A segunda reforma gráfica veio em 1904.
Equipada a tipografia, os títulos apareciam conforme a importância dos
acontecimentos. As ilustrações já podiam ser vistas em seus anúncios desde 1878, mas a notícia ilustrada apareceu depois, em 1902. Sua primeira
manchete foi publicada em 1907, a primeira fotografia foi mostrada em novembro de 1905 e a reportagem fotográfica em 1911.
Com a morte de Francisco Rodrigues Miranda em 1919, a diretoria do jornal
ficou para seu sobrinho e genro Luís Henrique Xavier de Azeredo, que permaneceu no cargo por 30 anos. Com sua morte, em 1949, seu neto José Luís
Azeredo da Silva assumiu o comando por apenas mais quatro anos.
No dia 15 de fevereiro de 1954 o advogado, político e jornalista Alberto
Francisco Torres adquiriu a folha das mãos do ex-diretor e a partir daí iniciou um processo de modernização no O Fluminense. Celebrado como o
mais importante diretor do jornal, ele dirigiu o periódico por 44 anos, entre
15 de fevereiro de 1954, até o dia de sua morte em 25 de novembro de 1998.
Nascido em Niterói no dia 9 de setembro de 1912, formou-se em Ciências
Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil – hoje
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
12.  Os jornais brasileiros, na primeira metade do século XX, não apresentavam uniformidade na tipologia das letras e nem lógica na hierarquia dos elementos nas páginas. A disposição das matérias
se guiava totalmente pela improvisação. Somente com as reformas gráficas dos anos 1950, um estilo
mais organizado na concepção visual dos jornais se impôs. A ordenação do material passou a seguir,
então, o princípio da apresentação racional. As manchetes e títulos passaram a ser padronizadas e a
ter uma coerência interna (Ribeiro, 2000, p. 238).
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Foi destaque na política, sendo eleito seis vezes como deputado estadual e
federal. Desempenhou o papel de secretário estadual de Educação e chefe de
gabinete do Ministério da Educação do Governo Jânio Quadros. Foi também
um dos articuladores de criação da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Após a aquisição do jornal e criação da Editora O Fluminense S/A, Alberto
Torres iniciou um período de investimento e modernização. Em 1957, reaparelhou o parque gráfico da empresa; em 1961, comprou a primeira rotativa e
em 1971 construiu a nova sede da empresa na Rua Visconde de Itaboraí, nº.
184. Outro feito importante foi a compra de várias rádios, dando início assim
ao Grupo Fluminense de Comunicação.
Em 1975, O Fluminense passou por dois processos importantes: o primeiro
foi a implantação do então moderno processo de impressão offset; o segundo foi um período de reafirmação após a fusão do estado do Rio de Janeiro
com o da Guanabara, transferindo assim a capital para a cidade do Rio de
Janeiro. Com isso ele deixou de ser um jornal da capital.
A concepção da marca O Fluminense foi ditada a partir do interesse de aproximar o leitor do jornal, já que todos eles são de fato fluminenses. Mesmo
não existindo ainda os modernos processos de marketing e publicidade na
época de sua criação, os fundadores aproveitaram-se dos sentimentos conservadores e regionalistas para estabelecer um vínculo com os cidadãos da
então Província do Rio de Janeiro. A folha sempre foi defensora das tradições e memórias do povo “essencialmente fluminense” (definido assim pelo
próprio jornal) afinal surgiu de ideais conservadores. Em sua edição centenária, analisada por Letícia Matheus (2011), fica claro a sua satisfação em
exaltar o espírito campestre daqueles tradicionais fluminenses, de histórias
sofridas, batalhadas, mas acima de tudo, vitoriosas.
Ao longo de sua trajetória, registrou momentos importantes da história do
estado do Rio de Janeiro, mas, muito mais de Niterói, onde tem ligações
tradicionais. Quando O Fluminense surgiu a cidade estava passando por
um processo de desenvolvimento, já tinha a configuração atual, mas dava
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início a caminhada que a transformaria na cidade com o maior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado.
A participação do jornal no município teve destaque no aniversário de 440
anos de Niterói, quando foi realizada uma exposição com 20 capas históricas do jornal. A intenção foi evidenciar uma ligação dos habitantes da
cidade com a empresa. Entre os fatos representados estão a “Lei Áurea”,
“Proclamação da República”, “Fim da Segunda Guerra” e a “Inauguração da
Ponte Rio-Niterói”.
Centenário e atualidade - Em comemoração aos 100 anos de existência, o
jornal publicou, nos dias 8 e 9 de maio de 1978, uma edição especial, dividida em três produtos impressos, encartados conjuntamente. O primeiro foi
o caderno regular, com sua configuração diária – standard13, em preto e em
branco, com todas as seções rotineiras – incorporando as comemorações
de modo noticioso. Nele, o aniversário foi transformado em acontecimento
público (Matheus, 2011, p. 70-71).
As notícias normais não poderiam ser deixadas de lado, até porque foram
dois dias de comemorações. A marca teve grande destaque na edição regular de notícias. Esse mecanismo funcionou também como uma forma de
preparar a sensibilidade do leitor (supondo que ele faça uma leitura linear),
para se envolver com as histórias dos demais encartes, estes sim, especiais.
O primeiro, um suplemento (com a primeira página em cores, sem texto
– só com o título “O Produto Fluminense”, também em formato standard),
composto por oito cadernos, sobre aspectos socioeconômicos e culturais do
estado; e, o segundo, um tabloide colorido com a história do diário, chamado
de “Caderno Especial” (Matheus, 2011, p. 70-71).
Assim como fizeram outros dois jornais importantes ao se tornarem centenários – Jornal do Commercio e Jornal do Brasil – O Fluminense pretendia
fazer uma retrospectiva e uma perspectiva do estado. “Da agropecuária à
13.  Os jornais são impressos em uma variedade de tamanhos, sendo que os mais comuns são standard
(área total depois de impresso é 56 cm x 32 cm); Berliner (geralmente com 47,0 cm X 31,5 cm.); e o
tabloide (26,5 cm X 29,7 cm podendo variar entre 28 X 38 cm e 29 X 40 cm).
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indústria pesada; da extração dos minérios aos manufaturados. Tudo o que
fez e está fazendo em importantes tais como educação, saúde, planejamento” (O Fluminense citado por Matheus, 2011, p.71).
Em “O Produto Fluminense” ficou perceptível a ênfase em prognósticos e
projeções feitas pelo jornal. O Fluminense faz uso da retrospectiva para qualificá-lo como um patrimônio de tradição da cidade de Niterói e do estado, já
que foi por muito tempo “O Fluminense, o jornal do Estado do Rio”.
Em 1998, O Fluminense foi transformado em um moderno veículo de comunicação. Alberto Torres promoveu o reaparelhamento das oficinas, a
construção da atual sede e a expansão da empresa (O Fluminense, nd).
Em 2005, foi criado o site O Flu, versão on-line do jornal: www.ofluminense.
com. No ano em que completou 135 anos, o periódico passou por uma nova
mudança gráfica, com novo layout e atribuiu mais espaço para as notícias
locais, além de aumentar a interatividade com o público em todas as mídias,
inclusive, aumentando espaço no jornal impresso para as cartas dos leitores. No mesmo ano, implantou um sistema de classificados on-line, e passou
a interagir com o Twitter e Facebook, postando as matérias de maior importância em suas páginas nas redes sociais.
O jornal deu origem ao Grupo Fluminense de Comunicação, que conta hoje
com Rádio Fluminense, TV O Flu, O Flu Revista, além do site. A diretora de
Jornalismo Multimídia de O Fluminense, Liliane Souzella, em entrevista em
25 de outubro de 2017, explicou que a estratégia mercadológica e jornalística que estão empregando para garantir a sobrevivência do periódico em
tempos de convergência é o enfoque na produção de notícias locais, focadas
em Niterói, São Gonçalo e todo o leste fluminense do estado:
Este é um diferencial importante que nos destaca tanto para quem
busca a informação quanto para quem precisa anunciar. Desde 2012,
estamos trabalhando com conteúdo unificado no site, impresso, TV O
FLU e Rádio Fluminense, respeitando as características próprias de
cada mídia. Sabemos da importância que o impresso tem no mercado
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local, mas estamos acompanhando com extremo cuidado também a produção multimídia e a interação em redes sociais (Souzella, comunicação
pessoal, 2017).

A tradição de O Fluminense é entendida pela empresa como um capital simbólico importante para sua manutenção. Leilane Souzella afirmou que: “a
tradição e o conteúdo local são fundamentais para manter tanto os leitores
quanto os anunciantes e parceiros”.
Sobre o relacionamento do jornal com seus públicos, tem uma seção específica no site para receber as demandas dos leitores; também disponibiliza
e-mails e WhatsApp para o recebimento de denúncias e sugestões de pautas.
No impresso, a página de Opinião reserva espaço para os textos enviados
por leitores e também fotos. A diretora de Jornalismo Multimídia destacou
o projeto chamado “Você Faz a Notícia”, em que os leitores pautam as equipes de reportagem. A rádio é uma das poucas que coloca os ouvintes no ar,
ao vivo, durante toda a programação.
A redação funciona de forma integrada (impresso e on-line), mas há jornalistas específicos para cada mídia, a fim de garantir o tratamento final à
notícia de forma a atender as particularidades de site, TV e rádio. “Mas as
apurações são unificadas e, cada vez mais, nossos repórteres atuam de forma multimídia, com envio de flashes para o on-line, gravação de vídeos e
áudios e entradas ao vivo”, explicou a diretora.
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Imagem 5 – Capa da primeira edição de O Fluminense. Fonte – Biblioteca Nacional.
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Imagem 6 – Reprodução da capa da edição com a Lei Áurea.
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Imagem 7 – Capa da edição de 25 de janeiro de 2018. Fonte – http://www.ofluminense.com.
br/pt-br/paper-version
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1.4 Correio do Povo14
Foi fundado em Porto Alegre, em 1° de outubro de 1895, pelo jornalista e empresário Francisco Antônio Vieiras Caldas Júnior. Destacou-se como órgão
independente de vinculações partidárias, embora conservador, gozando de
grande prestígio na imprensa do sul do país. Ocupa a 10ª posição de jornal
de maior circulação do país: média por edição de 88,5 mil em 2017, sendo
88,6 nos dias úteis, 88,7 mil aos sábados e 88,4 mil aos domingos (Grupo
Mídia São Paulo, 2018).
O Correio do Povo foi o primeiro veículo da Companhia Jornalística Caldas
Júnior. A intenção foi fundar um jornal neutro, livre do discurso político-partidário que era comum, na época (Galvani, 1994). Surgiu dois meses após o
término da Revolução Federalista, que durante três anos opôs republicanos
e federalistas no Rio Grande do Sul. Procurou firmar uma posição de alheamento partidário e, em seu primeiro número, declarava-se “independente,
nobre e forte”, e prometia não se deixar escravizar, por “cogitações de ordem subalterna” (Leal & Dillenburg).
Caldas Júnior deixou registrado que o Correio: “será noticioso, literário e comercial, e ocupar-se-á de todos os assuntos de interesse geral, obedecendo à
feição característica dos jornais modernos e só subordinando seus instintos
às inspirações do bem público”.
Embora se posicione politicamente “pela República”, o Correio do Povo se
colocou em seu discurso fundador como “independente” e “aberto a todas as
manifestações do pensamento”. Assim, no editorial, ele explicou sua linha
editorial, como um jornal que estaria acima de paixões inferiores e disposto
a esclarecer com “imparcialidade” a opinião. Seus públicos também são definidos por ele: “a massa”, ou seja, todos os leitores em geral.
Seu fundador, de origem sergipana, fundou o jornal com poucos recursos.
De sua primeira redação participavam José Paulino Azurenha, Mário Totta,
14.  Este tópico foi escrito em coautoria com a jornalista Giovanna Ramos, que desenvolveu pesquisa de
iniciação científica sobre esse jornal, em 2015, na UFRB.
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Sebastião de Leio, José Pinto da Fonseca Guimarães e João Horácio da Silva
Paranhos. Na época de seu lançamento, Porto Alegre contava com a circulação de mais sete jornais diários e o Correio buscou se diferenciar trazendo
o discurso de neutralidade. A intenção era criar um periódico moderno e
informativo, preocupado, entretanto, em representar os interesses das chamadas classes conservadoras (Leal & Dillenburg).
Caldas Júnior fundou o jornal com o intuito de fugir das influências dos
maragatos e dos pica-paus, que eram duas correntes políticas que influenciavam os meios de comunicação naquela época e estavam em conflito
durante a Revolução Federalista. Como os maragatos eram associados à cor
vermelha e os pica-paus à cor branca, o periódico era impresso em um papel de tom rosado, como “prova” de uma posição de “imparcialidade”. Essa
também é a razão do Correio do Povo ter ficado conhecido como “O Róseo”.
A articulação do Correio do Povo com as elites agrárias – era o jornal lido
pelos estancieiros – seria interpretada posteriormente pelo jornalista João
Antônio Mesplé como uma prova do interesse exclusivo do periódico pelas
questões pertinentes às “classes produtoras”, o que muitas vezes o teria impedido de descer ao “debate político”.
A política rio-grandense do momento era dominada pelo Partido Republicano
Rio-Grandense (PRR), fundado por Júlio de Castilhos, e tinha sua oposição
no Partido Federalista Brasileiro, que se integraria mais tarde na Aliança
Libertadora, origem do Partido Libertador (PL). Em seus primeiros tempos,
ainda que mostrasse ligeiras tendências oposicionistas, o Correio do Povo na
maior parte das vezes manteve-se neutro em relação ao situacionismo gaúcho. Eventualmente teceu críticas ao governo estadual, todas, no entanto, de
caráter moderado (Leal & Dillenburg).
Em 1898, por exemplo, o jornal viu a saída de Júlio de Castilhos da presidência do estado como uma decorrência da “ação dos impulsos partidários”. O
presidente estadual se teria deixado “arrastar pelas instigações do jacobinismo destruidor e anarquista”, mesmo sendo um homem “conservador por
excelência, e um espírito eminentemente organizador”.
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Houve dificuldades de ordem material, que teriam afligido o jornal nos últimos anos de vida de seu fundador, que morreu em 1913. A propriedade
passou à viúva Dolores Alcaraz Caldas, que teve o auxílio de seu irmão,
Joaquim Alcaraz, a partir de então diretor da empresa, para superar a
crise financeira. Alcaraz e sua irmã mantiveram-se acima das lutas partidárias, conservando a linha política anterior. Segundo João Antônio Mesplé,
Alcaraz e Dolores “nunca eram governistas; às vezes eram oposicionistas”.
No mesmo ano a direção passou a João Obino, e foi também fundada a
Sociedade Beneficente Caldas Júnior, em uma época em que não havia ainda seguridade social aos empregados (Leal & Dillenburg).
Em 1915 surgiu o Almanaque do Correio do Povo, anual, distribuído gratuitamente aos assinantes, aproveitando os recursos de uma rotativa Marinoni,
adquirida na Europa, e que possibilitava a impressão de 48 páginas,
em cores.

Durante a persistente e virulenta epidemia de gripe que atingiu muitos
países, em 1918, conhecida como influenza espanhola – que chegou ao
Rio Grande do Sul via porto de Rio Grande, trazida por marinheiros
cariocas infectados – o Correio começou a circular com grandes espaços em branco, devido à censura, como forma de “evitar o pânico”.
Anos 1920 - No decorrer das décadas, foi se consolidando como referência para o jornalismo gaúcho e nacional. Em 1921, firmou parceria com a
agência de notícias estadunidense Associated Press. Então, já contava com
a Havas, além de parcerias com jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Desde o dia 19 de abril de 1921, o veículo estampava, na capa, sempre notícias internacionais. Tal configuração permaneceu por mais de seis décadas
(Galvani, 1994).
De 1924 a 1927 o jornal foi dirigido por José Alexandre Alcaraz, irmão mais
moço de Dolores, passando a seguir a Fernando Caldas, filho do primeiro casamento de Caldas Júnior, que assumiu a direção do jornal a convite
de Dolores. Ligado formalmente à Aliança Libertadora, Fernando Caldas
desviou o Correio do Povo para a oposição sistemática à presidência esta-
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dual de Antônio Augusto Borges de Medeiros, então chefe do PRR (Leal &
Dillenburg).
Entretanto, ao se aproximar o final de seu mandato, Borges de Medeiros,
impedido de se recandidatar pelo Convênio de Pedras Altas (1923), lançou
pelo PRR a candidatura de Getúlio Vargas. A subida de Vargas à presidência
do estado, em 1928, iniciou um processo de aproximação entre o PRR e o
Partido Libertador.
O Correio do Povo considerou a posse de Vargas: “uma radiante ascensão.
Os do partido que elegeram o novo presidente se regozijam ao ver subir
na escada do palácio um representante da nova geração, como símbolo de
um estado renovado e não arcaico. E os do partido contrário, os que contribuíram para o golpe nos velhos costumes da continuidade administrativa,
também se sentiram satisfeitos” (Leal & Dillenburg).
O apoio unânime à posse de Vargas acabou por aglutinar as oposições
gaúchas em torno de seu nome para a presidência da República, como candidato da Aliança Liberal. O Correio do Povo encampou as teses aliancistas
e tornou-se a ponta de lança do movimento no âmbito da imprensa do sul
do país.
Por essa ocasião, iniciou-se uma contenda entre Dolores e Fernando Caldas.
Ele foi a público, por meio do Jornal do Brasil, para explicar os motivos pelos
quais se desligara do Correio do Povo, e também para contestar a matéria
publicada nessa folha em 24 de agosto de 1929, na qual era acusado de ter
“leviana, precipitada e intempestivamente abandonado a direção do jornal”
(Leal & Dillenburg).
Segundo suas declarações, Fernando Caldas fora procurado pelo general
Firmino Paim Filho, que lhe teria participado que havia recebido a visita de
Joaquim Alcaraz, irmão e procurador de Dolores Caldas. Ele teria proposto ao general a compra do Correio, advertindo-o de que um grupo político
paulista estava interessado em adquirir o jornal para defender a candidatura Júlio Prestes. Segundo Fernando Caldas, isto resultaria na mudança da
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linha política do Correio, “francamente e desinteressadamente” favorável à
candidatura Getúlio Vargas.
Para evitar a venda, o general Paim Filho teria procurado alguns amigos e
correligionários com objetivo de assumir o jornal. A nova sociedade, da qual
fariam parte Maurício Cardoso, José Rizaldone, Odon Cavalcanti e Elisário
Paim Neto, seria também integrada por Fernando Caldas, a quem caberia a
direção do periódico, “para conservá-lo dentro da mesma orientação”. Paim
Filho teria igualmente prometido a Caldas, como diretor, plenos poderes
tanto na orientação do jornal quanto nos aspectos administrativos.
Fernando Caldas, entretanto, recusara a proposta, argumentando não concordar com a natureza da transação, que classificou de “chantagem”. A seu
ver, o general Paim estaria sendo praticamente obrigado a comprar o jornal para que mantivesse seu apoio à candidatura Vargas. Fernando Caldas
achava que não poderia contribuir para desviar o jornal da orientação que
lhe imprimira seu pai, uma linha independente sem ligações ou compromissos de qualquer natureza. Além disso, considerava ilusória a autonomia
que lhe era oferecida como diretor, pois, se naquele momento concordava
com a candidatura Vargas, não poderia garantir seu apoio no futuro. Caldas
concluía afirmando que “só uma relativa prosperidade econômica poderia
assegurar essa independência absoluta, e os jornais políticos não desfrutam essa situação”. A partir daí, ele formalizara seu pedido de demissão
(Leal & Dillenburg).
O Correio acabou não sendo vendido e continuou encampando os princípios
aliancistas, apoiando, por fim, o movimento de outubro de 1930. Nesse sentido, o jornal publicou uma matéria comparando o governo de Washington
Luís ao “enxovalho de quatro anos de inépcia, de mentira e de maldade”.
Declarou a seguir que “pela sua posição de estado diretamente interessado
na campanha presidencial, o Rio Grande tomara sobre si o ônus da luta, as
responsabilidades maiores”.
Comprometido perante a opinião nacional, engajara-se ao lado dos irmãos
do centro e do norte, de todo o Brasil que lhe trouxeram as energias de
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seu devotamento e a confiança de sua solidariedade. Se recuasse, o Rio
Grande do Sul ia se tornar indigno da esperança de milhões de brasileiros.
Retrocedendo depois de avançar e após tantos sacrifícios, equivaleria “a um
desnobre e triste insulamento, incompatível com a tradição de uma estirpe
cujo condotierismo era a melhor reserva de fé para quantos nos seguiram
no encontro das urnas e nos seguiram nos acampamentos reivindicadores”
(Leal & Dillenburg).
Acrescentava o jornal que, “entretanto, menos por isso que pela mais glorificadora forma de egoísmo, através do desejo de emancipar o Brasil
desta inglória era de escravidão cívica, para repô-lo no luminoso plano dos
seus destinos, o Rio Grande do Sul empreende agora a grande marcha:
Rio Grande, de pé pelo Brasil! Não poderás falhar ao teu destino heróico”
(Leal & Dillenburg).
O Correio, por meio de seu jornalista André Carrazoni, apoiou os primeiros
passos do Governo Provisório. Pouco a pouco, porém, o jornal passou para
a oposição, encampando as teses de reconstitucionalização do país e mostrando-se hostil ao interventor José Antônio Flores da Cunha, devido à sua
atitude dúbia em relação aos compromissos assumidos com os constitucionalistas de São Paulo.
Mesmo que se vendesse como jornal neutro e não declarasse, explicitamente, posições favoráveis a determinados partidos, demonstrava no discurso
noticioso e nos detalhes, as preferências do Correio. Em relação à cobertura
da Revolução de 1930, por exemplo, Bellomo (1995) constatou que o jornal
apenas transcrevia os editoriais dos veículos oposicionistas. Raramente publicava algo que pudesse soar favorável ao governo. Assim, buscava “manter
a ficção de jornal neutro” (Bellomo, 1995, p. 82). Quando o movimento iniciou, tomou posição favorável.
A partir de 1932, o Correio passou a sofrer violento boicote publicitário por
ordem do interventor, tendo tido sua venda proibida nos trens e nas estações
das estradas de ferro. Entretanto, as relações entre o jornal e a situação federal começaram a se atenuar. O próprio Vargas havia sido leitor do Correio
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do Povo no Rio Grande do Sul e era amigo de Francisco de Paula Jó, diretor da sucursal carioca, que obtinha do presidente reportagens inéditas. O
jornal mostrou-se contrário à Aliança Nacional Libertadora, realizando, entretanto, ampla cobertura de sua atuação. Foi igualmente avesso à Revolta
Comunista de 1935 (Leal & Dillenburg).
Em 18 de dezembro de 1935, a direção do jornal passou a Breno Caldas,
filho de Caldas Júnior e de Dolores. Breno Caldas manteve o Correio do
Povo na linha iniciada por seu pai, com uma posição oficial de neutralidade
em relação à situação mesmo após o golpe de 10 de novembro de 1937, que
inaugurou o Estado Novo. Entretanto, em 1943, Breno Caldas entrevistou o
general Eurico Gaspar Dutra, encampando sua tese da necessidade de liberalização do regime.
Embora se tivesse mantido equidistante da União Democrática Nacional
(UDN) e do Partido Social Democrático (PSD) por ocasião das eleições presidenciais de 1945, que inauguraram a reconstitucionalização do regime,
o Correio do Povo pendeu mais para o lado do general Dutra, candidato pessedista. Durante o governo Dutra, manteve-se favorável à situação e apoiou
a cassação do Partido Comunista Brasileiro, em 1947 (Leal & Dillenburg).
Anos 1950 - O jornal estabeleceu liderança das tiragens nas décadas de
1950 e 1960, durante a administração de Breno Caldas. Lido por políticos,
pessoas notórias que tinham o poder de interferir nos processos decisórios
da época, os correspondentes do periódico, no interior do Rio Grande do Sul
e de algumas cidades de Santa Catarina, tinham consciência da questão e
utilizavam suas páginas para reivindicar melhorias e promover o progresso
do município que representavam.
Como estavam muito inseridos na sociedade local, os correspondentes incluíam notas sociais, abaixo da manchete, que combinavam, sobretudo, os
valores-notícia ou critérios de noticiabilidade15 de notoriedade, morte e o
15.  Noticiabilidade é o conjunto de elementos por meio dos quais o órgão informativo controla e gere a
quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre os quais há que selecionar as notícias, da qual fazem
parte os valores-notícia (news values) – (Wolf, 1999, p.195).
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inóspito – o que se encontrava, também, no mesmo período, nas páginas
internas dos jornais interioranos (Schaedler & Dornelles, 2017).
Por ocasião da articulação da candidatura Vargas à presidência da República
nas eleições de 1950, o Correio do Povo deu seu apoio a Getúlio, embora
olhasse com desconfiança algumas das teses de seu programa, caracterizado por um “extremado nacionalismo” e por restrições à entrada do capital
estrangeiro no Brasil. O jornal não tomou, entretanto, nenhuma atitude contrária ao monopólio estatal do petróleo e à criação da Petrobras, que foi,
aliás, amplamente noticiada (Leal & Dillenburg).
Em novembro de 1955, o Correio do Povo apoiou o movimento liderado pelo general Henrique Lott com o objetivo de assegurar a posse de
Juscelino Kubitschek na presidência da República. A posse foi vista pelo
jornal como um “retorno aos quadros institucionais vigentes”. Embora
considerasse Juscelino “um pouco trêfego”, não fez oposição a seu governo
(Leal & Dillenburg).

No momento em que se desencadearam os debates em torno da sucessão presidencial, o Correio omitiu-se, não se manifestando favorável
a nenhuma das candidaturas apresentadas em 1960. Contudo, após
a renúncia, em 1961, do presidente eleito Jânio Quadros, o jornal não
aprovou a posse do vice-presidente João Goulart. A tomada da Rádio
Guaíba – de propriedade de Breno Caldas – pelo governador do estado Leonel Brizola, nessa ocasião, aumentou a indisposição do Correio
contra os governos estadual e federal.
Ainda na década de 1960, conta-se que Assis Chateaubriand teria chegado à
noite em Porto Alegre, indo diretamente do aeroporto à redação do Correio, à
procura de Breno Caldas, com o objetivo de comprar o jornal. Sem se perturbar, depois de olhar o relógio e constatar que marcava quase 23 horas,
Caldas não teve dúvidas em dizer que, àquela hora, seria um tanto difícil
comprar o jornal. Mas, talvez, conseguisse ainda um exemplar na banca da
praça da Alfândega (Leal & Dillenburg).
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Combatendo sistematicamente a política de Goulart, o Correio contribuiu
para a eclosão do movimento militar de 1964. Segundo Breno Caldas, “a
Revolução de 64 foi para nós bem-vinda, desejada e saudada como um acontecimento que merecia o nosso aplauso”. Leonel Brizola declarou por sua
vez estar o jornal “atrelado aos interesses do capital monopolista”.
Embora favorável ao movimento de 1964 e conformado com o regime de
censura imposto a partir de então, o Correio, no dia 20 de setembro de 1972,
durante o governo Emílio Médici, teve uma edição proibida por conter matéria relativa à liberdade de imprensa.
Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em 13 de janeiro de 1979, Breno
Caldas declarou que movimentos como o de 1964, “depois de um certo
tempo, se esgotam... Talvez o de 64 tenha se prolongado demais e está aí o
esgotamento que ele já manifestou de um tempo para cá” (Leal & Dillenburg).
Em outubro de 1978, Breno Caldas resolveu, ainda que a contragosto, dotar
a empresa com um canal de televisão, como suporte aos demais veículos,
representados pelo Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã, Rádio
Guaíba AM/FM. O investimento para a TV Guaíba, canal 2, exigiu investimento de 8 milhões de dólares, logo triplicados devido à maxidesvalorização
do cruzeiro em fevereiro de 1979. Não tardou que a empresa acumulasse um
prejuízo de quatro milhões de cruzeiros, uma soma considerável para a época (Leal & Dillenburg).
Houve atraso de salários e cobrança dos credores e o jornal acabou deixando
de circular em 1984, por falta de papel. Só retornou depois que foi comprado
pelo empresário (plantador de soja) Renato Bastos Ribeiro, dois anos depois,
em 1986. A nova direção prometia, contudo, continuar com a mesma ética
“e a prestação de um serviço jornalístico que estaria acima dos interesses
pessoais ou partidários”.
A aquisição do Correio, segundo Carlos Bastos Ribeiro, diretor administrativo e irmão de Renato Ribeiro, deveu‑se a critérios de diversificação dos
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negócios da família. O grupo mantinha ainda uma corretora de títulos mobiliários e interesse no ramo imobiliário.
O jornal foi totalmente informatizado, passou a funcionar com pequeno grupo de funcionários e voltou a circular em todo o estado, com grande tiragem,
sendo impresso simultaneamente em Porto Alegre, Carazinho e Caçapava
do Sul. A TV Guaíba também voltou a funcionar, mas o mesmo não aconteceu
nem com a Folha da Tarde nem com a Folha da Manhã (Leal & Dillenburg).
Anos 2000 - O Correio do Povo acabou sendo vendido para o líder da Igreja
Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, em 2007, e passou a fazer parte
da Central Record de Comunicação.
Nos mais de 100 anos de existência, passaram por sua redação nomes como
Nestor Ericksen, Otelo Rosa, Luís Vergara, Manuelito de Ornelas, Carlos
Rizini, Mem de Sá, Rafael Callage, Gaston Hasslocher Mazeron, Francisco
de Paula Job, João Bergmann, Sadi Rafael Saadi, na crônica policial, e
Daniel Job, o grande incentivador da reportagem geral. E ainda Arquimedes
Fortini, Alcides Maia, Edgar Luís Schneider, Roque Callage, Francisco de
Leonardo Truda, Luís Cândido de Lacerda, Renato Costa, Dario Brossard,
Miranda Neto, Heitor Pires e Aldo Obino.
Entre os diretores destacam-se Emílio Kaemp, Dionélio Machado, Arlindo
Pasqualini, Alcides Gonzaga, Paulo de Gouveia, Rivadávia de Sousa e, na
última fase, Antônio Carlos Ribeiro e Adall Borges Fortes da Silva, entre
outros (Leal & Dillenburg).
O jornal é definido em seu discurso oficial em seu site institucional como:
um dos maiores e mais antigos veículos de imprensa brasileiros. Considerado o marco inicial da imprensa moderna no Brasil, acompanhou
de perto a História do Rio Grande do Sul, do País e do Mundo desde 1º
de outubro de 1895. É um verdadeiro quality paper: um jornal diário
que proporciona aos seus leitores a seriedade e a credibilidade que
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procuram. Consolidado como referência em informação, o jornal segue sua trajetória como fonte perene de pesquisa e documentação, seja
em sua edição impressa ou em plataformas digitais (O Fluminense, nd).

A tradição é vista como um capital simbólico do jornal pela empresa: “a
marca é muito forte no Rio Grande do Sul e reconhecida por gerações de
assinantes/leitores”, disse a editoria multimídia Fernanda Pugliero, em entrevista em 17 de maio de 2018.
Com periodicidade diária, o jornal possui um site de notícias e um acervo
on-line com suas edições a partir de 9 de junho de 1997, inicialmente disponível para todos que visitavam o site e depois apenas para assinantes. O
site passou a ser atualizado em tempo real em outubro de 2009. A média de
visitantes únicos por mês é de 1,8 milhão. Por dia, fica em torno de 200 mil,
mas depende muito do noticiário e do dia (Pugliero, 2018).
Sobre as estratégias mercadológicas e jornalísticas que o Correio do Povo
está empregando para garantir sua sobrevivência, Fernanda Pugliero informou que iniciaram, no início de 2018, um movimento de convergência
multimídia dentro da redação, no qual estão trabalhando para que a produção jornalística seja pensada, desde o momento da sugestão de pauta, de
forma crossmedia ou transmedia16. Esse processo envolve toda a redação.
“Apostamos também nas redes sociais, com especial atenção para o
Instagram e o Instagram Stories. Nossa produção audiovisual aumentou
muito nos últimos 4 meses (desde fevereiro de 2018) e a intenção é continuar
produzindo com elevada qualidade e atrair cada vez mais público”, disse.
Também lançaram um aplicativo responsivo em maio de 2018 e, em breve,
será lançado um novo site. “Estudamos a possibilidade de ‘fechar’ o site com
paywall nos próximos anos.”

16.  Crossmedia é a distribuição de serviços, produtos e experiências por meio das diversas mídias e
plataformas de comunicação existentes no mundo digital e off-line. Já transmedia, na prática, são as
diferentes mídias (os meios) que transmitem diferentes conteúdos (as mensagens) para o público (o
receptor), mas de forma que os diferentes meios se complementem.
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Com relação ao relacionamento do periódico com seus públicos, a editora
informou que não há uma interação, no sentido de uma equipe destinada a
dialogar com o público, mas recebem sugestões de pauta, críticas ou sugestões pelas redes sociais e pelo Whatsapp, por exemplo. “O público também
pode comentar nas matérias e ainda há pessoas que comparecem à redação
para uma visita, por se tratar de um jornal centenário e despertar a curiosidade dos mais diversos públicos”, disse. A tiragem média do Correio do Povo
são 100 mil cópias/dia.
As redações funcionam de forma integrada, inclusive fisicamente, destacou a editora. Com relação ao tratamento da notícia do jornal impresso e
do on-line, ela explicou que na versão on-line, as matérias de breaking news
precisam ser mais curtas, pois precisam entrar no ar com agilidade, mas
são publicadas reportagens do impresso e também matérias menores, sem
distinção de tratamento.
Todos os jornalistas produzem para impresso e on-line. A integração prevê que todos produzam material jornalístico (seja ele texto, vídeo, foto ou
áudio) e a distribuição é feita pelas plataformas on (on-line) e off (impresso) do Correio do Povo. Para notícias de breaking news, entretanto, muitas
vezes algum redator da equipe do on-line checa a informação em separado
para colocá-la logo no ar e depois o repórter assume o trabalho de apuração
da notícia.
O jornal se dedica com especial atenção à cobertura do que acontece no
Estado e faz a cobertura nacional a partir do ponto de vista gaúcho. O diretor de redação (em 2019), Telmo Flor, que trabalha no Correio desde 1986,
disse em entrevista ao Knight Center for Journalism in the Americas, que “é
um jornal tradicionalíssimo, principalmente no interior do Estado, com uma
profunda ligação com os leitores. A fidelidade aqui é enorme. Os gaúchos
gostam de honrar seus traços culturais, e acho que o Correio faz um pouco
parte disso” (Assis, 2019).
A tradição do Correio é lembrada diariamente por meio de uma seção que
resgata o que saiu no jornal de 100 anos atrás. O periódico tem sua receita
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“cada vez mais vinculada diretamente ao leitor”, disse Flor, com assinaturas
e vendas avulsas igualando a publicidade como fonte de divisas para a publicação (Assis, 2019):
Cada vez mais temos consciência de que o que podemos oferecer de diferencial no mercado é credibilidade, e que não é uma credibilidade conquistada
ontem ou anteontem com alguma matéria. É uma credibilidade de 124 anos
e que sim, parece meio anacrônico, mas nós gostamos disso. Sabemos que
as pessoas pagam o jornal por gosto, afinal o sujeito tem por aí milhões de
linhas de informação todos os dias, de graça, pela internet. Por que ele paga
aqui? Porque ele acredita no jornal, porque nós oferecemos um jornalismo
de qualidade. Tentamos todo dia honestamente fazer isso, e o leitor percebe.
Então nós passamos para o leitor essa ideia de que estamos a serviço dele e
tentando sempre fazer o melhor (Assis, 2019).
O Correio está presente não só em Porto Alegre, mas em outras nove cidades do interior do Rio Grande do Sul. O jornal tem correspondentes
em Uruguaiana, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Santa Rosa,
Frederico Westphalen, Novo Hamburgo, Canoas e Santa Maria, “que representam o nosso vínculo com as comunidades do interior também”, disse
Flor (Assis, 2019).
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Imagem 8 – Reprodução de parte da capa da 1ª edição. Fonte – Arquivo de Jornais/CP.
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Imagem 9 – Capa da edição de 6 de agosto de 2018. Fonte – https://www.correiodopovo.
com.br/
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1.5 A Tarde
Foi criado pelo jornalista, político e empreendedor Ernesto Simões Filho,
em 15 de outubro de 1912, e se tornou marco do “jornalismo moderno” na
Bahia. É o carro-chefe do Grupo A Tarde, composto também pelo jornal
Massa!, A Tarde FM e Agência A Tarde e A Tarde Serviços Gráficos.
Ernesto Simões Filho era descendente de grandes senhores de terra, nasceu na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, em 1886, e mudou-se
para Salvador aos 14 anos, onde produziu seu primeiro jornal: O Carrasco.
Quatro anos depois, foi a vez da revista O Papão (Boaventura, 2012;
Spannenberg, 2012).
Em 1907, formou-se em Direito e, no ano seguinte, aderiu ao grupo político
liderado por José Joaquim Seabra, cujas posições defendeu a partir do jornal Gazeta do Povo, no qual trabalhou como redator. A experiência nesses
periódicos o preparou para a criação do jornal que sonhava.
A Tarde surgiu em uma tensa atmosfera política, gerada pela prática da
“política das salvações”17. A cidade de Salvador havia sido bombardeada
(10/1/1912) e Seabra, então ministro da Viação na presidência Hermes da
Fonseca, fora guindado à chefia do Executivo baiano (Sampaio, 2001).
Com o alinhamento político com Seabra, Simões Filho chegou a dirigir os
Correios da Bahia e compôs a bancada seabrista, na Assembleia Estadual.
Mas Simões Filho acabou se afastando de Seabra à medida que as facções
oposicionistas locais rearticulavam-se sob o comando de Pinheiro Machado,
cujos interesses políticos haviam sido seriamente atingidos pela “política
das salvações” (Sampaio, 2001).
Em 15 de outubro, Simões Filho concretizou de modo definitivo sua paixão
com A Tarde, que montou com as ações que herdara do avô e ao qual se dedicou de modo intenso até sua morte, em 1957 (Spannenberg, 2012).
17.  Nome dado à participação de militares nas intervenções federais nos estados concentradas nas
sucessões governamentais ocorridas entre 1911 e 1912, com o objetivo de renovar a política brasileira
dominada por setores oligárquicos (Atlas Histórico do Brasil/ FGV/CPDOC).
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O rompimento com Seabra, que assumiu o governo do estado em 29 de março de 1912, ocorreu no final desse mesmo ano, quando Simões Filho publicou
críticas ao secretário-geral do governador, Arlindo Fragoso. Especulou-se
que o diretor de A Tarde desejava o cargo para o qual não fora convidado.
O secretário decidiu processá-lo e o governador apoiou o assessor contra o
antigo aliado. Rompidos os vínculos políticos, o periódico começou um longo
percurso de oposição ao governo (Spannenberg, 2012).
Em janeiro de 1913, quando se efetivou o rompimento político entre Seabra
e Luís Viana, representante do “pinheirismo” na Bahia, Simões Filho formalizou seu desligamento do grupo seabrista. Seis anos mais tarde, fez parte
integrante das Oposições Coligadas, que promoveram a “revolução sertaneja”, para pôr fim ao domínio de Seabra (Sampaio, 2001).
Inicialmente, A Tarde foi impresso em uma Marinoni, alugada à Casa Reis
& Cia, uma das melhores tipografias da cidade. Instalada na rua Manoel
Vitorino, nº. 23, mudou-se logo em seguida para a Rua Corpo Santo, nº. 78,
na Cidade Baixa. Esse prédio abrigou uma rotativa Alber com capacidade
para rodar um jornal de 16 páginas. Em 1930, mudou-se para a Praça Castro
Alves, onde permaneceu até os anos 1970 (Boaventura, 2012).
A linha de atuação do jornal foi definida no editorial do primeiro número,
assinado por Simões Filho (como citado em Ribeiro, 2012, p.24): “Então,
combateremos o que se nos afigurava condenável no partidarismo adverso ao nosso, sem um instante sequer lançarmos mão de outros processos
que não fossem os da mais absoluta probidade profissional”. O ideário continuou: “A luta pelos mais nobres deveres da civilização não pode deixar de
ser a nossa preocupação assídua e constante, sem embargo da feição principal d’A TARDE ser a de um jornal de informações” (como citado em Ribeiro,
2012, p.24).
Vespertino informativo, pretendia ser “imparcial, mas não indiferente; neutro, mas não se esquivaria das controvérsias partidárias”. Seria “mais sereno
do que violento” mas, “se atacado, repeliria a ofensa à altura”. Principalmente
em suas primeira e terceira fases (1912-1924 e 1930-1937), assumiu postura

Hérica Lene

71

combativa em relação aos governos estabelecidos. Firmando essa diretriz
estava a figura de Simões Filho, que enquanto viveu foi a força propulsora do
jornal. Na maioria das vezes, a posição do periódico em face dos problemas
locais e nacionais confundia-se com a do seu fundador, diretor e proprietário (Sampaio, 2001).
No que diz respeito à composição do jornal, A Tarde rompeu os padrões
tradicionais do jornalismo, introduzindo, na Bahia, a imprensa moderna,
segundo o modelo de A Noite, de Irineu Marinho, fundado em 1911, no Rio de
Janeiro. A titulação destacada, a inserção do artigo de fundo fora da coluna
de abertura, o abundante noticiário ilustrado foram algumas das inovações
que trouxe para a imprensa baiana (Sampaio, 2001; Spannenberg, 2012).
As inovações já foram percebidas na edição de lançamento, que trouxe,
na primeira das quatro páginas, títulos com letras grossas e subtítulos
explicativos. A 4ª página era toda preenchida por anúncios, que também
apareciam entre as notícias na 2ª e 3ª, porém cercados por grossas linhas
pretas, diferenciando-os dos textos editoriais. Essas mudanças gráficas
eram inovadoras, especialmente na diferenciação entre textos jornalísticos e publicitários, pois a mistura de ambos marcava os jornais do período
(Spannenberg, 2012).
Introduziu a venda do espaço para publicação de informações de interesse privado, chamando tais anúncios de “populares”, precursores dos
atuais classificados. A proposta chocou os demais órgãos de imprensa,
acostumados de longa data à cessão gratuita do espaço a seus anunciantes
(Boaventura, 2012; Spannenberg, 2012).
O então diretor do jornal Manhã, Antônio Marques dos Reis, durante uma
discussão, chamou Simões Filho de “jornalista de balcão” por cobrar pela
publicação de informações. Desprezando as ideias de modernização, o proprietário de A Tarde recorreu ao tradicionalismo para resolver a questão.
Como relatou Jorge Calmon (biógrafo de Simões Filho), em seu depoimento à polícia Simões explicou: “Poderia tê-lo alvejado em lugar mortal. Mas
como ele tentava fugir depois de proferir a ofensa, atirei-lhe nas nádegas
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para que ficasse gravado, como um estigma, na região glútea, o sinete do
covarde”. O episódio ilustra a tensão vivida entre modernidade e conservadorismo na Bahia das primeiras décadas do século XX (Spannenberg, 2012).
Simões Filho cercou-se de eficientes colaboradores e de profissionais conceituados, tais como Henrique Câncio, recrutado do Diário da Bahia, e Carlos
Chiaccio, que durante 18 anos (1928-1946) assinou uma seção de crítica literária, “Homens e obras”, de grande repercussão no meio literário e artístico
baiano. A Tarde constituiu-se em um instrumento de incentivo à produção
intelectual na Bahia (Sampaio, 2001; Boaventura, 2012).
Outra inovação localizava-se na seção “Sport”, cujo texto de abertura trazia a assinatura de Hellenus, pseudônimo de Helena Simões, mulher de
Ernesto, uma exceção na Bahia da época, onde os jornais dedicados às mulheres eram geralmente escritos por homens, com histórias morais, receitas
e folhetins (Spannenberg, 2012).
No ano seguinte ao da fundação do jornal, Simões Filho importou da
Alemanha uma Koening-Bauer com capacidade para imprimir 10 mil exemplares, além de providenciar uma equipe de técnicos alemães para manter
a nova sala de impressão com um sistema de reprodução litográfica. Pela
primeira vez, A Tarde circulou com seis páginas (Boaventura, 2012).
Às vésperas da Primeira Guerra (1914-1918), contratou os serviços telegráficos do estrangeiro e pôde, dessa maneira, informar o noticiário da
conflagração europeia, saindo na frente na imprensa local.
República Velha
No plano político, a atuação de A Tarde na República Velha pode ser dividida em duas fases. A primeira, de 1912 a 1924, correspondeu ao período de
dominação política de J. J. Seabra na Bahia. A Tarde foi, nesse período, o
principal órgão de expressão das forças oposicionistas. Ao longo dos seis
anos seguintes e que antecederam a Revolução de 1930, foi porta-voz da
elite no poder. Em contraste com essa segunda fase, desenvolveu, na primei-

Hérica Lene

73

ra, uma série de campanhas de opinião, própria do jornalismo afirmativo
(Sampaio, 2001).
A primeira dessas campanhas, que culminou em setembro de 1914, girou
em torno do desvio de parte vultosa de empréstimo externo (1,5 milhão de
libras esterlinas) contraído pela municipalidade de Salvador. O intendente
(cargo correspondente ao atual prefeito) Júlio V. Brandão e a firma Guinle &
Cia., acusados de mau uso de verbas públicas, foram arrolados em processo
judiciário. Ainda em 1914, o Supremo Tribunal Federal determinou o sequestro de 3.700 contos de Guinle & Cia. e o intendente foi afastado, durante
certo tempo, de qualquer função público-administrativa no país (Sampaio,
2001).
Outra campanha foi contra a administração de outro intendente, Pacheco
Mendes. As críticas severas que A Tarde formulava contra os desmandos
da administração municipal foram acompanhadas, a partir de junho de
1916, por quadras satíricas, que contribuíram para acelerar o desgaste político do gestor, ao tempo em que faziam crescer o prestígio do jornal junto
à opinião pública. A campanha terminou com a deposição do intendente
(Sampaio, 2001).
A última grande campanha movida por A Tarde nessa primeira fase foi em
torno da sucessão governamental de 1919-1920, e visava impedir o retorno
de J. J. Seabra ao governo do estado. Liderada por Ruy Barbosa, Simões
Filho, Otávio Mangabeira e Pedro Lago, ela também contou com a participação ativa da Associação Comercial da Bahia, o mais eficiente instrumento
de pressão das chamadas “classes conservadoras” na Primeira República
(Sampaio, 2001).
Eventualmente unidas por aquele objetivo comum, as facções oposicionistas
manipularam a seu favor os movimentos grevistas de junho e setembro de
1919, bem como as acirradas disputas, então travadas entre os “coronéis” do
interior. Fomentando a agitação social, a oposição procurava forçar a intervenção federal, que poderia impedir o reconhecimento de Seabra, já eleito,
e dar lugar a novas eleições.
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Quando as manifestações operárias ameaçaram ultrapassar o limite desejado pela elite em oposição, A Tarde assumiu atitude conciliatória e Simões
Filho foi feito mediador entre operários e patrões. O acordo não foi cumprido pelos empresários e o movimento grevista ressurgiu mais forte em
setembro de 1919, quando os operários rejeitaram a intermediação de quaisquer indivíduos estranhos à sua classe.
Em contraste, A Tarde estimulou até a decretação da intervenção federal
(20/2/1920), as lutas entre os “coronéis”, incitando-os a avançar em direção
a Salvador. A agitação interiorana foi rotulada de “revolução sertaneja”, destinada a “libertar a capital do jugo dos opressores”. A intervenção federal,
contudo, não favoreceu a oposição. Seabra rejeitou a proposta do presidente
Epitácio Pessoa para renunciar em benefício de um candidato de conciliação
e governou a Bahia pela segunda vez (1920-1924).
A ascensão de Francisco Marques de Góis Calmon ao governo do estado
(1924-1928) marcou o início da segunda fase de A Tarde na República Velha.
Simões Filho foi eleito deputado federal em abril de 1924; o jornal abandonou a trincheira oposicionista e passou a servir de suporte à elite no poder.
Radicado no Rio, Simões Filho não perdeu contato com o jornal, mas não o
dirigia pessoalmente. Indicou o jornalista Ranulfo de Oliveira para o posto
de redator-chefe.
Revelando o comprometimento político do seu fundador, A Tarde foi contra
a Revolução de 1930. Líder da bancada baiana na Câmara Federal, Simões
Filho foi o articulador da candidatura Vital Soares, governador da Bahia, à
vice-presidência da República na chapa Júlio Prestes. A vitória eleitoral da
chapa apoiada pelo Catete reforçou a postura legalista de A Tarde que, até o
último momento, apoiou o governo Washington Luís.
O jornal incentivou o entusiasmo dos “batalhões patrióticos” que se movimentavam em defesa do governo estabelecido, mas, em 25 de outubro,
quando a revolução surgiu vitoriosa, passou a vibrar com as manifestações
“memoráveis” da população, que, percorrendo as ruas de Salvador, aclamava os chefes revolucionários (Sampaio, 2001).
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Durante as duas primeiras interventorias na Bahia – de Leopoldo Amaral
(1/11/1930 a 18/2/1931) e Artur Neiva (18/2 a 15/7/1931) – A Tarde teve atuação
anódina. Com a instalação, na Bahia, da Comissão Central de Sindicância,
órgão da justiça revolucionária, o jornal e seu proprietário, bem como
muitos outros membros da elite política deposta, foram arrolados em
processo judiciário.
Simões Filho partiu em exílio para a Europa, voltando ao Brasil em fevereiro
de 1932. Os órgãos da justiça revolucionária desintegraram-se em dezembro
desse mesmo ano, sem que a maior parte dos processos chegasse a termo.
Em novembro de 1932, Simões Filho sofreu novo exílio, desta vez compulsório – motivado pela atuação implacável de A Tarde em relação ao governo do
tenente Juraci Magalhães – para só regressar um ano depois, em dezembro
de 1933 (Sampaio, 2001).
A Tarde promoveu sua mais ferrenha campanha política contra o primeiro
governo Juraci Magalhães (19/9/1931 a 10/11/1937). A maior parte da elite
política baiana recebeu a nomeação do jovem tenente como uma afronta.
Apresentaram razão tríplice: Juraci era cearense, militar, sem qualquer
vínculo com a Bahia, e muito jovem (26 anos), sem qualquer experiência
administrativa. Contra o seu governo opuseram-se as facções políticas
comandadas por Otávio Mangabeira, J. J. Seabra, Simões Filho, Miguel
Calmon e Pedro Lago. Com exceção do segundo, todos sofreram o exílio,
após a vitória da revolução.
Em consequência, as facções oposicionistas encontravam-se dispersas e
desarticuladas. Foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo que atuou
como fator aglutinador daquelas facções. E, em São Paulo, a oposição local defendeu um interventor “civil e baiano” para o governo do Estado
(Sampaio, 2001).
A partir de 11 de julho de 1932, A Tarde passou a dar cobertura ao movimento paulista, que, prometendo a restauração do regime legal, a realização de
eleições e o atendimento aos princípios da autonomia federativa, traduzia os
anseios dos membros da elite política no ostracismo.
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A forte repressão policial que sufocou o levante dos estudantes da Faculdade
de Medicina da Bahia, em 22 de agosto daquele ano, forneceu, em nível local,
elemento decisivo na arregimentação das forças oposicionistas. E a prisão
de 514 estudantes e sete professores mobilizou a elite intelectual e setores
intermediários da sociedade contra a interventoria de Juraci Magalhães.
Impotente para conter a crescente oposição ao seu governo, ele recorreu
à violência policial, proibiu a circulação de jornais e consentiu no espancamento de jornalistas (Sampaio, 2001).
A identificação da causa dos baianos com a dos paulistas deu origem, em 5
de janeiro de 1933, à Liga de Ação Social e Política, cuja sigla, LASP, era frequentemente traduzida por Liga dos Amigos de São Paulo. A volta de Simões
Filho do segundo exílio reanimou o partido oposicionista e reabasteceu as
baterias de A Tarde, voltadas contra a administração militar.
Em 1º de março de 1934, por ocasião das comemorações do aniversário de
Ruy Barbosa, A Tarde fez veemente apelo ao civismo do povo baiano. Logo
a seguir, foi criada a Ação Autonomista Acadêmica. Na primeira página da
edição de 17 de março de 1934, o jornal publicou os manifestos da LASP
e da Ação Autonomista Acadêmica, lançando as bases da “campanha pela
libertação da Bahia”.
Dois meses mais tarde, em consequência da cobertura dada ao incidente
ocorrido em uma exposição universitária – dois estudantes rasgaram uma
caricatura do capitão Juraci Magalhães, feita pelo artista Trinchão –, o
interventor proibiu, por tempo indeterminado, a circulação do A Tarde, comunicando o fato ao ministro Antunes Maciel. Os estudantes foram deportados
para o Pará. O presidente da assembleia geral da Associação Baiana de
Imprensa (ABI) e diretor-proprietário do Diário de Notícias, Altamirando
Requião, intercedeu junto à interventoria em favor do A Tarde.
Juraci Magalhães consentiu que a suspensão do jornal fosse limitada a 30
dias, “salvo se circunstância posterior e agravante dos motivos da suspensão forçar a interventoria a tomar outra atitude”. A despeito desta ressalva,
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a campanha de A Tarde contra o governo Juraci Magalhães prosseguiu desenfreada (Sampaio, 2001).
No início de janeiro de 1935, A Tarde anunciou: “Acumulam-se as provas contra os algozes”. Em seguida, publicou discurso de Seabra que, da tribuna da
Câmara Federal, exibiu um dos chicotes utilizados pelos espancadores. No
mesmo mês, o diretor-proprietário de A Tarde e o jornalista Venceslau Galo
foram fortemente espancados em uma via pública de Salvador. A autoria intelectual da agressão foi atribuída ao governo, que teria aliciado indivíduos
armados de revólver, cassetete e punhal para o espancamento. A violenta
repressão reativou a oposição que prosseguiu até o golpe de novembro de
1937 (Sampaio, 2001).
Coerente com a sua posição de combate ao governo Getúlio Vargas, A
Tarde manifestou-se contra o golpe de novembro de 1937. Como aconteceu
com os demais órgãos de imprensa, durante o Estado Novo o jornal foi submetido à censura do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Mas
burlou a censura.
O uso de um cognome, “Peregrino audaz”, por exemplo, foi o recurso que A
Tarde utilizou para levar a público notícias sobre Otávio Mangabeira, cujo
nome havia sido proibido de sair nos jornais. Preso após o golpe, Mangabeira
enfrentava o segundo exílio na Europa. Sob o pseudônimo, passou a ser facilmente identificado pelos leitores (Sampaio, 2001).
Em relação ao governo local, A Tarde recebeu com reservas a nomeação do
interventor Landulfo Alves (1938-1942), mas sem grande hostilidade, visto
que o seu arqui-inimigo, Juraci Magalhães, tinha sido apeado do poder pelo
golpe. Landulfo Alves terminou por conquistar o apoio de A Tarde. Quanto
à administração Pinto Aleixo (1942-1945), se manteve sem tomar posição,
“apesar dos esforços do interventor para obter uma maior aproximação com
o jornal”.
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No plano internacional, A Tarde colocou-se a favor das nações aliadas, ao se
iniciar a Segunda Guerra Mundial. A posição ideológica do jornal opunha-se
ao nazi-fascismo.
Para as eleições presidenciais de 1945, A Tarde apoiou o brigadeiro Eduardo
Gomes, candidato derrotado pelo general Eurico Gaspar Dutra, mas acabou
por se identificar com o governo Dutra, devido à “atenção que dispensou
aos interesses da Bahia e à ajuda que deu ao governo Otávio Mangabeira”
(1947-1951).
Anos 1950-1960 - Em 1949, o jornalista Jorge Calmon assumiu a função de
redator-chefe, submetendo o jornal a transformações na linha editorial e
caracterizando melhor as seções, especialmente o então chamado artigo
de fundo.
Apesar de nunca ter se omitido em relação aos problemas nacionais e internacionais, foi na política local que A Tarde se afirmou como jornal de
combate e de opinião. A campanha para as eleições de 3 de outubro de 1950
foi das mais tenazes que moveu, após a “redemocratização”. Para o governo
do estado, apresentaram-se dois candidatos: Juraci Magalhães, pela União
Democrática Nacional (UDN), e o engenheiro Lauro Faranide Freitas, lançado pela Coligação Democrática, que reunia os partidos Social Democrático
(PSD), Trabalhista Brasileiro (PTB), de Representação Popular (PRP), Social
Trabalhista (PST), a ala autonomista da UDN e a ala dissidente do Partido
Republicano (PR). Otávio Mangabeira manteve-se neutro na campanha,
uma vez que ambos os pretendentes haviam apoiado a sua candidatura ao
governo do estado (Sampaio, 2001).
Contra a grande popularidade de que então gozava o “juracisismo”, Simões
Filho assestou todas as baterias de A Tarde e, revivendo a campanha da década de 1930, deu a palavra de comando: “A Bahia para os baianos”. Não
vacilou em reconciliar-se com Getúlio Vargas, do qual chegou a ser ministro
da Educação e Saúde (Sampaio, 2001).
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A luta atingiu o clímax quando Lauro de Freitas morreu, em um desastre
de avião, durante a campanha eleitoral (11/09/1950). O desastre provocou
comoção entre os baianos. Liquidou não apenas o candidato da “coligação
democrática”, mas também a candidatura do coronel Juraci Magalhães, a
partir do momento em que A Tarde estampou, na primeira página da edição de 20 de setembro, uma pergunta intrigante: “Acidente ou crime?”
Repetida em edições posteriores, essa manchete aventava a possibilidade
de ter o desastre sido criminoso e provocado por juracisistas. Despertando
a dúvida e provocando repulsa geral ante a possibilidade de ser confirmada
a versão de sabotagem, aquela pergunta teve efeito catastrófico para o candidato udenista (Sampaio, 2001).
Quase às vésperas das eleições, foi lançada, por influência de Simões Filho,
a candidatura de Régis Pacheco, prefeito de Vitória da Conquista durante
o Estado Novo. Ao contrário de Juraci Magalhães, Pacheco era quase um
desconhecido para a grande maioria dos baianos, mas foi eleito governador.
Em que pese à força dos partidos coligados e o processo eleitoral da época, a
campanha desencadeada por A Tarde foi decisiva para que vencesse o pleito.
Não menos renitente foi a oposição que A Tarde moveu contra o governador
Antônio Balbino (1955-1959), principalmente na última fase de sua administração. A fim de impedir que Balbino fizesse seu sucessor, Simões Filho
admitiu que seu jornal não se opusesse à candidatura Juraci Magalhães nas
eleições de 1958. Em janeiro de 1957, declarou “não estar mais disposto a
ser capanga dos ódios e malquerenças da política baiana, nem servir de degrau para que, à custa de suas notórias incompatibilidades com o sr. Juraci
Magalhães, políticos menos qualificados cheguem ao poder”. Consideravase quitado com o ex-interventor. Formalmente, A Tarde apoiou a chapa Vieira
de Melo-Hélio Machado. Mas cedeu uma de suas páginas para a propaganda
de Juraci Magalhães, que terminou por governar a Bahia pela segunda vez
(1959-1963).
Simões Filho morreu em novembro de 1957, mas seus métodos de fazer jornal foram mantidos, até certo ponto, por toda uma escola por ele formada.

80

Jornais Centenários do Brasil

Nos anos 1960, a partir da crise institucional gerada pela renúncia do presidente Jânio Quadros, os pressupostos liberais apregoados por A Tarde desde
a sua fundação revelaram-se inconsistentes e cederam lugar ao conservadorismo sem disfarce. O jornal havia apoiado a candidatura Jânio Quadros e,
com veemência, reprovou a sua renúncia. Também se opôs à posse de João
Goulart. Manteve-se de sobreaviso em relação ao seu governo.
O comício do dia 13 de março de 1964, na Guanabara, foi minuciosamente
noticiado. O discurso de João Goulart anunciando a implantação das “reformas de base” foi publicado na íntegra, sem comentários. Somente no dia
24, A Tarde revelou sua posição em relação ao comício, qualificando-o de
“famigerado”, ao tempo em que denunciava a “bolchevização” do Brasil.
Mas desde o dia 17 de março, quando foram publicados o decreto da
Superintendência da Reforma Agrária (Supra), que, desapropriando terras,
dava início à reforma agrária, e o decreto de encampação das refinarias
de petróleo de propriedade particular, A Tarde criticou o governo Goulart.
Acusou-o de “desmoralizar as instituições democráticas”, de estar de mãos
dadas com os comunistas e de pretender “instalar um governo títere de
Moscou, de tipo igual ao de Cuba”. E, indagando “para quem apelar contra
esses desmandos do caudilhismo”, apontava as forças armadas como depositárias das esperanças daqueles que almejavam a salvação das “tradições
democráticas do Brasil” (Sampaio, 2001).
Por meio de sucessivos editoriais assinados por Renato Simões, A
Tarde apoiou o golpe militar de 1964. No dia 11 de abril anunciou que o
Congresso e o povo haviam recebido bem o Ato Institucional nº 1.
No que diz respeito à política local, apoiou, por razões variadas, todos os
governos estabelecidos pelo movimento militar de 1964: Luís Viana Filho
(1967-1971), Antônio Carlos Magalhães (1971-1975), Roberto Santos (19751979). E apoiou o segundo governo de ACM, iniciado em 1979.
No difícil processo de transição da ditadura para a democracia, A Tarde manifestou-se fiel à sua tradição liberal. O editorial “Mais um passo”, de 13 de
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março de 1979, saudou o fim dos “tempos sombrios”, marcados pela censura
aos jornais e demais órgãos de divulgação. Em edições seguidas, forneceu
ampla cobertura dos movimentos grevistas que, estimulados pelo sucesso
da greve dos metalúrgicos do ABC paulista, se alastraram pelo país, contra
a compressão salarial da política econômica.
Aplaudiu o modo como se processavam as negociações entre patrões e operários, condenando a “forte repressão policial contra operários”, ocorrida
em São José dos Campos e em outros pontos do país (Sampaio, 2001).
Noticiou a “gigantesca passeata com mais de cinco mil pessoas”, realizada
em Salvador, em 15 de março, no Dia Nacional de Luto – assim declarado em
protesto contra a posse do general Figueiredo, na presidência da República,
e de ACM, no governo do estado. Em consonância com a população, defendeu a “anistia ampla, geral e irrestrita”, para as milhares de vítimas
do autoritarismo.
Contudo, foi no campo social que A Tarde ganhou reconhecimento nacional.
A campanha “Adote uma criança”, em 1976, com o slogan “Você não precisa
esperar nove meses para ter um filho, adote um”, foi escolhida em 1981 por
jornalistas do Rio e São Paulo como a melhor campanha comunitária da
década (Sampaio, 2001).
No início dos anos 1980, A Tarde condenou os atos de terrorismo da extrema
direita descontente com os avanços na abertura política. O editorial “Barra
Pesada”, de 5 de maio de 1981, referente à bomba explodida no Riocentro
dias antes, conquanto eximisse o Exército de qualquer envolvimento na tentativa de atentado, perguntava, em relação ao papel do sargento morto e do
capitão ferido no local da explosão: “Vítimas ou autores?”.
Referendou afirmação do ministro da Justiça, no sentido de que a bomba
havia explodido dentro do governo. Contudo, a onda crescente de atentados
em vários pontos do país levou o jornal a enfatizar a necessidade de apoiar-se o presidente Figueiredo, a fim de que o processo democrático chegasse
a bom termo. A sua tradição, que tendia para a preservação do status quo,
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desde que a ordem social não fosse perturbada, não o permitiria ir além do
previsível (Sampaio, 2001).
Nas eleições de 15 de novembro de 1982, o matutino baiano apoiou o candidato da oposição, Roberto Santos, para governador da Bahia, que concorreu
com o deputado federal João Durval Carneiro, lançado pelo então governador ACM, para substituir Cleriston Andrade, que havia morrido em um
desastre de helicóptero.
Às vésperas da eleição, publicou página inteira contra o governador, revelando como ele havia manipulado antigos correligionários e amigos (Roberto
Santos, Juraci Magalhães, Joaci Góis, Lomanto Júnior) para a sua escalada
política. Também contra o governador, que havia sido nomeado pelo regime militar, o editorial “Consequência das eleições” salientava o entusiasmo
com que o eleitorado havia comparecido às urnas, ressaltando que “agora,
os governantes serão autênticos representantes dos povos dos seus estados”. No entanto, a soma dos votos deu a vitória a João Durval, até então um
nome sem maior expressão política. Eleito governador (1983-87), obteve o
apoio de A Tarde (Sampaio, 2001).
Com o editorial “Brinde ao futuro”, em dezembro de 1984, saudou o fechamento do “ciclo revolucionário”, ao tempo em que justificava o golpe militar
de 1964, “no momento em que o país estava praticamente à deriva, sob um
governo absolutamente inepto” (Sampaio, 2001).
Embora a campanha das Diretas Já tinha sacudido o país, A Tarde não
se integrou a ela. Defendia a candidatura do ministro do Interior, Mário
Andreazza, e considerava que a eleição indireta, por meio de um colégio
eleitoral, ainda era legal e terminaria por prevalecer.
Mas com a vitória de Paulo Maluf sobre Andreazza, em janeiro de 1985,
na convenção do PDS que escolheu seu candidato à presidência, A Tarde
tendeu para Tancredo Neves. Em torno de Tancredo se aglutinavam as esperanças do povo brasileiro de obter melhores condições de vida e de justiça
social, conforme prometia o plano de emergência por ele apresentado. Um
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conglomerado de partidos, a Aliança Democrática, elegeu Tancredo Neves
e José Sarney por 480 votos, contra 180 conferidos ao candidato oficial
(Sampaio, 2001).
Com a enfermidade que acometeu o presidente Tancredo Neves, A Tarde elogiou o governo interino do vice Sarney, embora no editorial “Novos tempos,
velhas fórmulas” criticasse a política salarial da Nova República, remetendo-a à prática política da República Velha. Com ênfase, refutou o argumento do
governo, no sentido de que a recomposição do poder de compra dos salários
acarretaria aumento da inflação. No dia 22 de abril de 1985, com uma tarja
preta, um grande retrato de Tancredo Neves e a manchete Morre Tancredo,
registrou a grande comoção que se abateu sobre o país.
O editorial “Agora o cruzado” apoiou o Plano Cruzado do governo Sarney,
qualificando-o de “corajoso e inovador em relação aos instrumentos de combate à inflação”. Lembrou também outras medidas necessárias, “para as
quais não são necessários decretos”, entre elas o “combate à corrupção, que
reina institucionalizada no país”, à especulação, “à gritante evasão de dinheiro do país”, à sonegação de impostos etc (Sampaio, 2001).
Em relação ao governo Fernando Collor de Melo, A Tarde apoiou, a princípio,
suas drásticas medidas econômico-financeiras e conclamou os governadores a apoiar o presidente, a fim de garantir-lhe condições de governabilidade.
Mas condicionou o apoio ao governo Collor à ajuda que prestasse ao governo
da Bahia.
Embora o apoio ao presidente Collor fosse se arrefecendo, à medida que
cresciam as denúncias de corrupção e o descontentamento popular, A Tarde
não fez coro com a população do Brasil que pedia o impeachment do presidente. Mas também não defendeu a sua permanência a frente do país.
Às vezes de modo contundente, A Tarde se manifestou contra o processo de
globalização da economia e contra a política neoliberal que foi desenvolvida
pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, condenando suas
consequências para o bem-estar da população (Sampaio, 2001).
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No dia 23 de abril de 1998 lançou, na sua sede, A Tarde On-line, um possante
provedor de acesso à Internet, que lhe assegura independência tecnológica e
operacional como veículo de comunicação de massa (Sampaio, 2001).
Crise no século XXI
A chegada do século XXI trouxe novos desafios para a sobrevivência do A
Tarde, que completou 100 anos em 2012. O secretário de Redação do Jornal,
Luiz Lasserre, em entrevista em 18 de janeiro de 201818, frisou a importância da marca e da tradição para a manutenção do jornal:
A marca é uma potência na Bahia e no Nordeste. A minha impressão é
que esta marca tem uma raiz tão forte, que representa a própria identificação da sociedade baiana com a marca A Tarde. É o trunfo mais
forte do jornal estar aqui, funcionando, e relativamente bem, do ponto
de vista do fazer jornalístico. O problema que o jornal enfrenta hoje é
econômico. Todo problema econômico de qualquer empresa interfere no
seu modus operandi, sua forma de existir e de produzir. É isso que está
inferindo no repensar em todos os processos aqui (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

O problema maior, na avaliação de Lasserre, é que a crise do meio jornal
no mundo:
É um fenômeno que ocorre em outros setores, um exemplo é o de táxi
porque o Uber chegou, porque surgiram os aplicativos de transporte.
O jornalismo impresso vive isso também. Em uma conjuntura de produção de conteúdos de comunicação numa escala antes nunca vista pela
humanidade, com a internet, com as redes sociais. Então, os meios de
acesso a informação mudaram. Então, hoje o The New Yok Times, o Le
Monde estão se repensando. Todos os meios estão se repensando para
arranjar formas de se reinventar (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

18.  Entrevista realizada em 18 de janeiro de 2018, na sede do jornal em Rua Professor Milton Cayres
de Brito, Caminho das Árvores, Salvador-BA.
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O meio que depende de papel, de impressora, gera custos mais altos, e
começou a concorrer com blogs e sites, com custos infinitamente mais
baixos. “Ao longo do tempo isso vem gerando passivos para a empresa. Ao
mesmo tempo em que o jornal completou 100 anos em meio a uma crise
nacional”, explicou.
A marca do jornal A Tarde consolidada na Bahia, ao longo do tempo, que já
teve o slogan “O maior jornal do Nordeste”, é considerada o grande trunfo, o maior capital desse grupo de comunicação, para enfrentar a crise que
Lasserre definiu envolvendo um tripé: “crise do jornalismo impresso; crise
econômica brasileira, com impeachment de Dilma Roussef; e uma crise própria da empresa que vive um momento de redesenho, de redefinição de sua
própria formação, de acionistas”.
Uma estratégia tem sido fortalecer a comunicação digital, um caminho em
geral seguido pelos jornais:
Tem jornais que estão simplesmente terminando com suas versões impressas e indo pro digital. Nesse momento, o que vê que, no futuro mais
ou menos próximo, as mídias se tornem digitais mesmo. Mas o modelo
ainda está sendo definido. Muita coisa vai acontecer. Se o modelo vai
ser na palma da mão, como é hoje, pode até ser que sim, pode ser que
não. O que acontece hoje é essa tentativa de migrar para o meio digital,
mas o negócio digital ainda não faz frente em termos de receita como a
do jornalismo impresso. Hoje há uma acréscimo de publicidade digital,
mas o que sustenta a Folha, o Globo, A Tarde ainda é a receita advinda do
produto impresso (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

Com relação a linha editorial, A Tarde é definida como “absolutamente regional”, “um jornal da Bahia para os baianos”. É um veículo afinado com os
interesses do estado, que já capitaneou campanhas, por exemplo, “A Bahia
não se divide”, quando houve um movimento separatista do sul do estado.
O jornal valoriza muito a opinião e tem uma tradição de colunas políticas
fortes. Lasserre afirmou que é com essas características que se diferencia e

86

Jornais Centenários do Brasil

tem uma fidelidade de leitores diretos e indiretos. O grande desafio hoje dos
impressos, e do A Tarde, é renovar sua carteira de leitores:
Há o hábito de manusear jornal, que é comum na Europa, das pessoas
lerem no metrô, pegando jornais até de graça, mas, em um país onde
se lê pouco, como o Brasil, as novas gerações estão longe disso, de ler
jornal impresso. As pessoas com mais de 35 anos, 40 anos, é que têm o
hábito de ler o jornal (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

Em busca de atrair leitores mais jovens, publicou cadernos específicos,
como o caderno 10 (que circulou por 10 anos) e o A Tardinha, que é uma página semanal voltada para crianças. A integração dos conteúdos no portal é
que tem sido tratada como a estratégia mais efetiva:
São os follows na página imprensa “Leia mais no portal A Tarde”. Todo
abre de editoria tem um follow chamando para o portal e o portal idem.
Ele também remete para matérias mais completas para o jornal porque
o diferencial A Tarde é justamente esse: qualificar a informação. No portal a informação é rápida, mas superficial. Nosso desafio diário aqui é
vender para o leitor que no jornal ele encontra mais. Mais profundidade,
pluralidade de fontes, mais dados, enfim, nós estamos procurando fazer
isso: é fortalecer o debate de ideias, opinião e aprofundar a abordagem
das notícias (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

Em função da crise, o jornal vem passando por um processo de reestruturação: as redações foram integradas, funcionam no mesmo espaço, mas
com equipes de profissionais diferentes. A redação produz três produtos: os
jornais A Tarde, Massa! e o portal A Tarde On-line. O processo de produção
de conteúdo informativo foi descrito da seguinte forma:
Os materiais são compartilhados. Do material que o Massa! produz,
muitos são os mesmos que são publicados na página, nós fazemos uma
adequação da linguagem e publicamos no portal. Material do portal a
gente também usa. E o portal, basicamente, de uma virada de um dia
para o outro, 70% do material vêm do impresso. A gente direciona em
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quem vai cobrir o quê. Se o A Tarde tá cobrindo uma matéria, aí o Massa!
não vai. O Massa! cuida mais de questões como segurança pública. A
Tarde trata de outras questões, da política, da economia. Esportes, cada
um tem sua equipe, mas dialogam muito (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

O Massa! foi criado em 2000, voltado para a classe C como uma estratégia
do grupo para enfrentar a concorrência do Correio da Bahia, da Rede Bahia,
que, com um preço mais barato, ultrapassou o A Tarde em circulação em
2010, dois anos após passar por uma reforma editorial e gráfica (Correio,
2011). A circulação média por edição do A Tarde em 2017 foi de 31,1 mil,
sendo 30,9 mil nos dias úteis, 28,5 mil aos sábados e 32,1 mil aos domingos
(Grupo Mídia São Paulo, 2018). Em 2019, a média de edições (impressa e
digital) registrada foi de 28,5 mil nos dias úteis, 26,6 mil aos sábados e 28,8
mil aos domingos (Grupo Mídia São Paulo, 2019).
Lasserre atribui o aumento das vendas do Correio da Bahia, após virar
Berliner, ao preço. “Enquanto o A Tarde custava R$ 2,75 o Correio custava R$
1. Aí quando ele fez um ano fez uma promoção e passou a custar R$ 0,50. Aí
ele bombou. Em alguns dias o Correio vence o A Tarde em circulação, mas
quando junta A Tarde e o Massa!, juntos, ultrapassam”, disse.
Em sua avaliação, o principal concorrente do A Tarde sofre de indefinição
por tentar concorrer, ao mesmo tempo, com os dois veículos do grupo A
Tarde. “Às vezes o Correio é muito popular como o Massa! e tem partes
dentro que são mais sofisticadas correndo com o A Tarde. Ele ficou um
pouco sem identidade”, avaliou. O Massa! Tem boa vendagem, mas não
representa uma resposta econômica ainda, pois não tem uma carteira de
anúncios estruturada.
Remodelação após venda
Em função da crise, houve demissões na redação. Em janeiro de 2016, A
Tarde chegou a ser vendido à holding paulista Piatra SP Participações S/A,
empresa liderada pelos empresários Felício Rosa Valarelli Junior, da WYX
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Holding, e Roberto Lázaro, do Grupo DX Investimento, especializado na
compra de empresas em dificuldade financeira (Pitombo, 2016).
O negócio iniciado em 2015 foi fechado em janeiro de 2016 incluiu, além do
jornal, a aquisição da rádio A Tarde FM, do Massa!, do portal A Tarde On-line
e da gráfica pertencente à empresa. A Folha de S.Paulo chegou a publicar
notícia e apurou que a empresa foi comprada por R$ 25 milhões, que seriam
pagos em cinco anos. Informou também que o A Tarde possui dívidas com
bancos, fornecedores e débitos trabalhistas estimados em R$ 150 milhões,
passivo que seria assumido pelos novos donos.
Mas, em março do mesmo ano, a família Simões acabou reassumindo o
controle do Grupo e destituiu os conselheiros e diretores nomeados a pedido
da Piatra SP Participações S.A e Invest Consultoria Eirelli - Me, pelo não
cumprimento de cláusulas contratuais do acordo de venda celebrado entre
as partes (França, 2016).
Sobre essa negociação que acabou sendo desfeita, Lasserre comentou:
O jornal, como as grandes empresas de comunicação do país, é de administração familiar, como os Marinho, os Mesquita, os Magalhães.
Quando essa crise toda se apresentou, naquele momento, houve uma
decisão da família de profissionalizar a gestão, de chamar outros profissionais para cuidar da gestão da empresa. Continuava no controle da
família, mas criaram um conselho de gestão. E aquele conselho, diante
do desafio econômico que a empresa estava enfrentando, resolveu ver
que modelo ia adotar; houve uma proposta de compra do jornal e eles
optaram pela venda. Mas, no decorrer dessa operação, houve um pro
blema muito sério porque o grupo que se propôs a gerir o jornal não
tinha condições econômicas de fazê-lo. Não tinham um cabedal econômico ali. E havia até uma questão de má fé porque diziam que tinham,
mas não tinham. E por isso o negócio foi desfeito. E isso prejudicou muito o processo de recuperação do jornal. Porque foi em plena crise; e já
tinham sido desfeitos vários processos por causa dessa operação e, no

Hérica Lene

89

meio da operação, descobriu-se que ela não deveria ser feita. Eles não
estavam cumprindo com aportes que deviam ser feitos. O negócio foi
desfeito (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

Após a família retomar a gestão do Grupo, implantaram outro modelo que
está em curso:
Tem um grupo econômico, que é um grupo de investidores, que está
fazendo alguns aportes para possibilitar a operação do jornal; e, em
paralelo, vem sendo feita essa operação, mas ela é lenta e está sendo
feita agora num patamar mais responsável. A família continua à frente,
é uma empresa S.A, mas detém o controle acionário, mas hoje faz uma
gestão compartilhada. Não é possível falar tudo porque é uma questão
de proteção do processo. Foi desenvolvido outro modelo, que não é a
venda do jornal, mas uma captação de investidores, que participam
com alguns aportes para que essa operação seja feita; ela implica em
demissões e hoje o jornal está honrando com seus compromissos com
os demitidos. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta, com a
Justiça do Trabalho, e todas as pessoas que são desligadas da empresa,
e ela estava com mais de mil funcionários. Houve uma redução expressiva do número de funcionários para poder remodelar o negócio, dentro
daquele escopo de crise que te falei. Então, a empresa enfrenta uma crise, mas o cenário é muito positivo. Se não tivesse alguns passivos para
lidar, hoje a operação estaria sem gerar prejuízo. Hoje o problema são os
passivos que são altos. A empresa teve de tomar empréstimo por causa
da crise. E os juros são muito altos no Brasil. Então o cenário de crise
gerou um passivo muito grande (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

Hoje o desafio do A Tarde, destacou Lasserre, é se manter estável, com
anunciantes e assinantes regulares e vendas em bancas. Apesar dos demais
produtos e serviços do Grupo, que continuam também suas atividades, a
parte dos anúncios é mais forte no A Tarde.
A redação dos dois jornais reúne mais de 100 jornalistas. Segundo Lasserre,
ainda é a maior redação da Bahia, e que tem a presença expressiva de es-
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tagiários. O A Tarde mantém os cadernos de Autos, as quartas, Imobiliário,
aos sábados; o de Empregos e negócios, aos domingos; e a página semanal A
Tardinha. Tem o caderno especial de Consciência Negra.
Com relação a dialogar com os públicos, Lasserre disse que estão buscando algumas estratégias: como o jornal tem grande capilaridade do interior,
executam um projeto de educomunicação, o A Tarde Educação, feito em parceria com as prefeituras, que usam em sala de aula; e o uso do perfil do
jornal nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook.
Outra ação é dispor de um grupo de jornalistas freelancers, regulares, em
São Paulo e em Brasília: a Tarde-SP e a Tarde-BSB:
O objetivo é repercutir matérias nessas praças. Na votação do impeachment de Temer, por exemplo, fomos ouvir os baianos da bancada porque
temos gente nossa em Brasília. A ideia é que, no futuro, se transforme
numa forma de entrada de recurso. Podemos oferecer esses serviços
para os jornais do Nordeste. Esse modelo está sendo pensando. Como as
agências do Sudeste vendem, nós aqui podemos vender também. Aliás,
a Agência A Tarde existe. Também comercializamos fotos (Lasserre, comunicação pessoal, 2018).

Após a realização da entrevista com o secretário da redação, em fevereiro
de 2018, a situação do A Tarde continuava complicada. Os jornalistas resolveram parar as atividades em repúdio aos frequentes atrasos de pagamento
e benefícios. No acumulado, os profissionais estavam sem receber o valor
de janeiro, os 13° salários de 2016 e de 2017, e 32 meses de FGTS e quatro
meses de tíquete refeição.
A direção do impresso usou de fundamentação legal para aplicar medida
disciplinar e suspendeu os jornalistas por três dias pela greve sem “comunicação prévia”. O veículo afirmou que a medida administrativa “visa somente
a manutenção da disciplina, da boa ordem e da eficiência no trabalho”, sendo
que fica ciente de que em caso de reincidência o profissional poderá ser novamente suspenso ou ter o contrato de trabalho encerrado (Carvalho, 2018).
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Imagem 10 – Capa de outubro de 1912. Fonte – CEDOC do Grupo A Tarde (RIBEIRO, 2012).
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Imagem 11 – Capa de edição de 6 de agosto de 2018. Fonte – http://atarde.uol.com.br/

1.6 Monitor Mercantil
Fundado por Elysio de Carvalho e pelo conde de Carapebús em 1912, o
Monitor Mercantil circula há mais de século no estado do Rio de Janeiro.
Trata-se de um jornal diário especializado em economia e negócios.
As primeiras edições saíram em forma de boletim mimeografado, com o título “Gráficos Comerciais e financeiros”. Em 1913, se tornou Boletim Diário
de Informações. Em 3 de julho de 1915, adotou seu nome definitivo Monitor
Mercantil e o formato tabloide (Bueno, 2013).
Aos poucos a publicação foi se firmando a ponto de se tornar uma das principais fontes de consultas dos meios financeiros e mercantis na década de
1920. Suas páginas passaram então ao arquivo das seções de crédito, cadas-
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tro e cobrança das principais casas bancárias e comerciais do país. Era uma
espécie de SPC (Serviço de Proteção do Crédito) da época.
Acúrcio de Oliveira, que foi diretor de redação do Monitor Mercantil por três
décadas, comprou o controle acionário em 1985. Seu filho, Marcos Oliveira,
estudava Jornalismo e redesenhou o jornal em formato maior, standard. Ele
assumiu a direção em 1991, e a presidência do periódico em 2013, com a
morte de seu pai Acúrcio de Oliveira.
Acúrcio Oliveira contou, em entrevista em abril de 2013 (Lopes, 2013), que
o amigo Ary Carvalho comprou o Monitor Mercantil em 1976: “A ideia era o
Última Hora ser um jornal mais popular e fazer com que o Monitor conversasse com empresários, abraçando público maior. Ele gostou da ideia, mas
acabou não levando para a frente. Quando ele resolveu se desfazer do jornal
e ofereceu, eu já estava envolvido e aceitei”.
O jornal recebeu por três vezes o Prêmio Associação Brasileira dos
Analistas do Mercado de Capitais (Abamec-Rio), na categoria Imprensa e
Comunicação, como melhor veículo especializado na opinião dos analistas de mercado, e melhor Profissional de Imprensa. Recebeu um prêmio
da Abamec-Nordeste, também como melhor veículo. Em 2002, recebeu o
Prêmio Cobertura de Seguros - Melhor Veículo, feito repetido em 2003.
Ainda em 2002 criou a publicação do Monitor Mercantil São Paulo. Esse novo
jornal, que mantém a linha e os ideais do irmão mais velho, é resultado do
crescimento da tiragem em São Paulo, notadamente no mercado financeiro,
na esteira do sucesso reconhecido pelos prêmios de cobertura especializada. Também foi criado o Monitor Digital, que reúne matérias das redações
do Rio e de São Paulo, junto com a produção própria.
No ano do centenário do jornal, o site recebeu vários aperfeiçoamentos,
como a nova programação visual, mais interatividade e presença em aparelhos móveis. Em 2013 foi lançado um livro comemorativo da efeméride:
“100 anos de Brasil: 1912-2012 Monitor Mercantil”, que destacou: “poucos periódicos, em toda história do Brasil, alcançaram tal marca, o que se
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explica pela própria história do Brasil, com suas muitas crises políticas e
econômicas, com seus longos momentos de insegurança em ambas as
áreas” (Bueno, 2013, p. 4).
A missão do jornal é assim definida:
Colaborar, através da divulgação de informações e debate de ideias,
com o progresso social e econômico do Brasil, de forma independente.
Garantir o amplo debate de propostas e denunciar todas as ações que
possam ameaçar a liberdade de informação. O principal foco do Monitor Mercantil é a área econômica, base para o desenvolvimento do país
(Monitor Mercantil).

Sobre as estratégias que estão adotando para manter o jornal em circulação,
o diretor de redação, Marcos Oliveira, em entrevista em 8 de dezembro de
2017, explicou que há três anos tomaram a decisão de unificar o impresso às
mídias digitais, dentro da denominação Monitor Digital. Em 2016, foi dado
o primeiro passo com a renovação do site, agregada a uma plataforma de
publicação que também atende ao jornal impresso.
Em 2017, estavam montando estratégias de trabalho nas mídias sociais, que
passam por uma renovação da linguagem do jornal, visando atingir um público mais jovem que o atual (perfil 45-55 anos, homem, nível superior). O
objetivo é manter a cobertura em economia e finanças, porém utilizando
ferramentas de mídia social e textos noticiosos que possam interessar a um
público maior. Esta etapa desenvolvida a partir de 2018, quando a meta era
a elaboração de um sistema de notícias e cotações integrado.
O diretor de redação explicou que, dentro da área digital, o centro da estratégia é o mobile, que representa em torno de 40% dos acessos ao site e mídias
sociais do Monitor Mercantil. Outro ponto importante é a distribuição de
vídeos, em parcerias com órgãos estrangeiros.
O entendimento de Oliveira é de que a tradição ajuda o jornal a se manter
no mercado:
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Do ponto de vista do anunciante tradicional do Monitor Mercantil, aquele
que publica matéria legal (atas, balanços, comunicações ao mercado),
os 105 anos contam e ajudam a nos diferenciar dos concorrentes. Além
disso, possibilita conversações e parcerias com outros meios de comunicação (Oliveira, comunicação pessoal, 2017).

O jornal busca se relacionar com seus públicos, fazendo reuniões mensais
dos departamentos para dialogar com seu público interno; com o público
próximo (vizinhança), colaborando em temas específicos (ex.: segurança,
limpeza de rua), utilizando a influência que o meio jornal (ainda) dispõe. E,
com leitores, por meio das ferramentas de contato no site e do Facebook.
Com anunciantes, por meio das agências de publicidade (na maior parte dos
casos) e contato direto (maiores anunciantes).
Com relação ao tratamento da notícia nos meios impresso e digital, o jornal
tem um editor dedicado ao on-line, mas os redatores produzem matérias
para todos os meios. As notícias têm adaptações (cortes em função do espaço no impresso ou títulos diferentes) e atualizações, e são em menor
quantidade no impresso.
A linha editorial do Monitor Mercantil continua com enfoque nos assuntos
econômicos, especialmente macroeconomia e mercado financeiro, com valorização dos assuntos regionais, porém dentro da estratégia macro.
Sobre como o Monitor lida com a concorrência em seu segmento de atuação,
sobretudo com o Valor Econômico, Oliveira disse que:
O Valor é bem maior em tiragem, poderio financeiro e repercussão que
o Monitor, especialmente em São Paulo. A principal arma, desde os
tempos da concorrência com a Gazeta Mercantil, sempre foi nos diferenciarmos pelo enfoque nas matérias (progressista) e por cobrir temas
que não constam da pauta dos concorrentes (por questões ideológicas ou
mercadológicas). O Monitor dá destaque à parte de análise, tanto através
de jornalistas quanto de ferramentas como análise gráfica, para oferecer algo diferente ao leitor (Oliveira, comunicação pessoal, 2017).
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De acordo com o diretor, a tiragem em 2017, era de 23 mil exemplares diários (edições Rio de Janeiro e São Paulo e digital). A média de acessos do site
é de 200 mil visitantes mensais.

Imagem 12 – O Monitor Mercantil assumiu seu nome definitivo em 3 de julho de 1915.
Fonte – BUENO, Alexei. Edição comemorativa 100 anos de Brasil, 1912-2012, Monitor
Mercantil, 2013.
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Imagem 13 – Capa de edição atual de agosto de 2018. Fonte – https://monitordigital.com.br/
edicao_digital/2018-08-06/MM_04_05_06_2018.pdf
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1.7 Jornal do Commercio (Manaus/AM)
O periódico mais antigo em atividade no estado do Amazonas, o Jornal do
Commercio, atualmente pertence à empresa Jornal do Commércio Ltda. Foi
fundado em 2 de janeiro de 1904 por J. Rocha dos Santos. Tem sede própria
à Av. Tefé nº 3025, Japlim, em Manaus.
Na época de sua fundação, o Amazonas era chefiado por Silvério Nery, sucedido ainda em 1904 por Constantino Nery, cujo vice-governador era Antonio
Bittentcourt. E o Amazonas vivia a fase áurea da exportação da borracha,
cujo volume naquele ano totalizou 33.090 toneladas, que proporcionou um
dos maiores ciclos de desenvolvimento do estado, conforme está registrado
no histórico do jornal disponibilizado em seu site (Libório/Histórico).
O jornal se define como combativo e, nessa posição, durante o governo de
Jonathas Pedrosa (1913-1917), foi comandado por Vicente Reis. Polêmico,
Reis manteve com o governador muitas controvérsias, até que um dia
Pedrosa ordenou a prisão de Reis tão logo ele saia da redação do Jornal do
Commercio. É a partir desse episódio, sempre negado por Reis, que a história do periódico passa a ser mais conhecida. A polícia aguardava Vicente
Reis na saída do jornal, mas ele escapou vestido de mulher.
O periódico passou para o controle da rede de Assis Chateaubriand, em 1943,
e de Guilherme Aluízio de Oliveira Silva, a partir de 1985. Foi o terceiro jornal da América do Sul a importar uma máquina linotipo, para composição
de textos, em 1906. Sua linha editorial está voltada para a economia e a
política (Ferreira, 2004).
Em 1999, o jornal adotou um novo modelo de gestão ao optar pela administração em sistema de cooperativa, fase que durou até janeiro de 2000,
quando voltou a ter a forma tradicional de administração pelos seus atuais
sócios-proprietários.
Tem como linha editorial o enfoque voltado para a cobertura da atividade
econômica, para a defesa dos interesses de crescimento e desenvolvimento
econômico do estado do Amazonas.
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Em 2007, ao optar por descentralizar sua administração, o Jornal do
Commercio confiou a seus colaboradores a oportunidade de opinar sobre
os destinos da instituição de maneira mais formal ao criar colegiado, em
nível de diretoria, com essa atribuição específica. Fazem parte do grupo
empresarial Jornal do Commercio também a Rádio Baré, que transmite a
programação da Rádio Globo em Manaus, além da SB Imóveis.
O jornalista Fred Novaes, coordenador da Redação, em entrevista no dia
30 de outubro de 2017, explicou que o Jornal do Commercio está buscando,
como estratégia mercadológica: “ampliar a integração a esse processo avassalador de convergência, além de fortalecer os fundamentos de credibilidade
e de confiança com o público leitor”. O objetivo é fortalecer a segmentação
de conteúdo para o público empresarial.
Com relação à tradição, Novaes entende que ela ajuda na sobrevivência
do jornal:
Os valores atrelados ao lastro histórico da empresa fortalecem a identificação do jornal como um ente capaz de resgatar informações do passado
com credibilidade e com confiança para apontar apostas no futuro. No
caso do JC, o fato de ter testemunhado os caminhos do desenvolvimento do Estado no último século lhe dá um ótimo arsenal para tratar dos
desafios do presente e do futuro (Novaes, comunicação pessoal, 2017).

O jornal se relaciona com seus públicos de “uma forma aberta”, segundo
descreveu o coordenador. Com os assinantes, busca se relacionar por meio
de constantes pesquisas de satisfação e coletas de sugestões. Com colaboradores externos, com liberdade para a publicação de conteúdo, mesmo
quando é posição contrária à visão da empresa.
Novaes disse que não podia divulgar números com relação a tiragem do
jornal impresso e a média de acessos à versão on-line. Mas dados divulgados
pela publicação Meio e Mensagem descrevem o Jornal do Commercio como
diário e impresso em cores, com 51 cm de altura por 29 cm de largura, seis
colunas; tiragem de 11 mil exemplares, com circulação média entre 18 mil e
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20 mil. Do total, 15% das edições são vendidas em bancas e 85% em assinaturas. Não é oferecido em formato para Ipad/Tables (Meio e Mensagem, nd).
Com relação ao tratamento da notícia no jornal impresso e no on-line,
Novaes afirmou que: no impresso, segue uma linha argumentativa mais
fundamentada em opiniões e análises do conteúdo econômico; e, no on-line,
o conteúdo é mais factual. “As equipes são diferentes e, no momento, priorizamos o impresso. As redações são integradas”, disse.

Imagem 14 – Uma página da 1ª edição do Jornal do Commercio (Manaus/AM).
Fonte – Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Imagem 15 – Capa da 2ª edição. Fonte – Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Imagem 16 – Capa de edição de final de semana e segunda de agosto de 2018. Fonte – http://
www.jcam.com.br/
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1.8 Jornal do Commercio (Recife/PE)
Fundado por João Pessoa de Queiroz, no dia 3 de abril de 1919, em Recife,
Pernambuco. O primeiro exemplar do Jornal do Commercio (JC) circulou
com 12 páginas e trouxe uma única foto na primeira página: a de Epitácio
Pessoa, candidato a presidente da República. Na capa, o periódico colocou a
necessidade de integrar o desenvolvimento da região Nordeste ao restante
do país e de dar voz, naquela época, às chamadas “classes produtoras”. Era o
início de uma publicação que teria sua história marcada pela defesa do bem
comum e, mais ainda, do Estado de Pernambuco (Mendonça, 2019).
Na primeira página, a responsabilidade pelo que estava chegando à praça:
proprietário – João Pessoa de Queiroz; diretor – dr. Salomão Figueira; redator-chefe – dr. Odilon Nestor. O editorial “Nosso programa” explicava o
propósito do jornal: trabalhar pelo Norte. “E visamos também ao saneamento do nosso meio político dos males que o assoberbam no momento com as
consequências mais funestas para o Norte e Pernambuco em particular”. E
a promessa de servir à pátria: “Por muito que clame o ceticismo que tudo
devasta e nada constrói, cada vez mais nos convencemos de que a nossa pátria é a mais bela do mundo. E, como tal, estaremos sempre prontos a bem
amá-la e servi-la” (JC citado por Mendonça, 2009).
Ao lado do editorial, no centro da página, o único clichê, pequeno, discreto,
do senador Epitácio Pessoa, candidato a presidente da República com apoio
do jornal, por vários motivos: se não fosse bastante ser da família, tio dos
Pessoa de Queiroz, vindo da mesma raiz, Umbuzeiro, na Paraíba, carregava
o título de bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, onde se destacou
como aluno e professor, fez-se jurista respeitado, membro da primeira
Assembleia Constituinte da República, ministro da Justiça e do Supremo
Tribunal Federal. Não tinha por que, àquela altura e com tantos títulos, temer enfrentar Ruy Barbosa para presidente da República. E o JC dava conta
disso no noticiário e na opinião.
Na mesma coluna em que tratava da candidatura de Epitácio Pessoa, o jornal tratou dos “Sucessos de Garanhuns”, com o resultado do julgamento
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do dr. Abreu e Lima, juiz de direito acusado como um dos responsáveis
pela hecatombe de Garanhuns, em janeiro de 1917. Na defesa, os advogados
Adolfo Cirne e Mário Castro. Na acusação, Barreto Campelo e Brito Alves. O
Superior Tribunal de Justiça absolveu o réu por unanimidade, diz a pequena
nota da primeira edição do Jornal do Commercio.
A primeira página trazia, ainda, notícias da Paraíba, do Senado e da Câmara
de Pernambuco, comentário sobre o bolchevismo, e o Jornal da Praça, com
notícias do câmbio, Bolsa Comercial de Pernambuco, valores das moedas e
cotação de açúcar, algodão, café, milho, farinha, feijão, álcool e aguardente.
A partir do segundo número, o JC ampliou o noticiário, divulgando também informações da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Pouco tempo depois,
anunciou a aquisição de moderna rotativa (Mendonça, 2009).
Até o final dos anos 1920, sob o lema de “órgão independente e noticioso”,
o JC continuou tendo uma presença forte na comunidade pernambucana.
E só a partir daí sua história começou a viver os percalços comuns de um
período em que as paixões políticas falavam mais alto do que a razão. Com
efeito, a Revolução de 1930 não perdoou um jornal que apoiava abertamente
a candidatura de Epitácio Pessoa e defendia as chamadas “classes produtoras” com militância político-partidária. Essa opção do JC fez com que a
turba mais radical da chamada Aliança Liberal invadisse, empastelasse e
destruísse todos os seus equipamentos, levando o seu futuro proprietário,
F. Pessoa de Queiroz, a deixar o país e exilar-se na França, após a vitória dos
seguidores de Getúlio Vargas. Máquinas e equipamentos foram quebrados,
arquivos destruídos, papéis rasgados, máquinas de escrever atiradas pela
janela e os tambores da impressora danificados com ácido.
Quatro anos depois, Francisco Pessoa de Queiroz, retornando de Paris, adquiriu o título do JC com ajuda de amigos portugueses, os irmãos João e
José. A própria família Pessoa de Queiroz chegou a duvidar da capacidade
empresarial de Francisco e também não acreditava muito que um jornal ressurgido das cinzas pudesse ter futuro enquanto empresa (Mendonça, 2009).
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E assim, enfrentando desafios, o novo JC foi aos poucos se erguendo.
Reestruturou-se uma nova redação, ao mesmo tempo em que eram feitos
investimentos na área industrial. Em 30 de setembro de 1934, o jornal voltou a circular.
F. Pessoa de Queiroz continuou modernizando o jornal, acompanhando
de perto o que acontecia na imprensa do mundo. Cobriu o desenrolar da
Segunda Grande Guerra com amplo noticiário das agências internacionais e
fez uma edição memorável anunciando a vitória dos aliados.
Em 1958, o JC promoveu mais uma mudança gráfica que foi considerada
revolucionária para a época. E passou a ser rodado em uma impressora
M.A.M. importada da Alemanha, considerada uma das melhores do mundo
e a primeira do Nordeste a permitir a impressão de fotos coloridas. O jornal
circulava com 48 páginas e detinha a liderança estadual e regional, como o
de maior circulação no Nordeste na época.
Nos anos 1960, o JC passou a seguir a moderna escola do jornalismo americano, – lead, sublead, claros na paginação, fotos abertas, etc – cujo padrão
nacional era o Jornal do Brasil. O JC passou a circular com duas edições,
uma local e outra regional.
Nos anos 1970, por injunções várias, não apenas do JC, mas todo o Sistema
de Comunicação criado por F. Pessoa de Queiroz, que compreendia na
época cinco emissoras de rádio e uma televisão, começou a passar por um
processo de crise. A empresa sofreu duas intervenções judiciais, foi negociada duas vezes a proprietários diferentes sem que conseguisse reconquistar
a liderança (Mendonça, 2009).
Em início de 1987, o processo de crise levou os funcionários da empresa a
entrarem em greve geral e o jornal saiu de circulação por mais de 30 dias.
Houve um movimento da sociedade buscando impedir o fim do jornal e dos
outros veículos que compunham o Sistema de Comunicação (à época Rádio
Jornal e TV Jornal).
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Somem-se a isso profissionais com salários atrasados, infraestrutura precária, equipamentos obsoletos e outras inúmeras questões que cercavam a
empresa. Desse movimento inicial, imaginado para salvar o sistema, cujo
símbolo maior era o jornal impresso, apenas um dos convocados permaneceu: o Grupo JCPM, que atua nos setores de Comunicação, Shopping
Centers e Imobiliário (Mendonça, 2019).
Foi neste clima que um grupo de empresários, entre os quais o atual presidente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), João
Carlos Paes Mendonça, também presidente do Grupo Bompreço, adquiriu o
controle da empresa.
Esse conglomerado de mídia proprietário do jornal tem também uma rádio, a Rádio Jornal, que opera no Recife e em outros cinco municípios de
Pernambuco; dois canais de TV locais, a TV Jornal Recife e a TV Jornal
Caruaru; e o portal on-line NE10, onde está hospedado o conteúdo de todos
os meios da empresa (Assis, 2019).
Em uma pesquisa sobre o SJCC, Rosária de Pompéia Macêdo de Barros
(2009), que buscou compreender as motivações que levaram um empresário do ramo do varejo a comprar uma empresa de comunicação falida,
tratou dos motivos da crise do JC. Ela elencou os motivos principais: pouca leitura de contextos diante das mudanças que ocorriam no mercado de
comunicação aliada à falta de planejamento e organização para atender às
demandas do mercado capitalista; diversos conflitos na gestão da empresa, que se evidenciou quando a vontade política dos acionistas (entre eles,
Antonio Faria) se confrontava com o interesse público dos jornalistas; e os
conflitos pessoais dos acionistas José Mendonça e Gilson Silva. Ocorreu
também, no processo sucessório da empresa de F. Pessoa de Queiroz para
seu filho, Paulo de Queiroz, a falta de habilidade do sucessor também contribuiu para a queda da organização (Barros, 2009, p. 110).
Após a aquisição por Mendonça, o jornal entrou em uma nova fase. A empresa foi aos poucos sendo saneada, os investimentos priorizaram a área
industrial e a montagem de uma nova redação, com a contratação de pro-
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fissionais experientes e novos talentos recém-saídos das universidades. Aos
poucos, o jornal readquiriu sua credibilidade (Mendonça, 2009).
Quando o completou 90 anos, em 2009, João Carlos Paes Mendonça (2009)
fez a seguinte análise:
Não é fácil, num país como o nosso, um veículo impresso chegar aos
90 anos de vida. Aqui mesmo, em Pernambuco, não foram poucos os
jornais que desapareceram ao longo desses anos, o mesmo acontecendo em nível nacional, com a morte de jornais famosos, como o Diário
Carioca, o Correio da Manhã e a Última Hora, no Rio de Janeiro, que tinham leitores em todos os Estados da Federação. Portanto, a longevidade
do Jornal do Commercio não orgulha apenas seus controladores – mas
deve ser motivo de júbilo para o próprio povo pernambucano. Todos conhecem bem a história do jornal fundado pelo empresário João Pessoa
de Queiroz, um pioneiro e visionário que sempre buscou o que havia de
mais moderno no mercado para suas empresas. Seu irmão e sucessor,
F. Pessoa de Queiroz, seguiu o mesmo caminho, como quando instalou
a sua cadeia de emissoras de rádio e colocou no ar o sinal da televisão.
Sabemos também que condições adversas acabaram por jogar as empresas no redemoinho de uma grande crise, que chegou a ameaçar a
sua sobrevivência. Foi em 1987 que assumimos o controle das empresas
fundadas por dr. Pessoa, que é como todos o tratavam. Assumimos num
momento de mais uma crise, quando o jornal, devido a uma greve de
funcionários, deixara de circular – rádios e televisão se encontravam
sucateadas, com audiência que mal passava de um traço. Desde então,
num trabalho permanente, exaustivo e algumas vezes incompreendido
os veículos foram sendo recuperados, retomando a posição de destaque
que sempre ocuparam no mercado de comunicação do Estado. Hoje, colhem-se os frutos dessa persistência. Aos 90 anos, o Jornal de Commercio
é líder absoluto de circulação no Estado. É um veículo que não se coloca
a serviço de grupos ou facções – mas que mantém compromisso sereno
e permanente com a sociedade, defendendo as causas mais justas da
democracia, da livre-iniciativa, do empreendedorismo – numa perma-
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nente identidade com as coisas de Pernambuco. O sistema de rádio, ao
qual foram agregadas mais duas emissoras FM (uma na capital e outra
em Petrolina), registra altíssimos índices de audiência, com liderança
plena na difusão AM. Nossa TV também tem picos de audiência em vários programas locais.

Mendonça é sergipano de nascimento. Chegou a Pernambuco aos 27 anos,
em 1965, para instalar no Recife o primeiro supermercado, embrião de uma
rede que mais tarde se estenderia por todo o Nordeste. Recebeu os títulos de
cidadão do Recife, em 1974, e de Pernambuco, em 1980.
Na nova gestão, colocaram na logomarca do jornal uma bandeira de
Pernambuco. “Investimentos em infraestrutura, na qualificação de profissionais e, o mais importante, no apoio e na valorização da liberdade de
imprensa. Esses foram os passos que marcaram nosso caminho. Esses foram componentes valiosos para chegarmos até aqui”, afirmou Mendonça
quando o JC se tornou um periódico centenário em 2019.
Como principal ativo do jornal, Mendonça (2019) destacou a credibilidade,
além de “ser a voz dos pernambucanos”. Sobre a crise que assola a indústria
jornalística, ele avaliou:
Todos nós, que atuamos neste setor, sabemos que o momento atual é
um dos mais turbulentos das últimas décadas. Além dos desafios que
afetam a economia do nosso País, o segmento da comunicação vive uma
efervescência jamais registrada. As transformações na forma como a informação circula, assim com as mais diversas plataformas que passam
a ser usadas como canais de difusão da notícia, desafiam profissionais
e empresários. O que seria mais um motivo de desânimo e enfraquecimento tem servido de combustível para somarmos esforços, sermos
ainda mais inovadores e valorizarmos os profissionais que estão conosco nesta luta. Estamos diante de um novo desafio. A notícia sempre vai
existir. E novamente vamos nos basear na credibilidade para seguir em
frente. Acreditamos no futuro da informação. E vamos seguir cada vez
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mais integrados dentro de uma dinâmica multiplataforma, dando projeção e sendo – SEMPRE – a voz de todos os pernambucanos. Ainda há
caminhos a percorrer (Mendonça, 2019).

Barros (2009, p. 108), afirma que, no caso do JC, a “racionalidade” usada
para gerir uma empresa de comunicação, em muitos aspectos, se assemelhou à implantação do Grupo Bom Preço, quando administrado por Paes
Mendonça, que se baseia nos seguintes eixos: venda de produtos, fidelização de clientes, logística e gestão.
O método de gestão elaborou estratégias diferenciadas para recuperação
dos veículos. O jornal recebeu mais aporte financeiro porque ele era o “carro-chefe” da empresa e a sua retomada no mercado “puxou” a credibilidade
dos negócios; a TV deixou de ser filiada à Bandeirantes e passou a ser filiada ao SBT. O apoio e lastro financeiro veio do Grupo Bom Preço (Barros,
2009, p.109).
Barros (2009, p. 110) conclui que o uso racionalizado da gestão que diferenciou Paes Mendonça das gestões anteriores. A empresa JC, de um veículo
que visava dar apoio político a um candidato, foi se tornando um grupo de
mídia que tinha um caráter comercial.
Estratégias
O JC é fruto do trabalho de um time de profissionais que age de forma integrada para produção do conteúdo, em todas as plataformas: jornal impresso,
rádio, televisão, conteúdo digital e redes sociais. O diretor que assumiu o
JC logo após o período de turbulência, Ivanildo Sampaio, falou sobre sua
estratégia para reerguer o jornal: “Quando assumi, eu não tinha com quem
trabalhar. Então, eu fui até a universidade e convidei os alunos mais talentosos, segundo referências dos coordenadores do curso, para virem trabalhar
comigo, como estagiários. Com isso, consegui trazer uma equipe muito talentosa de jovens”, disse Ivanildo Sampaio, que atualmente integra o Comitê
do SJCC (Rádio Jornal Pernambuco, 2019).
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“Não sei exatamente como será o futuro, mas posso afirmar que o Jornal
do Commercio estará lá”, assegurou o diretor de redação do JC, Laurindo
Ferreira. “Desistir? Nunca. Nós temos que nos modernizar e lutar contra
as dificuldades que enfrentamos, fazendo um trabalho forte para que o
sistema sobreviva e continue servindo aos leitores, telespectadores e ouvintes, porque não somos só um jornal, nós somos um sistema”, afirmou João
Carlos Paes Mendonça (Rádio Jornal Pernambuco, 2019).
De acordo com o Mídia Dados 2019 (Grupo Mídia São Paulo, 2019), a tiragem
média do JC por edição (impresso e digital) foi de 34,1 mil nos dias úteis,
45,3 mil aos sábados e 37 mil aos domingos.
“O Jornal do Commercio é o principal, é a origem de tudo”, disse Maria Luiza
Borges, diretora de conteúdos digitais do conglomerado, em entrevista do
Knight Center for Journalism the Americas (Assis, 2019). A marca é a referência, mas a meta é trabalhar de forma integrada. Essa integração, que
começou em 2016, significou o compartilhamento de conteúdo entre todas
as plataformas do Sistema. Os profissionais da redação produzem conteúdo
para todos os meios do conglomerado. “Apesar de o jornal ser a grande referência, porque é de onde vem a nossa marca, hoje a gente não consegue falar
mais, por exemplo, de um repórter do Jornal do Commercio, porque nada
que um repórter faz vai ficar restrito ao jornal”, disse ela.
Esse processo levou à redução da equipe, com pelo menos dois momentos
de demissões de membros da redação nos últimos dois anos. A operação do
JC, separada dos outros meios do Sistema, ainda é deficitária. A receita do
jornal, que se divide quase igualmente entre publicidade e assinaturas, não
cobre os custos de produzir “jornalismo com critério” e sustentar a estrutura necessária para imprimir o jornal em papel, afirmou a diretora (Assis,
2019).
“Se não estivéssemos vivendo como sistema, a situação hoje seria muito
mais complicada. A capacidade de visualizar o Sistema Jornal do Commercio
como órgão único de geração de conteúdo foi que nos deu um fôlego para
chegar onde chegamos. Não estamos dando lucro, mas pelo menos aqueles
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anos de vultosos prejuízos ficaram para trás”, afirmou a diretora de conteúdos digitais (Assis, 2019).

Imagem 17 – A primeira edição do JC de Recife. Fonte – http://especiais.jconline.ne10.uol.
com.br/100anos/
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Imagem 18 – Edição de 29 de julho de 2019.
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Capítulo II

OS JORNAIS CENTENÁRIOS DO INTERIOR
2.1 Região Nordeste
A União
Jornal fundado por Álvaro Lopes Machado (1857-1912),
em João Pessoa, na Paraíba, em 2 de fevereiro de 1893,
como instrumento de conciliação política de suas lideranças após o golpe militar, sob a bandeira da República
que extinguiu o ex-Império destronado. Circulou com
quatro páginas na mesma data em que foi instituído o
Partido Republicano da Paraíba (Martins, 1977).
No editorial da primeira edição, foi publicado o propósito do jornal: “Digamos o nosso programa em uma
palavra, e sem nenhuma observação preliminar: é uma
folha política, um jornal de partido que apresentamos
hoje ao público” (Martins, 1977, p.26).
Álvaro Lopes Machado, capitão do Exército que se
formou em ciências físicas e matemáticas na Escola
Militar em 1888, ingressou na política depois que o marechal Deodoro da Fonseca renunciou à presidência da
República, em 23 de novembro de 1891. O vice-presidente
Floriano Peixoto assumiu então a presidência e destituiu os governantes estaduais que apoiavam Deodoro.
Foi o caso de Venâncio Neiva, que deixou o governo da
Paraíba em 27 de novembro.
Depois de um curto período no qual o estado foi governado por uma junta governativa composta pelo coronel
Cláudio do Amaral Savaget, Eugênio Toscano de Brito e
Joaquim Ferreira de Carvalho, Álvaro Lopes Machado
assumiu o governo, em 18 de fevereiro de 1892. Sua

nomeação foi influenciada por João Coelho Gonçalves Lisboa, republicano
histórico e florianista (Lopes, 2010).
Machado fundou o Partido Republicano da Paraíba, revogou a Constituição
promulgada no governo de Venâncio Neiva, reorganizou a Assembleia
Legislativa estadual e aprovou uma nova Carta magna. Foi então confirmado, via eleição indireta, presidente do estado. Na sua administração,
teve como aliado o vice-presidente, padre Valfredo Leal. Reformou o Liceu
Paraibano, fez investimentos nos sistemas rodoviário e ferroviário, instalou
linhas telegráficas e criou a Imprensa Oficial.
Em seus dois mandatos como governador do estado da Paraíba de 1892 a
1896 e de 1904 a 1908, durante a República Velha, renunciou para assumir
o cargo de senador da república (1897 a 1906).
A União surgiu na tentativa de viabilizar a convivência entre as ambições
políticas deflagradas com a mudança de regime e atiçadas com a sucessão
de golpes iniciados a partir de 15 de novembro. Golpe no regime monárquico, golpe no Congresso recém instalado, golpe de Floriano sobre o golpe de
Deodoro. E golpes locais a cada composição de governo de que se cogitasse
ou que se conseguia formar.
Fundou-se o jornal com a pretensão de harmonizar as diversas correntes
que disputavam, historicamente, a concentração da riqueza e do poder e
cujos atores mudavam, a partir daí, de barões para coronéis. Ele foi fundado
levando-se em conta a importância política da Imprensa Oficial do Estado
(Batista, 2016).
Até 7 de maio de 1894, foram publicadas 261 edições, cujo conteúdo, constituído de editoriais, notas informativas, mensagem dirigida ao Congresso
Nacional pelo marechal Floriano Peixoto, decretos e anúncios, preencheu as
páginas de quatro largas colunas, feitas a “dedo” nas caixetas. Conforme registra Eduardo Martins em um livro comemorativo dos 84 anos de A União:
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Fazia-se a composição da 1ª a 4ª páginas que, em seguida, eram distribuídas para que se tratasse logo de compor as duas páginas internas.
Utilizava-se um prelo manual “Alauzet”, onde a tinta era espalhada sobre a chapa com rolos de massa, o que tornava o trabalho demorado e
penoso, além das repetidas paradas para remendos. Com uma tiragem
de 500 exemplares, passava-se a noite inteira para imprimi-los, mas
pela manhã a folha estava na rua, embora a carência de transportes
retardasse grandemente a sua chegada aos centros populosos mais
afastados (Martins, 1977, p.29).

Em 1908, a partir do nº. 34, circulou em tamanho reduzido, com oito páginas, formato tabloide, comemorativo da visita à capital paraibana do
senador Álvaro Machado e às festas da passagem do aniversário natalício
do monsenhor Walfredo Leal (Martins, 1977, p.31).
A partir de 1910, passou a servir como órgão oficial, com um administrador
para a gráfica e um redator-chefe para o jornal, subordinado à Secretaria do
Palácio do Governo. No início de 1913, assumiu sua direção o poeta Carlos
D. Fernandes, que se tornou uma personalidade da imprensa paraibana.
Foi em sua gestão que o jornal introduziu na Paraíba as manchetes de primeira página, ocupando todas as colunas, além da seção Última Hora, com
telegramas da Europa e do Rio, que chegavam no dia anterior pelo cabo
submarino (Martins, 1977, p.32). Em 1914, inaugurou a edição impressa em
uma Linotipo, a primeira do estado.
Até 15 de novembro de 1923, A União funcionou como diário oficial do
Estado, mas, com a nova Lei de Imprensa da época, voltou a circular no dia
17 seguinte como simples órgão do Partido Republicano da Paraíba. A publicação dos órgãos oficiais foi contratada com o governo. De 1º de fevereiro de
1958 em diante A União passou a circular em separado do Diário Oficial do
Estado. Em 1973, passou a circular com 10 páginas (Martins, 1977).
A União faz parte da Superintendência de Imprensa e Editora A União e é
um órgão da administração indireta do Governo da Paraíba, que publica o
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jornal, o Diário Oficial da Paraíba e a Revista Correio das Artes, conforme
informa em seu site.
O editor-geral do A União, Felipe Gesteira, em entrevista no dia 14 de janeiro
de 2018, explicou que o jornal está em processo de evolução para o digital,
com modificações no site, mas sem intenção de encerrar o impresso. Sobre
as estratégias mercadológicas e jornalísticas que estão empregando:
A área dos colunistas será ampliada para abrigar todo o corpo de colaboradores de A União, e em breve lançaremos a assinatura digital, para
quem mora em cidades onde o impresso não chega, ou, também, para
quem prefere o PDF. Além do diário, temos uma edição mensal impressa
em Braille, com as notícias mais importantes do mês e alguns artigos
selecionados. Este formato atende os deficientes visuais que ainda não
usam as novas ferramentas tecnológicas de leitura de texto com auxílio de áudio e se configura como importante arquivo para bibliotecas
(Gesteira, comunicação pessoal, 2018).

A tradição dos 125 anos em circulação (completados em 2018) é vista por
Gesteira como um elemento importante para a manutenção do jornal, que
foi declarado patrimônio da Paraíba em 2017:
Mas não é só da tradição que nos sustentamos. Mesmo com uma equipe
reduzida, A União desponta à frente de outros com sua farta publicação
de artigos, além de ter o único suplemento exclusivamente literário, o
Correio das Artes. E ainda, apesar de ser superavitário, o que já justifica
a continuidade da circulação, o jornal deve permanecer no mercado por
centenas de anos, pois a Lei Estadual 1.491/2017, sancionada pelo governador Ricardo Coutinho, reconhece o diário impresso A União como
patrimônio da Paraíba (Gesteira, comunicação pessoal, 2018).

O jornal tem buscado se relacionar com seus públicos por e-mail e das mídias sociais, com perfis no Twitter, Facebook e Instagram. Recebe críticas,
sugestões de pautas e artigos para publicação. A tiragem diária do impresso,
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informou Gesteira, está entre 800 e 900 exemplares. Sobre os acessos, em
novembro de 2017 foram geradas 887.033 páginas no site.
Sobre o tratamento da notícia do jornal impresso e no on-line, o editor-geral disse que é praticamente o mesmo em função de dispor de uma
equipe reduzida:
Por termos para o site apenas um profissional e um estagiário, o conteúdo do impresso é publicado no site com poucos ajustes para adequação
ao meio, feitos pelo editor. Algumas matérias são exclusivas do site. Publicamos quando há necessidade, por exemplo, fatos que acontecem após
o fechamento do jornal, ou matérias com forte apelo multimídia, pois o
site nos dá a possibilidade de incorporar vídeos (Gesteira, comunicação
pessoal, 2018).

Sobre a linha editorial, Gesteira afirmou que A União é uma política de comunicação de Estado, “e nunca deve ser usado como jornal do Governo do
Estado”. Assim, publica as notícias da gestão estadual que são de interesse
da população, como obras e serviços, mas, segundo ele, defendem o critério
da impessoalidade, por isso, não usam a pessoa do governador como protagonista de qualquer notícia, nem dão destaque a fatos com teor político.
“O enfoque da cobertura jornalística é geral, como em um jornal comercial, porém, temos a liberdade de dar destaque a conteúdos que costumam
ser suprimidos em outros veículos, como pautas de direitos humanos, ou
em defesa de minorias”, disse. Gesteira acrescentou que A União é o único
jornal impresso diário no país a ter um caderno dedicado a esse tipo de material. Em Diversidade, são explorados temas de posição contra hegemônica
no que diz respeito à grande imprensa, com espaço para pautas que dão
visibilidade à população negra, LGBT, quilombolas, ciganos, entre outros.
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Imagem 19 – Capa da primeira edição de A União de 1893. Fonte – Hemeroteca Digital da
Biblioteca Nacional.
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Imagem 20 – Capa da edição de 5 de julho de 2018. Fonte – https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/jornal-a-uniao/2018/julho/a-uniao-05-07-2018-a/view
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2.2 Região Sudeste
Tribuna do Norte19
Faltava um mês para Pindamonhangaba (SP) completar os seus 177 anos de
emancipação político-administrativa quando o jurista, político e poeta João
Marcondes de Moura Romeiro, no dia 11 de junho de 1882, fundou o Tribuna
do Norte. Em seu estado, só perde em antiguidade para O Estado de S.Paulo.
No que diz respeito a jornais do interior, é líder absoluto em longevidade.
O primeiro parágrafo do editorial de apresentação do jornal (impresso na
tipografia que a denominou, a Typographia Tribuna do Norte) explicava seu
momento fundador (Botorin & Camargo, 2002, p. 41):
O apparecimento de mais um lutador na vasta arena do jornalismo, onde
agigantam-se debatem-se e decidem-se todas as questões que interessam à sociedade não constituirá por si só um acontecimento que mereça
os aplausos do público; mas seguramente significa que há quem esteja
disposto a servir o seu país, e servir com sacrifício (Tribuna do Norte,
dia 11 de junho de 1882 – Anno I, N.I).

Desde sua fundação, nas dependências do Clube Literário e Recreativo
de Pindamonhagada (fundado em 1880), o jornal foi defensor de grandes causas. E entre os dois grandes ideais figuraram a abolição da
escravatura e a proclamação da República (Botorin & Camargo, 2002,
p. 44).
Foi na metade para o final do século XIX que emergiu uma imprensa com
o foco abolicionista. Porém, mesmo se colocando contra a escravatura, os
jornais ainda disseminavam ideias consideradas normais daquele período,
sendo muitas delas racistas:
Os jornais mais expressivos das cidades e das capitais publicam
veementes campanhas, apologias disfarçadas ou não do racismo e disseminação mais ou menos subliminar de preconceitos contra os negros.
19.  Este tópico foi escrito em coautoria com o jornalista Victor Rosa, que desenvolveu uma pesquisa de
iniciação científica sobre esse jornal, em 2015, na UFRB.
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Em alguns casos, são esses mesmos jornais que acolhem as falas contra
a escravidão, principalmente à medida que a campanha abolicionista se
espraia pela sociedade e a crise do escravismo se torna mais evidente
(Morel, 2003, como citado em Barbosa, 2010, p. 79).

Desde então, diversos periódicos foram criados para combater a escravatura, principalmente em São Paulo, e é nesse contexto, em 1882, que surge a
Tribuna do Norte, um dos jornais abolicionistas mais eficientes da época e de
grande influência na região do Vale da Paraíba. Seu fundador, mesmo rico e
influente em Pindamonhangaba, apoiava a abolição da escravatura e criou o
jornal para disseminar seus ideais abolicionistas.
Além da abolição da escravatura no Vale da Paraíba, que foi anunciada
com destaque 78 dias antes da assinatura da Lei Áurea, a Tribuna do Norte
também desempenhou um papel importante em 1889, na Proclamação da
República do Brasil, a partir do momento em que se tornou um grande difusor daqueles ideais na região.
A primeira edição do jornal circulou com o slogan “Folha Liberal – Publica-se
aos domingos”, teve quatro páginas (in plano), formato 30 x 46 cm, diagramada em cinco colunas, exceto a última página, destinada aos anúncios.
Pouco tempo depois João Romeiro montou uma tipografia com uma impressora Alauzet, importada da França20. A Alauzet era manual e funcionou
no jornal até 1971. Ela foi restaurada e encontra-se no Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I e D. Leopoldina, em Pindamonhangaba. As outras
impressoras, tanto a Frankental quanto as linotipos, também foram desativadas com a mudança para o off-set.
O tratamento no feminino – a Tribuna – explica-se pelo fato que no tempo
de sua fundação, jornal era denominado “folha” e geralmente possuíam um
só caderno (Carvalho, 2017). A origem da denominação “folha” surgiu em
20.  Athayde Marcondes (1922), citado em Carvalho (2017), em seu livro Pindamonhangaba Através de
Dois e Meio Séculos (Tipografia Paulista, São Paulo-SP, 1922), cita que, no ano de 1902 ele, Athayde,
“adquiriu por compra as oficinas do jornal Tribuna do Norte”. Na mesma obra consta que, em 1914, a
tipografia foi adquirida pelo dr. Claro César.
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1566, em Veneza, Itália, com a iniciativa do governo veneziano de publicar
folhas manuscritas, espalhando-as pelas ruas. Para lê-las, a população teria
que pagar uma pequena quantia chamada “gazetta”. Foi a partir daí que a
palavra gazeta (também feminina) passou a ser utilizada para denominar
todas as folhas escritas, as publicações políticas, doutrinárias, literárias
ou noticiosas.
Semanário publicado aos domingos, a folha liberal, depois republicana, do
Dr. João Romeiro surgiu com a missão de ser um manifesto, uma “tribuna”.
Não o lugar elevado onde os oradores falam, mas antes o púlpito modesto
destinado à prática do bom jornalismo.
O complemento “do Norte” foi atribuído porque Pindamonhangaba, localizada no médio Vale do Paraíba, estava incluída em um antigo itinerário dos
bandeirantes denominado “Caminho do Norte”, por localizar-se ao Norte da
Província de São Paulo, ou seja, da cidade de São Paulo, o ponto de partida
dos Bandeirantes rumo a Minas Gerais (Carvalho, 2017).
Após a morte de seu fundador, em 1915, o jornal passou por vários proprietários e sempre esteve ligado a organizações políticas. Romeiro nunca teve
seu nome estampado na Tribuna do Norte, nem como proprietário, nem
como diretor ou editor. Segundo as informações que correram durante os
anos em que viveu, sem registro histórico, ele não queria melindrar a sua
família, uma vez que, para a época, o jornal era considerado arrojado e de
ideias avançadas e revolucionárias. Seu primeiro diretor foi João Francisco
de Moura Rangel, primo de Romeiro, que ficou no cargo até o periódico completar um ano (Bontorin & Camargo, 2002, p. 53).
Em 1934, quando passou a ser órgão oficial do Partido Republicano Paulista
(PRP), funcionava nos fundos do prédio do Clube Literário e Recreativo,
localizado na avenida Fernando Prestes. No ano seguinte, em 1935, foi
transferido para a rua Prudente de Moraes, esquina com a travessa Ruy
Barbosa, onde funcionou até fins de 1937. Até 21 de julho de 1942 pertenceu
ao dr. Claro César, a partir dessa data seu proprietário passou a ser José
Martiniano Vieira Ferraz. Após a morte de Martiniano, seu filho, Darcy
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Vieira Ferraz, tornou-se o responsável pelo jornal. Em 1948 foi arrendado pela União Democrática Nacional (UDN). Em 1955, pela Sociedade de
Amigos de Pindamonhangaba (Carvalho, 2017).
Apesar dos arrendamentos, até junho de 1962 o jornal pertenceu a Darcy
Vieira Ferraz, sendo então doado à Prefeitura. Então passou a circular como
“Órgão Dedicado aos Interesses de Pindamonhangaba”, até que a Lei 1084,
de 6/3/1969 – assinada pelo prefeito Caio Gomes Figueiredo – o legalizou
como Imprensa Oficial para divulgações de leis e atos administrativos
(Carvalho, 2017).
De 18 de março de 1978 a 19 de setembro de 1980 foi composto pelo sistema offset (impresso na gráfica do jornal Valeparaibano, em São José dos
Campos). A falta de condições financeiras fez com que o jornal voltasse a
ser composto tipograficamente a partir da edição de 10 de outubro daquele
ano (Carvalho, 2017).
Em 1980, por intermédio da lei 1.672 de 6/5/1980, o prefeito de
Pindamonhangaba, na época era o dr. Geraldo Alckmin, criou a Fundação
“Dr. João Romeiro” (denominação em homenagem ao fundador da Tribuna).
Criada com personalidade jurídica de direito privado e destinada ao exercício de atividades jornalísticas, culturais e turísticas, surgiu com propósito
de manter o jornal.
A partir da criação dessa entidade, Executivo e Legislativo municipais
passaram a ter responsabilidades nos destinos da Tribuna do Norte, independentemente de partido ou posição política. O Executivo, além da subvenção
anual, cede servidores municipais para completar o quadro de funcionários
da Fundação. E o Legislativo é responsável pelos atos relacionados à aprovação da verba anual destinada à mantenedora do jornal.
A partir do momento em que se torna a Imprensa Oficial do município e,
posteriormente, quando se transforma em Fundação Municipal, essa característica de jornal focado nos fatos locais e voltado para as causas municipais
acentua-se (Bontorin & Camargo, 2002, p. 44).
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Em abril de 1986, a Tribuna passou a funcionar na rua dos Bentos, nº. 450,
e experimentou sua primeira fase de jornal diário. Essa periodicidade foi
mantida até dezembro de 1988, quando retornou à antiga condição de semanário em janeiro de 1989, na qual permaneceu até março do mesmo ano,
quando então passou a ser bissemanário.
Por quase cem anos a Tribuna do Norte foi confeccionada de forma artesanal, sendo modificada apenas quando começaram a utilizar as impressoras
linotipo. Desde sua fundação, em 1882, até o ano de 1981 (salvo o período de
1978 a 1980) foi composta tipo por tipo (letra por letra).
Em 1997, a partir da edição de nº. 6.788, deixou de ser composta pelo sistema
a quente (chumbão) e aderiu à informatização. Para isto, foi instalada rede
de computadores com impressoras e scanners e programas para editoração
eletrônica. O passo seguinte foi obter seu endereço eletrônico, o e-mail tribuna@iconet.com.br. Ingressou na internet em 2001 (Carvalho, 2017).
Mesmo passando por diversas crises financeiras, o impresso conseguiu
manter uma circulação ininterrupta. Em 2014, na edição de nº 8.289, de
21 de janeiro, retomou a periodicidade diária (circula de terça-feira a sexta-feira). Atualmente é impresso em papel offset, com uma tiragem de 1,5 mil
exemplares, tamanho standard. Custa R$1,00 e tem uma versão em PDF
disponível no site: http://jornaltribunadonorte.net/.
A mudança constante de propriedade fez com que o jornal acabasse não
tendo um arquivo completo de suas edições, que estão espalhadas com
ex-diretores. Mas exemplares de 1882 a 1886 (inclusive o primeiro número), apesar de bastante desgastados, estão na sede do jornal, encadernados
e a espera de restauração. Embora não tenha uma coleção completa, o
Arquivo Municipal contabiliza em seu acervo muitos exemplares (Bontorin
& Camargo, 2002, p. 46).
O jornalista Altair Fernandes Carvalho, da Tribuna do Norte, credita a longevidade do periódico justamente pelo fato de ele estar sempre no Poder.
E com a sua passagem para diário oficial e, em seguida, para a fundação,
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houve um maior interesse em mantê-lo circulando, o que vem acontecendo
até hoje.
Outro fator que contribuiu para isso, segundo estudos feitos por Leda Galvão
Avellar Pires, do Departamento de Comunicação Social da Universidade de
Taubaté, no ano de 1999, é a sua fidelidade ao leitor e o fato de estar ligado
quase que exclusivamente a causas locais (Bontorin & Camargo, 2002, p.
59).
Sobre as estratégias que o jornal está lançado mão em busca de sobrevivência, a atual presidente da Fundação Dr. João Romeiro e do Tribuna do
Norte, Jucélia Batista, em entrevista em 6 de dezembro de 2017, disse que
tem buscado criar novas editorias e cadernos, como “Qual o Seu Talento?”,
que mostra pessoas e suas artes/vocação. “Isso atrai leitores e seguidores.
E também apostando em matérias com mais profundidade jornalísticas, séries e indicações de leituras (pelo leitor) – o que traz uma interação maior.
As pessoas adquirem o jornal para se ver e mostrar aos outros. Enfim, nosso lema é buscar identificação; proximidade”.
O jornal tem buscado se relacionar com seus públicos, segundo ela, por meio
das redes sociais (Facebook); do e-mail “contato@tribunadonorte.net”; por
telefone e pessoalmente. E também divulgando a cidade, noticiando fatos
sociais, culturais, educacionais, esportivos, classistas, religiosos, policiais
etc.), além das notícias relacionadas aos departamentos ligados à prefeitura
e Câmara Municipal.
Mantém uma seção destinada a publicar a opinião do leitor sobre filmes
e livros e outra que visa estimular a criança (alunos de escolas do Nível
Fundamental I) à leitura do jornal. A opinião dos alunos sobre a matéria que
julgou mais interessante é remetida ao diário (carta) e publicada.
Sobre a linha editorial do jornal, se o enfoque são os fatos relacionados à
Prefeitura, Jucélia Batista afirmou:
É um jornal que recebe verba pública (Repasse), por isso, dá prioridade
as notícias do Executivo; mas também tem uma página do Legislativo
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(semanalmente) e matérias gerais da região: Cultura, Esportes,
Economia, Educação. Só não trata de política diretamente (Batista, comunicação pessoal, 2017).

A presidente acredita que a tradição ajuda o jornal a sobrevier. “O jornal é muito conhecido e tem credibilidade em toda a região (formada por
39 cidades).”
Com relação ao tratamento da notícia do impresso e do on-line, Jucélia
Batista informou que as equipes são as mesmas e não há diferença de conteúdo. Uma única equipe trabalha no fechamento das edições que serão
impressas e, posteriormente, colocadas no site, onde ficam disponíveis para
leitura on-line ou em PDF. A tiragem atual informada (em dezembro de 2017)
média era de 3 mil exemplares. Já a quantidade de acesso no site não foi
informada pela presidente da Fundação.

Imagem 21 – Capa da edição de 20 de julho de 2018. Fonte – http://jornaltribunadonorte.net/
edicoes/
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Gazeta de Minas
Fundada pelo português Antônio Fernal, no dia 4 de setembro de 1887, na
cidade de Oliveira, em Minas Gerais, com periodicidade semanal até hoje
mantida. O slogan que utiliza é: “Desde 1887. O jornal mais antigo do Estado”.
Surgiu na última fase do Império com o nome de Gazeta de Oliveira, e alcançou grande aceitação pública já em seus primeiros anos, circulando não
somente na região de Oliveira, mas na Corte do Rio de Janeiro, para onde se
deslocava com frequência o seu fundador. A rápida expansão e abrangência
fez com que o proprietário mudasse o nome do periódico para Gazeta de
Minas. A primeira edição com o novo nome circulou no dia 1º de janeiro de
1899 (Gazeta de Minas, nd).
Sobre os primeiros anos de circulação, registra Fonseca (1961, p.242):
“Jornal neutro e alheio às politiquices de aldeia – foi assim que a Gazeta
surgiu”. (...) “Era a folha de maiores dimensões de quantas havia e tinha havido em Minas, afirma Xavier da Veiga (Revista do Arquivo Público Mineiro,
ano III, pág. 225). Realmente as tiragens de 1896 a 1917 lançavam números
vastos, maiores do que o próprio Jornal do Commercio do Rio de Janeiro”.
Nessa fase o jornal publicava editoriais e artigos de renomados autores,
muitos deles com exclusividade. De acordo com Fonseca (1961, p.242):
“Entre os seus mais ilustres colaboradores figuram dr. Josefino Felício dos
Santos, José do Patrocínio, Aldo Delfino, Abílio Barreto, Mendes de Oliveira,
Belmiro Braga, Mário de Lima e o próprio Eça de Queiroz”. O escritor português costumava enviar suas famosas crônicas internacionais ao redator
e proprietário Antônio Fernal. O jornal também reproduziu, em forma de
capítulos semanais, parte da obra do escritor futurista Julio Verne.
Após ser propriedade de alguns políticos, a Gazeta de Minas foi doada, em
1947, à diocese de Oliveira. Passou, então, a incluir, a partir daquele ano,
uma ampla cobertura religiosa, de cunho católico. Narra os fatos mais importantes que marcaram a história da diocese de Oliveira.
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A partir de 1964, com o regime militar, o noticiário do jornal se voltou mais
para os assuntos da cidade, forçado pelo desenvolvimento tecnológico, o advento da TV em cores, e o processo de globalização da informação.
Em 1987, o jornal passou ao grupo GM – Empresa Jornalística Ltda e por um
rápido período de adaptação às normas técnicas do jornalismo profissional.
Assumiu uma postura “independente frente aos poderes públicos e facções
políticas”, de acordo com seu discurso oficial.
A Gazeta focou-se em ser noticiosa, voltada para os fatos que envolvem a
comunidade oliveirense, mas “está ainda calcada no jornalismo opinativo de
qualidade, com editoriais e crônicas de colaboradores de reconhecida idoneidade moral e social” (Gazeta de Minas, nd).
A condição de jornal mais antigo do estado já valeu à Gazeta de Minas homenagens, como a que a Associação Mineira de Imprensa (AMI) promoveu, em
1998, incluindo-o na galeria dos mais importantes do estado de Minas. Na
parede da galeria da AMI foi afixada uma placa em alumínio, em tamanho
natural, reproduzindo a 1.ª página da edição n.º 38, de 20 de maio de 1888,
em que está noticiada a assinatura da Lei Áurea.
Durante o ano 2000 recebeu outras duas homenagens: uma do sindicato
dos Proprietários de Jornais do Interior de Minas Gerais (Sindijori), com
oferecimento de placa durante o Congresso Mineiro de Jornais; e outra da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a medalha 500 anos de Brasil.
O acervo do jornal, representado pelos originais de cada uma de suas edições, está guardado na sede do periódico, em Oliveira. São cerca de 33 mil
páginas originais. Sua missão, expressada em seu site, é: “Informar com
isenção, sem restrições, com responsabilidade técnica e social”.
Sobre as estratégias para manter o periódico, o jornalista e editor da Gazeta
de Minas, João Bosco Ribeiro, em entrevista em 29 de janeiro de 2018, disse
que, sob o ponto de vista mercadológico, são: a capacidade de difusão informativa do veículo e os níveis de conhecimento público da marca. Sob o ponto
de vista jornalístico, o veículo apresenta, semanalmente, material fotográfi-
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co e informativo, análises dos fatos de interesse do público-alvo e publicação
de artigos e resenhas exclusivos.
Sobre a linha editorial do jornal, Ribeiro informou:
Cuidamos ainda da isenção e da credibilidade do jornal, por meio de
renúncia a negócios publicitários com os poderes públicos do município,
mesmo que isso signifique quebra acentuada no faturamento. Quanto
mais equidistante dos poderes políticos, mais credibilidade é acrescida
ao jornal. Quanto mais desfrute de credibilidade, mais aceito o veículo
é por seu público. A informação com tratamento técnico, rigor na apuração e apresentada em bom estilo literário e vernacular. São estratégias
que diferenciam o veículo da balbúrdia das redes sociais e o tornam
viável, em plena era da convergência multimídia (Ribeiro, comunicação
pessoal, 2018).

A tradição é considerada por ele um fator importante para a sobrevivência
da Gazeta:
O jornal está para a cidade de Oliveira como tradutor de sua rica
história. Ou seja: o veículo é histórico não apenas sob o ponto de vista
cronológico, mas, sobretudo, no que diz respeito à apresentação da realidade histórica local. Gazeta de Minas faz parte da rotina semanal da
sociedade, que aguarda a circulação de suas edições para compreender,
de fato, os fenômenos que perfazem sua vida hodierna. No jornalismo
científico, a tradição só vale quando é portadora do novo, num sistema
de comunicação sempre circular (interativo) e não apenas horizontal
( feedback) - (Ribeiro, comunicação pessoal, 2018).

A Gazeta de Minas tem se relacionado com seus públicos, segundo ele, por
meio de suas próprias páginas, pelo portal na internet, redes sociais, canais
multimídias, “intensa participação social”, e, principalmente, contato direto
do leitor.
Na avaliação de Ribeiro, o fato de ser um jornal do interior traz dificuldades
para a operacionalização do veículo. “Quanto mais interiorano, mais difíceis
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são as condições de sobrevivência de um veículo de comunicação impressa,
exatamente pela concorrência dos sistemas eletrônicos e pela alienação sociológica do homem moderno”, avaliou.
Ele destacou que os veículos impressos do interior sofrem de uma crescente
escassez de inserções publicitárias comerciais e de diminuição do número
de assinantes. “O futuro é extremamente incerto e dependerá do surgimento de novas alternativas”, afirmou.
A tiragem média da Gazeta de Minas (início de 2018) é de um mil exemplares
por semana, para um público-alvo de quatro mil leitores. A média de acessos ao site ficou em torno de três mil visualizações por edição. O município
de Oliveira tem cerca de 42 mil habitantes.
Sobre as abordagens no jornal impresso e no site, Ribeiro disse que não
existem diferenças substanciais. No site, colocam textos de tamanhos menores e fazem chamadas para a edição impressa. A produção de conteúdo é
feita pela mesma equipe e nas mesmas instalações.
O projeto é atualizar o site para acrescentar novas possibilidades, com ênfase para a cobertura do município com reportagens, fotos, vídeos em tempo
real e sistema mais moderno de cadastramento e pagamento de assinaturas. E manter a visualização das páginas do jornal com o mesmo conteúdo
e leiaute impresso.
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Imagem 22 – A primeira fase do Gazeta de Minas fundado como Gazeta de Oliveira.
Fonte – Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Imagem 23 – A partir de 1899 torna-se Gazeta de Minas. Fonte – Hemeroteca Digital da
Biblioteca Nacional.
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Imagem24 – Edição de 2019 do jornal.

Gazeta de Ouro Fino
Fundada por Júlio Bueno Brandão (1858-1931), em companhia de Alfredo
Pinto Vieira, Cyro Gonçalves, José Possolo, Francisco Ribeiro da Fonseca,
em 31 de janeiro de 1892, na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais. Funcionou
de 1892 a 1896 como “Propriedade de uma Associação”, cujos diretores foram João Leite, Juvenal Brandão, Henrique Mangeon, Júlio Bueno Brandão
e João Carlos Schimith.21
Júlio Bueno Brandão cursou as primeiras letras em sua cidade natal.
Autodidata, possuía avançado entendimento das questões jurídicas, o que
21.  História oficial do jornal pela diretora-executiva Ciça Ferraz em entrevista em 13 de março de 2018.
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lhe permitiu advogar e atuar como magistrado. Em 1879 assumiu o posto de
juiz de direito do município mineiro de Jaguari e permaneceu no cargo por
um triênio. De 1882 a 1883 foi juiz municipal em Ouro Fino, e em seguida,
nomeado delegado da cidade (Pinheiro, 2010).
Membro do Partido Liberal durante o período imperial, ainda em 1883
iniciou a carreira política ao se eleger vereador e presidente da Câmara
Municipal de Ouro Fino por duas legislaturas seguidas, até 1887. Após a
proclamação da República, regime do qual era reconhecido entusiasta, foi
escolhido pelo então presidente de Minas, Crispim Jacques Bias Fortes,
para assumir a intendência municipal de Ouro Fino, função que exerceu de
janeiro de 1891 até o ano seguinte.
Em 1893 candidatou-se pelo Partido Republicano Mineiro (PRM) a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi eleito com mandato de
um biênio. Nas eleições seguintes foi reeleito e permaneceu como deputado
estadual até 1898. Durante seus cinco anos no Legislativo mineiro foi líder
do governo, presidiu a Comissão de Assuntos Municipais e foi relator da
Comissão de Orçamento (ibid.).
Em 1896, a Gazeta de Ouro Fino passou a funcionar como “Órgão Oficial dos
Poderes Públicos” e foi dirigido até 1905 por Joaquim Pitaguary. A partir
dessa data passou a ser “Órgão dos Interesses do Município”, tendo à frente
Antônio Amâncio de Oliveira como proprietário e diretor, e assim continuou
até 1911.
Em 1898, seu fundador foi eleito e empossado senador da República, e ocupou a cadeira de Fernando Lobo Leite Pereira. Manteve-se no Senado por
uma década e se destacou na elaboração da reforma da Lei Eleitoral. Em
1906, foi eleito vice-presidente de Minas Gerais, ao lado de João Pinheiro
da Silva, presidente. Em outubro de 1908, em decorrência da morte de João
Pinheiro, afastou-se do Senado para assumir interinamente o governo estadual. Permaneceu à frente do Executivo mineiro até abril de 1909, quando
tomou posse Venceslau Brás, eleito para cumprir o restante do mandato de
João Pinheiro.
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Em 1910 foi eleito presidente de Minas Gerais e, em setembro, substituiu
Venceslau Brás, que por sua vez fora eleito vice-presidente da República na
chapa de Hermes da Fonseca (1910-1914). Entre as medidas tomadas durante
seu segundo governo, destacam-se: a expansão da rede pública de ensino
com a criação de escolas em diversas cidades mineiras, o aumento da malha
ferroviária do estado, a adoção de políticas de incentivo à imigração e ao
povoamento de núcleos coloniais, a reforma administrativa e a execução do
projeto de desenvolvimento regional e municipal (Pinheiro, 2010).
De 1912 a 1913, o Gazeta de Ouro Fino teve como redator Miranda Junior. De
1914 a 1917 seu redator foi Joaquim Pitaguary e, em 1915, João Gonçalves.
Até 1918 o jornal tinha vinculação política partidária. A partir desse ano
ficou filiado ao “Partido Republicano Mineiro”, e continuou como redator
Joaquim Pitaguary até 1923, quando assumiu Valdemar Tavares Paes, como
redator chefe, e Júlio Bueno Brandão Filho, como redator político. Em 1925
assumiu o cargo de redator chefe Guerino Casassanta, e de gerente Antônio
Amâncio de Oliveira, que permaneceram até 1931.
Voltando ao seu fundador, em 1913, Júlio Bueno Brandão teve seu nome indicado para a vice-presidência da República na chapa do gaúcho José Gomes
Pinheiro Machado, mas não aceitou a indicação, argumentando que líderes
políticos nacionais procuravam afastar o candidato paulista Campos Sales
e diminuir a influência de Minas Gerais nas eleições. Na ocasião, visando a
consolidar o poder de seu estado na política brasileira, articulou com o então
presidente de São Paulo, Rodrigues Alves, o chamado Pacto de Ouro Fino,
aliança que viria a consolidar a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais
por meio da eleição de Venceslau Brás para a presidência da República no
quadriênio 1914-1918. Após o término de sua gestão como presidente de
Minas Gerais em 1914, transmitiu o governo a Delfim Moreira e retornou
a Ouro Fino.
Voltou a exercer mandato eletivo em 1916, quando assumiu uma cadeira
no Senado estadual mineiro por poucos meses, em substituição a Gomes
Freire de Andrade, que tinha morrido. Em 1917 foi eleito deputado federal
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por Minas Gerais e tomou posse em setembro. Reeleito para as legislaturas
1918-1920 e 1921-1923, presidiu a mesa diretora da casa de 1920 a 1921 e a
Comissão de Finanças em 1923. Em 1924 voltou a ser eleito senador. Perdeu
o mandato com a vitória da Revolução de 1930, quando todos os órgãos legislativos do país foram dissolvidos. Ao longo de seu último mandato legislativo
presidiu a Comissão de Finanças e atuou como líder da maioria nas discussões sobre orçamento, além de ter representado o Brasil na Conferência
Interparlamentar do Comércio realizada em Paris (1928).
Brandão morreu no Rio de Janeiro em 21 de março de 1931. Era casado com
Hilda Bueno Brandão. Seus filhos Júlio Bueno Brandão Filho e Francisco
Bueno Brandão foram, respectivamente, deputado federal e prefeito de
Ouro Fino. O nome Bueno Brandão foi dado a um município localizado na
região sul do estado de Minas Gerais (Pinheiro, 2010).
Seus filhos foram redatores do Gazeta de Ouro Fino entre 1932 a 1950, que
teve também nessa mesma função: Krisanto Avelar Muniz, Luiz Renault
Apocalipse, Breno Dutra de Oliveira, Bolívar Dutra de Oliveira, Miranda
Neto, Benjamim Dutra de Oliveira e Carlos de Moraes.
No período de 1942 a 1950 a Gazeta funcionou como “Órgão Independente”.
Foram seus redatores: Francisco Bueno Brandão, José Ferreira, Krisanto
Avelar Muniz, Antônio Eloy Paulini Miranda, Hélio Bueno Brandão e
Roberto de Barros (redator esportivo). De 1960 a 1967 dirigiram a Gazeta
Francisco Bueno Brandão, Krisanto Avelar Muniz, Antônio Eloy Paulini
Miranda e Raul Apocalipse.
De 1971 a 1974, Antônio Eloy Paulini Miranda foi seu diretor. De 1975 a
1996, a Gazeta ficou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, porém, teve como diretor responsável Antônio Eloy Paulini Miranda, redator
chefe Geraldo Megale Apocalipse, Serafim Pinto Ribeiro como jornalista e
como diretores administrativos: Plínio Paulini Miranda, Simão Cara, João
Mariano da Silva e Takahiko Hashimoto.
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De 1997 a 2001, a Gazeta voltou para as mãos de seu proprietário, advogado
e jornalista Antônio Eloy Paulini Miranda, tendo ao seu lado como diretora
proprietária, sua filha, a advogada Maria Leonor Almeida Miranda, e como
diretor executivo, Plínio Paulini Miranda. A atual diretora-executiva, Ciça
Ferraz, em entrevista em 13 de março de 2018, informou que, por alguns
anos, entre 1980 e 1990, o jornal deixou de circular por alguns meses.
De 2002 a 2005, com a morte de Eloy Miranda, ocorrida em 2001, a Gazeta
continuou sob a direção da sua filha e proprietária majoritária Maria Leonor,
e diretores executivos Plínio Paulini Miranda e Octávio Miranda Junqueira.
De 2005 até dezembro de 2015, atuaram como diretores executivos José
Fernando Luz e Luciana Arreguy Barbosa Megale.
Desde janeiro de 2016, a Gazeta de Ouro Fino está sob direção da jornalista
Ciça Ferraz e conta com a colaboração de colunistas como Geraldo Affonso
Pimentel, Caroline Pennacchi Colombro, Jerri Adriane Vitor, Maneco de
Gusmão. A equipe é formada pelo diagramador Paulo Henrique Shadow e
por Angela Maria Patronieri e Maria Emilia A. Pereira.
Ciça Ferraz afirmou que por muitos anos a Gazeta de Ouro Fino conseguiu
registrar fatos importantes não só de Ouro Fino como da região e do Brasil
como um todo. “Por esta questão tem em seu currículo muitas histórias
marcantes de registros e fatos que fizeram a história.”
Em sua avaliação, a tradição é um fator importante para o jornal se manter
no mercado, pois é considerado patrimônio histórico de Ouro Fino. Ao longo
de sua existência, passou por reformas gráficas para se adaptar aos jornais da época e ficou com menos textos e mais fotos, ilustrações, charges.
Circula com uma tiragem média de dois mil exemplares e tem periodicidade
mensal. É vendido em bancas e possui 500 assinantes.
O relacionamento com os públicos ocorre via email e telefone. Pelo fato de a
cidade ser pequena, muitos leitores ainda costumam ir a redação, entregar
artigos, muitos deles datilografados, relatar histórias para serem publicadas, pagar assinatura.
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Em seu relato, a diretora-executiva contou das dificuldades de manter o jornal circulando:
A Gazeta se tornou muito importante para o município. Afinal, são 126
anos de história. Ela sobrevive com o apoio de alguns anunciantes e assinantes. Recentemente recebeu uma homenagem na Câmara Municipal
justamente pelos seus relevantes serviços jornalísticos apresentados
nestes últimos anos. Trabalho por amor. A Gazeta mal se sustenta. Sou
apenas eu como jornalista responsável por tudo. Há um diagramador e
duas representantes comerciais. Tudo que entra da venda dos anúncios
e assinaturas mal dá pra cobrir as despesas. Muitas vezes coloco dinheiro do próprio bolso para pagar a gráfica, principalmente, que é muito
cara pelo fato de a Gazeta ser um jornal standard (Ferraz, comunicação
pessoal, 2018).

A diretora-executiva disse que a Gazeta não tem versão on-line porque a
equipe que a produz é muito enxuta. Há uma única jornalista responsável,
um diagramador e duas representantes comerciais.
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Imagem 25 – Capa da primeira edição do Gazeta de Ouro Fino de 1892. Fonte – Hemeroteca
Digital da Biblioteca Nacional.

Imagem 26 – Capa de edição do jornal, que não tem versão on-line.
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A Tribuna
Fundado na cidade portuária de Santos pelo maranhense Olímpio Lima, na
segunda-feira 26 de março de 1894, com o nome de A Tribuna do Povo. O jornal, em sua primeira fase, foi instalado em uma velha casa da Rua Visconde
de São Leopoldo, circulava duas vezes por semana e se sustentava com a
venda avulsa. Dois anos depois, era um periódico diário, cuja sede foi transferida para o prédio 99 da Rua do Rosário (atual Rua João Pessoa).
O jornalista maranhense Olímpio Lima foi para Santos depois de uma breve
passagem por São Paulo, vindo de Belém do Pará, onde iniciou na profissão. A cidade, que foi fundada em 1º de novembro de 1543 (Dia de todos os
Santos), por Brás Cubas, recebeu, entre o final do século XIX e início do
século XX, milhares de imigrantes que entravam no Brasil pelo seu porto.
Muitos encontraram trabalho e lá se estabeleceram com famílias, contribuindo para seu desenvolvimento (Negri & Perazoli, 2002, p. 81).
Na terra santista, Olímpio Lima fez amizade com o também nordestino
Manoel Maria Tourinho, então presidente da Câmara Municipal de Santos,
em 1894. Incentivado pelo político, Lima comprou um semanário chamado
A Tribuninha, que era editado pelo jornalista Deocleciano Fernandes, e trocou seu nome para Tribuna do Povo. O novo periódico logo se tornaria uma
publicação semanal, crítica, noticiosa e literária (Willians, 2014; Rodrigues,
1979).
Na abertura do jornal, em negrito, Olímpio Lima publicou nota explicativa
com o seguinte texto:
Esta folha não tem ligação com nenhum dos partidos políticos militantes, o que melhor a habilita a julgar de ambos. Suas colunas estão
francas a todas as manifestações do pensamento. As artes, as letras e
as ciências encontrarão nela uma tribuna livre às suas controvérsias e
aos seus ensinamentos. Aceita toda sorte de publicações, desde que o
decoro público não seja nelas desodorado. As que tiverem por objetivo
o interesse público serão feitas gratuitamente e as de interesse pessoal
mediante prévio ajuste (Rodrigues, 1979, p.70; Willians, 2014).
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Ainda na primeira página publicava artigo intitulado “À Guisa de Programa”,
em que afirmava estar o jornal:
desligado das peias partidárias, fora da ação das conveniências políticas,
independente e livre; o seu critério poderá sondar, a fundo, as causas
e efeitos do mal-estar social, sem visar personalidades, mas o defeito
e só o defeito, onde quer que ele exista. Sob essa orientação é que nos
abalançamos a fundar a Tribuna do Povo. Sob a influência salutar desses
princípios é que tomamos a responsabilidade de sua direção (Rodrigues,
1979, p.70-71).

No começo, o redator literário do jornal era Aprígio Macedo. A despeito da
qualidade jornalística de Olímpio Lima, o maranhense não tinha habilidade
para administração e, assim, passou maus bocados. Envolveu-se em brigas
políticas por defender setores mais humildes da sociedade, e, ao mesmo
tempo, atacava os poderosos. Acabou fazendo muito amigos nas classes
populares, mas criou inimigos nas altas esferas. No início da atividade, o
jornal sofreu ameaça de empastelamento. Chegou a ter sua redação destruída quando estava instalada na Rua do Rosário, o que acarretou a suspensão
provisória da publicação (Rodrigues, 1979, p.71).
Olímpio Lima chegou a ser preso, por quatro meses, por não conseguir provar acusação feita contra um bacharel influente da cidade. Também sofreu
atentado de morte, alvejado por um tiro quando desembarcava de um trem.
Ele não se harmonizava com as autoridades da municipalidade. Fustigavaas mesmo sem motivo aparente.
No fim de 1849, por insucesso financeiro, Olímpio Lima não conseguiu segurar o Tribuna do Povo e o perdeu. Mas editou outro jornal, O Correio da
Semana, de pouca ressonância e duração (Rodrigues, 1979, p.72).
Em dezembro de 1899, Manoel Monjardim tornou-se dono da Tribuna do
Povo. Olímpio Lima tentou reaver o jornal, mas a Justiça não lhe deu razão.
Então ele lançou novo jornal no dia 19 de dezembro daquele ano não com o
número 1 e ano 1, mas com o número 157 e ano sexto, como se fosse conti-
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nuação. Então dois jornais – Tribuna do Povo, com nova direção, e A Tribuna,
de Olímpio – passaram a comemorar a mesma data de fundação (Rodrigues,
1979, p.72).
A Tribuna de Olímpio Lima ganhou popularidade, com circulação diária.
Nela, ele prosseguiu ainda mais impetuoso na campanha que ele mesmo
dizia ser de regeneração dos costumes políticos do município.
Em setembro de 1907, sentindo-se cansado e adoentado, decidiu fazer uma
viagem ao Norte, mas não passou do Rio de Janeiro, onde teve de se internar
na Casa de Saúde São Sebastião. Morreu em outubro, aos 46 anos de idade.
Seu corpo foi trazido de volta a Santos, onde foi enterrado no Cemitério do
Paquetá, em uma das cerimônias mais concorridas da época (Rodrigues,
1979, p. 73; Willians, 2014).
Com a morte de Olímpio Lima, assumiu a administração de A Tribuna seu
amigo e testamenteiro José de Paiva Magalhães. Ele atuou como patrono
econômico dos filhos menores de Olímpio, coordenou despesa e receita,
revigorou o plano de publicidade, convocou novos elementos na Redação
e Oficinas. E realizou a venda do conjunto técnico-gráfico. A transação foi
por meio de concorrência e o cearense Manuel Nascimento Júnior, em sociedade com Róssio Egídio de Souza Aranha, deu o maior lance e adquiriu o
jornal. A partir daí o periódico passou por uma grande fase de prosperidade.
Sob a direção de Nascimento Júnior o primeiro número circulou em 1º de julho de 1909, com quatro páginas, em papel cor-de-rosa. Passou a usar papel
branco a partir de 25 de outubro de 1911. Tornou-se o órgão oficial da municipalidade e publicava todo expediente da Prefeitura e atas do Legislativo
(Rodrigues, 1979, p.72-75).
Nascimento Júnior investiu em maquinário. Em 1912, comprou uma impressora Albert e vários linotipos (máquinas de composição automática), e
aboliu a feitura manual. O jornal circulou com número especial de 36 páginas na manhã de 10 de novembro de 1912.
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Em 1927, já em novo prédio e instalações próprias, na Rua General Câmara
90-94, adquiriu outro linotipo e a sua primeira rotativa, uma impressora
Man, com capacidade para editar jornais de 40 páginas (Rodrigues, 1979,
p.77; Willians, 2014).
Na Revolução de 1930, com a vitória da Aliança Liberal, populares saíram
às ruas para comemorar o acontecimento. Muitos manifestantes cometeram abusos, invadindo bares e restaurantes e também jornais. Acabaram
saqueando e incendiando A Tribuna, que voltou a circular 35 dias depois,
operando em prédio provisório. Retornou à sua sede reformada na rua
General Câmara nº 90-94, com festividade em 24 de dezembro de 1932.
Nascimento Júnior administrou A Tribuna por 50 anos. Com sua morte,
em 1959, a direção passou para seu genro Giusfredo Santini, e seu filho,
Roberto Mário Santini assumiu como superintendente, função que exerceu
até sua morte em novembro de 1990. Então, Roberto Mario Santini tornou-se presidente do Grupo A Tribuna, permanecendo no cargo também até sua
morte, em 2 de janeiro de 2007, época em que a empresa era um complexo
de comunicação. Seus filhos assumiram o comando das empresas do Grupo.
Até a década de 1940, A Tribuna seguiu trazendo em suas páginas textos
comentados e matérias opinativas, e abordava assuntos de interesse local. Contou com jornalistas, escritores e colaboradores importantes, como
Paulo Menotti Del Picchia, que na década de 1920 chegou a São Paulo e foi
para Santos de trem e se apresentou ao diretor do jornal para ocupar a vaga
de redator político; Monteiro Lobato, que foi a passeio a Santos, em 1915, e
decidiu conhecer a redação do jornal, tornando-se colaborador com crônicas e artigos; Patrícia Galvão, militante política e escritora, que trabalhou
no periódico na década de 1950 até sua morte em 1962; a poetisa Maria José
Aranha de Rezende foi colaboradora; e também trabalharam na redação os
jornalistas Carlos Chagas e Joelmir Beting, que começou sua carreira de
comentarista econômico lá assinando com o pseudônimo de Juliano Bastide
(Negri & Perazoli, 2002, p. 84).
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O noticiário internacional também foi uma preocupação do jornal, que tinha
uma coluna “O exterior pelo correio”, cujo conteúdo chegava à redação por
meio de cartas semanais com informações sobre a Inglaterra e Alemanha.
Desde 1914, o jornal trazia notícias de Berlim sobre a guerra. A Segunda
Guerra Mundial também ganhou destaque nas páginas do periódico (Negri
& Perazoli, 2002, p.85).
O processo de modernização começou na década de 1950. Em 1954, com
Giusfredo Santini e Roberto Mario Santini na administração da empresa,
iniciou uma nova fase. Foi importada da Alemanha uma rotativa KoenigBauer com capacidade para imprimir 20 mil jornais de 64 páginas por hora,
inclusive em cores (Negri & Perazoli, 2002, p. 83).
Acompanhando as tendências tecnológicas dos anos 1970, o jornal intensificou a utilização da informática em sua produção, criando os sistemas de
fotocomposição e fotomecânica, aliados a modernos computadores.
Em 1989, foi encomendada, nos Estados Unidos, a rotativa Goss Urbanit,
com o avançado sistema offset e capacidade para imprimir 45 mil jornais
por hora, em diversos cadernos. A nova máquina foi inaugurada juntamente
com o parque gráfico, em 6 de novembro de 1991 (Negri & Perazoli, 2002, p.
83). A redação Giusfredo Santini funcionava no segundo andar do prédio da
Rua João Pessoa, nº 129.
Em julho de 1995, foi inaugurada outra redação, no terceiro andar do edifício,
denominada Roberto Mario Santini, em homenagem ao diretor-presidente.
Equipada, a nova redação recebeu a mais moderna tecnologia utilizada nos
maiores jornais do Brasil e do exterior. Em 1996, adotou um novo projeto
gráfico e editorial. E passou por outras reformas gráficas e editoriais para
se atualizar.
A versão eletrônica de A Tribuna veio em 2007. É possível acessar diariamente a edição do jornal impresso, incluindo o AT Revista (2004), suplementos e
anúncios. Ao longo de sua trajetória, o jornal cresceu e evolui para o Sistema
A Tribuna de Comunicação (SAT), que inclui a TV Tribuna (1992, afilidada Rede
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Globo), rádio A Tribuna FM (1981), jornais Primeira Mão (1990) e Campinas
(1998), A Tribuna Digital (1994), Expresso Popular (2001) e o Instituto de
Pesquisas A Tribuna (IPAT 2005).
Os cargos diretivos do jornal são ocupados (em 2018) por Marcos Clemente
Santini, diretor-presidente; Roberto Clemente Santini, diretor-vice-presidente; Renata Santini Cypriano, diretora de Marketing e Flavia Clemente
Santini, diretora de Circulação. A administração de A Tribuna conta ainda
com: Paulo Naef, Diretor-Superintendente; Arminda Augusto, editor-chefe; Marcio Delfim Leite Soares, gerente comercial de Marketing e Marco
Antônio da Costa, gerente industrial (Wilians, 2014; A Tribuna).
A Tribuna mantém sucursais e correspondentes no litoral paulista. Além de
Santos, circula em São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Bertioga,
Itanhém, Litoral do Estado de São Paulo, Vale do Ribeira, Rio de Janeiro, São
Paulo (capital) e Brasília (França & Perazoli, 2002).
Em 2015, um processo de reestruturação da empresa envolveu a demissão
de mais de 30 trabalhadores, entre eles sete jornalistas, segundo divulgou o
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP, 2015).
A tiragem média por edição (impressa e digital) foi de 12,5 mil exemplares
em 2017, sendo 11,4 mil nos dias úteis, 14,9 mil aos sábados e 19,2 mil aos
domingos (Grupo Mídia São Paulo, 2018). Em 2019, os números foram os seguintes: 10,5 mil nos dias úteis, 14,1 mil aos sábados e 17,9 mil aos domingos
(Grupo Mídia São Paulo, 2019).
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Imagem 27 – Capa da 1ª edição de A Tribuna (Santos/SP), que nasceu como Tribuna do Povo.
Fonte – http://memoriasantista.com.br/?p=498
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Imagem 28 – Capa de edição atual da Tribuna de Santos. Fonte – http://www.atribuna.com.
br/atribunadigital/login.php?request=/atribunadigital/

148

Jornais Centenários do Brasil

A Comarca
Jornal fundado pelo jornalista, tipógrafo e comerciante gaúcho Francisco
Cardona, em 5 de julho de 1900, em Mogi Mirim, em São Paulo. Depois de
passar pelas cidades de Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e São Paulo
(SP), ele chegou a Campinas (SP), em 1880 (Rosa & Sant’ana, 2002). Depois,
reuniu toda sua gráfica na cidade de Campinas para desembarcá-la em Mogi
Mirim. A Comarca atualmente é publicada semanalmente aos sábados.
Cardona aprendeu as artes gráficas em Pelotas (RS). Começou a lutar pelos
direitos dos gráficos e, por extensão, de todos os trabalhadores. Isso em
meados do séculos XIX, quando as questões sociais eram caso de polícia.
Quando Cardona, hoje considerado o consolidador da imprensa mogimiriana, imprimiu a edição número 1 de A Comarca, existiam muitos outros
jornais na cidade. No entanto, todos tinham vida curta, pois dependiam de
partidos ou grupos políticos.
O nome A Comarca lembra a jurisdição que Mogi Mirim (que significa
pequeno rio das cobras na língua tupi-guarani) obtivera em 1852 e teve
relação com a ambição de Cardona em fazer um jornal regional, já que
na época a cidade tinha diversos distritos (como Santo Antonio de Posse,
Conchal e Jaguariúna) e até mesmo Mogi Guaçu era subordinada à comarca
judiciária mogimiriana.
Nos primeiros meses, A Comarca foi impressa em formato menor. Somente
com a compra da impressora Alauzet (o mesmo modelo que imprimiu por
décadas O Estado de S.Paulo), o periódico passou a ter o tradicional formato standard. Mogi Mirim não tinha ainda energia elétrica naquele início de
século XX e a impressão era feita com força humana. A velha Alauzet imprimiu o jornal até 1972.
A tipografia de Cardona era famosa por seus aprendizes. Em 1911, três desses meninos ingressaram em A Comarca: os irmãos Emílio José e Orlando
Pacini e Francisco Piccolomini. Cardona os adotou como filhos e os orientou na sua juventude. Preparou cada um para uma atividade específica.
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Francisco seria revisor e repórter do jornal; Orlando ficaria responsável
pela parte gráfica; e Emílio José cuidaria do comércio de papel e livraria, a
famosa Casa Cardona.
Ele criou em 1922 a F. Cardona & Cia., uma sociedade coletiva da qual detinha metade do capital social, enquanto Piccolomini e os Pacini tinham 1/6
cada. Em 1926, Francisco Cardona decidiu deixar a direção do jornal, passando o comando para seus três filhos. Com isso, em fevereiro daquele ano,
Piccolomini e os irmãos Pacini compram a parte de Cardona na sociedade
coletiva. Nasceu a Pacini & Piccolomini, proprietária da Casa Cardona e do
A Comarca.
Apesar da mudança de comando, o periódico prosseguiu. Cardona, porém,
se mantinha atento, à distância. Até sua morte, em 1946, o jornalista recebia em sua casa (na Rua Ulhôa Cintra, pouco abaixo da Conde Parnaíba) as
provas das páginas antes de serem impressas.
Francisco Piccolomini, enquanto diretor do jornal, foi um dos sócios fundadores da Associação Paulista de Imprensa, em 1939, com diploma assinado
pelo poeta Guilherme de Almeida.
A parceria de sucesso entre Piccolomini e os Pacini terminou em 1952, quando a sociedade se desfez. Os irmãos Pacini ficaram com a Casa Cardona, na
esquina da Praça Rui Barbosa com a Conde de Parnaíba. A Comarca mudou
de endereço, foi para a Rua Ulhôa Cintra. Chiquinho Piccolomini recebeu
a ajuda de seu genro, Arthur de Azevedo, para dar continuidade ao jornal.
Já doente, Francisco Piccolomini transferiu meses depois o comando do jornal para Arthur de Azevedo. Logo, o parque gráfico também teria um novo
sucessor, Santo Róttoli. A Comarca se tornou mais moderna e dinâmica.
Suas páginas ganharam noticiário de todas as atividades comunitárias, da
política e da administração pública, do noticiário policial, da vida social, do
esporte, tudo com bons colunistas e excelentes articulistas.
No final do anos 1950, o jornal se fortaleceu no caminho de consolidar um
grupo de comunicação regional. Criou O Guaçuano, na vizinha Mogi Guaçu,
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aproveitando o desenvolvimento trazido pela fábrica da Champion. Logo
depois adquiriu a Folha de Itapira, que foi editada em Mogi Mirim por 15
anos. Paralelamente, Arthur de Azevedo manteve por 20 anos o Champion
Radiojornal, na Rádio Cultura de Mogi Mirim.
Em 1978, A Comarca tornou-se um jornal diário em uma cidade de 50 mil
habitantes, ao mesmo tempo em que as dificuldades econômicas fecharam
por todo o estado dezenas de jornais impressos. Foi nesse período que o
filho de Arthur de Azevedo, Ricardo Piccolomini de Azevedo, ingressou na
imprensa, iniciando um período de transição na direção do jornal.
As edições diárias terminaram em 1990, quando A Comarca abandonou a
impressão em chumbo e adotando a offset, para competir com seus concorrentes, e entrou na era digital. Em 1992, a circulação mudou novamente. As
edições bissemanais ficaram para trás para se adotar um modelo usual em
países como Estados Unidos e Inglaterra: a edição semanal aos sábados. Um
jornal não só noticioso, mas com reportagens mais completas para a comunidade. Formato que se mantém até hoje.
Sob o slogan “A Nova Imagem do Velho Jornal”, A Comarca mudou até seu
próprio logotipo, que se mantinha inalterado por 92 anos. Buscando inovação, fez as primeiras experiências com fotografias coloridas. Em 1993, deu
origem ao Plantão Eletrônico, espaço aberto ao leitor que existe para questionar autoridades e cobrar responsabilidades até de segmentos privados. A
seção se tornou conhecida como porta-voz da população.
Em 1996, as cores chegaram definitivamente, a partir de uma edição em comemoração ao aniversário de Mogi Mirim. Os anos 1990 ficaram marcados
também pelas campanhas que o jornal fez em prol da comunidade, sendo a
mais emblemática delas a que ficou conhecida como “Febem, nunca mais”,
dando voz ao clamor popular que recusava a reativação do instituto para
menores infratores.
Já em 1997, foi criado o portal www.acomarca.com.br. No ano 2000, o centenário de A Comarca foi festejado em Mogi Mirim com homenagens dos
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poderes Executivo e Legislativo. O jornalista Arthur de Azevedo recebeu
um título de cidadão honorário da Câmara Municipal. Na década seguinte,
o jornal recuperaria a antiga logomarca e resgataria a identidade visual que
marcou o seu nome.
Em fevereiro de 2016, pela primeira vez em 90 anos a família Piccolomini
Azevedo deixou a direção do jornal e o empresário itapirense Gilmar Bueno
de Carvalho Júnior o assumiu.
Em pouco tempo, A Comarca ganhou novos ares e conteúdos. Buscou se reaproximar da comunidade noticiando o cotidiano de Mogi Mirim, sem abrir
mão das grandes reportagens. Conta ainda com um time de colunistas.
Em maio de 2017, A Comarca anunciou a compra do jornal O Impacto. Uma
fusão de conteúdos com repercussão na comunidade e no meio comercial,
garantindo ao mais tradicional veículo impresso de Mogi Mirim ao menos
dois terços da circulação local.
A administração de A Comarca ganhou o reforço de Renata Macedo, mulher
do empresário Gilmar Bueno, dando continuidade a uma tradição na gestão
do jornal. Desde os anos 1950, com Dona Leonor Piccolomini (e posteriormente com Maria Conceição Piccolomini de Azevedo e Maria do Carmo dos
Santos Azevedo), a administração do periódico está a cargo de mulheres.
Com mais de um século de existência e circulação ininterrupta, A Comarca
mantém sua linha editorial focada nos problemas locais e defesa dos interesses de Mogi Mirim.
Sobre as estratégias mercadológicas e jornalísticas que estão empregando
para garantir a sobrevivência do jornal em tempos de convergência, o jornalista responsável pelo jornal, Flávio Magalhães, em entrevista em 29 de
novembro de 2017, disse que a empresa aposta na apuração mais aprofundada do hard news e nas pautas exclusivas como um diferencial frente à
popularização das redes sociais e disseminação instantânea de informações.
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No sentido da convergência multimídia, segundo ele, A Comarca convive
com uma versão na web há 20 anos, sendo pioneira na região ao lançar um
site de notícias, que se mantém até hoje, mas como subproduto do impresso.
A direção do jornal estuda formatos diferentes de reportagem, como a Web
TV, e alguns testes nesse sentido, que foram colocados em prática em 2018.
A empresa considera que a tradição do jornal (em 2018 completou 118 anos)
o ajuda a sobreviver, fortalece a marca, mas não é considerado o principal pilar de sustentação do veículo. “O hábito pesa muito na leitura de um
jornal impresso, pois o jornal é sempre lembrado quando se fala em imprensa mogimiriana”, disse Magalhães. Mais do que tradição, a qualidade
do produto jornalístico pesa para que A Comarca se mantenha líder de
mercado, destacou.
O que diferencia A Comarca de seus concorrentes ao longo da história, segundo ele, sempre foi a proximidade com o público, com a comunidade:

Isso reflete nas várias sugestões de pautas que o jornal recebe semanalmente de seus leitores, desde um lançamento de livro ou uma atividade
cultural até as denúncias contra o poder público. O jornal sempre é
lembrado pela população. Também buscamos uma boa relação com os
assinantes, buscando ouvir suas reclamações e sugestões. Já o departamento comercial tem marcado constantes reuniões entre a direção do
jornal e alguns empresários locais, para fortalecer a carteira de clientes
e anunciantes (Magalhães, comunicação pessoal, 2017).

Já há alguns anos A Comarca adotou uma linha editorial de proximidade
com a comunidade. Assuntos inviáveis para os jornais de circulação nacional ganham seu espaço no periódico, como as festas beneficentes de
entidades assistenciais ou as quermesses das paróquias católicas. Também
é comum pautas com mogimirianos que se destacam em nível regional ou
até mesmo nacional.
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Magalhães destacou que valorizar o povo de Mogi Mirim faz parte da linha
editorial de A Comarca, assim como defender os interesses do município,
pois o leitor vive e trabalha na cidade.
A tiragem média do veículo impresso em 2017 foi de 4 mil exemplares por
semana, já que circula somente aos sábados. O site apresenta algumas oscilações de acesso, mas tem registrado um número de 70 mil a 80 mil acessos
mensais. Em junho de 2016, bateu quase 130 mil acessos.
Desde a criação do portal de notícias de A Comarca na internet, o site é tratado como um subproduto do impresso. As redações de ambos são as mesmas
e as matérias são as mesmas, sofrendo pequenas adaptações, já que são publicadas após a circulação do impresso. E apenas uma parte do noticiário é
selecionado para ser veiculado também na internet, isto é, alguns conteúdos
seguem sendo exclusivos do impresso. Com as experiências multimídia, segundo Magalhães, o site pode ganhar o papel de complemento do impresso
ao invés de ser apenas um subproduto.

Imagem 29 – Capa da primeira edição reproduzida no site do jornal. Fonte – http://www.
acomarca.com.br/p/ha-mais-de-100-anos-imprimindo-historia.html
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Imagem 30 – Capa de uma edição de 2018. Fonte – http://www.acomarca.com.br/p/
biblioteca.html

Jornal de Piracicaba
Fundado em 4 de agosto de 1900, por Buarque de Macedo, então dirigente
da Fábrica de Tecidos Arethuzina, e direção de Alberto da Cunha Horta.
Foi criado em um momento em que Piracicaba (SP) ainda era um vilarejo
pacto, com 14 mil habitantes, e com economia acanhada, mas que já tinha
água encanada, esgoto, iluminação elétrica, grupo escolar e escola complementar (Negri & Perazoli, 2002, p.119). O jornal circula em Piracicaba e em
algumas cidades vizinhas de terça-feira a domingo (Pedroso, comunicação
pessoal, 2018).
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Quando o Jornal de Piracicaba foi criado já existiam outros periódicos circulando na cidade: o Piracicaba, que tinha 25 anos de fundação; e também o
Diário do Povo e a Gazeta Piracicabana (Negri & Perazoli, 2002, p.119).
O primeiro redator-chefe do Jornal de Piracicaba foi Antônio Pinto de
Almeida Ferraz, que tinha sido catedrático da Escola Normal. Na primeira
edição, ele traduziu o objetivo da publicação:
O Jornal de Piracicaba não é uma folha política, é pura e simplesmente
um orgam dos interesses locais, tendo principalmente em mira, o progresso da cidade e do munícipio em que vêem a luz. Isso entretanto não
significa que abdique o direito de emitir opinião sobre aquelles actos
ou factos da vida política que porventura se lhe entoem interessantes.
(...) Cumpre, portanto, que o povo apoie a imprensa para que esta, a seu
turno, apoie o povo, tornando-se o porta-voz dos seus interesses perante
as autoridades, o echo das suas queixas, a tribuna dos seus protestos, a
válcula dos seus desabafos e, sobretudo, a alavanca poderosa das suas
iniciativas (Ferraz citado em Negri & Perazoli, 2002, p.120).

Em 16 de setembro de 1903, o Jornal de Piracicaba passou por mudança
de orientação. Juvenal Amaral e João Pedro da Veiga assumiram o veículo,
mantendo-o como “orgam imparcial”. Os “artigos editoriais ou não, sobre
política e religião, passam a ser assinados e de responsabilidade de seus
autores” (JP, 2000, p.E-6 citado em Negri & Perazoli, 2002, p.120).
Em 4 de setembro de 1905, o jornal passou a ter como diretor geral Álvaro
Cabral e mudou o estilo de impressão em comemoração aos cinco anos de
existência. Em 22 de maio de 1907, voltou a passar por mudanças e ficou
sem circular por dois dias devido a reformas em seu material tipográfico.
No dia 25 do mesmo mês, voltou a circular com nova impressão gráfica.
De 8 a 13 de abril de 1911, o jornal foi impresso em um papel cor de rosa, e as
próprias páginas do periódico não explicaram o motivo dessa mudança em
tão curto espaço de tempo (Negri & Perazoli, 2002, p.121).
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Em 13 de fevereiro de 1912, foi vendido para João Franco de Oliveira, Pedro
Krahenbuhl (este como editor-chefe), Manoel Prates e Fernando Lopes
Rodrigues. Oliveira assumiu a gerência do veículo e utilizou um estilo jornalístico “próprio e vibrante” (Negri & Perazoli, 2002, p.121). Em abril desse
ano, abriu sua sucursal em São Paulo.
Em 1914, o jornal adquiriu uma nova impressora italiana e mudou de endereço, do Largo do Theatro, nº 1, Caixa 19, Telephone 50, para a rua Moraes
Barros, nº 67. Mas foi somente em 1918 que comprou o prédio que antes
locava (Negri & Perazoli, 2002, p. 121).
Pedro Krahenbuhl começou a dividir as responsabilidade da redação com
Pedro Crem Filho e vivem “dias agitados”, pois ocorrem a Revolução de
1924, campanhas políticas e a Revolução da Aliança Liberal.
Em agosto de 1929, Krahenbuhl deixou de fazer parte da empresa e saiu
também do cargo de redator chefe. Pedro Crem Filho assumiu como redator. Em janeiro de 1933, Leandro Guerrini assumiu a redação, fez história
na imprensa piracicabana e continou mantendo a linha de ponderação que
caracterizava da folha.
A partir de 1939, o Jornal de Piracicaba passou para a família Losso.
Constituída por José Rosário Losso e seus filhos Fortunato Losso Netto e
Eugênio Luiz Losso. Logo de início a família procurou melhorar o aparato
técnico, com composição mecânica, oficina de gravuras e novas máquina de
Impressão (Negri & Perazoli, 2002; Queiroz & Oliveira, 2004).
A primeira mudança feita pela família foi registrada na edição de 21 de agosto de 1941, quando o veículo passou a ter novo formato. Em artigo, tratam
do problema pra conseguir papel importado para a impressão justificando a
mudança para o novo formato, em tamanho menor.
Em 1942, José Rosário Losso, italiano, deixou a direção do jornal e os irmãos Fortunato e Eugênio Luiz, brasileiros, formaram a empresa “Irmãos
Losso” e assumiram a direção do veículos (Negri & Perazoli, 2002, p.122).
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No ano de 1943, exatamente no dia 20 de março, o Jornal de Piracicaba
anunciou “nova fase de realizações”. A oficina passou por reformas, ampliações e modernização. Os proprietários adquiriram uma máquina linotipo
Mergenthaler Linotype Co., de composição mecânica (Negri & Perazoli,
2002, p.122).
No ano de 1967 compraram uma rotoplana, o que deu ao jornal a possibilidade de aumentar o número de páginas e cadernos. Antonietta Rosalina
da Cunha Losso Pedroso e José Rosário Losso Netto assumiram a direção
do periódico em 1970, com apoio de Fortunato Losso Netto. Fizeram uma
reformulação gráfica substituindo o sistema tipográfico a quente pelo de
fotocomposição e impressão em offset (Negri & Perazoli, 2002; Queiroz &
Oliveira, 2004).
No dia 7 de maio de 1974 morreu Eugênio Luiz Losso, coproprietário e irmão
de Fortunato Losso Netto, então diretor que, por sua vez, morreu em 3 de
janeiro de 1985. Na década de 1990 houve várias modernizações. Em 1990
foi implantada a Central de Atendimento ao Leitor e a seção diária de cartas.
Os computadores começaram a fazer parte da redação.
No aniversário de 95 anos, o jornal entrou na era de digitalização, quando
foi inaugurado o novo parque industrial. As edições diárias passaram a ter
uma nova diagramação, com mapas, gráficos e ilustrações. Cada assunto
ganhou um caderno, dividindo as editorias e facilitando ao leitor na procura
do assunto de seu maior interesse.
Em 4 de agosto de 1998 o veículo iniciou sua versão on-line para se adequar
às novas necessidades do mercado. Em 3 de julho do mesmo ano adotou um
novo formato menor.
Sobre as estratégias que o periódico está lançando mão em busca de sobrevivência, o diretor responsável pelo Jornal de Piracicaba, Marcelo Batuíra
Losso Pedroso, em entrevista em 23 de maio de 2018, destacou:
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Não podemos desconsiderar que, além da crise institucional pela qual
passa toda a imprensa no Brasil, também sofremos com a crise econômica nacional desde 2014. E, com isso, muitos assinantes deixaram de
assinar o jornal por questões econômicas e muito da publicidade antes
direcionada para os jornais impressos não é mais veiculada. Assim, a
nossa sobrevivência, numa cidade do interior, tem sido bastante difícil.
Tivemos que cortar muitos custos e entre eles o próprio papel jornal, de
modo a reduzir o volume de páginas drasticamente, praticamente uma
redução média de 50% no número das páginas (Pedroso, comunicação
pessoal, 2018).

Ele avalia que a questão da convergência não afeta tanto o leitor do interior
que ainda prefere ler o jornal impresso em vez de acessá-lo na internet. A
versão digital do Jornal de Piracicaba é a imagem do jornal impresso veiculado na internet e que pode ser “folheada” virtualmente. Essa edição pode
ser acessada por todo assinante, seja ele do impresso ou apenas do digital.
O portal de notícias continua aberto ao público em geral (sem pagamento),
mas não contém todas as notícias veiculadas no impresso. E também são
utilizados outros meios, como redes sociais (Facebook e Instagram), para divulgar ou publicar um link de uma notícia para o portal.
Com relação ao tratamento da notícia, Pedros0 disse que não há diferença
entre o impresso e o on-line, “muito embora isso seria recomendável”. Com
uma equipe de redação bem enxuta não há tempo ou pessoal suficiente para
dar tratamento diferenciado na escrita, segundo ele. Assim, o que é produzido para o impresso é remetido para o portal na internet. O mesmo jornalista
produz para ambas plataformas.
Sobre a linha editorial, ele explicou que a prioridade é a cobertura municipal:
Com as mudanças de mídia, o leitor está interessado apenas na notícia
local ou até mesmo “hiperlocal”: seu bairro. Há um pouco de notícias
das cidades vizinhas, mas o foco é mesmo na cidade, até mesmo as
notícias nacionais e internacionais só são publicadas com enfoque ou
repercussão local. Hoje o leitor tem acesso muito rápido, fácil e gratuito

Hérica Lene

159

às notícias nacionais e internacionais por outros meios e como o papel
está muito caro, só o gastamos para imprimir o que os outros veículos
de mídia não dão: notícias da cidade, do bairro (Pedroso, comunicação
pessoal, 2018).

A tradição do jornal, em sua avaliação, ajuda a fortalecer a marca e a credibilidade pelo fato do periódico publicar notícias há mais de um século, mas
não “resolve” no sentido de atrair novos anunciantes e leitores. “A qualidade
jornalística acaba sempre sendo construída dia a dia”, disse.
Com relação ao relacionamento com seus públicos, o Jornal de Piracicaba
procura ouvir seu leitor por meio de cartas, e-mails ou WhatsApp, e pelo
atendimento ao assinante (um telefone direcionado a isso), que é feito pela
equipe de venda de publicidade, a qual também obtém os feedbacks de retorno e outras reclamações.
O jornal está utilizando um sistema de telemarketing para tentar angariar
novos assinantes (seja para o digital ou para o impresso), bem como recuperar parte dos assinantes perdidos em 2017 por conta da crise econômica.
A tiragem média por edição (impressa e digital) foi de 11,5 mil em 2017, sendo 10,9 mil nos dias úteis, 13,5 mil aos sábados e 14,4 mil aos domingos
(Grupo Mídia São Paulo, 2018). O portal tem em média 300 mil visualizações/mês, segundo informou Pedroso.
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Imagem 31 – Capa da 1ª edição do Jornal de Piracicaba de 1900. Fonte – Arquivo do Jornal.
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Imagem 32 – Capa de edição de comemoração do primeiro ano do jornal. Fonte – Hemeroteca
da Biblioteca Nacional.
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Imagem 33 – Capa de 2 de agosto de 2018. Fonte – http://www.jornaldepiracicaba.com.br/
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Tribuna de Petrópolis
Foi fundado em 9 de outubro de 1902 por Arthur Barbosa Bentes em
Petrópolis (RJ), inicialmente publicada às quintas-feiras e domingos e, em
1908, passou a ser o primeiro jornal local diário da cidade.
Arthur Barbosa, que ficou à frente do jornal, na época era funcionário do estado, e escrevia sob o pseudônimo de Carlos Ferraz. Nascido em Niterói em
17 de maio de 1868, é considerado o pai da imprensa diária em Petrópolis.
Quando assumiu o periódico, os vencimentos de pagamentos dos funcionários do governo do estado estavam atrasados em 10 meses, fato que o levou
a deixar de vez o emprego público para se dedicar integralmente à Tribuna.
Sua carreira jornalística iniciou-se anos antes de ser nomeado funcionário
do Tribunal da Relação, e participou de periódicos como o Diário Popular,
Correio Paulistano e Diário Mercantil. Fundou também, com Olavo Bilac, a
Vida Semanária, revista ilustrada de propriedade de Castro Lima.
Em seus primeiros anos, a Tribuna de Petrópolis caracterizava-se por uma
linha editorial preocupada em retratar questões como a dependência econômica da cidade. Assim, retratava as questões de sobrevivência da sociedade
brasileira, a dependência econômica do exclusivismo cafeeiro e uma sólida
defesa dos princípios do industrialismo.
A bandeira da oposição levantada pela Tribuna de Petrópolis em suas primeiras edições é um marco tão forte de sua trajetória que pautou boa parte das
edições comemorativas em anos seguintes.
De acordo com sua história oficial em seu site, a postura assumida pelo
periódico em seu primeiro editorial ilustra a postura política que seria
defendida em seus primeiros anos: ser um jornal para falar em nome dos
petropolitanos e colocá-los novamente no centro do debate político nacional,
lutando contra as perdas sentidas em consequência da mudança da capital
para a cidade de Niterói.22
22.  Foi capital estadual durante a Revolta Armada, rebelião em unidades da Marinha ocorrida entre
setembro de 1893 e março de 1894. Começou no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e chegou ao sul
do Brasil, onde a Revolução Federalista acontecia simultaneamente. Sem apoio popular ou do Exército,
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A empresa destaca sua trajetória de jornalismo em três etapas marcantes:
início do século XX, no momento de sua fundação, que representou seu
reposicionamento político do grupo na cidade após a mudança da capital
para Niterói.
Ao mesmo tempo, havia na Tribuna espaço para a realidade lúdica que a
cidade ostentava no início do século XX, aspecto que é constantemente
destacado como uma vocação intrínseca à cidade, graças aos anseios do imperador D. Pedro II, que passava os verões na cidade, que se tornava capital
nesses períodos.
A Tribuna não retratava somente os problemas de Petrópolis, registrava
também divertimento e cultura. Era o encontro de profissionais e correspondentes da imprensa que formariam mais tarde o Círculo da Imprensa,
eram os saraus, bailes e eventos esportivos como as corridas de bicicletas do
Velo Sport Petropolitano nos jardins de sua sede, o Palácio de Cristal.
Na edição de 19 de março de 1907, Arthur Barbosa afirmou que esta data
era de suma importância, pois recordava o dia do reaparecimento da folha
em 1903, após um mês de interrupção, consequência da falta de segurança. Ele continua sua declaração afirmando: “Pode-se dizer que a Tribuna de
Petrópolis nasceu em 19 de março de 1903, impressa em uma tipografia que
não lhe pertencia e começou a ser o verdadeiro objeto de consumo da população petropolitana, dentro de pouco tempo seremos diário”.
Ele lutou para firmar a Tribuna na imprensa petropolitana e passou a
publicá-la três vezes por semana. Modificou novamente seu formato, compondo-a com mais uma coluna, conseguiu maior número de anunciantes e,
finalmente, a partir de janeiro de 1908, transformou-se em um jornal diário.
Nessa ocasião, a redação era formada por Arthur Barbosa, diretor, Ricardo
Azamor, ex-redator do Diário Popular de São Paulo, e os redatores Valter
Bretz e José Matozo Maia Forte.
o movimento foi sufocado pelo presidente Floriano Peixoto, a quem pretendia depor. Devido ao bombardeio dos sete fortes de Niterói, capital do estado do Rio de Janeiro, a sede do governo foi transferida
para a cidade de Petrópolis, na serra, fora do alcance dos canhões da Marinha. A capital só voltaria
para o litoral em 1903 (FGV/CPDOC).
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De acordo com sua história oficial, um acontecimento no dia 11 de novembro
de 1918 inseriu a Tribuna de forma mais emocional no seio da comunidade
petropolitana, tornando-a Centro de Informações e comemorações:
Pouco depois das 13h a Tribuna recebia a notícia da assinatura do armistício; imediatamente hasteamos em nossa fachada o pavilhão
nacional e a fixamos no nosso placar de alegre comunicação que por
fim ter uma guerra europeia de 1914... (...) As ruas centrais começaram
a apresentar desusado movimento, com a vinda de pessoas dos diversos bairros em busca de melhores detalhes. Em frente à nossa redação
enorme multidão ficou à espera de mais notícias sobre a derrota alemã...
(Bretz citado em Tribuna de Petrópolis, 2016).

Outro momento de destaque de sua trajetória foi na metade do século, entre
os anos 1950 e 1970, quando o jornal atravessou uma profunda crise e teve
sua falência decretada. O terceiro momento foi nas décadas finais do século
XX, quando o veículo de comunicação se reorganizou e, sob o comando da
Família Imperial, construiu uma nova relação de identificação e representação com a cidade de Petrópolis.
Como jornal-empresa e parte de um conglomerado de comunicação, a
Tribuna de Petrópolis chegou ao século XXI e se estabeleceu como instituição
pautada por escolhas e decisões estratégicas de administração e relacionamento com o mercado local de anunciantes.
Em seu discurso oficial, se define como um jornal que faz parte de um grupo cada vez mais raro no jornalismo brasileiro e internacional, de jornais
impressos que sobrevivem às evoluções tecnológicas e às crises do mercado
de comunicação. Para eles, o periódico alcançou essa marca temporal pela
“trajetória da Tribuna, que permitiu a percepção das mudanças da sociedade
estabelecidas entre o jornal e a cidade no século XX”.
Com a República, Petrópolis passou a contar com um número cada vez
maior de periódicos, mas a maioria de existência breve e com perfis e objetivos variados. É neste aspecto que a Tribuna de Petrópolis se destacou como
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o periódico mais longevo e de edição mais consistente no jornalismo local
no último século.
A missão que se propõe é: “Produzir para o leitor informações e análises
jornalísticas com imparcialidade, transparência, ética, qualidade e credibilidade. Representar a região serrana, sendo o porta-voz dos avanços, anseios,
demandas e queixas da sociedade, abrindo espaço para o debate sobre as
questões de interesse público”.
Sobre as estratégias mercadológicas e jornalísticas que estão empregando
para garantir a sobrevivência do jornal, o editor Douglas Prado, em entrevista em 8 de janeiro de 2018, enfatizou que o foco é comunidade, a cobertura
das notícias regionais:
A Tribuna de Petrópolis, que completou 115 anos em novembro último, centrou seu foco na comunidade que nos cerca. Noticiamos questões
regionais, nacionais e internacionais, mas a prioridade é Petrópolis.
Essa estratégia nos ajudou a fazer o leitor ter interesse na leitura do
jornal impresso ou da edição on-line. Parece simplório, mas funciona.
As notícias regionais, nacionais e internacionais circulam com muito mais rapidez e abundância nas novas mídias profissionais e/ou nas
redes sociais. Isso produz um certo desinteresse do leitor – ele já teve
contato com as notícias na TV, nos noticiários de rádio, no seu Facebook,
nos blogs etc (Prado, comunicação pessoal, 2018).

Em sua avaliação, os jornais pequenos – os que não aspiram ser de circulação nacional – levam vantagem, nesse aspecto, pois podem, sem grandes
perdas, concentrar sua atuação em sua base. “Esse quadro pode se agravar
muito e com rapidez para os grandes jornais. Talvez eles tenham de dar
cobertura mais generosa às suas cidades de origem, para enfrentar a concorrência brutal das mídias eletrônicas”, avaliou.
A tradição é um elemento considerado importante para a longevidade
do periódico:
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O fato de o jornal existir há 115 anos, sem ter deixado de circular um
único dia, é valioso na relação com leitores/mercado. Mas, a credibilidade é produto de esforço profissional. Também é significativo o fato
de o jornal ter uma gráfica de excelente qualidade (Prado, comunicação
pessoal, 2018).

Sobre o tratamento da notícia, Prado explicou que as redações do on-line
e do impresso funcionam no mesmo ambiente físico, mas as equipes são
diferentes. As duas produzem reportagens – com apoio de uma terceira
equipe, que atua no jornalismo da Tribuna-FM. O material é compartilhado
e, na maioria das vezes, reescrito.
O jornal impresso tem tiragem média de 4,2 mil exemplares, de terça-feira
a sexta-feira; 6 mil exemplares, aos sábados; e 7,5 mil exemplares, aos domingos. A edição on-line fechou 2017 com 1,9 milhão de acessos, conforme
informou Prado.

Imagem 34 – Capa da primeira edição. Fonte – http://e-tribuna.com.br/grupotribuna/
blog.html
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Imagem 35 – Capa atual da Tribuna de Petrópolis. Fonte – http://e-tribuna.com.br/grupotribuna/blog.html

Cruzeiro do Sul
Fundado por Joaquim Firmiano de Camargo Pires, em 12 de junho de 1903,
em Sorocaba (SP). O slogan que utiliza é “Atual, como a notícia”. Tem como
mantenedora a entidade filantrópica Fundação Ubaldino do Amaral (FUA).
Desde 1964, a FUA administra o jornal, cuja edição impressa (que também
pode ser vista por assinantes na íntegra, em formato digital) conta com colunistas, cadernos temáticos e cobertura e análise dos acontecimentos locais.
Desde 2000, o periódico mantém o site www.jornalcruzeiro.com.br, que
recebe atualização constante dos fatos ocorridos na cidade, no país e no
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mundo. A cada mês, são 4,5 milhões de páginas vistas e 1 milhão de usuários únicos, de acordo com dados da FUA.
O Cruzeiro do Sul circula de domingo a domingo com cadernos, suplementos
e seções especiais. Conforme o Instituto Verificador de Circulação (IVC), o
jornal é líder em circulação no interior do estado de São Paulo desde 2016.
A circulação média por edição (impressa e digital) foi de 17,9 mil exemplares
em 2017 (Grupo Mídia São Paulo, 2018). Em 2018, a média foi de 15,2 mil
nos dias úteis, 15,4 mil aos sábados e 15,7 mil aos domingos (Grupo Mídia
São Paulo, 2019).
O presidente do Conselho de Administração da FUA, José Augusto Marinho
Mauad, em entrevista a Fernando Guimarães em 31 de dezembro de 2016,
afirmou que o jornal sempre esteve em destaque com relação à circulação
e que assumir, na atual conjuntura, a posição de líder no interior paulista
demonstra a influência junto à sociedade:
O Cruzeiro do Sul é uma marca respeitada e ao longo desses 113 anos de
existência sempre despontou no interesse do público consumidor. Essa
posição do jornal mostra o respeito que a população tem com o Cruzeiro.
Somos um jornal ético, transparente e imparcial, temos a liberdade de
divulgar notícias investigativas e de interesse público à sociedade sem
nenhum receio (Guimarães, 2016).

Na época, o coordenador administrativo de Circulação, Marcelo Borges,
informou que, mesmo diante da crise econômica do país e da crise que o
meio jornal está passando, o Cruzeiro do Sul reduziu pouco e está mantendo
a circulação.
Para o gerente comercial, Edson Mário, o trabalho realizado pela FUA nos
últimos anos em Sorocaba, em prol das pessoas mais carentes, despertou
no assinante uma fidelidade de mais de 40 anos de leitura, por isso, o jornal
tem aproximadamente 20 mil assinantes (Guimarães, 2016).
O editor-chefe José Carlos Fineis afirmou que a boa performance do
Cruzeiro do Sul entre os jornais impressos de maior circulação do estado,
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em um momento particularmente delicado para as mídias impressas e para
as atividades econômicas em geral, é consequência do respeito que tem pelo
leitor e pela missão de manter a comunidade bem-informada. Ele lembra
que a aproximação com o público leitor e a recolocação do jornal como um
veículo de comunicação de interesse e influência regional auxiliaram nessa
evolução do periódico. “É isso o que temos perseguido com projetos como o
Bate-Papo com a Redação e o Repórter Cidadão, que nos permitem ampliar
e melhorar a qualidade de nossa cobertura”, destacou.
Como estratégias de sobrevivência, mantêm o site e as plataformas digitais
do jornal, alcançando mais de 50 cidades (via computadores e dispositivos
móveis); tem o ClassiCruzeiro e o clube do assinante, o CruzeiroCard e
realiza promoções para os assinantes, com sorteios de prêmios e produtos
(Cruzeiro do Sul, 2018).
O jornal é distribuído em Sorocaba (cidade-sede), Alumínio, Araçoiaba da
Serra, Boituva, Capela do Alto, Iperó, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade,
Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Tatuí,
Votorantim e Sarapuí.

Hérica Lene

171

Imagem 36 – Capa da edição de 2 de agosto de 2018. Fonte – http://digital.jornalcruzeiro.
com.br/pub/cruzeirodosul/
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Correio da Lavoura
É o jornal mais antigo de Nova Iguaçu (RJ) ainda em circulação. Fundado
em 22 de março de 1917 por Silvino Hypolito de Azeredo, tem periodicidade
semanal (aos sábados). Seu formato é standard. Permanece sendo confeccionado em preto e branco. A cor só é utilizada quando se impõe por exigência
publicitária, via agência.
Seu fundador apresentou o propósito do jornal na primeira edição: “... é seu
principal fim concorrer, na medida de suas forças e cheio de boa vontade,
para o progresso intelectual, moral e material deste Município, de cujo alto
interesse se tornará valente defensor” (Correio da Lavoura, nd).
O nome Correio da Lavoura foi pensado pelo fundador do jornal, um promotor da produção agrícola. Tocado pelo lema da época, que atravessou
praticamente toda a República Velha, que propagava ser o Brasil “um país
essencialmente agrícola”, ele cunhou o título do periódico. E, três anos após
sua fundação, Nova Iguaçu, beneficiado pelo seu terreno arenoso, começou
a despontar como terra propícia à citricultura (Azeredo, comunicação pessoal, 2018).
A partir da década de 1920, as terras de Iguaçu serviram para o cultivo de
uma das melhores laranjas que se produziu no Brasil, que teve seu período
áureo da segunda metade dos anos 1930 até a II Guerra Mundial, quando
começou seu declínio (Azeredo, comunicação pessoal, 2018).
O jornal funcionou, ao longo do tempo, primeiro em endereço na Praça
Ministro Seabra (atual Praça da Liberdade), depois nas ruas Governador
Portela e Bernardino Melo, e finalmente, onde se encontra desde 1970 em
redação e oficina próprias, na Rua Luiza Lambert, nº 91.
A família Azeredo comanda o jornal desde sua fundação. Nas oficinas e na
redação, desde Silvino de Azeredo e Silvino de Azeredo Filho, depois Avelino
e Luiz Martins de Azeredo (filhos do fundador) e agora já com os netos –
Robinson e Gerson – e bisneto – Vinícius Menezes de Azeredo (Correio da
Lavoura, nd).
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O atual editor-chefe do jornal é Robinson Belém de Azeredo, 73 anos, neto do
fundador. “Nosso foco sempre foi Nova Iguaçu. Antigamente, a Baixada inteira era praticamente somente Nova Iguaçu. Então, nossa abrangência era
muito maior”, relatou Azeredo em entrevista ao Jornal Extra (Ricardo, 2017).
O jornal conta com apenas cinco funcionários. A dificuldade financeira provocada pela crise e a queda de anunciantes preocupam, mas não desanimam.
“Não sei se meu filho vai dar continuidade, porém, enquanto eu estiver vivo,
o Correio vai continuar. Como os Azeredos só se entregam depois dos 90,
ainda tenho muito o que viver”, disse Robinson Belém de Azeredo.
Foi de dentro da redação do Correio que nasceu a Arcádia Iguaçuana de
Letras — entidade que reúne amantes da literatura e das artes. E também nas páginas do jornal que surgiu o movimento para a criação do
Hospital Iguassú.
O diretor comercial do jornal, Vinícius Menezes Azeredo, em entrevista em
3 de fevereiro de 2018, ressaltou a crise do meio jornal impresso e o valor da
tradição para o Correio da Lavoura:
Nós, por sermos um jornal centenário, ainda mantemos um grupo tradicional de leitores. No campo comercial perdemos muito. O campo de
cobertura da mídia digital esvaziou completamente o jornal impresso em termos publicitários, por isso estamos providenciando a nossa
versão on-line para enfrentar os grandes desafios que nos foram impostos pela comunicação eletrônica (Azeredo, comunicação pessoal, 2018).

Em sua avaliação, o peso da tradição já foi maior no sentido de conferir ao
jornal mais espaço publicitário. Grande parte do comércio que era contemporâneo à trajetória do jornal já desapareceu e houve redução da receita
advinda da publicidade local.
Vinícius Menezes Azeredo acrescentou que a chegada em Nova Iguaçu de
contingentes populacionais vindos de fora, de gente que ele chamou de “desenraizada”, teria abalado a relação do jornal com seu público, com seus
leitores e anunciantes. “O crescimento acelerado de Nova Iguaçu nos últi-
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mos 40 anos impediu que essa relação se mantivesse intensa e próxima
como antes”, avaliou.
O jornal conta com uma equipe enxuta: tem uma jornalista formada, Kátia
Cavalcante, um desenhista, Ney Crespo, responsável pelas charges do jornal e, vez por outra, layout man.
A linha editorial do Correio da Lavoura prioriza os campos da cultural e
da política. Por ter tido, ao longo do tempo, vários colaboradores ligados
ao magistério, a Educação foi sempre uma pauta constante do semanário.
“Estivemos sempre voltados para as questões regionais, mas nunca deixamos de abordar temas nacionais”, disse o diretor-comercial.
Como marco da história do jornal, Vinícius Menezes Azeredo destacou:
O maior de todos e que sempre orgulhou o fundador foi aquele que deu
origem à criação em Nova Iguaçu, no ano de 1935, do primeiro hospital
público do Município. Silvino de Azeredo, já no primeiro número do CL,
estabeleceu a instrução, a saúde e a produção agrícola como questões
que iriam pautar o jornal ao longo de sua existência. E isto foi feito, na
medida do possível. Diga-se, ainda, que a Arcádia Iguaçuana de Letras
(já extinta) e o TEIF-Teatro Experimental Itália Fausta (idem) contaram
sempre com o CL como seu principal e mais importante motivador
(Azeredo, comunicação pessoal, 2018).

O Centro de Documentação e Imagem (Cedim), da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), disponibiliza para consulta on-line as
edições do período de 1917 a 1950. A tiragem média do jornal é de 5 mil exemplares (no início de 2018). Circula em Nova Iguaçu, e municípios vizinho.
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Imagem 37 – Capa da edição número 5 do Correio da Lavoura. Fonte – Cedim/UFRRJ.
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Imagem 38 – Capa de edição de agosto de 2018. Fonte – https://www.correiodalavoura.
com/p/quem-somos.html
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2.3 Região Sul
Gazeta de Alegrete
É um jornal da cidade de Alegrete, o mais antigo em circulação no Rio
Grande do Sul. Fundado em 1º de outubro de 1882, por Luís de Freitas Valle
(Barão de Ibirocay), Jesuíno Melquíades de Souza, José Celestino Prunes e
outros. Os fundadores eram membros do Partido Conservador e criaram
o periódico em prol da abolição da escravatura. Em seu primeiro número
fez críticas ao regime escravocrata, que vigorava no país, e, ainda em suas
edições inicias, tratou da abolição da escravatura.
A cidade de Alegrete localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a
490 km de distância da capital do estado, Porto Alegre, a 125 km do Uruguai
(fronteira entre Quaraí e Artigas), e a 149 km de Paso de los Libres, na
Argentina, fronteira com Uruguaiana.
Quando a Gazeta foi fundada, a cidade contava com cerca de dez mil habi
tantes. Na região, muitas batalhas foram travadas ao longo de três séculos
(XVIII, XIX e XX). Alegrete foi a terceira (e última) capital farroupilha, onde
foi escrita a primeira Constituição Republicana do Brasil (Dornelles, 2017).
Em 1888, com a abolição da escravatura, Freitas Valle mudou-se para o
Rio de Janeiro e deixou seu jornal aos cuidados de Armando Brunet, que
no mesmo ano convidou José Celestino Prunes e seus dois filhos mais velhos – Fredolino e Lourenço – para nela atuarem (Dornelles, 2017). Eles
aprenderem a lidar com os componedores da gráfica como artista gráfico
Virgílio Soares.
José Celestino Prunes, o patriarca da família, era argentino. Nasceu na
Província de Entre Rios, Concórdia, em 6 de abril de 1849. Veio para o Brasil
ainda muito moço, radicando-se na cidade de Alegrete, onde se casou com
Malvina Tiellet Prunes.
Ele fica no comando da gráfica, a partir de 1889, com a saída do artista
gráfico Virgílio Soares do cargo de tipógrafo-chefe, e assumiu a redação e a
direção da Gazeta de Alegrete em 3 de março de 1891. Conservou-se à frente
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do jornal até março de 1893, quando a publicação foi interrompida, e foi
substituído pelo órgão denominado O Til, criado por seu filho José Fredolino
Prunes, e do qual veio a ser redator. De 1891 até 1944, a Gazeta ficou sob a
administração e direção dos Prunes.
Após o período de interrupção da Gazeta de Alegrete, ela reapareceu em 29
de agosto de 1897, já como propriedade dos Prunes. A partir dessa data, José
Celestino permanece como seu diretor até o ano de 1910.
José Celestino introduz a família no ambiente jornalístico, adquirindo
a empresa e gráfica Gazeta de Alegrete de seu fundador, onde todos seus
sete filhos aprenderam o ofício: Arlinda Gonçalves da Silva Prunes (mulher de Teotônio Prunes); Lourenço Mário Prunes (filho de José Fredolino);
Celestino de Moura Prunes (filho de Lourenço Prunes Sobrinho); José Luiz
Ferreira Prunes (filho de Lourenço Mário Prunes); Armelinda Prunes (filha
de José Fredolino); Suely de Freitas Prunes (filha de Cirino Prunes) e João
Tiellet, cunhado de José Celestino (Dornelles, 2017).
Por ser um jornal da região da campanha do Rio Grande do Sul teve cunho
marcadamente alinhado com o Partido Republicano Rio-grandense e de defesa do latifúndio.
Controlado e administrado pela família por mais de cinco décadas, o jornal
possuiu uma forma organizacional peculiar, com caráter especial, por onde
passaram quase 20 descendentes de Celestino. Os Prunes extraíram uma
força especial da história, da identidade, da cultura local e da ideologia comum à família (Dornelles, 2017).
Fredolino, que administrara a Gazeta durante a maior parte dos 56 anos em
que esteve com os Prunes, deu ênfase à política e à prática dos negócios em
detrimento de sua formação acadêmica e cultuou a ética de trabalho e a austeridade pessoal. Fredolino viveu para a expansão do jornalismo, enquanto
seus filhos, irmãos e sobrinhos tiveram tempo para adquirir formação universitária em Porto Alegre, depois de “estagiarem” nas oficinas da Gazeta de
Alegrete e de sua produção editorial.
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Os 15 membros da família Prunes souberam respeitar-se, aprender e ensinar a arte do ofício gráfico e jornalístico, estendendo seus aprendizados
a diversos municípios do interior do Rio Grande do Sul, bem como tornar-se importantes líderes em tradicionais jornais da capital gaúcha, como
redatores de notícias e comentaristas (artigos de opinião) das questões comunitárias. Ao que tudo indica, a maior motivação da família foi ideológica:
todos acreditavam que o melhor para o Brasil era o regime republicano e
por ele lutaram, arriscaram suas vidas, passaram por muitas necessidades, inclusive de sobrevivência, e estiveram ao lado dos líderes do país e
do estado, além de ocuparem cargos de confiança junto aos governantes
que sucederam Júlio de Castilhos. Celestino e Fredolino deixaram explícitas suas convicções a favor dos operários e por eles lutaram, através de
cargos políticos, declarando-se “socialistas” (Fredolino Prunes, 1956, citado
por Dornelles, 2017).
Em 1944, quando Fredolino vendeu a Gazeta de Alegrete para Heitor Galant,
quase que como “assinando seu próprio atestado de óbito”, e só o faz porque
todos os membros da família haviam falecido ao longo dos anos ou deixado a
cidade. Ele já residia em Porto Alegre há anos, em função de seus mandatos
na Assembleia Legislativa. A venda representou uma perda enorme para o
jornal em termos de jornalismo, uma vez que a Gazeta foi adquirida para
fazer a propaganda do Partido Libertador, comandado na cidade por Heitor
Galant (Dornelles, 2017).
Galant dirigiu por 50 anos o jornal e teve como sócio o jornalista Samuel
Marques da Silva. Nas páginas da Gazeta, constam matérias sobre o primeiro automóvel que chegou ao município, as doenças que afrontavam a
região, o sindicalismo, a arquitetura da cidade e textos de personalidades
como o poeta Mário Quintana, que trabalhou no jornal na década de 1950,
e o também poeta e jornalista Hélio Ricciardi, que foi diretor da publicação.
Em um estudo de análise de conteúdo uma análise de conteúdo em exemplares da Gazeta de Alegrete dos anos de 1905 e de 1908, Schaedler (2017)
verificou que o valor-notícia de proximidade já era valorizado, sobretudo
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no que concernem às informações da cidade de Alegrete e arredores (que
também constituíam o público-alvo do jornal).
Em 2015, foi iniciada a digitalização do acervo completo do jornal pela PUC,
por meio do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social e do Delfos
- Espaço de Documentação e Memória Cultural.
A diretora atual da Gazeta do Alegrete, Lilia Ricciardi, há 16 anos à frente
do jornal, ressaltou que a trajetória do periódico representa a história do
próprio município. O arquivo do periódico tem dados sobre a vida pública
da cidade, suas políticas sociais, culturais, questões de fronteira, história
da saúde e da educação, do sindicalismo rural e da agricultura, além da
importação e exportação agrícola. “Em cada página, em cada edição, estão
registrados os hábitos e costumes da nossa gente, que entre nascimentos e
óbitos, foi construindo os fatos que resultaram ao que hoje somos como cidade. A Gazeta é a cara de Alegrete. Folhear as Gazetas antigas é viajar pelo
tempo”, disse em entrevista (Gazeta de Alegrete, 2015).
A equipe tem 15 pessoas trabalhando, entre a direção e os entregadores.
Ao completar 134 anos, foi lançada a versão digital do periódico. “Estamos
fazendo a transição para a contemporaneidade do jornal, conhecido como
‘velha senhora’, para a versão digital, ou seja, estamos fazendo a comunhão
entre a tradição, o passado histórico da Gazeta e o futuro que nós estamos
construindo”, disse o editor do jornal Paulo Berquó em 2017, em vídeo-documentário comemorativo divulgado no site https://gazetadealegrete.com.
br/. Nele, a empresa destacou o “forte vínculo afetivo com a comunidade”
No site, são disponibilizadas suas últimas edições no site e o jornal também
tem perfil nas redes sociais.
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Imagem 39 – Capa de edição de 1893, a número 16. Fonte – Hemeroteca da Biblioteca Nacional.

Imagem 40 – Capa de edição de agosto de 2018 Fonte – https://gazetadealegrete.com.br/
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O Taquaryense
É um semanário fundado em 15 de julho de 1887, por Albertino Saraiva, em
Taquari, cidade do Rio Grande do Sul, que teve sua primeira edição publicada em um domingo, dia 31 de julho desse mesmo ano. É o segundo mais
antigo do estado (o primeiro é o Gazeta de Alegrete) e até hoje é feito em tipografia. “Mantém-se desde sua fundação fiel ao velho sistema de Gutenberg,
sendo possivelmente o único da América Latina a funcionar dessa maneira
na atualidade”, afirmou o redator-chefe do jornal, Pedro Harry Dias Flores,
em entrevista em 5 de novembro de 2017.
Em um estado com poucos jornais, O Taquaryense surgiu como um meio
de comunicação num pequeno município do interior do Rio Grande do Sul,
iniciativa do idealista Albertino Saraiva (então com 22 anos), que veio de São
Jerônimo para Taquari.
Era impresso na oficina gráfica de Tristão de Azevedo Vianna, que teve
seu nome publicado no cabeçalho do jornal nas primeiras edições, até que
Albertino conseguisse comprar a oficina tipográfica e colocasse, definitivamente, seu próprio nome como o de fundador do O Taquaryense (Precht &
Antunes, 2009).
Impresso inicialmente a partir de um prelo, O Taquaryense era confeccionado em um trabalho conjunto, realizado por Albertino Saraiva e sua mulher
Joanna. Era um processo muito trabalhoso e bastante demorado, já que era
impresso apenas um exemplar por vez. Albertino, assim como a maioria dos
proprietários de jornal daquela época, desempenhava praticamente todas
as funções que são necessárias para a feitura de um periódico: era redator,
tipógrafo, paginador, impressor e revisor, além de fazer o trabalho “pesado”
de prensar as páginas. Cabia à sua mulher a tarefa de cortar e dobrar as
folhas do jornal na forma determinada.
Desde o princípio, O Taquaryense se empenhou em campanhas em prol da
cidade de Taquari, e também em causas nacionais como a abolição da escravatura e a implantação da República. Procurou destacar os principais
acontecimentos da sociedade taquariense, assim como registrar os fatos
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nacionais e internacionais dos descendentes de sua terra. Foi um veículo de
comunicação voltado para seus conterrâneos.
Em 1910, Albertino Saraiva adquiriu uma rotativa importada, a Marinoni,
fabricada em Paris e importada, em 1909, por Caldas Júnior, fundador do
Correio do Povo, que foi vendida pela quantia de quatro contos de réis. A
máquina, até o ano de 1930, aproximadamente, era movida por um motor a
querosene, uma vez que a luz elétrica ainda não havia chegado a Taquari. O
motor, que se encontra na Casa Costa e Silva, no município, foi o primeiro
do estado, feito especialmente para a Marinoni de O Taquaryense, por encomenda de seu proprietário, conforme depoimento do atual tipógrafo, João
da Rosa Rodrigues (Precht & Antunes, 2009).
Passado algum tempo, 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 periódico e contaram, também, com a colaboração de suas irmãs e mulheres no trabalho de
dobrar e colar os sobrescritos no jornal. Esta tarefa era realizada em encontros às sextas-feiras na residência da família Saraiva por longos anos.
Albertino Saraiva morreu em 1928 e a tarefa de levar adiante o trabalho
de sua vida ficou para sua família e amigos próximos. Assumiu a direção
do jornal seu filho Mário Saraiva. A redação ficou a cargo do jornalista
Leonel Theodorico Alvim, antigo colaborador, que ocupou a função até o ano
de 1945. A partir de 1947, o jornal passou à direção de Plínio Saraiva, João
Carlos Bizarro Teixeira, Nardy de Farias Alvim e Pery Saraiva.
Entre os anos de 1959 e 1962 houve uma paralisação na publicação do
periódico, pois Mário Saraiva tornou-se deficiente visual e não pôde dar
continuidade à tarefa de dirigir o jornal, assumida, então, por seu irmão
Plínio. Em 1961 foi construído o prédio que até hoje abriga a oficina de O
Taquaryense, situado à rua Sete de Setembro, com o incentivo e auxílio de
amigos e do então prefeito da cidade, João Eduardo Bizarro.
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Em 2005, a Universidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior
(Univates), localizada em Lajeado (RS), propôs a criação do Museu-Vivo de
Comunicação. O centro universitário propôs a Plínio Saraiva uma parceria, que envolveria a recuperação e manutenção do jornal. A Univates se
comprometeu em manter o estilo e a forma como o semanário sempre fora
impresso, garantindo que nada seria modificado. O projeto foi aprovado pela
LIC (Lei de Incentivo à Cultura), que liberou um valor de R$ 75 mil para a recuperação do prédio, dos móveis e do acervo do jornal, que seria restaurado,
microfilmado e digitalizado.
Constava no projeto que a universidade ficaria responsável pela parte de
logística e a família continuaria como proprietária, mas sem as obrigações
burocráticas inerentes à função. No acordo firmado o prazo seria de dez
anos, mas, no entanto, a reitoria da universidade rompeu o contrato que
tinha em apenas um ano e dez meses de vigência. Em setembro de 2006,
alegando não haver mais interesse de sua parte, que O Taquaryense “só dava
prejuízos” e que a comunidade de Lajeado questionava o porquê da Univates
“financiar” um jornal de Taquari ao invés de disponibilizar bolsas gratuitas
para estudantes carentes da cidade, o reitor quis romper o tratado. Tal decisão não foi aceita pela família Saraiva e pelos colaboradores do jornal que
conseguiram adiá-la, pelo menos, até o final daquele ano. Segundo Flávia
Saraiva Dias, devido a esta inesperada decisão, o jornal ficou como “um barco à deriva” (Precht & Antunes, 2009).
O Taquaryense foi diversas vezes “salvo” pelos aportes financeiros de Plínio
Saraiva, que nunca se importou em contabilizar os valores subtraídos de
sua aposentadoria para sanar as despesas. Mas o rompimento do contrato
aconteceu após sua morte, em 2004 (ele tinha 101 anos), e os familiares não
possuíam recursos disponíveis para aplicar no jornal.
Em dezembro de 2006, com o agravamento da situação financeira, devido a
uma queda brusca no número já reduzido de assinantes, foi realizada uma
reunião, em um clube da cidade, com um grupo de colaboradores e familiares ligados ao jornal e inúmeras pessoas da comunidade. Ficou decidido a
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formação de uma comissão com a finalidade de angariar fundos, por meio
de anunciantes e novos assinantes, e tentar resgatar os antigos assinantes
que se afastaram do jornal quando na fase da parceria entre a Univates e O
Taquaryense. Muitos assinantes, na época, não aceitaram o fato do jornal ter
sido “vendido” para a cidade de Lajeado.
A comissão não conseguiu reunir, naquele momento, as condições necessárias para atingir seu objetivo principal, e O Taquaryense deixou de circular
em janeiro de 2007 (circulava aos sábados).
No dia 28 de julho de 2007, retomou sua circulação pelas mãos da equipe
gráfica e O Taquaryense passou a pertencer à comunidade de Taquari, conforme relato da neta do fundador e filha do jornalista Plínio Saraiva, Flávia
Saraiva Dias (Precht & Antunes, 2009). Algumas pessoas, não ligadas à família do fundador, ajudaram o jornal a se organizar e retomar as atividades,
como Lauro Pereira Guimarães, taquariense, residente em Porto Alegre,
que, mesmo extremamente ocupado, encontrou tempo disponível em sua
atribulada agenda para dedicar-se à solução de problemas burocráticos do
periódico (jurídicos e, em alguns casos, financeiros).
A equipe que produz o jornal é pequena. Além da diretora Flávia Saraiva
Dias e do redator-chefe, Pedro Harry Dias Flores, conta com a consultora
de língua portuguesa Maria Ermi Bastos Praia, que também é a colunista social e criou a seção “Perfil”, na qual pessoas comuns da comunidade
são entrevistadas, para criar mais aproximação com os leitores e torná-lo
mais popular.
Tem outros colaboradores que enviam semanalmente artigos. Todos voluntários. O único remunerado é o tipógrafo João da Rosa Rodrigues, responsável
não só pela montagem do jornal, como pela impressão. Ele trabalha em O
Taquaryense desde 1992.
Atuando como colaborador apaixonado pelas letras, conforme sua própria
definição, Davi Saraiva Schäffer – tetraneto de Albertino – é o único representante da família a ter uma coluna fixa no jornal atualmente. Intitulada
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“Remexendo o Passado”, a coluna semanal traz notícias marcantes veiculadas durante a trajetória centenária do periódico e reflexões do autor a
respeito delas.
“O Taquaryense é amor, acima de tudo amor, amor integral de uma família
à sua comunidade. Ler suas páginas é um voltar no tempo, através de uma
edição ‘bordada’ por seus tipos gutenberguianos que sobrevivem até hoje e
testemunham uma história de 122 anos. É uma luta diária compor, imprimir e manter esse jornal, mas nós vamos lutando e vamos conseguindo”,
disse Flávia Saraiva Dias (Precht & Antunes, 2009).
Em relação à parte gráfica, o atual tipógrafo, diagramador e impressor do
jornal, João da Rosa Rodrigues, faz a montagem, tipo a tipo, do periódico.
Preservando seu formato artesanal de impressão, através da utilização de
tipos móveis (símbolos soltos, produzidos a partir de ligas metálicas que,
um a um, tipo a tipo, formam as palavras, frases, enfim, o corpo do texto), O
Taquaryense utiliza até hoje o processo de produção elaborado, em 1456, por
Johannes Gutenberg.
Os tipos são de tamanhos variados: dos pequeninos, utilizados para a composição do texto do jornal; até os maiores, utilizados nos títulos, para dar
maior destaque aos artigos. Para o tipógrafo, é necessário conhecimento,
muita paciência e concentração na hora de compor as páginas.
No começo, os papéis utilizados no jornal vinham da Alemanha, de navio.
A partir de 1930 passou a utilizar o mesmo tipo de papel, mas fabricado no
Brasil. Os papéis são mantidos em resmas e cortados na guilhotina (a mesma utilizada desde 1887) já no formato do periódico.
A composição textual hoje é diferente da dos primórdios: antigamente, o
jornal era composto por quatro páginas, divididas em cinco colunas em cada
página e as notícias eram separadas por pequenos títulos de identificação.
Hoje, o número de páginas ainda é mantido, assim como a separação das
notícias, porém, as páginas são divididas em três colunas. Desde o princípio
não havia manchetes destacadas; tinha pequenos títulos, sem subtítulos,
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que indicavam de forma superficial o conteúdo da matéria. Depois de um
curto período em que as notícias ganharam títulos mais destacados, como
no período militar, o jornal voltou ao modelo inicial, sem muito destaque nos
títulos e sem manchetes.
A rotativa Marinoni imprime cerca de 18 exemplares por minuto, logo,
leva em torno de 25 minutos para que os jornais dos atuais 450 assinantes
fiquem prontos, geralmente, na manhã de sábado. Segundo Davi Saraiva
Schäffer, por volta dos anos 1970, o jornal contava com mais de 2 mil assinantes: “mas passou. Hoje os tempos são outros. A modernidade dos outros
jornais – que não consideramos e nem eles se consideram – concorrentes, é
grande...” (Precht & Antunes, 2009).
Ao completar 130 anos, em 2017, foi feita uma edição comemorativa e houve uma reforma gráfica no jornal. Segundo o redator-chefe, Pedro Harry Dias
Flores, trineto do fundador, o novo aspecto visual do semanário busca resgatar características do passado. “Nos últimos anos, em certo sentido, o jornal
modernizou sua diagramação, deixando de utilizar, por exemplo, ornamentos e
clichês, muito comuns lá atrás. O objetivo do novo projeto gráfico foi justamente
trazer isso de volta”, explicou (Almanaque Gaúcho, 2017).
O Taquaryense não é vendido em bancas. Só por assinatura. O envio para
os assinantes de outras cidades é feito pelos Correios (Precht & Antunes,
2009). Desde agosto de 2015, circula às quartas-feiras, e não mais aos sábados.
Em 2017, a tiragem impressa era de 330 exemplares, sendo 250 entregues aos
assinantes da própria cidade e 60 de outras.
A estratégia de manutenção desse jornal longevo é tida como uma “missão”
de acordo com o redator-chefe Pedro Harry Dias Flores: “É preservar a essência de O Taquaryense, o modo singular como é produzido, letrinha por
letrinha, num trabalho minucioso que requer muita paciência. É isso que o
diferencia e encanta seus assinantes e anunciantes, de quem depende basicamente para sobreviver” (Flores, comunicação pessoal, 2017).
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Flores destacou que um dos segredos dessa longevidade, talvez o principal,
reside na identidade que tem conservado ao longo dos tempos, “permanecendo leais às diretrizes traçadas pelo fundador Albertino Saraiva”.
O Taquaryense mantém contato com seus públicos por e-mail, telefone e
carta. Ele chegou a ter um site, criado há poucos anos por estudantes de
jornalismo que realizaram uma pesquisa sobre o periódico, mas não está
mais disponível. Flores disse que, em breve, querem criar outro site e, também, ingressar no Facebook, para disponibilizar os conteúdos publicados na
versão impressa.
A direção disse que, pelo fato dele ser do interior, as dificuldades se fazem
sentir de maneira mais acentuada para a imprensa, sobretudo em se tratando de um jornal como O Taquaryense, cujas limitações decorrentes de
seu sistema de produção, há algum tempo “fora de moda”, não são poucas.
“Costumamos dizer que matamos um leão por dia para seguir em atividade”, concluiu Flores (comunicação pessoal, 2017).
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Imagem 41 – Capa de uma edição de 1893 desse jornal que até hoje é feito de forma artesanal. Fonte – Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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Diário Popular
Foi fundado por Theodósio Menezes em 27 de agosto de 1890, em Pelotas, Rio
Grande do Sul. Em seu site, o Diário Popular se define como: “testemunha
fiel da história e porta-voz dos interesses do sul do Estado” e “diretamente
ligado ao desenvolvimento de Pelotas e região”.
O Diário Popular surge como um periódico diário, que circulava de domingo a domingo, encadernado em papel, com seis a oito páginas por edição.
Sua proposta era ser um jornal “independente”. Contudo, logo nos primeiros
meses de circulação, foi vendido ao Partido Republicano Rio-grandense, o
PRR (Loner, 1988, citado por Caetano, 2013) e, dessa forma, como órgão do
PRR, tornou-se veículo oficial já em seu primeiro ano.
Nessa condição permaneceu até o início dos anos 1930, quando perdeu o
posto para O Liberal, marcando aproximadamente 40 anos de ligação partidária oficialmente declarada, definindo seu perfil inicial e tornando-se
especialmente interessante para aqueles que buscam na imprensa escrita
de Pelotas algumas definições da ideologia republicana e suas relações com
as demais (Caetano, 2013).
O Diário Popular da década de 1920 geralmente dedicava sua primeira página aos fatos políticos de interesse do PRR, diferindo o conteúdo publicado
apenas por modificações de enfoque, conforme a orientação da direção do
jornal. Contudo, à semelhança de outras folhas da cidade e do estado, também publicava textos de caráter informativo, propagandas e notificações
oficiais. Tinha seções dedicadas a assuntos locais (que não eram necessariamente políticos), textos de terceiros, geralmente sem autoria declarada (por
vezes “transcritos” de outros periódicos do estado ou do país), propagandas
diversas do comércio pelotense (destacando-se o setor varejista e de confecções) e “notícias internacionais”, vindas pelo telégrafo ou “transcritas”,
novamente, de outras fontes. Era prática comum republicar artigos e textos
de outros jornais (Caetano, 2013).
O Diário Popular passou por quatro diretorias até o início dos anos 1930,
todas elas trazendo perfis diferenciados quanto ao tratamento dado aos
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posicionamentos do jornal. A partir de 1933, quando o adquiriu novo maquinário e adicionou mais duas páginas a composição semanal.
Foi sob a direção de Sallis Goulart (que se tornou diretor do jornal e chefe
eleito do PRR em Pelotas em 1927) que o Diário Popular enfrentou também
sua maior crise “ideológica” quando se posicionou contrário a Getúlio
Vargas em diversos momentos. A crise de compatibilidade política levou a
sua desvinculação como órgão oficial em 1930 e a suspensão em 1932, quando Sallis Goulart deixou a direção em nome de Joaquim Luiz Osório. Esta
“crise” esteve relacionada a diversos fatores em que o posicionamento do
jornal sofreu com a própria situação do PRR gaúcho com a subida do nome
de Getúlio Vargas nos quadros internos.
O Diário Popular apoiara o governo instituído de Borges de Medeiros, sendo feroz combatente do federalismo e dos federalistas durante a Revolução
de 1923. Seus líderes e principalmente Assis Brasil foram perseguidos e
achincalhados pelos anos que se seguiram até a união em torno do nome
de Getúlio Vargas, que viria a substituir Borges de Medeiros na presidência
do estado. Dessa forma, quando Assis Brasil apoiou a indicação de Getúlio
Vargas, o Diário Popular teve de dar “meia-volta” e apoiar os federalistas e,
desta forma, os “gênios do assisismo”, foram saudados em 1927 como confrades, ironicamente para a recente história do Diário (Caetano, 2013).
Atualmente, o jornal é impresso em cores, formato tabloide e circula diariamente em Pelotas e em cidades da região (nos 23 municípios da Zona Sul).
São oferecidos dois tipos de assinatura: do impresso e do digital (via web e
via aplicativo).
O seu primeiro site entrou no ar em 1997. O atual https://www.diariopopular.com.br/, além de transpor para a internet conteúdos do jornal impresso,
tem uma seção dedicada ao jornalismo on-line, com enfoque nos fatos da
região, do estado, do país e do mundo. O objetivo é manter o portal em
constante atualização, reforçando a tradição de ser pondo de referência na
cobertura de notícias, serviços e entretenimento na Zona Sul.
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O Diário Popular pertence a uma sociedade por quotas formada em 1938.
Sucessores de Adolfo Fetter, que presidiu a empresa por 15 anos, detêm a
maioria do capital. Os atuais diretores da Gráfica, Virginia Fetter e Luiz
Carlos Fetter, comandam equipes de profissionais de diversas áreas de comunicação num conjunto de mais de 200 funcionários.
Em editorial de 9 de dezembro de 2017, intitulado “Fazer jornalismo é trabalhar pela comunidade”, o jornal destacou a importância de seu papel de
ajudar a contribuir com o desenvolvimento da cidade, “por meio de reportagens que levem a todos o cenário real da população”. Compromisso que
destacou ter se consolidado com as comunidades de Pelotas e da Zona Sul
ao longo de mais de um século de circulação.

Imagem 42 – Capa de edição de 2018 do Diário Popular. Fonte – https://www.facebook.com/
diariopopularRS/
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Capítulo III

CENTENÁRIOS QUE MIGRARAM PARA O ON-LINE
3.1 O Mossoroense23
Fundado em 17 de outubro de 1872 como um semanário de apenas quatro páginas, que difundia as principais
notícias de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Foi idealizado por Jeremias da Rocha, José Damião de Souza
Melo e Ricardo Vieira de Couto. Primeiro jornal de
Mossoró, foi fundado apenas 64 anos após a criação da
Impressa Régia e quase dois meses após a chegada do
telégrafo à cidade.
A estratégica posição geográfica entre Natal e Fortaleza
já colocava Mossoró como umas das principais cidades
do interior nordestino, hoje a segunda cidade mais populosa do estado.
No ano de fundação de O Mossoroense, era um município
jovem, com apenas 20 anos e cerca de 3 mil habitantes.
Era 1872, e o Brasil passava pelo Segundo Império com
economia fragilizada pós-Guerra do Paraguai. Era uma
cidade escravocrata, provinciana e conservadora que
mantinha-se em atraso em relação ao mundo civilizado.
José Damião de Souza Melo, um dos fundadores do O
Mossoroense, foi um dos precursores com ideais liberais e abolicionistas na cidade de Mossoró. Segundo
Câmara Cascudo (2010, p. 221): “Homem de inteligência
clara, poeta, um dos jornalistas históricos de Mossoró
(...). Foi um dos animadores da Religião Reformada em
Mossoró. Sua participação no movimento abolicionista
foi direta e alta”.
23.  Este tópico foi escrito em coautoria com a jornalista Thielly Cristine
Cassiano da Silva, que desenvolveu pesquisa de iniciação científica sobre
esse jornal, em 2015, na UFRB.

Os embates religiosos eram um ponto de destaque em Mossoró. Naquele período, a Maçonaria era uma instituição considerada inimiga da Igreja. Esse
atrito vinha desde 24 de abril de 1738, quando o Papa Clemente XII condenou a Maçonaria, a sociedade e as reuniões dos maçons e seus adeptos. O
que explica a repulsa de parte dos católicos e dos párocos que sempre se
manifestaram em combate irreconciliável à instituição.
O principal idealizador do O Mossoroense, Jeremias da Rocha Nogueira,
estava associado ao liberalismo e ao anticlericalismo e foi um dos responsáveis, juntamente com José Damião de Souza Melo, pela instalação da Loja
Maçônica 24 de Junho, em junho de 1873, que veio para acirrar os ânimos
na cidade:
A ferrenha oposição de Jeremias da Rocha Nogueira contra os conservadores confundia-se com o seu combate à igreja. Não há como separar
uma da outra. Muita lenha na fogueira deve ter colocado, de outubro de
1872 a dezembro de 1875, a linguagem desairada de Jeremias, na luta
contra os conservadores, na luta contra a Igreja Católica, uns e outros,
aqui liderados pelo Vigário Antônio Joaquim Rodrigues. (Nonato, 1983,
p.81, citado por Ferreira, 2013, p 4).

Em 1872, o jornal se definia como semanário, político, comercial, noticioso
e literário. Em sua primeira edição, possuía formato de 45cm x 31cm, diagramado em três colunas de 7 cm cada, até o número 56, publicado em 8
de novembro de 1873. Na edição seguinte, manteve o mesmo formato, mas
diagramado em quatro colunas de 6 cm cada.
Aliado ao espírito combativo de Jeremias da Rocha e José Damião de Souza
Melo boa parte dos editoriais publicados na primeira fase do O Mossoroense,
que se estendeu até 1876, tinha como alvo os conservadores e conteúdo de
cunho antijesuítico.
A partir da edição de número 27, em 19 de abril de 1873, aliado ao estilo
combativo de Jeremias da Rocha, O Mossoroense escancarava seu posicionamento religioso definindo-se como “semanário, político, comercial, noticioso
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e antijesuítico”, ideal que permaneceu nas páginas do jornal até 8 de novembro de 1873.
O surgimento da família Escóssia na história de O Mossoroense se dá através
de mais um conflito religioso entre a Igreja Católica e a Maçonaria, conforme está registrado em sua edição comemorativa:
Na época do nascimento do terceiro filho de Jeremias da Rocha Nogueira, fervia o litígio entre a Maçonaria e a Igreja Católica. Quando nasceu
o menino, em 27 de maio de 1873, que possivelmente se chamaria João
Batista da Rocha Nogueira, o vigário Antônio Joaquim se recusou a batizá-lo porque o pai e o padrinho, Targino Nogueira de Lucena, eram
maçons. Assim, o pai levou o rebento para a Loja Maçônica 24 de Junho,
onde o batizaram simbolicamente com o nome daquele que acreditavam
ser o patrono da Ordem Escocesa Antiga e Aceita, São João da Escóssia.
Surgia aí a família Escóssia, hoje com centenas de descendentes radicados por todo o país (O Mossoroense, 2012).

O encerramento da primeira fase de O Mossoroense possivelmente ocorreu
em março de 1876, depois de publicar cerca de 158 números em edições
dominicais, ao que parece, se deu por problemas financeiros que obrigaram
Jeremias a vender o prelo principal ao coronel Antônio Soares Macedo.
A segunda fase de O Mossoroense tem início em 1901, quando o jornal ressurge como “Periódico humorístico e Ilustrado”, sob o comando de João da
Escóssia, filho de Jeremias da Rocha, com o apoio dos redatores Antônio
Gomes e Alfredo Mello.
João da Escóssia levou para as páginas de O Mossoroense, antes preenchidas
apenas por textos, gravuras cujas matrizes (xilogravuras) ele próprio talhava em madeira utilizando-se apenas de um simples canivete.
Com o afastamento de João da Escóssia em 1917 e sua morte, em 1919, o jornal
perdeu muito de suas características culturais. Ano em que O Mossoroense,
depois de circular continuamente por mais de 30 anos, viu-se impelido a interromper suas publicações submetendo-se a censura implementada pelos
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que detinham o poder político, preferindo suspender a circulação do jornal
temporariamente.
Em 30 de setembro de 1933, sob a direção de Augusto da Escóssia, voltou a
circular após mais de um ano parado. A circulação se estendeu até fins de
1934. O último número constante do acervo do Museu Municipal é o 1.155,
de 11 de novembro.
A reabertura do jornal se deu em setembro de 1946, sob a direção de Lauro
da Escóssia, onde permaneceu por aproximadamente 30 anos. Filho de
João da Escóssia e neto de Jeremias da Rocha Nogueira, Lauro levou O
Mossoroense à sua terceira fase.
O processo de modernização do jornal começou em 1953, introduzindo o
uso da linotipo, uma máquina que fundia em bloco cada linha de caracteres tipográficos, composta de um teclado, como os das antigas máquinas
de escrever.
Lauro da Escóssia foi um democrata, correligionário do Partido Republicano
e do Partido Popular. Por causa de suas posições políticas, O Mossoroense
chegou a fechar por duas vezes, de acordo com Lauro da Escóssia Filho,
Depoimento registrado no documentário dos 140 anos de O Mossoroense,
intitulado “Resistência” (Pinto et al, 2012). E uma dessas vezes foi em 1963,
datada pela numeração dos exemplares existentes no Museu Municipal.
Lauro da Escóssia reabriu o jornal em 1970 e o comandou até a venda,
em 1975.
Com o avanço da idade de Lauro da Escóssia, Lauro Filho decidiu transferir
o poder acionário do jornal ao médico Jerônimo Rosado Cantídio, ligado ao
grupo do deputado federal Jerônimo Vingt Rosado Maia, adversário político
dos Lauros (pai e filho). Nessa 4ª fase, Dorian Jorge Freire estava a frente do
jornal. Durante esse período, houve o salto da tipografia para a impressão
offset, com a compra de uma máquina Big Chief 29 e do primeiro fotolito.
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Em 6 de maio de 1984, O Mossoroense, aos 112 anos, sofreu mais um fechamento. A reabertura do jornal, que marcou o início da 5ª fase, ocorreu em
1985. O também médico Laíre Rosado Filho, se tornou o diretor-presidente.
Durante a administração de Larissa Daniela da Escóssia Rosado, de 1992 a
1998, foi adquirida uma segunda impressora offset, modelo ATF Chief 25. O
jornal, a partir de 1995, informatizou a diagramação e a redação.
O jornal continuou com a participação da mesma família desde sua fundação, passando pela quinta geração dos Escóssia, tendo como diretor de
redação Cid Augusto da Escóssia. E passou também a ter sua versão on-line
a partir de 1999.
Em 2015, tinha uma vendagem de aproximadamente 2 mil cópias impressas
por dia, com um projeto gráfico no formato berliner, com colunas de opinião
e editorias de política, policial, social, cotidiano, assuntos gerais e cidades.
O on-line tinha uma média de 50 mil acessos únicos diários. A intenção era
o jornal unir o impresso com o site, com a veiculação de notícias mais breves
e menos aprofundadas que as do impresso.
O site, que passou por uma reformulação no final de 2015, possui um layout
diagramado em 3 colunas, possuindo divisão entre as editorias de cotidiano,
regional, polícia, política, esporte, Brasil, mundo, opinião e artigos.
No dia 31 de dezembro de 2015, O Mossoroense encerrou seu ciclo no jornalismo impresso, migrando definitivamente para o meio on-line, onde se
mantém até então. Publicou sua derradeira edição em papel, 143 anos, dois
meses e 15 dias depois da primeira que circulou. A luta de ‘’O Mossoroense’’
continua, 100% na internet. ‘’O papel de informar não tem limite’’, proclamou sua manchete final impressa. O diretor de redação, Cid Augusto,
assinalou: ‘’Nosso papel é a notícia. E o mundo, nosso limite’’.
O objetivo da mudança anunciado é permitir O Mossoroense se concentrar
na plataforma com mais leitores. Em entrevista ao telejornal local (TCM
Notícias, 2016), o editor geral Márcio Costa explicou que o motivo da mudança foi a necessidade de se adequar às novas tecnologias. Em 2011, ele
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fortaleceram o processo de inclusão das notícias no formato on-line, antes
considerado precário. “Com o passar do tempo, vimos que era irreversível
manter o jornal impresso em função do processo de produção do jornal, de
ter de, em 24 horas, produzir o jornal impresso, mas a principal barreira ele
chegar ao maior número de pessoas. E isso você consegue com a internet,
sem custo”, disse. A mudança para o on-line, portanto, ocorreu em função
da recessão que atinge o jornalismo.
A recessão que castiga o país contribuiu para a extinção do formato
impresso. Mas o fim é sobretudo produto da fadiga do dito modelo de negócios que permitiu a pujança das companhias jornalísticas no século XX
(Magalhães, 2016).

Imagem 43 – O que restou da capa da 1ª edição de O Mossoroense. Fonte – Edição especial
140 anos, 17/10/2012.
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Imagem 44 – Primeira página da última edição impressa.
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3.2 Jornal do Brasil24
Fundado no Rio de Janeiro, em 9 de abril de 1891, em defesa da monarquia
após a proclamação da República, por Rodolfo de Sousa Dantas, que havia
sido ministro da Educação do Império, e com a colaboração de Joaquim
Nabuco. Circulou impresso até 2010, quando passou a existir apenas na internet. Em 25 de fevereiro de 2018, voltou a circular em papel, em formato
standard, no Rio de Janeiro, após um novo controlador ter assumido a empresa, em 2017. Mas conseguiu circular em papel apenas por um ano, até
março de 2019, e voltou a ser apenas on-line.
A história do Jornal do Brasil, conhecido popularmente como JB, pode ser
dividida em fases de altos e baixos, os quais o levaram tanto a momentos
de consagração, como a períodos de graves crises. Apesar de seu caráter
doutrinário, em pouco tempo adquiriu a lógica de empresa, se tornando um
modelo exemplar da nova imprensa que surgia na virada do século XIX para
o XX (Ribeiro, 2007, p.153).
Inovou no jornalismo nacional com sua estrutura empresarial, parque gráfico e correspondentes estrangeiros, como Eça de Queiroz.25 Foi responsável
por diversas transformações na imprensa brasileira em seu aspecto gráfico
e tornou-se pioneiro no jornalismo on-line do Brasil, lançando seu site em
dezembro de 1995.
Sua história pode ser dividida em seis fases: a monarquista (1891-1893), a
republicana de oposição (sob direção de Ruy Barbosa, 1893), a do jornalismo popular (1894-1918), a do boletim de anúncios (a era do Conde Pereira
Carneiro, de 1918 a 1953), a moderna (a era da Condessa e do Nascimento
Brito, a partir de 1954) e a atual, na qual o jornal foi comprada por Nelson
Tanure (Ribeiro, 2007, p. 153-154) e depois por Omar Peres.
24.  Tópico escrito em coautoria com o jornalista Karlos Vynícius Teles Silva, que desenvolveu pesquisa
de iniciação científica sobre esse jornal, em 2015, na UFRB.
25.  Só para citar alguns exemplos, na época de seu lançamento, o JB começou a ser distribuído em
carroças, então uma novidade. Foi pioneiro na instalação de oficinas de fotografia e galvanoplastia.
Publicou, em 1902, o primeiro romance policial em quadrinhos ilustrados por Julião Machado. Em
1903, instalou luz elétrica na sua redação. Foi também o pioneiro na edição de uma seção feminina,
ainda em 1893. Em 1912, dedicou uma página inteira ao esporte, e, em 1913, começou a publicar
anúncios em cores (Ribeiro, 2007, p.153).
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Fase monarquista (1891-1893) - Em seu início, o jornal mostrou-se opositor
moderado da República por seus fundadores serem defensores da monarquia. Foi a fase de Nabuco e Dantas, que contavam com a colaboração de
José Maria da Silva Paranhos (Barão do Rio Branco), Gusmão Lobo, Souza
Ferreira, Aristídes Espínola, Henrique de Villeneuve e outros.
Em 1891, Dantas assumiu concretamente a chefia de redação e os atritos
mais sérios com o governo republicado ocorreram. Ele publicou seus dois
famosos artigos “Ilusões republicanas” e “Outras ilusões Republicanas”. A
gota d´água foi a homenagem que o jornal fez a D.Pedro II, por ocasião da
sua morte em Paris, em 5 de dezembro. Na noite do dia 16, a sede do jornal
foi invadida e a sua oficina destruída sob os gritos de “Mata! Mara Nabuco!”
(Ribeiro, 2007, p. 154).
Dantas e Nabuco tiveram de transferir a propriedade do jornal. Em 1892,
havia mudado de sociedade comanditária para anônima. Entre os novos
proprietários estavam o Conde de Figueiredo, Manual Buarque de Macedo,
o Conde Afonso Celso e o conselheiro Manuel Pinto de Souza Dantas, todos
figuras de relevo do Império.
Fase republicana de oposição - Em abril de 1893, um grupo ligado a Ruy
Barbosa adquiriu o jornal e o transformou novamente em sociedade comanditária, sobre a responsabilidade de Joaquim Lúcio de Albuquerque Mello.
Devido aos intensos ataques ao governo republicano de Deodoro da Fonseca
(1889-1891) e de Floriano Peixoto (1891-1894) em uma república ainda incipiente, autoritária, conservadora e elitista, o jornal chegou a ser fechado por
um ano e 45 dias em 1891. O JB passou a defender o regime republicano,
mas continuou a atacar o governo. A ditadura de Floriano era o alvo predileto dos violentos editoriais de Ruy Barbosa (Ribeiro, 2007, p. 154).
Fase do jornalismo popular (1894-1918) - Em 1894, o JB foi vendido à firma
Mendes & Cia. Voltou a circular dia 15 de novembro, tendo como redator-chefe Fernando Mendes de Almeida e como secretário de redação Cândido
Mendes de Almeida. Nesse período, deixou as questões políticas um pouco
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de lado. Passou a ser mais informativo, centrado nos casos policiais, nas
campanhas populares e na crítica aos costumes. Foi chamado, inclusive, de
“O popularíssimo”, além de passar a publicar ilustrações e caricaturas com
frequência, uma novidade na época.
Em 1905, o JB iniciou a construção de uma nova sede na avenida Central
e adquiriu novos maquinários. Dificuldades financeiras fizeram com que
fosse hipotecado. Os irmãos Mendes de Almeida foram obrigados a abrir o
capital e transformar a firma novamente em sociedade anônima (Ribeiro,
2007, p. 155; Ferreira, 1996, p. 147)
Em 1906, sofreu uma profunda alteração gráfica, ainda em função dos problemas econômicos, e passou a apresentar a primeira página totalmente
ocupada por anúncios classificados.
Fase do boletim de anúncios (1918 a 1953) - Em 1918, sem condições de pagar a hipoteca, os irmãos Mendes de Almeida perderam o matutino para
Ernesto Pereira Carneiro (que receberia, em 1919, o título de conde papal),
que era um grande empresário, dono também da Cruzeiro do Sul de Aviação
e de um estaleiro naval. Ele contratou José Pires do Rio (ex-ministro da
Aviação) para o cargo de diretor-tesoureiro do jornal.
A solução encontrada foi o JB se voltar para a publicação de anúncios. Em
1921, passou a dedicar cerca de 80% do seu espaço ao pequeno anunciante.
A primeira página (seguindo modelo do Times londrino da época) era composta inteira de classificados. Havia apenas uma pequena janela, na qual
apareciam umas 10 a 15 manchetes (Ribeiro, 2007, p.155).
Com os classificados, o JB conseguiu estabilidade financeira (era o único
jornal do Rio a atender esse mercado), mas foi gradativamente perdendo importância como órgão noticioso. Nessa época recebeu o apelido pejorativo de
“o jornal das cozinheiras” porque era muito lido por pessoas que buscavam
empregos, entre elas as cozinheiras.
Fase moderna - Com as mortes de Pires do Rio, em 1950, e do conde em
1954, sua mulher, Maurina Dunshee Abranches Pereira Carneiro, e o seu
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genro, Manuel Francisco do Nascimento Brito, assumiram a direção do JB
e iniciaram o processo de modernização da empresa e sua famosa reforma
gráfica (Ribeiro, 2007; Ferreira, 1996).
Entre 1956 e 1966, o JB ganhou nova sede e implantou um total reaparelhamento técnico-industrial. Mudaram os tipos, as medidas, os formatos,
o material de impressão. Houve melhoria na qualidade da tinta, do papel,
da impressão e da fotografia. O noticiário foi ampliado e aumentou o número de páginas. Houve mudança nos critérios de apuração e adotaram as
técnicas do jornalismo norte-americano na redação das matérias (Ribeiro,
2007, p.156).
A redação foi organizada por setores (futuramente chamados de editorias).
Criou-se a chefia de reportagem e o copydesk. Comprou-se também máquinas de escrever, um luxo naquele tempo em que os jornalistas normalmente
escreviam suas matérias a mão. Introduziu-se a lauda marcada para contagem do texto: folha padrão com 30 linhas e 72 batidas. O que veio a facilitar
a diagramação e evitar o estouro da matéria de uma página para outra
(Ribeiro, 2007, p.159).
Em 1956 foi criado o caderno Suplemento Dominical, marco inicial da
reforma que viveu o jornal a partir desta década. Nesse espaço eram publicados textos de diversos nomes consagrados da literatura brasileira, como
Ferreira Gullar e Carlos Drummond de Andrade, demostrando uma maior
valorização a Literatura e as Artes:
Outro caderno que gozava de liberdade criativa era o de esportes. Trazia
informações do futebol, vôlei, basquete e também do remo, modalidade
esportiva bastante popular no Rio de Janeiro do século XX. Em março de
1957, a primeira modificação substancial na apresentação do jornal se fez
sentir com a publicação de uma fotografia na primeira página. Introduzida
a título de experiência, a foto foi incorporada definitivamente, embora a
primeira página continuasse ocupada basicamente por anúncio (Ferreira,
1996, p. 152-153).
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No final da década de 1950 foi criado um caderno exclusivo para os classificados chamados de Caderno C. Com isso, pela primeira vez os classificados
saíram da capa do jornal, pois assim eram publicados até então. Por sua vez,
a capa recebeu uma fotografia e uma matéria de destaque, mudando radicalmente a composição gráfica do periódico. Foi criado também um caderno
especial para o cinema e teatro denominado Caderno B.
A reforma também envolveu reestruturação da organização empresarial,
com adoção de modernas técnicas de gestão. Foram alteradas as técnicas
de marketing, as metas de propaganda, as estratégias de circulação, a veiculação dos classificados e dos anúncios de varejo e as promoções (Ribeiro,
2007, p.157-165).
O periódico consolidou-se e passou a inspirar outros jornais pelo país afora. O êxito da reforma do JB é um indicador importante do significado das
transformações que tiveram lugar na imprensa brasileira nos anos 1950. O
processo de desenvolvimento econômico, a afirmação dos valores democráticos e a efervescência cultural que impregnou os vários campos artísticos
foram fatores fundamentais para estimular a transformação dos padrões da
imprensa do país, propiciando alterações em diferentes periódicos e possibilitando o lançamento de novas publicações (Ferreira, 1996, p.154).
As inovações redacionais, gráficas, editoriais e empresariais implementadas, inicialmente por Odylo Costa Filho e depois por Jânio de Freitas, foram
consolidadas por Alberto Dines, que assumiu o cargo de editor-chefe do
jornal no dia 6 de janeiro de 1962. Nesse período, Dines sistematizou as modificações de períodos anteriores. Foi quem criou o Caderno de Jornalismo,
uma publicação que discutia o jornalismo no seu aspecto técnico (redacional, editorial e gráfico) e também na dimensão ético-profissional. Em 1964,
criou o Departamento de Pesquisa, demonstrando preocupação com uma
melhor contextualização dos fatos (Ribeiro, 2014, p.177).
Durante o período da Ditatura Militar, o JB conseguiu relatar o momento de
tensão pelo qual o país estava passando em algumas edições que entraram
para a antologia do jornalismo brasileiro:
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A primeira (edição) foi em 14 de dezembro de 1968, no dia seguinte a
decretação do AI-5. No alto do canto esquerdo da primeira página, a previsão meteorológica informou: “Tempo negro. Temperatura sufocante.
O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por ventos fortes. Máx.:
38° em Brasília. Mín.: 5° nas Laranjeiras”. No canto superior direito da
mesma páginas, foi publicada a seguinte frase: Ontem foi dia de cego”
(Ribeiro, 2014, p.174).

A segunda famosa página do JB foi publicada em setembro de 1973, no dia
em que Salvador Allende foi derrubado da presidência no Chile, suicidando-se em seguida. A censura impôs duas restrições muito claras aos jornais:
a notícia não poderia ser dada em manchete e não poderiam ser usadas fotografias ou em ilustrações. O JB criou, então, uma primeira página inteira
sem manchete, título ou foto, e o texto sobre o acontecimento foi composto
de tipos grandes e fortes. A edição chamou muita atenção de seus leitores
(Ribeiro, 2014, p.174).
A década de 1970 foi marcada no jornal pela negativa à possível concessão
de rádio e TV feita pelo impresso carioca, muito provavelmente devido a
atritos entre o jornal e o governo Ernesto Geisel (1974-1979). Outro fator importante na década para o JB foi a mudança de localização de sua sede para
um prédio na Avenida Brasil que comportaria uma emissora de TV, que estava nos planos do jornal na época, bem como facilitaria sua distribuição
no Rio de Janeiro. Todo esse investimento acabou afetando sua economia, o
que causou mais tarde uma grave crise econômica.
Nos anos 1980, além de ganhar o Prêmio Esso de Jornalismo pela cobertura
e desdobramento dos atentados no Riocentro, promoveu a informatização
de sua redação. Porém, sofreu uma espécie de “varredura” fiscal o que agravou ainda mais sua crise.
Os anos 1990 foram a época em que o JB ficou marcado pela adesão ao
impeachment de Fernando Collor (1990-1992), bem como pela aprovação ao
Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
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Fase atual - O JB acabou amargando uma grave crise, com dívidas estimadas em mais de R$ 700 milhões, e terminou nas mãos do empresário Nelson
Tanure, que se notabilizou por comprar empresas semifalidas e por ter seu
nome envolvido em negociações polêmicas (2000;2000a).
Na primeira década do século XXI o JB estava endividado, apesar de possuir uma tiragem diária de mais de 76 mil exemplares, chegando ao pico
de 100 mil exemplares em 2007. Ainda teve forças de renovar seu parque
gráfico, porém uma série de dívidas bem como a forte concorrência fizeram com que sua tiragem se reduzisse em pouco tempo a apenas 20 mil
exemplares diários.
Em agosto de 2010, envolvido em uma forte crise, e ainda sob a gestão de
Tanure, o jornal, após mudar seu formato para Berliner, viu-se obrigado a
cancelar sua versão impressa, reduzir sua equipe de jornalistas, e passou a
ser o primeiro jornal 100% digital do país.
Em dezembro de 2017, Tanure sublicenciou (subarrendou) a marca por 30
anos para o empresário Omar Resende Peres, em contrato assinado após
sete meses de negociações. O valor do negócio não foi informado (Jardim,
2017). Ex-dono de uma filiada da Rede Globo em Minas Gerais, o empresário é dono de restaurantes tradicionais do Rio, como o Lar Fiorentina e
Bar Lagoa. Executivo do antigo Banco Nacional nos anos 1970, nos Estados
Unidos, ele também tem negócios no ramo imobiliário na capital fluminense (Rangel, 2017). Ele assumiu o jornal com um plano de retomada da
versão impressa.
Em 25 de fevereiro de 2018, o JB voltou a circular no estado do Rio de
Janeiro, com uma edição especial, com quatro cadernos, que trouxe depoimentos de antigos jornalistas, de personalidades e autoridades, relembrou
artigos, reportagens e fotografias históricas e premiadas do JB, e apresentou a nova equipe de editores e colunistas. Estampou a manchete: “O Rio
tem solução: todos amam o RIO”. O texto de capa trouxe a ilustração da
escultura do Cristo com um discurso otimista acerca do futuro do estado do
Rio de Janeiro e do país junto com a retomada da versão impressa do jornal:
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A prova de que nosso Estado e o país têm futuro está em nosso retorno
com o jornal impresso. Mesmo diante da crise econômica e institucional
que atravessa o Estado do Rio de Janeiro, o JORNAL DO BRASIL volta
a ser diário. Convictos de que o Rio é viável, a crise não nos amedronta.
Ao contrário, nos encoraja a voltarmos a ser, novamente, uma bandeira
para o debate, que tem como objetivo impulsionar temas que produzam
justiça, riqueza e desenvolvimento (JB, 2018).

Nesse texto inaugural dessa retomada, o jornal apresentou sua linha
editorial:
E, para mostrar que temos futuro, o JORNAL DO BRASIL traz hoje uma
retrospectiva história de nossa trajetória ao longo de mais de 100 anos
de existência. Estamos de volta sem qualquer vínculo ou comprometimento com setores da economia, o que dará ao leitor a certeza de que
praticamos um jornalismo profissional e isento. Estamos de volta, trazendo aos nossos milhares de leitores que jamais esqueceram o JB, o
que sempre fomos: críticos, criativos, independentes. Estamos de volta
para levar ao leitor o que ele quer ver e ler: a notícia como ela aconteceu.
Isenta e sem partidarismo político ou ideológico. A notícia não se transforma. A notícia, simplesmente, é! É o que vamos fazer (JB, 2018).

A página 12 dessa edição trouxe um editorial com o título “Uma história
que não acabou”, assinado pelo atual presidente do JB, Omar Peres, no qual
abordou a própria crise da imprensa:
Neste momento de profundas e radicais mudanças na imprensa mundial, com o jornal impresso sendo o veículo mais atingido pela força das
mídias sociais eletrônicas, decidimos retornar com o JORNAL DO BRASIL em papel. Em primeiro lugar, entendemos que o JB impresso ainda
possui leitores ávidos – no Rio de Janeiro e no Brasil – pelo retorno dessa
marca genuinamente carioca, que foi fonte de informação e cultura de
gerações em nossa cidade e em todo o país. Por elas, tomamos esse imenso desafio (JB, 2018, p.12).
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A estratégia do jornal era: “refazer da consagrada trajetória do JB impresso,
o nosso compromisso, mas atentos à velocidade das mudanças tecnológicas
importas pelas novas mídias. Ainda este ano vamos lançar pela internet um
Portal de notícias e JB-TV, nossa grande novidade, com jornalismo 24 horas
no ar”, afirmou Peres na edição de 25 de fevereiro de 2018 (JB, 2018, p.12).
Para os múltiplos desafios de relançar o impresso, o Portal e a JB-TV, segundo ele, foram convidados jornalistas e colaboradores considerados com
credibilidade. Ele resumiu o compromisso do JB em um decálogo:
1. Defenderemos a democracia ocidental e o pluralismo político;
2. Defenderemos a liberdade de expressão;
3. Denunciaremos a sociedade dos grupos que historicamente dominam as
instituições políticas, de forma hereditária, em detrimento da alternância
do poder;
4. Exigiremos ética e transparência nas instituições estatais;
5. Defenderemos a sociedade dos grupos que historicamente dominam as
instituições políticas, de forma hereditária, em detrimento da alternância
do poder;
6. Defenderemos a sociedade contra os abusos do Estado, exigindo transparência de quem, politicamente, tem a função de gerir nossos impostos;
7. Defenderemos a livre economia.
8. Vamos expor, combater e contestar os oligopólios de importantes segmentos da economia brasileira que atuando com a conivência legal do
Estado, obtêm lucros “ilegais e abusivos”, exclusivamente, pela concentração de suas atividades, em detrimento da maioria da população;
9. Expor, combater e contestar os privilégios das organizações patronais e
de empregados, cuja estrutura de poder prejudica o conjunto de quem
produz e paga pela manutenção dessas instituições;
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10. Dizer a verdade. Sempre.
O vice-presidente editorial do JB, Gilberto Valle de Menezes Côrtes26, em
entrevista em 20 de junho de 2018, explicou que o objetivo era ressuscitar
o jornal nas bancas para devolver credibilidade ao veículo na internet e demais mídias sociais. “Mas a ideia é operar o JB em outra escala, não mais
com as grandes redações de outrora nem com os parques gráficos de outros
tempos. Temos fornecimento de conteúdo do Estadão e imprimimos e distribuímos o JB através da Infoglobo”, disse.
Um jornal enxuto tem custos bem mais baixos capaz de suportar o refluxo
da venda de assinaturas e venda nas bancas, com a migração para as mídias
eletrônicas, em especial os smartphones, segundo ele frisou.
Sobre se a tradição ajudaria o JB a se manter no mercado, Côrtes respondeu: “o novo dono sempre disse que relançar qualquer jornal seria péssimo
negócio. Já o JORNAL DO BRASIL é um caso à parte, que tem credibilidade”.
Uma das estratégias, no caso do JB, é a conexão com a memória afetiva dos
saudosos assinantes e leitores do jornal:
Nossa proposta foi de restabelecer a pluralidade de opiniões e dar interpretação às notícias, uma vez que, com a agilidade dos meios de
comunicação on-line (na internet e na TV), a notícia ficou velha antes do
jornal. Criamos nossas pautas e estamos mexendo com a acomodação
da imprensa em certos temas (Côrtes, comunicação pessoal, 2018).

26.  Côrtes começou no JB e, 1972, como estagiário da Economia, em pleno milagre brasileiro. Foi subeditor e editor de Economia (1982-83). Depois passou por Veja, Relatório Reservado e O Globo, onde foi
sub-editor e editor da coluna Panorama Econômico. Foi assessor da Andima, entidade que congregava
bancos, corretoras e distribuidoras do mercado aberto de títulos públicos e privados (open market).
Voltou ao JB como editorialista (de 1988 a 2001). De 1997 a 2001 foi um dos fundadores da Globonews,
onde era comentarista econômico e, depois de 1998, editor do programa Conta Corrente. Quando
Tanure assumiu o JB, em maio de 2001, saiu do jornal e da GNEWS porque foi convidado para dirigir
a Globo.com. Saiu no fim de 2002. Atuou em assessoria de imprensa e voltou ao JB a convite do Omar
Peres, em 2017, para montar a redação e coordenar a volta do jornal, como diretor de redação. Desde
o fim de abril de 2018 passou a ser vice-presidente editorial, mas continuou coordenando a editoria de
Economia do JB (Côrtes, comunicação pessoal, 2018).
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Sobre a linha editorial do JB nessa nova fase, Côrtes disse que o jornal continua defendendo a liberdade de opinião, a livre iniciativa e a pluralidade
das ideias:
Somos frontalmente contrários aos monopólios e oligopólios e à falta de
transparência nos negócios que prejudicam a sociedade brasileira. Nesse
aspecto, a pauta levantada pelo JB contra o excesso de concentração
bancária nos governos FHC e do PT, que dificulta a livre concorrência
para facilitar a baixa dos juros aos consumidores e empresários, foi um
avanço que acabou sendo seguido pelas grandes médias, mesmo aquelas que têm nítidos interesses com seus grandes anunciantes: o sistema
financeiro (Côrtes, comunicação pessoal, 2018).

O jornal impresso tinha um total de cerca de 30 jornalistas fixos, 25 dos
quais contratados por CLT. Os editores são pessoas jurídicas e tinham participação nos ganhos, em função do aumento da tiragem. “Temos conteúdo
permanente do Estadão e da Agence France-Presse (AFP), além de agências
de livre acesso em todo o mundo. A equipe do JB on-line funciona praticamente 21 horas nos dias úteis (das 6 às 3 horas do dia seguinte). Nos feriados
e fim de semana, o plantão é mais reduzido”, disse Côrtes.
Sobre o tratamento da notícia para o jornal impresso e para o on-line, ele
explicou que as notícias do on-line têm de ser ágeis. Já as do jornal procuravam traduzir o contexto da notícia, com gráficos, comentários e entrevistas
complementares.
O JB voltou às bancas no Rio de Janeiro, onde sua circulação sempre foi
concentrada. O projeto era imprimir o jornal em Brasília, para distribuição
local, capaz de atender à demanda do centro do Poder. Côrtes informou que
nos planos de expansão, até agosto de 2018, eram colocar no ar a Rádio
Jornal do Brasil (AM, mas que terá licença extensiva à FM) e a JB-TV, via
streaming (a exemplo da TV Jovem Pan, do UOL e da Band News-FM).
Apesar da mensagem de otimismo em seu retorno à versão em papel, com
Gilberto Menezes Cortes à frente da equipe editorial, o JB contou com sua
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edição impressa por um pouco mais de um ano. Devido a problemas de pagamentos de salários oriundos da dificuldade de investimentos para manter
o jornal, ele deixou de circular mais uma vez no dia 14 de março de 2019.
Parte da equipe foi dispensada e os que ficaram vão manter uma versão
on-line do JB (Levin, 2019; O Globo, 2019; Teixeira, 2019).

Imagem 45 – Primeira edição do emblemático Jornal do Brasil. Fonte – CPDOCJB.
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Imagem 46 – A edição que marcou a volta do JB impresso em 2018. Fonte – http://www.jb.
com.br/jornaldigital/2018/02/25/1/

3.3 Correio Riograndense
O Correio Riograndense iniciou sua história em 13 de fevereiro de 1909, com
o nome de La Libertá, no Rio Grande do Sul, editado pelo sacerdote diocesano Cármine Fasulo. Circulou impresso até dia 8 de fevereiro de 2017, quando
trouxe como última manchete: “CR – 1909-2017: OBRIGADO LEITORES,
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AGENTES E COLABORADORES PELA CENTENÁRIA PARCERIA”. Nesta
data, encerrou sua versão em papel e passou a ser somente on-line, onde
continua utilizando como slogan “informação e credibilidade desde 1909”.
No site do jornal, há um histórico de sua trajetória e o anúncio do fim do
jornal com a reprodução da última edição impressa, que pode ser visualizada. O editorial, intitulado “108 anos: missão cumprida”, e assinado pelo frei
Cleonir Paulo Dalbosco, provincial dos capuchinhos do Rio Grande do Sul,
trouxe a explicação:
Hoje vivemos um novo momento. Novos e modernos meios de comunicação estão se impondo. Para manter os propósitos inicias e dar os
passos que o momento exige, o jornal passará para um novo formato:
será veiculado exclusivamente pela internet com conteúdo readaptado, e
estará integrado aos demais meios de comunicação administrados pelos
freis capuchinhos do Rio Grande do Sul, ou seja, as emissoras de rádio
da Rede Sul e Rede Mais Nova (Correio Riograndense, 2017).

Até essa data, o jornal circulava semanalmente, às quartas-feiras, com tiragem de 12 mil exemplares, em formato tabloide. A área de circulação era,
predominantemente, a Serra gaúcha, região de colonização italiana, mas
chegava também a muitas outras microrregiões do Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina e do Paraná.
O jornal começou como La Libertá e, em 1910, é adquirido pelo padre
Giovanni Fronchetti, que muda o nome para Il Colono Italiano e o transfere para Garibaldi, onde os capuchinhos haviam se instalado em 1896,
vindos da Província da Sabóia. Em 1917, os capuchinhos assumem a edição do semanário e mudam o nome para La Staffetta Riograndense (Correio
Riograndense, nd).
Em 1921, a entidade civil dos capuchinhos adquiriu integralmente o jornal e
suas oficinas. O frei Bruno de Gillonnay, coordenador da missão dos capuchinhos do Rio Grande do Sul, era o idealizador do periódico nessa época.
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No contexto da II Guerra Mundial, em 1941, o nome é compulsoriamente
traduzido para Correio Riograndense (CR). Além disso, a edição não pode
mais conter textos em línguas estrangeiras (parte do jornal era editado em
italiano). O jornal foi editado em Garibaldi até 1952, quando foi transferido
para Caxias do Sul e foi criada a Editora São Miguel.
Em 1970, abandonou o sistema tipográfico, e foi um dos pioneiros na introdução do sistema offset, adquirindo, inclusive, uma rotativa de quatro
unidades. No final dos anos 1990, a impressão passou a ser terceirizada. Em
2 de setembro de 2015, foi criado o site do CR, com conteúdos on-line: www.
correioriograndense.com.br.
Lá em Perfil, a missão do jornal é descrita como: “Educar e promover a vida;
contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, servindo às comunidades, desenvolvendo atividades religiosas e projetos sociais que visem
à promoção da família e a proteção das crianças, adolescentes e idosos”
(Correio Riograndense, nd).
A Associação Literária São Boaventura, mantenedora do CR, é uma instituição de caráter religioso, beneficente e assistencial, sem fins lucrativos,
mantida pela Província dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul. Tem
o objetivo de prestar serviços à população carente nas áreas da assistência
social, educação, saúde, formação humana. Por isso, iniciou o projeto do
jornal impresso, visando à promoção da fé, incentivo à educação, difusão da
cultura e dos valores morais e éticos.
O editor do CR, João Carlos Romanin, em entrevista no dia 22 de novembro
de 2017, explicou que o Correio Riograndense vinha perdendo em torno de 5
mil leitores por ano: “O jornal sempre teve um viés para pessoas da região e
cidades rurais e, com o envelhecimento dos leitores, caiu vertiginosamente.
Por isso, os proprietários, depois de longas discussões, optaram pelo encerramento da edição impressa”.
Ele explicou que como estratégias de sobrevivência do veículo foram criadas parcerias para manter o CR: “Como criação de cadernos para áreas
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específicas; e associação com veículo de comunicação, como rádio, e
parcerias estratégicas”.
Com a migração definitiva para a internet, a equipe que produzia o jornal impresso foi dissolvida. Não há mais jornalistas produzindo o jornal.
Romanini disse que integraram as redações de 22 emissoras de rádio, que
já checam informações e disponibilizam para o jornal. Houve mudança na
linguagem utilizada:
O jornal se tornou mais urbano, linguagem objetiva, e adotou-se a construção coletiva da informação, juntamente com a narrativa do rádio. A
parceria se dá com as emissoras de rádio, na pré-edição de informação e
checagem de notícias, posteriormente uma pessoa finaliza a informação
(Romanini, comunicação pessoal, 2017).

O CR conta com colaboradores, principalmente na parte de opinião. Com
relação aos seus público, o jornal busca se relacionar via redes sociais, rede
de colaboradores e simpatizantes. “E usa a estrutura da igreja e seus líderes
para chegar ao seus públicos”, ressaltou o editor. Em novembro de 2017, o
CR era acessado por 40 mil leitores semanais.
O CR é lido por comerciantes, empresários, professores, agricultores, donas
de casa, religiosos e aposentados, sendo que: 35% dos assinantes possuem
Ensino Superior; 41% recebem de 4 a 10 salários mínimos; e 55% dos assinantes têm acesso à internet. A maioria dos leitores se concentra na Serra
gaúcha (Correio Riograndense, 2017).

Hérica Lene

217

Imagem 47 – Primeira edição de La Libertá. Fonte: – https://caxias.rs.gov.br/2013/11/arquivo
-historico-disponibiliza-colecao-do-correio-riograndense-digitalizada
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Imagem 48 – O nome do jornal muda de novo de Stafetta Riograndese para Correio
Riograndense a partir de 1941. Fonte – Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias
do Sul.

Imagem 49 – Na capa da última edição impressa o agradecimento aos leitores.
Fonte – https://issuu.com/correio.riograndense/docs/cr0802

3.4 A Cidade
Foi fundado por Enéas Ferreira da Silva, baiano de Santo Amaro da
Purificação e bacharel em direito, em 1º de janeiro de 1905, em Ribeirão
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Preto (SP). A redação ficava na rua Duque de Caxias, esquina da Álvares
Cabral. Circulou impresso por 104 anos até 30 de outubro de 2018, quando
migrou para o ambiente on-line.
Quando A Cidade começou a circular, Ribeirão Preto tinha 60 mil habitantes. Mas só 10% viviam na cidade. Os outros 90% estavam na zona rural. Era
uma população formada principalmente por imigrantes, a maioria italianos.
No primeiro editorial, foi apresentado seu propósito: “Ao lado das classes
productoras do município, pugnaremos pelo maior desenvolvimento da
Lavoura, do Commercio e da Industria”. O trecho foi reproduzido na edição comemorativa dos 111 anos, publicada em 31 de janeiro de 2016. Nela,
o jornal centenário destacou em sua primeira página: “1º jornal de Ribeirão
Preto a atravessar um século”; “1º jornal a vender espaços na medida” e “1º
jornal de que o leitor de Riberão Preto se lembra”.
O jornal tem como uma de suas estratégias a proximidade com os públicos
por meio da cobertura dos assuntos locais. Em sua edição comemorativa de
31 de janeiro de 2016, enfatizou isso:
De 1905 a 2016, são 111 janeiros em que A Cidade vai além do registro dos acontecimentos nacionais, mundiais e principalmente locais.
A coleção do jornal revela detalhes da vida diária de Ribeirão Preto.
Missas, horário do comércio, pavimentação das ruas, espetáculos,
nascimentos e mortes, fatos policiais, problemas de saúde pública... (A
Cidade, 2016, p.4).

Em 1910, o fundador Enéas Ferreira da Silva vendeu o A Cidade por causa
da impossibilidade de manter a linha editorial do veículo distante da vida
partidária. Ao longo dos cinco anos em que foi redator chefe seus textos se
pautaram pela defesa dos interesses da cidade, negando que fosse um órgão
exclusivo de determinado partido, apesar do jornal ter nascido sob a inspiração do coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, maior chefe político
da época. Ele era o líder do Partido Republicano Paulista (PRP), ao qual pertencia o coronel Joaquim Vieira, pai do major Durval Vieira de Souza, que
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fundou A Cidade junto com Enéas Ferreira da Silva (Tornatore, 2005, p. 5,
citado por Savenhago, 2012, p.22).
No dia 23 de janeiro de 1910, um domingo, o expediente trouxe o nome
de um novo proprietário: Rodolpho de Paiva Guimarães. A influência política era tão forte que, em 1911, A Cidade foi adquirido por uma sociedade
anônima, formada por pessoas de confiança do coronel Joaquim da Cunha
Diniz, membros do PRP. Em 11 de novembro daquele ano, conforme relata
Tornatore (citado por Savenhago, 2012, p.22), a capa do jornal apresentava A
Cidade, oficialmente, como propriedade do PRP. O texto afirmava que, a partir daquele momento, serviria para tratar questões de interesse do partido.
Em 1925, o jornal aumentou de tamanho: de 36 cm x 50 cm para 45cm x 62
cm. Foi seu maior formato. Passou a publicar textos da primeira colunista
feminina, Maria Célia, que assina a “Chronica da Moda”, e a primeira coluna social, “Elegâncias” assinada por Eurico Ribas (A Cidade, 2016, p.10).
Durante os primeiros 30 anos, o jornal foi o porta-voz do PRP. As maiores polêmicas mantidas pelo periódico foi com o rival Diário da Manhã,
que representava a fracção política do opositor coronel Francisco Schmidt.
Memorável foi o debate por ocasião das candidaturas a presidente de
Hermes da Fonseca, defendida pelo coronel Quinzinho Junqueira, e a candidatura civilista de Ruy Barbosa defendida pelos seus opositores, acirrado
que foi pela dissidência de Veiga Miranda. Dentre os seus diretores, destacaram-se Renato Barillari, João Palma Guião e Sebastião Fernandes Palma
(Tornatore, 2005).
Em 1936, Orestes Lopes de Camargo adquiriu o jornal do comendador Abel
Conceição e de Renato Barillari. A compra foi feita por 15 contos, sendo 10
a vista e o restante em 10 prestações (A Cidade, 2016, p.11). Camargo lhe
imprimiu nova diretriz, tendo por companheira a mulher Amália, os quais,
com o tempo, foram sucedidos pelos filhos Juracy Lopes de Camargo e
Jandyra de Camargo Moquenco (Tornatore, 2005).
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Uma das estratégias de sobrevivência do jornal ao longo do tempo foi a implantação, por Orestes Lopes de Camargo, na segunda metade da década de
1940, de uma seção de classificados. Os “quadradinhos” do “seu” Orestes,
como ficaram conhecidos os espaços da seção, deram “a receita para que
o jornal nunca fechasse as portas”. (Zaidan, 2010, citada por Savenhago,
2012, p.7).
A melhoria da situação financeira permitiu melhorias gráficas e até mesmo na estrutura da empresa. A velha máquina Marinoni foi substituída por
uma impressora plana e, na década de 1950, trocada por uma rotoplana. A
impressora rotativa viria na metade da década de 1960.
Durante décadas, os classificados foram a grande vedete do A Cidade, mas
talvez o único atrativo aos leitores. Com o passar do tempo, por causa de
sua postura conservadora, o jornal, apesar de se manter na ativa, passou
a não ser visto pela população de Ribeirão Preto como modelo, referência
de veículo impresso. Perdeu prestígio, principalmente nas décadas de 1980
e 1990. As vendas se mantinham quase que, exclusivamente, por causa da
força dos classificados.
Século XXI - Em meados da primeira década do século XXI, entretanto, com
uma estrutura apertada, número reduzido de profissionais na redação e a
ameaça de perder terreno para a concorrência, que chegava com um projeto visual ousado e a proposta de investir pesado em reportagens locais, o
jornal foi obrigado a passar por uma reformulação. E o investimento na reforma gráfica e editorial só foi possível graças a uma parceria com o Grupo
Coutinho Nogueira, sócio controlador da EPTV (Emissoras Pioneiras de
Televisão), afiliada Rede Globo que possui unidades em Ribeirão Preto, São
Carlos, Campinas e Varginha (Savenhago, 2012, p.8).
O acordo, segundo notícia publicada no portal Imprensa, em 17 de fevereiro
de 2006, foi firmado no dia anterior, dia 16, com a aquisição, por parte da
EPTV, de 50% das ações da família Orestes Lopes de Camargo, proprietária
do jornal. As negociações, que tiveram início em 2005, ano do centenário
do jornal, definiram que a redação e os setores administrativo e financei-
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ro ficariam sob responsabilidade da EPTV, enquanto os gráfico e comercial
continuariam com o grupo Lopes de Camargo.
A queda no prestígio e na influência do periódico na vida social da cidade,
ocorrida anteriormente ao acordo com a EPTV, é justificada por Tornatore
(2005) pelo fato de que Orestes Lopes de Camargo e o filho Juracy, que morreram em 1993 e 2002, respectivamente, já não tinham mais a disposição
de épocas passadas para gerir o jornal. Quando morreu, fraco e debilitado,
Orestes estava prestes a completar 93 anos de idade. E Juracy, que morreu
aos 76 anos, foi o último dono do A Cidade a comandar a redação do jornal.
Em 2006, A Cidade passou por uma reforma. Entre as principais mudanças
promovidas estavam, principalmente, o crescimento da cobertura de assuntos locais, o consenso de que a fotografia é um elemento essencial para
uma matéria jornalística de qualidade e investimento em textos próprios,
já que, anteriormente, era comum a publicação de releases integrais, enviados, na maioria das vezes, por órgãos oficiais, como a prefeitura (Savenhago,
2012, p. 20).
Para a produção de textos próprios, a parceria A Cidade-EPTV providenciou
melhorias na estrutura da redação, como o aumento no número de profissionais. O jornal, que trabalhava com uma equipe reduzida, de menos de
uma dezena de jornalistas antes da reforma de 2006, passou a contar com
um total de 140 funcionários, sendo 44 jornalistas. A inserção de imagens
e o investimento na qualidade das fotos foi outra mudança que passou a
vigorar.
Como disseram Josué Suzuki e Rosana Zaidan27, o crescimento do A Cidade
passou por uma aproximação ainda maior para com as demandas e desejos
do leitor. Para isso, a busca era por ir rompendo, aos poucos, com os vínculos políticos e comerciais herdados de gerações passadas; e ampliar, cada
vez mais, a cobertura em pequenos nichos – A Cidade circulava em 26 muni27.  Rosana Zaidan era editora executiva e José Suzuki atuou como diretor de Jornais e de Mídias
Digitais do A CidadeOn (foi editor-chefe de agosto de 2008 – outubro de 2012; e diretor editorial
entre outubro de 2012 – janeiro de 2016). Eles concederam entrevista ao site Jornalistas & Cia (www.
jornalistasecia.com.br), em 2 de fevereiro de 2010 (Savenhago, 2012).
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cípios, mas concentrava sua atuação em Ribeirão Preto; privilegiava textos
diferenciados, reportagens especiais, com histórias imprevisíveis; oferecer
informação com formação, trazendo para perto do leitor discussões que
eduquem e incentivem a cidadania (Savenhago, 2012, p.26).
Em 5 de maio de 2018, A Cidade começou a circular com uma superedição,
entregue aos assinantes e disponibilizada nas bancas na manhã de sábado
e fica à venda até a segunda-feira seguinte. O diretor Josué Suzuki frisou
que o jornal estava investindo em novos conteúdos, cadernos e também em
um jeito novo de fazer jornalismo: “Estamos acrescentando conteúdo a um
período da vida que, comprovadamente, vem passando por transformações
nos últimos anos. A mudança é conceitual e com ela mostramos que o jornal
segue sua marca registrada de seguir a tendência do dia a dia das pessoas”
(Suzuki citado por Virdes, 2018).
A cobertura de fim de semana continuava sendo feita pelo site ACidade ON.
“No jornal, cada vez mais se investe em um conteúdo mais analítico, mais
plural, que busca não apenas informar, mas formar cidadãos. Além, é claro,
de trazer o resumo dos principais fatos da semana”, disse Suzuki.
A Cidade tinha tiragem média de 8,5 mil exemplares, em 2017, sendo 7,7 mil
durante os diais úteis, 10,2 mil aos sábados e 12,5 mil aos domingos (Grupo
Mídia São Paulo, 2018).
Em sua última edição impressa, que circulou no dia 30 de outubro de 2018,
os editores, sem falar em crise, uniram o passado ao futuro. A primeira
página apresentou parte da capa do veículo em sua estreia (há mais de um
século). Acima, como folha sendo virada, colocaram a informação de que o
“mundo é digital” — assim como o município de Ribeirão Preto. E divulgaram o site: acidadeon.com.
A notícia de extinção da versão impressa foi divulgada por sites como o
Comunique-se (Scardoelli, 2018). Em comunicado divulgado por meio do
Facebook, a equipe de A Cidade reforçou que sempre trabalhou em prol de
um grupo, o próprio público. “[Apresentamos] uma edição histórica, rechea-
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da de boas lembranças sobre o bom jornalismo praticado por quem sempre
escolheu um lado para a luta: a do leitor”. Pelo site, a direção do jornal preparou um texto direcionado aos assinantes para reforçar o compromisso de
ressarcimento a quem contava com crédito com a empresa de comunicação.

Imagem 50 – Reprodução da capa da 1ª edição de A Cidade de 1905. Fonte – http://www.
bocc.ubi.pt/pag/sanehago-ogor-efeitos-da-crise-dos-impressos.pdf

Imagem 51 – Capa de uma superdição de agosto de 2018. Fonte – http://assinantes.jornalacidade.com.br/edicao-online/
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3.5 Gazeta do Povo
O primeira número da Gazeta do Povo circulou no dia 3 de fevereiro de 2019,
em Curitiba, Paraná (na época grafada Coritiba). Na capa, o texto “Nosso
rumo” apresentou o projeto editorial: “Este jornal, como já declarou seu diretor em boletim profusamente distribuído, é um jornal imparcial. Destina-se
à defesa dos interesses gerais da sociedade, a chamar a atenção de todos e
de cada um para os assuntos que, directa ou indirectamente, nos interessam” (Gazeta do Povo, 3 de fevereiro de 2019, com ortografia “atualizada”).
Antes, no dia 20 de janeiro de 1919, o advogado Benjamim Lins circulou em
Curitiba o manifesto de fundação da Gazeta do Povo:
Não pertenço, não quero pertencer, a nenhum dos grupos políticos que
militam no Estado. A política pessoal, circunscrita a adoração fetichista
de qualquer individualidade, como tem ocorrido nos últimos tempos da
República, não só não me cativa, como é de tal forma contrária a minha
índole que mal entendo que haja alguém capaz de se circunscrever a
atividade tão inferior (...) Não tem, pois, nenhum fundamento notícia
propalada de que o jornal que redigirei se destina ao lançamento ou defesa de qualquer candidato à Presidência do Estado. Será escoimado de
vícios políticos, viverá por si, do povo, para o povo – (citado por Filha,
2005. ortografia “atualizada”).

O texto afirmava também que a linha do jornal será de “independência e imparcialidade”. Trechos do manifesto foram publicados na página 3 da edição
comemorativa do 80 anos do jornal, que circulou em 3 de fevereiro de 1999
(Filha, 2005).
A criação de um jornal que pudesse atingir a todo o estado do Paraná é apresentada no texto como possibilidade de atender o interesse coletivo de toda
a sociedade e não de apenas de uma parcela do público. O seu objetivo não
era, enfatizam, se preocupar com os assuntos particulares de cada pessoa,
mas com interesse geral de toda estrutura social. Sem dividi-las em classes
(Oliveira & Barbosa, 2015).
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A primeira edição circulou com seis páginas e com quase 40% do espaço ocupado por publicidade. Apesar do que diziam o manifesto de lançamento e a
apresentação da primeira página do exemplar que inaugurou oficialmente o
periódico, a Gazeta do Povo também trouxe na capa um texto que defendia
enfaticamente a candidatura de Ruy Barbosa à Presidência da República:
“...ninguém o iguala em merecimentos; ninguém é tão querido pelo povo,
ninguém é tão venerado pelas multidões; ninguém tem prestado a este país
tão elevados serviços, ninguém quer o Brasil com tanta intensidade e tanto
carinho...”. A epígrafe “Diário independente”, colocada logo abaixo do título
do jornal, portanto, pareceu contraditória já na edição de lançamento.
Naquela época, Curitiba tinha cerca de 40 mil habitantes e vivia um momento de expressivo crescimento. A Universidade do Paraná, criada em 1912
como instituição pioneira do gênero no Brasil, formava suas primeiras turmas e atraía estudantes de vários estados; imigrantes estrangeiros, fugindo
da Europa devastada pela Primeira Guerra Mundial, encerrada no final do
ano anterior, chegavam ao Paraná. Grandes levas de italianos, poloneses,
ucranianos e alemães – que há quase 50 anos já vinham se instalando na
região – eram atraídas pela facilidade de obtenção de terras e pelas oportunidades de trabalho. A economia da erva-mate vivia o seu segundo e maior
ciclo expansionista, atingindo em 1920 a exportação de 44.873 toneladas de
folhas e ajudando a fixar as populações migrantes (Filha, 2005).
Existiam outros jornais em Curitiba quando foi lançada a Gazeta do Povo,
como A Tribuna e o Diário da Tarde, além de uma numerosa e pouco constante imprensa operária, com títulos como O Proletário, União e Trabalho
ou O Trabalho. Os jornais operários, de inspiração socialista ou anarquista,
haviam sido, em grande parte, responsáveis pela greve geral que paralisou
a cidade poucos meses antes (Filha, 2005).
Os exemplares do Gazeta do Povo eram confeccionados nas “oficinas”, situadas na Rua Dr. Muricy, 95, no centro de Curitiba. Tudo indica que a Gazeta
do Povo, pelo menos em sua primeira fase, somava as seguintes características: ao mesmo tempo em que se dizia apolítica e independente, abrigava
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artigos marcadamente facciosos, como o exemplo do editorial em apoio à
candidatura Ruy Barbosa (Filha, 2005).
Plácido e Silva, que apareceu no primeiro número como secretário e assumiu logo depois a direção do jornal – cargo no qual permaneceu até 1962 –,
identificou, em pronunciamento feito em julho de 1949, a origem do capital
para o lançamento do jornal. Ele citou uma dezena de nomes de importantes
e ricas famílias locais que compraram cotas de uma sociedade limitada para
montar a gráfica. No primeiro número os interesses desses setores também
parecem contemplados com um vasto editorial que criticou os altos impostos cobrados da indústria e do comércio (Filha, 2005).
A edição comemorativa dos 73 anos do jornal, que circulou em 2 de fevereiro de 1992, narrou assim o nascimento do periódico: “Benjamim Lins e De
Plácido e Silva ao deflagrarem a saída deste jornal procuraram antecipadamente o apoio das classes conservadoras do Paraná, que na época eram
formadas pelos proprietários dos grandes engenhos de erva-mate e industriais da madeira” (p.16, citado por Filha, 2005).
Ao longo das décadas seguintes, a Gazeta do Povo consolidou sua participação no mercado editorial de Curitiba, desenvolvendo um jornalismo com
características notadamente locais e de prestação de serviços. Em 1923, o
jornal mudou de endereço e se instalou na rua XV de Novembro, até hoje a
principal artéria do centro da cidade.
Na parede externa da nova sede, junto ao balcão de anúncios, foi colocada
uma pedra de mármore onde, a qualquer hora do dia, as pessoas podiam
ler as mais recentes informações, captadas pelo rádio ou recebidas pelos
telegramas das agências de notícias, além das notas de falecimento dos habitantes da cidade. A “pedra da Gazeta” como era conhecido este ponto de
atualização permanente, era abastecida por notícias manuscritas em aparas
de papel extraídas das próprias bobinas da rotoplana que imprimia o jornal.
Tratava-se de “um ponto de parada obrigatória para todos os que queriam
saber de novidades em primeira mão”, descreve a edição de 73 anos (p. 16).
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Nos acontecimentos mais importantes, os redatores chegavam a usar a sacada do primeiro andar do prédio para anunciar, de viva voz, o que seria
editado na manhã seguinte. Os resultados de eleições nacionais, os principais momentos da Segunda Guerra Mundial, os placares de jogos e outros
eventos eram comunicados verbalmente, direto da redação, aos populares
que passavam pela rua ou aos frequentadores dos cafés das proximidades.
O sucesso da iniciativa levou a direção do jornal a firmar um convênio com
a primeira emissora de rádio de Curitiba, a PR B2 - Rádio Clube Paranaense,
criada em 1927, para instalação de um alto-falante na sacada, possibilitando
a retransmissão de jogos de futebol (Filha, 2005).
Modernização - Em 1962, a Gazeta do Povo enfrentava crise financeira,
ainda dirigida por Plácido e Silva. O jornal acumulava dívidas, não pagava
salários em dia e tinha reduzido espaço ocupado por publicidade: “Era o último jornal do Paraná”, resumiu um dos proprietários, Francisco da Cunha
Pereira Filho, em entrevista à Revista Imprensa, em julho de 1991 (suplemento Imprensa Regional, p. XVIII). Ele contou que foi procurado por Plácido e
Silva que queria passar o controle do jornal para um conhecido e que assumiu a Gazeta juntamente com um sócio, Edmundo Lemanski.
Os novos proprietários levaram dez anos para alcançar o equilíbrio financeiro do jornal, informou a mesma entrevista. Nas edições comemorativas
de aniversário do periódico, existem referências a esta fase de transição:
“Em 1962, na metade do ano, ao assumir a Gazeta do Povo, Francisco da
Cunha Pereira Filho reuniu o pessoal e expôs um plano de ação. Anunciou
o fim dos ‘vales’ e o início da era ‘salários’ e ‘quinzenas’. O gráfico Clóvis do
Nascimento, que trabalhava no jornal desde o final dos anos 1950, contou
que tudo funcionou porque: ‘nós acreditamos nele e ele – o nosso diretor
– acreditou em nós. Passamos a formar quase uma família’” (Gazeta do
Povo, 2 de fevereiro de 1992, edição comemorativa de 73 anos, p.7, citado
por Filha, 2005).
Foram feitos grandes investimentos na modernização do parque gráfico, da
redação e de outros setores, ao mesmo tempo em que o Grupo ampliava
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seus domínios no segmento da comunicação. Em 1969, por exemplo, começou a operar uma nova rotativa, a primeira offset de grande porte instalada
no sul do país. Em junho de 1973, foram instalados os primeiros computadores para fotocomposição e, em agosto, o jornal estampou, na primeira
página, uma foto colorida, novidade na imprensa paranaense (Filha, 2005).
No mesmo ano, Francisco Cunha Pereira e o sócio compraram a TV
Paranaense, Canal 12, de Curitiba, com a participação acionária do empresário Roberto Marinho. A sociedade com a família Marinho foi desfeita apenas
em 2002, quando o Grupo paranaense assumiu a totalidade da emissora.
Nos anos seguintes foram montadas ou compradas mais sete emissoras de
televisão, cobrindo todas as regiões do Estado.
Dois movimentos foram responsáveis pela consolidação da atual Rede
Paranaense de Comunicação (RPC) como maior do Estado: a transformação
da Gazeta do Povo no principal jornal de classificados e de anúncios imobiliários de Curitiba e a passagem da programação da Rede Globo de Televisão
para a TV Paranaense, em 1973. A audiência da Globo ajudou a alavancar as
vendas do jornal, que continuou investindo na modernização de equipamentos. Em 1995 foi o segundo jornal brasileiro a disponibilizar seu noticiário na
internet (Filha, 2005).
Ao longo dos anos, a Gazeta do Povo tem sido reconhecida pelas campanhas
que assume “em defesa dos interesses do Paraná”. Em 1994, o completar
75 anos, o jornal fez um balanço destas campanhas lembrando seu posicionamento editorial contra a divisão territorial do Estado; na defesa do
pagamento de royalties pela energia gerada pela usina de Itaipu aos municípios que tiveram terras inundadas pelo reservatório da hidrelétrica;
pela exploração das reservas de xisto existentes no Paraná; pela presença
de paranaenses em cargos federais; pela instalação de equipamentos que
garantam o funcionamento do aeroporto Afonso Pena, que sofre constantes interdições por conta do nevoeiro. As campanhas, que muitas vezes
são motivo de “chamadas” veiculadas nas emissoras de televisão do Grupo,
ganham repercussões em outros campos: são objeto pronunciamentos na
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Assembléia Legislativa ou no Congresso Nacional, geram comentários e/ou
atitudes de autoridades em variados níveis e agendam o debate da opinião
pública (Filha, 2005).
A conduta da direção da Gazeta do Povo tem sido, historicamente, de evitar
o debate político e não aceitar o confronto. Embora continue como maior
diário do Paraná, reduziu sua circulação. Segundo matéria publicada em
3 de fevereiro de 2000, comemorando os 81 anos do periódico, a tiragem
era de 140 mil exemplares aos domingos e 80 mil, em média, nos dias de
semana. Em junho de 2004, de acordo informações do jornalista Arnaldo
Cruz, diretor de redação, a tiragem tinha caído para a faixa de 90 mil exemplares nos domingos, 40 mil nas segundas-feiras e 70 mil nas quartas-feiras
(Filha, 2005).
O número de páginas, nos dois principais cadernos (que abrigam as editorias Paraná, Brasil, mundo, política e economia) caiu de 28 a 32 para 20 a
24, e houve reduções também nas editorias de esporte, cultura, bem como
nos classificados e nos suplementos especiais. O jornal, que já empregou
mais de 1,2 mil funcionários em 2001, tinha menos de 900 trabalhadores no
final de 2004, dos quais 150 jornalistas (eram 165 um ano antes).
A Rede Paranaense de Comunicação é integrada pela Gazeta do Povo, Diário
da Tarde e Jornal de Londrina, editado na mais importante cidade do interior
paranaense; pela Rádio FM 98, de Curitiba e por oito emissoras de televisão,
espalhadas pelas diversas regiões do Estado, todas repetidoras da Globo. A
empresa mantém ainda o portal Tudo Paraná.
No início do ano de 2005, a Gazeta do Povo fez a fusão das redações do
impresso e do digital (o portal Tudo Paraná), com objetivo de produzir conteúdo com menor custo. O Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom)
como um todo adotou medidas de economia para fazer frente às dificuldades financeiras, resultado da queda de faturamento e da dívida assumida
na compra da parte das ações da TV Paranaense que estavam nas mãos da
família Marinho até três anos antes (Filha, 2005).
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A Gazeta do Povo circulou no formato standard até 2015, quando passou a
circular no fo formato berliner. A partir de 1º de junho de 2017, mudou de
impresso para on-line, mantendo a edição impressa unificada apenas no fim
de semana. Mudou de sede – do casarão histórico da Praça Carlos Gomes
para o Edifício Aroeira, no Tarumã – e implantou novas metas detalhadas
de qualidade das reportagens, de audiência e de impacto sobre a vida das
pessoas (Galani, 2019).
Foram investidos R$ 23 milhões em tecnologia para focar no jornalismo digital e em novas estratégias para entender o comportamento dos leitores.
Algumas similares ao que o inglês The Financial Times emprega. E incluiu
um matemático no time (Galani, 2019). Os trabalhos da redação se tornaram mais dedicados às plataformas online, sobretudo o novo site, app da
marca e redes sociais (Portal Comunique-se, 2017). Os jornalistas da casa
passaram a ter o publicador instalado em seus celulares, podendo subir matérias de qualquer lugar.
A estratégia adotada foi fazer com que o time de reportagem se desprendesse cada vez mais da redação física. A ação compõe o plano de ter sintonia
fina com a forma com a qual a maioria do público consome notícia. Tendo
em mente que a maior parte dos internautas lê notícias e artigos por meio de
dispositivos móveis, a redação da Gazeta do Povo adotou o conceito de mobile
first – todo material originalmente produzido para smartphones e afins, mas
que também se adapta ao desktop e outras plataformas. Outras tecnologias,
como geolocalização e integração às redes sociais, receberam investimentos (Portal Comunique-se, 2017).
Um conceito adotado foi o de “jornalismo de impacto social”: a redação
acompanhar os desdobramentos das reportagens noticiadas. Como verificar os veículos que se pautaram pela Gazeta, decisões políticas que foram
tomadas após alguma denúncia publicada e a ressonância de determinado
material nas redes sociais. Para colocar em prática essa diretriz, o Grupo
usa metodologia desenvolvida pelo Marshall Projetc, site americano voltado
a assuntos sobre justiça criminal (Portal Comunique-se, 2017).

232

Jornais Centenários do Brasil

Depois que adotou o formato digital, registrou aumento da audiência. No
mês de estreia, foram 6,2 milhões de visitantes únicos. Em setembro de
2018, 16 milhões. Do total de leitores da Gazeta em outubro desse mesmo
ano, 82% acessaram o jornal por dispositivos móveis (Galani, 2019).

Imagem 52 – A primeira edição da Gazeta do Povo de 1919.
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Imagem 53 – Em 2016, a Gazeta venceu o prêmio ÑH 2016 de melhor capa de jornal do ano.
Fonte
–
https://especiais.gazetadopovo.com.br/100-anos/
centenario-jornal-mais-lido-brasil/
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Imagem 54 – A Gazeta do Povo foca no formato digital e mantém uma edição especial no formato de revista a partir de 2017. Fonte – https://www.vercapas.com.br/capa/gazeta-do-povo.
html
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Capítulo IV

OS EXTINTOS NA SEGUNDA DÉCADA
DO SÉCULO XXI
4.1 Jornal do Commercio
Este jornal atravessou o século XX como o segundo mais
antigo do país (Dimas Filho, 1987), mas parou de circular em 2016, após 189 anos de existência. Surgiu em
um momento em que a maioria das publicações tinha
um caráter efêmero, e se afirmou – com sua linguagem austera – como um órgão tradicional e respeitado.
Representava o pensamento conservador, tendo como
traço marcante o apoio a todos os governos (do Império
à República).
A primeira edição do JC, criado pelo francês Pierre
Plancher, circulou no dia 1º de outubro de 1827. Foi o primeiro jornal a fazer uma cobertura específica da área
de economia no país, sobretudo a partir da reforma que
marcou a nova fase do periódico, ao passar a ser uma
sociedade anônima, em 1892.
O fundador, Pierre Plancher, era um bonapartista fervoroso que se exilara na França, fugindo da Restauração.
Em Paris, tinha sido dono de uma editora, que publicava
as obras de Benjamin Constant, Voltaire, Chateaubriand
de Talleyrand, de Scheffer e outros. No Brasil, abriu uma
livraria na Rua do Ouvidor e começou a editar algumas
obras (Dimas Filho, 1987, p. IX-X).
Por não se enquadrar no regime então vigente na França
e perseguido por suas tendências liberais na época da
Restauração, sob Luiz XVIII, teve de emigrar. Chegou ao
Brasil em 1824 e aqui instalou prontamente sua oficina.
Trouxe modernos equipamentos e alguns operários es-

pecializados que representavam, na época, o que de mais avançado existia
no ramo. Fundou dois jornais, O JC foi criado após o Spectador Brasileiro,
que circulou até o dia 23 de maio de 1827.
No início, mesmo já sendo uma empresa sólida e de prestígio, tinha uma
tiragem pequena, em torno dos 15 mil exemplares. Era lido apenas pela elite
econômica e cultural: por comerciantes, alta administração e aristocracia
cafeeira. A princípio, seria apenas um órgão de informações comerciais e
marítimas (noticiando as chegadas e saídas de navios, compras e vendas de
escravos etc.). Um ano após seu aparecimento, entretanto, seu proprietário
Pierre Plancher resolveu lhe imprimir uma orientação mais ampla, incluindo na sua cobertura os assuntos de política e literatura (Ribeiro, 2000,
p. 82-83).
Plancher retornou a Paris quando mudou o regime francês e a direção do
jornal passou à família francesa Villeneuve. Junius Villeneuve (1804-1863)
chegou ao Brasil em 1825, comprou o JC por 52 contos e 64 mil réis. Com
sua morte, em 1863, seu filho, conde Júlio Constâncio de Villeneuve, herdou
o periódico. A partir de 1844, a administração e a orientação da empresa
ficou a cargo de Francisco Antônio Picot (1811-1902).
Durante este período eram colaboradores, entre outros, Justiniano José
da Rocha, José Maria da Silva Paranhos, o visconde do Rio Branco, Carlos
de Laet, Francisco Octaviano, José de Alencar, Homem de Mello, Joaquim
Nabuco e Guerra Junqueiro, entre outros intelectuais. O próprio Pedro II
escrevia sob pseudônimo no jornal e influía em seus editoriais, a ponto de
um destes ter causado a queda do Ministério.
Por conta de seus colaboradores, o jornal desempenhou o papel de precursor da Academia Brasileira de Letras, cuja fundação somente ocorreria a 20
de julho de 1897, tendo como seu primeiro presidente o escritor Machado de
Assis (Jornal do Commercio, nd).
Em 1890, o jornal foi vendido a José Carlos Rodrigues, um dos homens mais
poderosos do início da República. Ele era monarquista e amigo de Pedro II.
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O JC havia desempenhado papel importante no movimento que culminou
com a abdicação de Dom Pedro I ao trono. Seu filho e sucessor, Dom Pedro
II, escrevia no impresso. Passaram pelo seu quadro de colaboradores personalidades como José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, o
escritor José de Alencar, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Visconde de Taunay
e Austregésilo de Athayde.
Após 25 anos, José Carlos Rodrigues passou o JC a um antigo auxiliar da
empresa, o comendador Antônio Ferreira Botelho. Em 1923, o comendador
Botelho transferiu a propriedade do título a dois de seus antigos colaboradores, Oscar da Costa e Félix Pacheco.
A viúva de Félix Pacheco, Dora Rodrigues Pacheco, assumiu o JC depois da
morte do marido em 1935. Elmano Cardim (1891-1979), que trabalhava no JC
desde 1909, tornou-se diretor e, em 1941, proprietário. Em 1957, o JC foi vendido a Santiago Dantas (1911-1964). Em março de 1959, foi vendido a Assis
Chateaubriand e incorporado aos Diários Associados (Dimas Filho, p.IX-XII.).
Ribeiro (2000, p. 83), citando Hons (1982, p. 131), diz que nas primeiras décadas do século XX, embora se modernizasse em termos de equipamento
gráfico e estrutura empresarial, o jornal não mudou seu conteúdo e não
adotou as inovações de outros impressos, como o uso de gravuras ou o noticiário de esportes.
No pós-guerra, momento em que a imprensa carioca como um todo começou a se modernizar, o JC continuou sem utilizar fotos e nem gravuras.
Tinha uma tiragem pequena (cerca de 25 mil exemplares). Era, no entanto,
uma empresa relativamente próspera, com uma boa receita publicitária,
devido ao perfil de seu público leitor (homens de negócios e industriais).
Tinha mais assinaturas do que vendas avulsas, o que lhe conferia uma certa
estabilidade.
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Conforme registra Dimas Filho (1987, p. XII), no final do século XIX e início
do século XX, o JC chegou a dimensões de 76 por 58 centímetros. O JC mudou de formato muitas vezes.28
Os jornais brasileiros, na primeira metade do século XX, não apresentavam uniformidade na tipologia das letras e nem lógica na hierarquia dos
elementos nas páginas. A disposição das matérias se guiava totalmente pela
improvisação. Somente com as reformas gráficas dos anos 1950, um estilo
mais organizado na concepção visual dos jornais se impôs. A ordenação do
material passou a seguir, então, o princípio da apresentação racional. As
manchetes e títulos passaram a ser padronizadas e a ter uma coerência interna (Ribeiro, 2000, p. 238).
Na direção do Jornal do Commercio por um quarto de século (de 1890 a 1915),
José Carlos Rodrigue efetuou notáveis transformações no jornal. Nele Ruy
Barbosa publicou as famosas Cartas da Inglaterra sob o caso Dreyfus29.
Entre os colaboradores destacavam-se José Veríssimo, Visconde de Taunay,
Alcindo Guanabara, Araripe Junior, Afonso Celso e outros. Era então editorialista José Maria da Silva Paranhos (filho), Barão do Rio Branco.
José Carlos Rodrigues foi sucedido pelo comendador Antonio Pereira
Botelho, quando já chefiava a redação Félix Pacheco que, em 1923, assumiria a direção e a propriedade da empresa. Pacheco coligiu materiais que
estavam espalhados e organizou um histórico sobre o jornal. De 1900 a
1908, com vinte e poucos anos de idade, dirigiu o instituto que, posteriormente, viria a ter o seu nome - Instituto Félix Pacheco. Senador, membro da
28.  A partir de 1833, passa a ter três colunas. Em 1836, sofre nova mudança e passa a ter quatro
colunas. Em 20 de julho de 1841, traz uma capa diferente: em vez das quatro colunas repletas de
textos, duas ilustrações, uma do imperador D. Pedro II, no dia de sua “coroação e sagração”, e outra
da varanda da coroação. Mas até 1847, publica os textos corridos em quatro colunas, passando para
cinco a partir desse ano. Em 1850, circula com seis colunas. Em 1855, com sete. Em 1860, passa a ter
oito. Em 1849, cinco. Em 1850, seis novamente. Em 1855, sete. Em 1860, passa a circular já com oito
colunas. A partir de 1896, ganha mais uma e passa a ter nove ao todo.
29.  O Caso Dreyfus (em francês: Affaire Dreyfus) foi um escândalo político que dividiu a França por
muitos anos, durante o final do século XIX. Centrava-se na condenação por alta traição de Alfred
Dreyfus em 1894, um oficial de artilharia do exército francês, de origem judaica. O acusado sofreu um
processo fraudulento conduzido a portas fechadas. Dreyfus era, em verdade, inocente: a condenação
baseava-se em documentos falsos. Quando os oficiais de alta patente franceses perceberam isto,
tentaram ocultar o erro judicial. A farsa foi acobertada por uma onda de nacionalismo e xenofobia que
invadiu a Europa no final do século XIX.
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Academia Brasileira de Letras e Ministro das Relações Exteriores no governo Artur Bernardes, morreu em 1935, sucedendo-lhe Elmano Cardim que
até 1957 comandou o tradicional diário.
A partir de 1957 e até 1959, permaneceu sob a direção de Francisco Clementino
de San Tiago Dantas, presidente da Comissão Jurídica Internacional e catedrático de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito.
O jornal, a partir de 1959, passou a integrar os Diários Associados. Presidiu-o
no período de 1982/93 o jornalista Austregésilo de Athayde, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, e um dos redatores da Declaração
Universal dos Direitos do Homem. Posteriormente, a presidência passou
para Ibanor Tartarotti.
Comprado por Assis Chateaubriand, o JC passaria a ser uma peça de um
império de comunicação constituído por 40 jornais e revistas, mais de 20
estações de rádio, quase uma dezena de estações de televisão, uma agência
de notícias e uma empresa de propaganda. Com isso, “Chatô”, como era conhecido, passou a ser proprietário dos três mais antigos diários da América
Latina na época: o próprio Jornal do Commercio, o Diário de Pernambuco
e o Monitor Campista, da cidade fluminense de Campos (Morais, 1994,
p. 613-614).
Foi sob a gestão desse condomínio que o JC fechou as portas em 2016 por
falta de anunciantes, conforme explicou Maurício Dinepi, diretor-presidente
do JC, em entrevista à Redação Portal Imprensa.
Na década de 1990, no auge, ele chegou a contar com 90 profissionais em sua
antiga redação, no Centro do Rio. Dinepi destacou que a publicação resistiu
durante 188 anos e meio, mas, com o passar dos anos, a receita encolheu.
O primeiro revés foi a transferência da negociação de ações da Bolsa do Rio
para São Paulo no início dos anos 2000. O segundo golpe na receita ocorreu com o fim da obrigação de publicar balanços financeiros em jornais.
Paralelamente a isso, Dinepi ressaltou a redução nos anúncios e a força da
internet. Desde 2012, a situação financeira já não era boa e se agravou com
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a crise econômica (Litwalk, 2016). O nome e a tradição do jornal não foram
suficientes para sustentá-lo. Ao contrário de outros veículos, o diário não
teve a edição digital para compensar o fim da versão impressa.
Em um estudo sobre o porquê do JC ter encerrado suas atividades, Thomé
e Reis (2017) buscaram entender “como” e do “por que” um jornal com a
trajetória do JC, que superara inúmeras crises financeiras, como a grande
depressão de 1929, sucumbiu à presente situação de escassez de anunciantes, de calote de assinantes e recessão. Eles concluíram que falhas gestoras
levaram ao fim do mais antigo jornal em circulação ininterrupta na América
Latina. Tais falhas giram em torno da pouca atenção à interatividade típica
das redes sociais digitais e a mudanças na cadeia de divulgação de informações do comércio, sejam elas oficiais ou de conteúdo jornalístico.

Imagem 55 – Capa da primeira edição que circulou em 1º de outubro de 1827. Fonte – DIMAS
FILHO (1987).
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Imagem 56 – A última manchete em 29 de abril de 2016.

4.2 Diário de S. Paulo (antigo Diário Popular)
Este jornal era publicado na cidade de São Paulo, fundado inicialmente como
vespertino, em 1884, com o nome de Diário Popular, por José Maria Lisboa e
Américo de Campos. Nasceu como instrumento político, teve um período de
jornal local durante os anos 1970, e reuniu uma gama de atributos para ser
considerado popular, no sentido de que “agrada o povo”, entre 1988 e 1995,
já de propriedade do político Orestes Quércia e sob a condução editorial de
Jorge Antônio de Miranda Jordão (Paula, 2008). Depois de 117 anos de circulação, teve seu nome substituído por Diário de S. Paulo. No final de janeiro de
2018, teve sua falência e circulação interrompida por ordem judicial.
O Diário teve seu lançamento viabilizado economicamente pela doação de
equipamentos feita por Antonio Bento de Souza e Castro, abolicionista radical e cunhado de um dos fundadores (José Maria Lisboa), e defendeu a
abolição da escravatura. Apesar disso, priorizou a utilização de suas páginas como instrumento político na luta da Proclamação da República. Havia
dificuldades de atender às duas bandeias porque a libertação dos escravos
não interessava aos grandes fazendeiros que os republicanos desejavam ter
como aliados no combate à monarquia (Paula, 2008).
Ao estudar o jornal na dissertação “As sete mortes do Diário Popular: 117
anos de um jornal à procura de identidade”, Luiz Antônio Paula (2008,
p.225-231) conclui que, de sua fundação até a retirada das bancas como
Diário Popular, o jornal teve sete rupturas passíveis de serem consideradas
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como mortes, ou seja, “todo momento em que esse produto cultural perdeu
um ou mais referenciais que o identificavam com o público”.
O primeiro evento dessa natureza se deu com a Proclamação da República
e a saída de Américo Campos, quando morreu um jornal político e surgiu
um com administração com a visão empresarial, adquirindo o direito de se
colocar como um dos precursores desse modelo em São Paulo. Foi o período
de abertura para pequenos anúncios, iniciando uma imagem de “um jornal
de classificados”.
Esse qualificativo o ajudou a ser viabilizar economicamente, mas acabou
o condenando a um papel secundário no cenário da imprensa paulista, na
avaliação de Paula (2008). A tendência foi agravada por ele ter atravessado
os conturbados anos 1930 e 1940 sem um posicionamento político.
Em 1943, José Maria Lisboa (Zeca Lisboa), filho do fundador, morreu e dois
de seus sobrinhos passaram a dirigir o jornal, consolidando o distanciamento político e fazendo uma opção por ser uma empresa pequena. Ele deixou
de ser comandado por um diretor com formação jornalística e passou a ter
um engenheiro José Maria Lisboa Walter Seng centralizando as decisões.
Sua administração reforçou a imagem de “jornal de classificados”. Foi com
essa característica e com os primeiros sinais de desentendimentos entre os
herdeiros que o Diário Popular entrou nos anos 1960 (Paula, 2008).
As desavenças entre os acionistas levaram à unificação do controle, com
Rodrigo Soares Jr. e seu filho Rodrigo Lisboa Soares tornando-se donos
da totalidade das ações, que entregaram a direção da empresa a Nello
Ferrentini, um ex-linotipista, que dividiu a tarefa de recuperá-la com seu
irmão Armando. Houve ausência dos proprietários na definição dos rumos
da publicação. Nesse período, houve a implantação de uma linguagem mesclada entre a jornalística e publicitária e se cristalizou a imagem de “jornal
de classificados” (Paula, 2008).
Em 1988, o bisneto do fundador, Rodrigo Lisboa Soares, vendeu o jornal,
então com 104 anos, ao grupo empresarial do político Orestes Quércia por
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cerca de R$ 200 milhões (Folha de S.Paulo, 2009). O periódico assumiu
as características de popular e local. Em nenhum outro período, segundo
destaca Paula (2008), o jornal conseguiu tanta visibilidade no mercado e se
tornou um fenômeno de vendas, com a forte injeção de recursos ocorrida na
implantação do projeto (que incluiu um moderno parque gráfico).
Com o objetivo de tentar concorrer com a Folha de S.Paulo e O Estado de
S.Paulo, adotou como estratégia a distribuição de brindes e de cupons e o
barateamento e até gratuidade de anúncios. Assim, conseguiu manter a tiragem alta e o volume de páginas de publicidade chegou a ser recorde. A
operação foi uma preparação para a venda da empresa (Paula, 2008).
Em 2001, quando jornal tinha, em média, circulação de 130 mil exemplares
por dia, foi adquirido pela Infoglobo, empresa das Organizações Globo, proprietária também dos jornais O Globo e Extra. O grupo queria um jornal na
região de São Paulo e mudou o título do veículo para Diário de S. Paulo, mesmo nome de jornais lançados, em 1865 e em 1929, por Assis Chateaubriand
e que pertencia aos Diários Associados, sem relação direta com a origem do
Diário Popular. A Infoglobo apresentou uma nova linha editorial para o jornal, menos popular e policial.
O grupo carioca desejava ter uma publicação impressa na capital paulista,
das poucas atividades de mídia que não exercia em São Paulo. A gestão, no
entanto, amargou quedas seguidas de circulação — o jornal chegou a vender
30 mil exemplares —, e foi acusada de distanciar o título do cidadão paulistano ao tentar imprimir um contexto mais nacional, influenciada pela linha
de O Globo (Ribeiro, 2013).
Diante da dificuldade para se reposicionar no mercado paulista, o jornal
redefiniu seu padrão visual e editorial, e voltou-se de novo ao segmento popular em 2007. As Organizações Globo decidiram vender o Diário de S.Paulo,
em 2009, na época 5º maior jornal em circulação no Estado de São Paulo,
para o empresário José Hawilla, dono da Rede Bom Dia de jornais do interior
de São Paulo e da Traffic, empresa de marketing esportivo. O valor do negócio não foi revelado. O Diário empregava 380 funcionários.
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Em 15 de outubro de 2009, Hawilla adquiriu o jornal, assim como o parque
gráfico, localizado em Osasco. Mas, em 2 de setembro de 2013, a Traffic
vendeu o controle acionário para o grupo Cereja Comunicação Digital.
Em outubro de 2017, os jornalistas do Diário de S.Paulo entraram fizeram
uma greve de 16 dias em protesto contra os atrasos de salários, benefícios,
férias e no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS
(Rede Brasil Atual, 2017).
Os atrasos de pagamentos se tornaram frequentes no Diário de S.Paulo nos
últimos anos, principalmente depois das várias mudanças na direção da
empresa, que resultaram em precarização e enxugamento da redação, e,
desde 2016, a situação piorou para os jornalistas. Em janeiro de 2018, os
profissionais começaram o ano com atrasos de pagamentos e, com a crise,
o jornal chegou a parar de circular devido aos débitos da empresa com os
distribuidores, o que levou ao cancelamento de mais de 2 mil assinaturas
(Serafim, 2017).
O diretor de redação do Diário de S.Paulo, Guilherme Gomes Pinto, disse em
entrevista em 8 de janeiro de 2018 que a principal estratégia de sobrevivência que estavam lançando mão era a que envolve conteúdo e área comercial:
São os projetos de branded content (marketing de conteúdo) cujo conceito significa oferecer informações úteis aos leitores que não tenham
necessariamente relação com a marca ou anunciante, mas que também
são de interesse dos parceiros comerciais. O segredo está em tirar ao
máximo o caráter de anúncio apresentando um conteúdo oportuno, justificável e de interesse geral. Encontrar esse equilíbrio é o formato ideal
(Pinto, comunicação pessoal, 2018).

Em sua avaliação, a tradição do jornal o ajudava a se manter no mercado,
apesar da crise da indústria jornalística. “Podemos dizer que a tradição da
marca é o maior ativo do Diário neste momento. A operação papel só é possível por conta da força da marca já que, atualmente, em tempos digitais,
somente a audiência proveniente de papel não se sustentaria”, disse.
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Sobre os impactos da mudança de nome do Diário Popular para Diário de
S.Paulo com relação a marca do jornal e com seus leitores, Pinto explicou
que essa alteração foi feita em 2001 pelo grupo Infoglobo com a ideia de tentar atingir as classes A e B, já que o Diário era mais voltado para a classe C.
Ele avaliou que a mudança do nome não foi positiva para o jornal, que deveria ter continuado a explorar seu lado popular:
Independentemente dos resultados a curto prazo, com o advento do digital e as rápidas e profundas transformações ocorridas no mercado de
comunicação, pode-se dizer que teria sido melhor continuar a explorar
o lado de jornal popular. Na época, o Diário Popular era conhecido do
público e do mercado como “O rei das bancas”. Isso era um ativo que
acabou se perdendo nesse processo. Tanto que, nos últimos anos, pensou-se em vários momentos em reativar a marca Diário Popular (Pinto,
comunicação pessoal, 2018).

O jornal estava buscando se relacionar com seus públicos por meio de seus
canais digitais, mas muito aquém do que deveria, na avaliação do diretor
de redação. Por conta da crise global na área de comunicação, a equipe foi
sendo reduzida a ponto de não conseguir mais dar um feedback necessário
e suficiente as seus leitores. Por exemplo, ele contou que ainda recebiam
cartas escritas a mão por leitores. “São pessoas que deveriam receber um
tratamento especial, mas infelizmente não conseguimos mais fazer isso.”
A sua versão on-line foi lançada em 2002. O jornal impresso tinha uma tiragem de 55 mil por mês e a on-line tem cerca de 400 mil page views por mês,
segundo informou o diretor de redação.
A produção noticiosa funcionava em uma redação integrada entre o impresso e o on-line. Era a mesma equipe, mas com um editor de on-line, que
corrigia e adaptava para o digital quando é necessário. Pinto contou que às
vezes as notícias iam para o site sem alteração, outras vezes sofriam alguns
ajustes. E que nem toda a notícia do on-line estava necessariamente presente na versão papel. O conteúdo do papel tinha, segundo ele, um tratamento
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mais analítico, com contextualização, enquanto o digital tem um caráter
mais factual e noticioso.
No dia 23 de janeiro de 2018, foi a última data em que uma edição do Diário
de S. Paulo chegou às bancas. Desde então, nenhum funcionário ou qualquer
outra pessoa pode entrar na sede do jornal. A publicação da edição impressa
e o abastecimento do noticiário on-line também estão interrompidos.
A paralisação do veículo foi motivada por um decreto de falência assinado pelo
juiz Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, feito no dia 22 de janeiro. A razão alegada para o
pedido judicial seria uma confusão societária, patrimonial e gerencial entre
as empresas proprietárias do grupo: Editora Fontana, Editoria Minuano e
Cereja Serviços de Mídia.
Pelo decreto do juiz, as atividades do Diário de S.Paulo deveriam ser interrompidas por cinco dias. Após esse período, o próprio juiz recomendava, na
sentença, que o prédio fosse reaberto e que as atividades da empresa fossem
retomadas, pois, segundo sua interpretação, para a massa falida, seria mais
produtivo que a empresa continuasse em operação.
No dia em que foi decretada a falência, o presidente do Diário de S. Paulo,
Luiz Cesar Romera Garcia, enviou um comunicado interno lamentando a
decisão judicial e afirmando que o veículo estaria tomando providências
para retomar a circulação, que foi publicado no site da Meio & Mensagem
(Sacchitiello, 2018):
Na condição de proprietário do Diário de S.Paulo, gostaria de deixar registrado minha profunda tristeza e decepção com a recente decisão da Justiça
de estender o pedido de falência da Editora Minuano para o Diário de São
Paulo, que acabou tendo a sua sede lacrada na última terça-feira, 23/1, e
está temporariamente fechado.
Respeito a decisão do Judiciário, mas não concordo pois nunca desvie nenhum centavo, fazendo de tudo para o bem do jornal.
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Ao longo dos últimos meses fizemos de tudo para mostrar à Justiça a boa
fé. Mostramos que a nova administração não tinha nenhum tipo de relação
com as empresas causadoras da falência. Todos os atuais funcionários e
prestadores de serviço atuavam somente para o Diário SP. Após meses de
extrema dificuldade, vínhamos conseguindo colocar a empresa em ordem.
Com a compreensão e dedicação de nossos funcionários e colaboradores,
estávamos colocando os salários em dia. Basta a Justiça ouvir qualquer
um deles para saber a realidade dos fatos. Não foi o que aconteceu. O resultado disso foi uma medida precipitada e equivocada, que na prática está
acabando com uma instituição centenária e deixando cerca de 70 famílias
desempregadas.
No momento, seguimos tentando uma solução jurídica para o Diário não
morrer. E também seguimos aguardando ansiosamente que a própria sentença do juiz seja cumprida pela interventora judicial em sua totalidade, ou
seja, que o Diário de SP volte a circular.
Atenciosamente
Luiz Cesar Romera Garcia”

Imagem 57 – Capa da 1ª edição do Diário Popular. Fonte – Paula, L. A. (2008). As sete mortes do Diário Popular: 117 anos de um jornal à procura de identidade (2008).
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Imagem 58 – A última edição a circular em 2018. Fonte – Meio & Mensagem.

4.3 A Mococa
“O jornal da família mocoquense” é o slogan do A Mococa, que foi fundado
em 11 de abril de 1896, por João Gomes Barreto Filho. O periódico publicava,
semanalmente, notícias, reportagens, entrevistas e artigos relacionados à
cidade de Mococa, que faz parte da Região Metropolitana de Ribeirão Preto,
em São Paulo. Suspendeu suas atividades no final de 2017.
Após várias tentativas de contato durante os anos de 2017 e 2018, o jornal
respondeu, no dia 12 de junho de 2018, que A Mococa “suspendeu suas atividades no fim de 2017”.
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4.4 Diário do Povo (Campinas/SP)
Foi fundado por Álvaro Ribeiro no dia 20 de janeiro de 1912, em Campinas
(SP). Conforme edição comemorativa de seu centenário, de 2012, desde o
seu nascimento o Diário do Povo assumiu-se “com a tarefa de ser um defensor intransigente de todas as classes sociais” (p.1).
Na edição de comemoração de seus 90 anos, contava que “havia também
na primeira edição do Diário a preocupação com os problemas dos bairros.
Evidenciando apenas a Vila Industrial como exemplo de qualidade de vida”(p.3) (Carmo-Roldão & Roldão, 2013).
Rapidamente o Diário do Povo caiu no gosto do público e atraiu parcelas importantes dos leitores que davam prestígio a O Comércio, jornal popular de
forte influência junto às camadas menos abastadas, que foi criado em 1º de
setembro do primeiro ano do século XX e sobreviveu durante duas décadas.
Álvaro Ribeiro conquistou também uma cadeira no legislativo municipal e
fortaleceu ainda mais sua referência como defensor das causas populares.
Acabou deixando o Diário em maio de 1924 por incompatibilidade com o
sócio, Antonio Franco Cardoso.
O envolvimento político de Álvaro Ribeiro o levou a ocupar o cargo de prefeito de Campinas por 17 dias, durante a revolta contra o governo Arthur
Bernardes. Ele cumpriu seu compromisso, inclusive com adoção de medidas sanitaristas, mas foi retirado do cargo, processado pela Justiça Federal.
Ficou exilado em Portugal por três anos e voltou para Campinas em julho de
1927. Reeleito vereador por aclamação popular, dois meses depois, em 4 de
setembro, fundou o Correio Popular.30
Os três últimos anos da década de 1920 marcaram a transformação editorial
e gráfica do Diário do Povo. Forçado a acompanhar a modernidade presente
nas páginas do Correio Popular, o jornal passou a ter oito páginas e mais
30.  No dia 13 de agosto de 1929, pouco depois de completar dois anos do seu retorno ao Brasil, Álvaro
Ribeiro morreu aos 53 anos, deixando o seu recém-fundado jornal sob o comando do secretário e
grande amigo Tasso Magalhães, que assumiu a chefia de redação (Carmo-Roldão & Roldão, 2013).
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quatro aos domingos, o dobro do volume anterior. As modernas máquinas
de impressão para a época não demoram a chegar e trouxeram necessárias
transformações para a imprensa local.
Na redação do Diário do Povo, o diretor e proprietário Antonio Franco Cardoso
queria que o jornal fosse notado como uma folha de combate e representante daquilo que ia ao encontro do interesse de seu leitor. Cardosinho, como
era tratado pelos admiradores e pelos desafetos, era um homem com certa
habilidade política, mais ligado às coisas do povo. “Na década de 50, no século passado, por exemplo, o Diário do Povo mobilizou toda a cidade em uma
manifestação gigante que exigia que a Câmara Municipal e a Prefeitura tomassem providências para impedir e controlar os altos preços dos gêneros
alimentícios” (Diário do Povo, 20/01/2012, p. 3).
Essa característica do proprietário acarretava a necessidade de troca permanente do redator articulista do jornal, sendo quase impossível encontrar
aquele que seria o ideal:
Nem por isso deixaram de ser brilhantes não poucos redatores do “Diário
do Povo”, ao tempo do velho Cardosinho. Conhecemos, entre outros, que
se revelaram verdadeiros mestres de jornalismo, um Aristides Lemos e
um Sinésio Passos. Mas também passaram pela chefia ou secretaria do
“Diário”, com bons serviços prestados, Dr. João Marcílio, Alvaro Miler,
Amilar Alves, Plínio do Amaral e José Corrêa Pedroso Júnior (Mariano,
1972, p. 85-86, citado por Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p. 4-5).

Foi assim que Cardosinho dirigiu o jornal de forma marcante por quase cinco décadas até morrer aos 96 anos, em 1959. Depois de sua morte, ainda
foi mantido pelos filhos: Washington Cardoso cuidava da parte comercial e
Maria de Lourdes Cardoso dos Santos, considerada a primeira mulher do
Brasil a criar um suplemento infantil em jornal, da redação. Mas, sem a presença do patriarca, as disputas entre herdeiros não demoraram a aparecer
(Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p.5).
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Enquanto o Diário do Povo entrava na sua fase de agonia pelos desentendimentos familiares dos Cardoso, outro jovem empresário campineiro
herdava do pai os negócios do ramo têxtil, mas sonhava e ensaiava seu voo
na área do jornalismo. Tratava-se de José Augusto Roxo Moreira, filho de
Emerson José Moreira, um mineiro de Juiz de fora (MG), que antes de chegar a Campinas passou pelo Rio de Janeiro e pela região de Ribeirão Preto
(SP).
As posses e a fortuna da família seriam oriundas inicialmente dos negócios
do café que trouxe a família para Campinas com a instalação da Companhia
Moreira de Padronização. No entanto, esse ramo entrou em crise e com
ela a família foi investir no ramo têxtil, criando a Cotai - Companhia Têxtil
Agro-Industrial, na cidade de Vinhedo. Com a morte do pai em 1954, coube a José Augusto ficar à frente dos negócios. O jovem empreendedor não
escondia dos amigos que sua vontade era investir no ramo do jornalismo e
estava disposto a contrariar a lógica de que esse setor era uma reserva de
mercado passada de pai para filho. “Mas não importava para Roxo Moreira
o fato de não conhecer uma empresa de notícias. Herdou do pai a coragem e
o desembaraço. Queria inovar e estava pronto para investir todas as fichas,
ou melhor, seu dinheiro da venda da Cotai, no empreendimento” (Caria et
al., 1998, p. 39, citada por Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p.6).
Moreira chegou a sondar a possibilidade de comprar o Correio Popular, o que
o levaria a ser tratado com ironia pelos então proprietários do imponente
matutino, liderados pelo advogado Sylvino de Godoy, que não cogitavam a
se desfazer do jornal.
Depois de 48 anos de domínio da família Cardoso no Diário do Povo, esta fase
começava a se aproximar do fim em junho de 1960, quando José Augusto
Roxo Moreira adquiriu os primeiros 50% da empresa Jornalística Diário do
Povo Ltda.
Durante a década de 1960, Campinas passou por grandes transformações
e quase dobrou seu número de habitantes: de cerca de 220 mil, em 1960,
para mais de 375 mil em 1970. Grandes empresas se instalaram e o comér-
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cio ganhou mais relevância econômica. Enquanto isso, o Correio Popular se
aproveitava e tentava figurar como o único jornal de sucesso na cidade. Mas
Roxo Moreira estava determinado a recuperar o jornal mais antigo da cidade e logo lançou o slogan: “Uma tradição que se renova” (Carmo-Roldão &
Roldão, 2013, p.6).
Emerson Roxo Moreira, filho do empresário, contou na edição do Diário do
Povo, de 31 de janeiro de 2002: “Meu pai era assim: um apaixonado pelo
Diário e pelo jornalismo. Alguém que vivia 24 horas o mundo da empresa e
da imprensa, que fazia de tudo no jornal”(p.8).
O empresário, depois de implementar o telex, as impressoras offset e o teletipo, em 1969, inaugurou seu exclusivo aparelho de radiofoto. Até então, as fotos
nacionais e internacionais, compradas da UPI (Unided Press International)
eram processadas em São Paulo e enviadas de ônibus para Campinas.
Pode-se afirmar que, de junho de 1960, quando Roxo Moreira adquiriu os
primeiros 50% do Diário do Povo, até 18 junho de 1972, data de sua morte em
decorrência de um acidente automobilístico, foram 12 anos de intensas inovações tecnológicas no jornal criado por Álvaro Ribeiro e Antonio Cardoso.
“Todas as tecnologias trouxeram ao jornal a possibilidade de divulgar notícias que anteriormente eram publicadas com dias de atraso” (Caria et al.,
1998, p.63, citada por Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p.6).
Essas inovações recolocaram o Diário do Povo em uma posição de concorrência direta com o Correio Popular. Em 1968, chegou criou a Revista Diário
do Povo.
Com a morte de Roxo Moreira, a direção do periódico ficou a cargo de sua
mulher, Beatriz, e do diretor industrial, Azael Lobo Filho, além de Antonio
Alarcon Garcia, um amigo da família, que assumiu a direção administrativa. Além da morte do pai, Emerson Moreira teve que encarar a doença de
sua mãe, que em dois anos foi acometida de uma esclerose múltipla e teve
de se afastar do jornal. O jovem de apenas 17 anos foi obrigado a transferir
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o colégio para o período noturno para participar das decisões administrativas, já que agora passava a ser o acionista majoritário do periódico.
Em 1979, com apenas 23 anos, Emerson enfrentou, além do Correio Popular,
mais um concorrente que estava surgindo na cidade, o Jornal de Hoje. O
Diário passava por dificuldades financeiras e teve que optar em se desfazer
de alguns equipamentos para conseguir recursos. O jornal entrou em decadência no início da década de 1980 (Caria et al. citada por Carmo-Roldão &
Roldão, 2013, p.8).
Em outubro de 1981, o então senador Orestes Quércia, que havia fundado o
Jornal de Hoje, comprou 46% das ações do Diário do Povo. Azael Lobo ficou
com 3% e a família de Roxo Moreira ainda continuava majoritária, com 51%
do capital.
Nesse período, entre a morte de Roxo Moreira, em 1972, e 1981, o Diário não
tinha se modernizado do ponto de vista tecnológico. Os equipamentos eram
os mesmos que haviam revolucionado o jornal nos anos 60 e ele precisava
de um grande investimento - capital que não dispunha para se modernizar”
(Caria et al., 1998, p.163-164, citada por Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p.8).
Houve então uma conjunção de interesses, já que o Jornal de Hoje estava
dotado de equipamentos modernos e com uma redação mais estruturada,
e Quércia, por sua vez, queria ter uma marca tradicional em Campinas.
Assim, o Diário passou a ser rodado na gráfica do Jornal de Hoje, que foi
extinto dois anos depois de sua fundação e foi criada a Empresa Jornalística
e Editora Regional.
O jovem Emerson Moreira ficou à frente da empresa. Entretanto, foi vendendo, aos poucos, as ações da família até que, em 1984, deixou o jornal para
Orestes Quércia, que nesse período já era vice-governador de São Paulo, ao
lado de Franco Montoro.
De acordo com artigo de José Pedro Martins, publicado no Correio Popular,
em 4 de setembro de 2002: “Durante os 15 anos em que Quércia esteve no
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controle do Diário, a rivalidade foi grande com o Correio Popular, que já era
o maior jornal da cidade”.
Diversos jornalistas que trabalharam na redação do Diário do Povo naquele
período, entre eles Carlos Leme, em entrevista concedida em Campinas,
em 14 de março de 2013, a Ivete C. Carmo-Roldão e Carlos Gilberto Roldão
(2013), confirmaram isso. Ele lembra-se que, apesar da estrutura bastante precária, já que depois da junção com o Jornal de Hoje, não houve
muito investimento, o Diário tinha uma tradição de raiz nos bairros, sendo, inclusive, aplaudido quando o carro do jornal chegava a determinadas
regiões para cobrir as questões comunitárias. A concorrência e a busca pelos “furos” era uma prática considerável saudável pelas equipes dos dois
jornais concorrentes.
A redação do Diário nesse período já não estava mais na rua César
Bierrembach, área central da cidade, onde funcionou desde o seu início, e
sim no Jardim do Lago, onde antes havia sido a sede do Jornal de Hoje Com
Romeu Santini no cargo de diretor de redação, a presença da família Quércia
se dava por meio de sua irmã, Maria Alice, que era a diretora do jornal.
Na primeira metade da década de 1990, havia diminuído a precariedade da
estrutura, mas o jornal ainda vivia em uma situação deficitária. O editor-chefe era João Paulo Soares até que, cerca de dois anos antes da venda,
houve uma intervenção com pessoas da equipe do Diário Popular, de São
Paulo, que, naquele período, também pertencia ao então governador. Com
isso, o jornal passou a ter uma linguagem mais popularesca, mas sem deixar de fazer as coberturas políticas e mantendo a tradição da forte ligação
com os bairros, conforme depoimento do jornalista Carlos Lemes.
Além da reforma gráfica ocorrida em 1995, o Diário, que circulava então, em
33 cidades da região, inaugurou, em 1994, o seu parque gráfico na rua 7 de
setembro, na Vila Industrial.
Em 1996, a redação foi pega de surpresa. O jornal havia sido vendido para o
seu histórico rival, Correio Popular. No dia 11 de setembro de 1996, a capa do
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Correio estampou a manchete “Correio Popular compra o Diário do Povo”.
A chamada de capa informava que o contrato, no valor de R$ 10 milhões,
havia sido assinado no dia anterior e que a compra havia sido negociada em
40 dias. “Com isso, ganha Campinas, que terá dois jornais independentes na
luta pelos interesses comunitários”, afirmava Sylvino de Godoy Neto, diretor-presidente do Correio. Uma afirmação no mínimo contraditória, já que a
partir de então os dois jornais seriam editados pelo mesmo grupo. Essa imagem positiva do negócio foi também reforçada pelo ex-governador: “Tenho
certeza que a compra do Diário pelo Correio será positiva para a cidade. Os
dois jornais se fortalecerão”.
A reportagem explicitava, ainda, que “a aquisição foi feita a partir de uma
oferta de venda do ex-governador”. Assim o Diário passou a pertencer ao
Grupo Correio, do qual faziam parte também o CorreioNet, a Grafcorp, o
Datacorp e a Agência Regional de Notícias (ARN). A compra do jornal daria
origem, no ano seguinte, à Rede Anhaguera de Comunicação (RAC).
Do ponto de vista comercial, o Grupo Correio passou a ter 82% do mercado
de com a distribuição dos dois jornais em toda a região de Campinas que
possuía cerca de 3 milhões de habitantes.
De acordo com Sylvino Godoy Neto, no Caderno Especial de 75 anos do
Correio Popular, em 4 de setembro de 2002 (p.7), os motivos da compra
foram a: “necessidade de proteção do mercado” e porque “estávamos resgatando o sonho de Álvaro Ribeiro, de um dia unir em um mesmo grupo os
jornais que havia fundado”.
A promessa da direção do grupo, na reportagem que registrou a compra, era
de que os dois jornais continuariam a circular diariamente em Campinas,
com redações absolutamente independentes, estimuladas a concorrer entre si. O jornalista Wilson Marini, que assumiu o cargo de editor-chefe do
Diário do Povo, afirmava que o jornal teria um revigoramento e que isso
permitiria ao leitor escolher entre dois jornais fortes.
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Em 1997, no caderno especial que comemorou os 85 anos do Diário do
Povo, publicado em 20 de janeiro (p.5), o grupo comemorava o aumento nas
vendas. “A reestruturação do Diário somada aos incrementos nas áreas comercial, de marketing e de circulação, é responsável por um crescimento de
70% na venda em banca do produto”. A tiragem aumentou de 20 para 25 mil
aos domingos e de 15 para 18 mil nos outros dias.
Na mesma edição, o texto assinado pelo jornalista Roberto Godoy, então
diretor de jornalismo, reafirmava a preocupação da direção em restaurar o
compromisso de independência do Diário do Povo, de forma a preservar seu
engajamento nas causas populares, e ainda trazia uma crítica a antiga direção: “O jornal que hoje se apresenta aos leitores, revigorado e combativo,
deixou a mansidão de caráter definitivamente esquecida no passado” (p.5).
Ainda em 1997, o Diário de 6 de abril anunciava uma nova fase em seu projeto de reformulação, adaptando a realidade da notícia informatizada, por
meio do site www.diariodopovo.com.br. O leitor teria então a opção de acessar o noticiário local pela internet, inclusive com notícias em tempo real, o
que era uma novidade para a época em Campinas.
Quando chegou aos 86 anos, uma reportagem no próprio jornal, em 20 de
janeiro de 1998, anunciava o visual renovado. O logotipo passou a ser azul e
as cores que identificavam os cadernos ganharam maior realce. Além disso,
a reportagem comemorava o aumento da interação do jornal com a comunidade através do Disque Diário: “As denúncias vão de buraco de rua a crimes
contra o cidadão” (p.5), e ainda, o fato de o jornal ter quadriplicado as vendas
em banca.
Mas, paralelo a essas inovações, a promessa de independência feita quando
houve a compra do Diário, não duraria muito. Em 1999, os dois jornais passaram a funcionar juntos na rua 7 de setembro, e logo depois, no ano 2000,
ocorreu a integração e consequente redução das redações, com a criação da
Agência Anhanguera de Notícias (AAN), que passou a produzir conteúdo
para todos os veículos de comunicação da RAC (Carmo-Roldão & Roldão,
2013, p.12).
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Em 29 de dezembro de 2000, o jornal anunciou mudança em sua linha
editorial e formato, que passou de standard para berliner, a partir de 1º de
janeiro de 2001: além de trazer economia e as notícias mais ‘quentes’ do dia
para serem lidas rapidamente, as mudanças servirão para aproximar ainda
mais de seus leitores [...] ‘As reportagens serão apresentadas de forma mais
objetiva, fácil de ler. Todas as páginas serão coloridas, adotando um estilo
moderno’, afirmou Nelson homem de Mello, diretor editorial da RAC (p.8).
A reportagem, mantendo sempre o tom positivo em relação às mudanças, com o título “melhor e mais barato”, sem nunca deixar transparecer
qualquer intenção de desmonte no periódico, informava também de que
ele passaria a ser vendido exclusivamente nas bancas ao preço de R$ 0,50
(Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p.12).
Com um discurso que contradizia o que vinha acontecendo internamente na redação da RAC, já que tanto as equipes de reportagem, como as de
fotografia, saiam para a rua e traziam a mesma informação para os dois
jornais, apenas com redação e um enfoque diferente, dependendo do assunto, a reportagem do Caderno Especial de 90 anos do Diário do Povo, de 31
de janeiro de 2002, insistia em falar em pluralidade de vozes: “Sylvino de
Godoy foi visionário quando afirmou em setembro der 1996 que ‘o público
ganhará muito em termos de pluralismo, na medida em que estaremos sempre abrindo espaço para as diversas opiniões’”.
Com a criação do Notícias JÁ, em 2007, se apresentando com um jornal
popular, com formato moderno, textos curtos, muita interatividade com o
leitor e cobertura policial (até então um dos destaques do Diário nos últimos
anos), fez com que o Diário do Povo perdesse a sua localização dentro da
empresa e dentro da imprensa campineira.
Entre 2007 e 2012, a RAC tentou implantar outras duas estratégias para
o jornal. Logo após o surgimento do Notícias JÁ, houve uma reformulação
gráfico-editorial do jornal, produzida pelo mesmo estúdio responsável pela
criação da identidade visual do Correio. O Diário passou a ter uma proposta
de “jornal para jovens” (Carmo-Roldão & Roldão, 2013, p.13).
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Nesse período, inclusive, a RAC contratou um editor, Rogério Menezes, com
experiência em revistas voltadas ao público jovem. Com ele, foram também
contratados alguns repórteres que voltaram a ser exclusivos do Diário do
Povo, algo que não existia desde 2002. Mas essa tentativa durou pouco. Os
repórteres então contratados foram absorvidos pela Agência Anhanguera
de Notícias. Nos anos seguintes, o jornal passaria, então, a se dedicar à cobertura esportiva.
Quando o Diário do Povo fez 100 anos, em 20 de janeiro de 2012, o Caderno
Especial praticamente não falava do jornal na atualidade, mas sim resgatava
a história de glórias do periódico. No portal do Correio, Sylvino de Godoy
Neto afirmou: “é um marco importante na história da imprensa e vamos
comemorar esse marco com uma série de eventos durante o ano”. Em 4 de
novembro de 2012, o jornal publicou sua última edição. O fim da publicação
impressa também culminou com a demissão de 10 jornalistas (CarmoRoldão & Roldão, 2013, p.14).
Em seu último ano, o Diário do Povo tinha uma circulação média de 3,5 mil
exemplares (Sacchitiello, 2012).
Em 2018, a RAC, criada em 1997, pela família Godoy, possui em Campinas
os jornais Correio Popular e o Notícias JÁ, as revistas Metrópole e VCP News
(esta é uma revista Oficial do Aeroporto Internacional de Viracopos), a
Agência Anhanguera de Notícias, além Gazeta de Piracicaba (Grupo RAC,
nd).
O compromisso da RAC de que o jornal Diário do Povo seria mantido na internet não foi cumprido, já que ao procurar por “diario.rac.com.br” na rede,
aparece o site do Correio.
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Imagem 59 – O Diário do Povo circulou até 4 novembro de 2012.

4.5 Comércio do Jahu
O Commercio do Jahu, como se escrevia na época, foi fundado no dia 31
de julho de 1908 por Álvaro Floret e Gumercindo Floret em Jaú, cidade a
quase 300 km da capital, São Paulo. Circulava inicialmente duas vezes por
semana. Funcionava na Rua Edgard Ferraz, 26. A composição do jornal era
feita por tipos móveis alinhados à mão. Após 110 anos e 30.885 edições, o
periódico parou de circular.
Era produzido pelos irmãos Floret. Álvaro e Gumercindo eram tipógrafos,
ofício que tinham aprendido com o pai. Carlos Floret, o Carlito, auxiliava
no que fosse preciso e atuava como repórter. O irmão mais novo, Agenor,
fazia as vezes de jornaleiro, cuidando de distribuir a publicação. Os irmãos
trabalhavam à luz de lampiões de carbureto.
A sociedade inicial dos irmãos Floret não durou muito tempo. Em 1913,
Gumercindo conseguiu um emprego na Prefeitura e vendeu sua parte a
Álvaro, que permaneceria à frente da publicação até 1920, quando o jornal
foi vendido à firma Ruffolo & Martins, organizada por Domingos Ruffolo.
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Segundo texto do jornalista Murillo de Almeida Prado, publicado pelo O
Estado de S. Paulo, em 27 de julho de 1969, no ano de 1923, a folha passou
para a firma Gomes & Amaral, integrada pelos jornalistas Otacílio Gomes
e Rubens do Amaral. Teria sido sob a direção de Rubens do Amaral que o
jornal iniciou, em 1923, a circulação diária que mantém até hoje.
Depois de vender a empresa, Álvaro Floret permaneceu trabalhando como
tipógrafo. Gumercindo Floret, depois de passar pela Prefeitura, passou a
atuar como o oficial do Cartório de Registro Civil. Carlos Floret, o Carlito,
se mudou para São Paulo e Agenor Floret foi para Minas Gerais, criando ali
um novo ramo da família.
Na década de 1910, uma sirene instalada no prédio do Commercio tocava
toda vez que alguma notícia importante chegava à redação. Apesar de irregular, a circulação passou a ser de três vezes por semana (terças, quintas e
sábados). Durante a 1º Guerra Mundial, surgiu a coluna “Na Guerra”.
Na segunda-feira 20 de agosto de 1917, comunicou, no número 1.132, que a
circulação do jornal passava a ser diária:
Conforme previamente noticiáramos, iniciamos hoje a publicação diaria
do ‘Commercio do Jahu’. E essa intenção tem o fim exclusivo de concorrer para o progresso desta cidade, que de ha muito reclamava um jornal
diario. Naturalmente iremos enfrentar sacrificios, mórmente nestes
tempos que o papel de impressão está por um preço exhorbitante, mas,
assim mesmo, sentimo-nos animados porque sem sacrificios e sem lucta não há e nem pode haver gloria (Victor, 2017).

Naquela data, abaixo do logotipo do periódico, passou a ser impressa a inscrição “Publicação diaria”. Na época, um dos entraves para a publicação de
jornais era o preço do papel, conforme ficou registrado no jornal.
A forte ligação com os políticos da época também foi mencionada no editorial
de 100 anos atrás. Os editores deixaram claro para os leitores que o jornal
estava ligado ao partido situacionista, no período chefiado pelo deputado do
distrito Vicente Prado. Apesar de se mostrar ligado unilateralmente a um
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partido, também exaltava seus propósitos em relação à cidade, relacionados
aos interesses da população, análise de situações, discussão de questões
sociais e alertas sobre injustiças. O periódico contava com quatro páginas
diárias, sem fotografias e com pouquíssimas ilustrações – estas restritas
aos anúncios (Victor, 2017).
O editorial conclamava a população da cidade a participar da empreitada
do Commercio e avisava sobre os valores das assinaturas, que passariam
a ser de 20$000 por ano e 12$000 por semestre, com venda de exemplar
avulso a 100 réis (Victor, 2017).
Nas décadas de 1920 e 1930, o Commercio promoveu concurso de beleza.
Esse período foi marcado na cidade por ferrenhas discussões políticas entre dois grupos partidários, os “vicentistas” e os “carvalhistas”. No jornal,
começaram a aparecer as primeiras divisões de assuntos por seções, como
editais e diversão.
Em 1941, o nome do jornal sofreu alterações. Passou a ser grafado Comércio
do Jaú, em função de mudanças na ortografia oficial. Nessa época, a direção
também passou por diversas mudanças. Foi lançada uma coluna esportiva,
que chamou de “Comércio Esportivo”.
Na década de 1950, o jornal passou por diversas alterações gráficas. Em
1952, assumiu a direção o jornalista Manoel Porto. A coluna “Crônica
Social” trazia poesias, aniversários, noivados e casamentos da cidade.
Em 31 de julho de 1957, a letra H voltou ao nome do jornal: Comércio do Jahu.
No mês de julho de 1958, circulou uma edição colorida.
Na década de 1960, o jornal teve vários proprietários, diretores, editores e
redatores. Alguns suplementos começaram a sair com capa e contracapa
coloridas. O período foi de sucessivas mudanças gráficas, com melhor divisão entre anúncios e notícias.
Em 1970, um grupo formado por Waldemar Bauab, Raul Bauab, Nabi
Bauab, Cândido Galvão, Milton Fraschetti, Alfeu Fabris e Fuad Curi adqui-
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riu o Comércio de José Magalhães de Almeida Prado, o Zezinho Magalhães.
A família Bauab, tendo à frente Raul e Waldemar, assumiu o controle
da empresa.
Em 1979, os linotipos foram substituídos pelo sistema offset de impressão, o
que fez com que o jornal tivesse um salto qualitativo.
Na década de 1980, Waldemar Bauab deixou a sociedade e Raul Bauab assumiu sozinho a direção do Comércio. Em 7 de outubro de 1984, circulou a
primeira edição do “Jahuzinho”. Em 1986, assumiu o cargo de editor o jornalista Mário Schwarz, que implementou uma série de inovações gráficas e
editoriais. Em 22 de dezembro de 1988, morreu o diretor do Comércio, Raul
Bauab, em acidente automobilístico. Mirna Curi Bauab assumiu a direção
do jornal.
Em outubro de 1991, o Comércio estreou um sistema de composição a laser,
que permitiu ao jornal um grande avanço em termos de qualidade técnica
em suas edições. Em 1999, mudou para sua atual sede, na Rua Marechal
Bittencourt, 935.
Em 14 de janeiro de 2001, o Comércio lançou sua versão on-line (www.comerciodojahu.com.br). Em 2005, foram criadas as colunas “SOS Bairros”,
“Nossa História” (que foi criada com o objetivo principal de resgatar fatos e
personagens que marcaram a história da cidade), “Gastronomia”, a seção
“Foto Colaborador” e o caderno ComTV, sob supervisão do então diretor de
redação Eduardo Reina. O jornal adquiriu uma rotativa para produção de
jornais com impressão colorida. Em 10 de julho de 2006, a jornalista Ana
Karina Victor assumiu o cargo de diretora de redação.
Em 2007, no dia 14 de janeiro, o Comércio apresentou aos leitores mudanças
gráficas em suas páginas para dar mais equilíbrio entre a informação textual e a visual. Além da reformulação gráfica, nessa data o jornal publicou
a primeira pesquisa com dados sobre Jaú. Em 28 de janeiro, a primeira página mensal sobre educação foi publicada. O site reformulado entrou no ar
em 31 de julho.
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No início de 2013, o jornal apresentou aos leitores novas mudanças gráficas
em suas páginas para dar mais equilíbrio na informação textual e visual.
Ao longo das décadas, noticiou os principais acontecimentos do município,
da região, do Brasil e do mundo para seus leitores. Além do jornal impresso e da Revista do Comércio, voltou-se para a produção on-line e para as
mídias sociais.
A editora do jornal, Bianca Zaniratto, explicou, em entrevista em 30 de novembro de 2017, que não havia diferença de tratamento da notícia do jornal
impresso para o on-line. Durante o dia, caso houvesse um fato de repercussão, eram feitas notas (mais curtas) para o site e para o perfil do jornal no
Facebook. O mesmo jornalista escrevia para o impresso e para o site.
Com relação à linha editorial do jornal, o Comércio do Jahu valorizava assuntos locais e regionais, de acordo com a sua área de abrangência (Jaú e
microrregião), mas sem deixar de noticiar fatos estaduais/nacionais e internacionais em todas as editorias, com destaque para esportes e variedades
(depois da editoria de local).
A diretora de redação do Comércio do Jahu, Ana Karina Victor, em entrevista em 2 de janeiro de 2018, explicou que, na busca por se adaptar e se
aproximar de seus públicos, o jornal realizou uma experiência boa com uma
entrevista feita no Facebook, ao vivo, com o prefeito Rafael Agostini, no dia
20 de dezembro de 2017. A interação com o público foi alta, com compartilhamentos e comentários:
Temos uma resposta boa em número de acessos e interação com a publicação de vídeos, que começamos mais intensamente no início de 2017.
Infelizmente, ao longo do ano passado, não conseguimos seguir com o
número de vídeos para o Facebook – por causa da redução da equipe.
Isso é algo que nos angustia muito porque sabemos o que é preciso para
movimentar as redes sociais, mas infelizmente nos falta equipe para
seguir com os projetos (Ana Karina Victor, comunicação pessoal, 2018).
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Na avaliação da diretora de redação, a tradição ajudava, mas não era suficiente para garantir a permanência do jornal no mercado. O número de
assinantes não se renovava – a faixa etária de leitores é cerca de 60 anos – e
havia muita dificuldade em atingir faixas etárias menores. A tentativa era
chegar até eles pelas redes sociais, mas havia dificuldade pelo baixo interesse pela leitura de jornal.
Ana Karina Victor destacou a credibilidade do periódico, construída por circular por mais de 100 anos e pelo enfoque na cobertura regional:
Somos um jornal regional e sabemos que precisamos estar presentes
na vida desta comunidade, com matérias focadas nesta realidade, apresentando e repercutindo também fatos nacionais e internacionais, e
também com eventos. Já realizamos campanhas, sabatinas e debates,
que nos aproximam de nossos leitores (Ana Karina Victor, comunicação
pessoal, 2018).

As redes sociais, em sua avaliação, os ajudava a estar mais próximos – sugestões de pautas e reclamações chegam pelo site, Facebook e WhatsApp, e
também pelos canais tradicionais (telefone e pessoas que vão até a recepção
do jornal). Casos bem mais esporádicos são as cartas via Correios.
No início de 2018, tinha 2.548 assinantes, sendo 2.206 pagos – a diferença
era referente a cortesias, funcionários, arquivo do próprio jornal. A quantidade de acessos ao site variava de 3,8 mil a 4,5 mil diariamente (havia queda
aos finais de semana). Com tiragem de quatro mil exemplares e a média de
12 a 14 páginas, de terça a domingo, o Comércio do Jahu tinha sete profissionais na Redação (chegou a ter 10) (Portal dos Jornalistas, 2019, 24 de maio).
Em 5 de maio de 2019, o Comércio de Jahu circulou pela última vez, em Jaú,
atualmente com 120 mil habitantes, com sua edição nº 30.88, que circulou
com o recorde de 44 páginas. Na capa, o editorial de despedida aos leitores:
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Jahú, foram mais de 110 anos dedicados a relatar a vida da nossa cidade. Quando nascemos, Jaú ainda tinha “h” e pouco mais de 50 anos. A
partir de então, os principais acontecimentos foram registrados diariamente em nossas páginas, que pouco a pouco se tornaram as maiores
testemunhas da rotina jauense.
É tarefa impossível sinalizar aqui a grandiosidade desta história, mas
dá para ter uma ideia: acompanhamos a cronologia política do País, da
República Velha à redemocratização; o périplo do aviador jauense João
Ribeiro de Barros pelo Atlântico, em 1927; a Revolução Constitucionalista de 1932; todas as disputas políticas locais, do vicentismo versus
carvalhismo às intrigas atuais; as alegrias e tristezas proporcionadas
pelo XV de Jaú e pela seleção brasileira; a dinâmica econômica do ciclo áureo do café, passando pelo surgimento da indústria calçadista e a
monocultura da cana até a estagnação e a ascensão do setor de serviços.
Cobrimos a primeira rua asfaltada e a disponibilidade de novos medicamentos. Vivemos todos os planos econômicos, do Primeiro Real (até
1942) ao Real (a partir de 1994).
Mais do que isso, estampamos as conquistas, os lamentos e os feitos de
nossos moradores. Ajudamos muita gente a conseguir um emprego ou
a vender o carro. Reportamos a gente anônima daqui que se destacou
com pequenos e grandes gestos em suas áreas de atuação. Formamos
leitores, no Jahuzinho.
Entramos na rotina de nosso leitor. No café da manhã, na roda de conversa, na porta da banca. No parque, na mesa do bar, na escola. Na
manhã apressada da semana, na leitura atrasada da tarde, no despertar
preguiçoso do domingo.
Convivemos com todas as evoluções tecnológicas dos séculos 20 e 21: a
chegada do rádio nos anos 20, o alvoroço provocado pela TV na década
de 50 e o avanço dos serviços de telefonia e da internet, entre os anos 90
e o novo milênio.
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Fomos impressos em preto e branco e a cores.
Chegamos até aqui graças à intrepidez e ao espírito público de nossos fundadores,diretores, parceiros e funcionários que passaram pelo
jornal nestes 110 anos – e não foram poucos. Graças também, e principalmente, ao nosso principal companheiro, a quem dedicamos as
próximas páginas: você, leitor.
Esta é a nossa última edição.
Ficaremos para sempre marcados na história da cidade, assim como
você na nossa. O jornalismo comprometido com a vida de Jaú foi o nosso projeto e a nossa obsessão. Nossa paixão e nosso combustível. E que,
diariamente, nos trouxe té aqui.
É triste encerrar, mas é reconfortante saber que cumprimos a missão.
Muito obrigado! (Comércio de Jahu, 2019).

O motivo do fechamento: a crise provocada pela mudança no padrão de consumo da informação para o modelo ágil e quase gratuito da internet. Na
página 3 da última edição, o registro que a decisão foi tomada após incessantes tentativas e é reflexo de dificuldades de “toda ordem enfrentadas ao
longo dos últimos anos”.
O dono, o médico Raul Bauab (da família que o adquiriu há 50 anos dos
Galvão Ferraz, parentes de Patrícia Galvão, a Pagu), tentou de tudo para
mantê-lo vivo, mas não conseguiu. Nem o site vai sobreviver (Portal dos
Jornalistas, 2019, 24 de maio).
“Os motivos e as razões devem ser os mesmos dos jornais sérios e isentos que vêm fechando em todo o mundo nos últimos anos”, disse Bauab.
“Jornalismo sério e responsável custa caro. Aqui em Jaú, pelo menos, as
pessoas não querem pagar por esse serviço. São as consequências do mundo moderno. Certamente isso um dia vai encontrar um equilíbrio. Não
tivemos fôlego para tentar chegar a essa fase” (Portal dos Jornalistas, 2019,
24 de maio).
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A diretora de redação do jornal, Ana Karina Victor, explicou que houve diminuição do número de assinantes e anunciantes, além da crise econômica
nacional e local (com redução do número de empresas e menor oferta de
empregos), e essa conjuntura levou às dificuldades para a continuidade do
Comércio:
A produção jornalística demanda trabalho intelectual e investimentos.
E hoje, muitas pessoas não querem pagar pela informação de qualidade,
que segue os princípios éticos. Acreditam, infelizmente, que postagens
nas redes sociais bastam para que fiquem informados. Também o mercado publicitário está retraído, principalmente no interior. Há empresários
que acreditam que impulsionar e patrocinar postagens no Facebook
são suficientes para a construção de uma marca. Podem ajudar, mas
não são os únicos mecanismos. O jornal passou por momentos difíceis
há cerca de quatro anos. A situação não é diferente do que ocorre com
outros veículos de comunicação: um número menor de pessoas que se
dispõem a comprar o jornal na banca, fazer assinaturas do impresso ou
digital. Além do mercado retraído de publicidade. A decisão de fechar,
tomada após diversas tentativas, é reflexo de dificuldades de toda ordem
enfrentadas ao longo dos últimos anos (Portal dos Jornalistas, 2019, 24
de maio).

Entre as iniciativas para tentar reverter a situação houve a criação de produtos segmentados e a intensificação da produção de suplementos para alguns
nichos, como veículos, saúde, gastronomia, moda, decoração, imóveis. A
cobertura dos fatos locais foi cada vez mais intensificada, com ainda mais
espaço para essa cobertura em cada edição, em todas as editorias. Vídeos e
postagens no Facebook também foram ampliados, bem como a atualização
do site. Além disso, foram realizadas campanhas para assinaturas e anunciantes, pacotes especiais para anunciantes.
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Imagem 60 – Reprodução da capa da edição de 20 de agosto de 1917, anunciando que o jornal passava a ser diário. Fonte – http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1368223/
h
a
1
0
0
-anos
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Imagem 61 – Capa da edição de 5 de agosto de 2018. Fonte – http://www.comerciodojahu.
com.br/
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Imagem – 62 Capa da última edição de 5 de maio de 2019. Fonte – http://www.jornalistasecia.com.br/files/ComerciodoJahu.pdf
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Considerações
Finais

Iniciamos com a pergunta: o jornal vai mesmo acabar?
Tudo indica que sim, no que diz respeito ao jornal
impresso em papel como principal produto de um modelo de indústria jornalística consolidado no século
XX e que agora está morto. O jornalismo, no entanto,
segue necessário e vivo em muitos lugares. Em processo de mutação, jornais assumem novos “corpos” ao
migrarem para o suporte digital, sobretudo, os mais
longevos e tradicionais.
Como meios de comunicação, os jornais são também
sistemas culturais. O papel onde são impresso seria
um sistema de distribuição. As tecnologias de distribuição (exemplo: CDs, arquivos de MP3 e fitas cassetes)
tornam-se obsoletas e são substituídas. O que vem ocorrendo é que as funções do jornal impresso e seu status
estão sendo transformados pela introdução de novas
tecnologias (Jenkins, 2009, .41)
Na era do jornalismo pós-industrial31, as instituições
atuais estão perdendo receita e participação de mercado
e, se quiserem manter ou mesmo aumentar sua relevância, terão de explorar novos métodos de trabalho e
processos viabilizados pelas mídias digitais (Anderson,
Bell & Shirky, 2013, p.37-38).
No Brasil, os jornais foram a principal fonte de informação durante mais de um século e meio. A imprensa se
expandiu no século XIX. No século XX, sua supremacia
não foi ameaçada pela chegada do rádio, na década de
31.  Termo originalmente empregado em 2001 pelo jornalista Doc Searls
para sugerir um “jornalismo que já não é organizado segundo as regras da
proximidade do maquinário de produção” (lá atrás, a lógica da redação não
era administrativa, mas prática: o pessoal da redação, que produzia o texto,
tinha de estar perto das máquinas que reproduziriam esse texto, em geral
instaladas no subsolo) – (Anderson, Bell & Shirky, 2013).

1920. A época de ouro do impresso no país ocorreu nos anos 1950 e 1960,
quando era o principal veículo de informação e de publicidade para as massas, cuja educação e capacidade de consumo estavam aumentando.
Os periódicos se beneficiaram do surgimento de uma classe média para
quem a leitura era uma necessidade e um símbolo de status. Ao longos dos
anos 1960-1970, houve o fechamento de muitas publicações jornalísticas.
Algumas delas entraram em declínio por causa do descuido e da má administração dos seus diretores e proprietários. Porém, o desaparecimento desses
órgãos, por sua amplitude e sistematicidade, traduziu aspectos estruturais
relacionados a uma nova lógica de mercado que se firmou naquele contexto.
Fator decisivo nesse processo foram as novas regras concorrenciais impostas pela dinâmica que se firmou no campo jornalístico com a modernização
técnico-administrativa das empresas. Vários fatores eram necessários para
a sobrevivência de um periódico nos “novos” tempos: precisava obter recursos para investir em tecnologia (maquinário e instalações), assim como em
matéria-prima e mão-de-obra; precisava adotar formas de gestão e administração dos negócios mais racionais e impessoais; e precisavam produzir
material informativo sintonizado esteticamente com as novas demandas de
consumo (Ribeiro, 2014, p.189).
A televisão tirou grande parte da publicidade dos jornais e tornou-se a
principal fonte de notícias para a maioria da população, mas os impressos
continuaram sendo os meios de informação mais influentes (Molina, 2015,
p.28 e 29).
Jornais, como meios de comunicação, são também sistemas culturais. E
suas funções e seus status estão sendo transformados pela introdução de
novas tecnologias
O século XXI, no entanto, chegou e começou mal para as empresas jornalísticas, que passaram a existir diante de um cenário de crise financeira.
O crescimento do endividamento – com a tomada de créditos externos nos
anos 1995-1998, com o dólar em baixa – somado a investimentos nem sem-

274

Jornais Centenários do Brasil

pre bem sucedidos em telecomunicações e combinado com a estagnação
da economia nacional desde 2001 levaram grandes empresas a refazer
suas estruturas, renegociar dívidas com credores e a demitir funcionários
(Lene, 2004).
A história mostra que, quando a economia do país vai mal, a mídia é um dos
primeiros setores atingidos, porque empresas privadas, estatais e governo
se retraem e cortam imediatamente verbas publicitárias.
E a chegada da internet afetou a imprensa diária de várias formas. Os jornais passaram a disponibilizar gratuitamente na rede o mesmo conteúdo
pelo qual seus assinantes tinham que pagar. Um dos golpes mais profundos foi a perda de anúncios classificados, uma excelente fonte de receita,
que levou à morte do tradicional Jornal do Commercio, por exemplo, e a migração de outros veículos longevos para versões on-line. A internet também
propiciou o surgimento de serviços eletrônicos de informação sem nenhum
vínculo com a mídia tradicional e que passaram a competir com ela.
Com as redes sociais, o público também pôde se transformar em canal de
mensagens. Os jornais tentam adaptar-se e sobreviver. Perderam circulação e publicidade, e agora tentam, tardiamente, compensar essas perdas
cobrando pelo conteúdo. Para isso, precisam vencer a inércia e o hábito de
ler sem pagar. É um novo modelo de negócio, no qual as empresas procuram
depender mais da receita proveniente da versão digital e menos das edições
impressas; mais da venda do conteúdo e menos da publicidade.
As novas tecnologias de comunicação e informação e a inversão de papéis
que elas trouxeram introduziu uma nova situação no mercado midiático,
nunca antes experimentada. Sem saber como lidar com a volatilidade e a
pressão trazida pela procura de informação cada vez mais imediata de informação, as empresas midiáticas, principalmente no Brasil, têm contado
com perdas financeiras e de qualidade. Este panorama não é apenas uma
crise pura e simples, como apontou Corrêa (2006), mas uma reconfiguração do jornalismo que perante este cenário terá que reconfigurar o seu
modelo econômico.
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A crise não tirou dos jornais um de seus pontos fortes: o de continuarem
sendo poderosas usinas de informação. Uma das vantagens que conservam
é serem um meio mais propício à análise e à reflexão que os veículos eletrônicos. Suas informações são também mais confiáveis.
Molina (2015) defende que a função tradicional do jornal é editar todo esse
caos de dezenas de milhares de notícias que são disponibilizadas na internet
e hierarquizar a informação, dando mais destaque ao que considera mais
importante e mostrando o contexto, o que pode contribuir para a sua sobrevivência em um contexto de convergência multimídia.
No jornalismo, esse processo é multidimensional que, facilitado pela implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicações, afeta
os âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de
comunicação, propicia uma integração de ferramentas, espaços, métodos
de trabalho e linguagens anteriormente desagregados, de forma que os
jornalistas produzam conteúdo que se distribuem por meio de múltiplas plataformas, mediante as linguagens próprias de cada uma delas (Salaverrìa &
Negredo, 2008).
Em trabalho anterior, ao analisar os primeiros dez anos do jornalismo na
internet, Salaverría (2006) enunciou e analisou os desafios principais que se
colocavam ao jornalismo digital. O primeiro é o desenvolvimento de novas
linguagens jornalísticas que não se limitem a replicar o que é feito no âmbito
do analógico, mas aproveitar todas as potencialidades da Rede. Mas, para
garantir a viabilidade dos novos media, é também necessária a sua consolidação económica, através de uma coordenação de técnicas de marketing
dentro do mesmo grupo midiático, e a rentabilidade do modelo econômico
dos negócios on-line. Há ainda a formação dos jornalistas que têm que responder a um público muito mais exigente e participativo.
Panorama até primeiro semestre de 2019
Ao iniciar a pesquisa sobre os jornais centenários, em 2014, eram 28 com
mais de 100 anos que constavam na lista da ANJ. Até o primeiro semestre
de 2019, registramos que um emblemático fechou: o Jornal do Commercio
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(RJ); também suspenderam suas atividades na imprensa de São Paulo:
Diário de S.Paulo, A Mococa, o Diário do Povo e Comércio do Jahú.
Outro historicamente muito importante para a imprensa brasileira – o
Jornal do Brasil – migrou para o on-line em 2010, mas voltou a circular impresso em 2018 no Rio de Janeiro. Foi o único que deixou o corpo “papel”
para o digital, mas voltou ao suporte anterior. Conseguiu circular impresso
apenas por um ano, até março de 2019, e retomou a ser apenas on-line.
Outros três deixaram de circular impresso e migraram definitivamente
para o on-line: O Mossoroense, o Correio Riograndense e o A Cidade. Outros
dois centenários, no entanto, sobrevivem circulando somente em versões
impressas e não têm edição na internet: O Taquaryense e o Gazeta de Ouro
Fino. Outros dois foram adquiridos pelo poder público: A União e a Tribuna
do Norte, o que dá fôlego para continuarem circulando em suas versões impressas no que tange ao custo da produção e impressão.
E outros dois atingiram a marca temporal dos 100 anos no primeiro semestre de 2019: Gazeta do Povo, de Curitiba, Paraná, que, a partir de 1º de
junho de 2017, passou de impresso para on-line, mantendo a edição impressa unificada apenas no fim de semana; e o Jornal do Commercio, de Recife,
Pernambuco, que se mantém nos suportes papel e o on-line.
Estratégias dos jornais das regiões metropolitanas
Os jornais centenários localizados em regiões metropolitanas estão investindo em projetos que envolvem mídia impressa e digital, considerando o
capital simbólico de sua marca tradicional do impresso, em busca de aproximação e ampliação de seus públicos, inclusive anunciantes.
Em São Paulo, o Grupo Estado tem investido em novos projetos e em tecnologias. Em 2010, anunciou investimentos de mais de R$ 50 milhões a serem
aplicados em projetos de infraestrutura tecnológica, renovaram o portal
estadão.com.br, fizeram reforma gráfica no jornal impresso, em 2013, e lançaram nova versão do seu aplicativo para celulares, além de oferecer em
tablets também.
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A meta do Grupo é continuar apostando em novas tecnologias, incluindo os
tablets e os celulares inteligentes, como o iPhone, da Apple, e o BlackBerry,
para oferecer aplicativos, com mais funcionalidades, com uma maior integração com outros conteúdos; e centralizar suas centrais de atendimento e
melhorar os sistemas de assinatura e publicidade.
Na Agência Estado, buscou-se criar uma plataforma única, integrada e padronizada de captação, tratamento e distribuição de informações em tempo
real com ferramentas de negociação eletrônica, para promover crescimento
sustentado e a internacionalização do negócio.
No estado do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil voltou às bancas impresso
em 2018. A estratégia era refazer da consagrada trajetória do JB impresso,
mas atentos à velocidade das mudanças tecnológicas impostas pelas novas
mídias. O projeto era lançar, ainda em 2018, um Portal de notícias e JB-TV,
com jornalismo 24 horas no ar.
Já O Fluminense tem como estratégia mercadológica e jornalística a produção de notícias locais, focadas em Niterói, São Gonçalo e todo o Leste
Fluminense do Estado.
No sul do país, o Correio do Povo começou, no início de 2018, um movimento
de convergência multimídia dentro da redação, no qual estão trabalhando
para que a produção jornalística seja pensada, desde o momento da sugestão de pauta, de forma crossmedia ou transmedia. Apostam também nas
redes sociais, com especial atenção para o Instagram e o Instagram Stories,
e estão investindo na produção audiovisual para atrair público. Tentam dialogar com seus públicos também recebendo sugestões de pauta, críticas ou
sugestões pelas redes sociais e pelo aplicativo Whatsapp.
Tradição e proximidade: a abordagem das notícias
A partir dos depoimentos coletados, verificou-se a questão da importância
da marca temporal atingida pelos jornais, vista com capital simbólico pelas
empresas localizadas em diferentes regiões do Brasil.
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Tradição, em sua definição mais simples, é um produto do passado que
continua a ser aceito e atuante no presente. Para o pensador clássico da
Sociologia, Max Weber, os comportamentos tradicionais são formas puras
de ação social, ou seja, são atitudes que os indivíduos tomam em sociedade
e são orientadas pelo hábito, pela noção de que sempre foi assim (Silva &
Silva, 2015, p.405-408).
O conceito de tradição possui muitos significados: ela pode estar atrelada ao
conservadorismo e ao resgate de períodos passados considerados gloriosos
(visão clássica nas ciências sociais); pode ser inventada para legitimar novas
práticas apresentadas como antigas (Hobsbawm & Ranger, 1997). Pode ser
pensada como imóvel, mas hoje cada vez mais estudiosos percebem suas
ligações com as mudanças.
Paul Ricoeur (1997) decompõe tradição em três articulações conceituais:
tradicionalidade, “tradições” e tradição. A primeira, tradicionalidade, diz
respeito à forma de encadeamento da sucessão histórica, à mediação das
interpretações das heranças no transcurso do tempo.
A segunda, tradições, apresenta-se como conjuntos de representações já
realizadas, “coisas já ditas”, transmitidas por cadeias transgeracionais de
interpretações e reinterpretações (o ser afetado pela história). Esta confunde-se com a própria história. Trata-se daquilo que já estava feito quando
nascemos. É a mimese I, pré-figuração do mundo. Enquanto a mimese III
(refiguração do mundo) é a ação de recepção, de estar disponível a ser afetado pelo passado, e a mimese II a mediação entre um e outro, “os textos”
que produzimos. Por último, conforme a terceira concepção, tradição surge
como instância de legitimação que designa uma pretensão de verdade, antes
que qualquer gesto crítico.
Nos discursos dos dirigentes dos jornais centenários, tradição é vista
como patrimônio e fortalecimento das marcas e como um elemento importante que contribui, em algum nível, para a manutenção dos periódicos
em circulação.
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Os jornais têm buscado valorizar a proximidade na abordagem das notícias
em busca de atrair os leitores como um valor-notícia fundamental, além
do investimento na plataforma da internet e da busca de canais de interação com seus públicos, para receber demandas dos leitores e sugestões de
pauta. Em tempos de globalização instantânea das informações, o local e o
regional são valorizados.
Em meio ao atual cenário, os impressos tentam continuar suas trajetórias, e
o que parece predominar como uma estratégia importante de sobrevivência
é a capacidade de gerar proxemia. “No interior do quadro geral (informação), disseminado por um suporte técnico (jornal, veículo), abrigam-se os
imaginários locais” (Maffesoli, 2004, p.15).
As pessoas não querem só informação na mídia, mas ver-se, ouvir-se, participar, contar o próprio cotidiano para si mesmas e para aqueles com quem
convivem. “O público absorve, do conjunto das informações, aquilo que faz
vibrar e estabelece comunidade. A informação é qualificada em função da
sua capacidade de gerar proxemia” (Maffesoli, 2004, p.16). A comunicação é
cada vez mais segmentada, dirigida a um público-alvo.
Com relação à produção noticiosa, o ponto em comum nas entrevistas foi
a questão dos jornais terem equipes reduzidas de jornalistas. Os de maior
porte estão atuando com tratamento da notícia de acordo com as características de cada mídia, principalmente impresso e on-line. Alguns estão
experimentando produção de conteúdo multimídia, com envio de flashes
para o on-line, gravação de vídeos e áudios e entradas ao vivo.
Os entrevistados dos jornais localizados no interior destacaram que sofrem
dificuldades em manter os periódicos em circulação em função da concorrência com o jornalismo veiculado na plataforma de internet, sem fronteiras
físicas; e também em decorrência de manter anunciantes nas áreas em que
estão localizados para que a publicidade sustente a viabilidade do jornal impresso junto à venda de assinaturas.
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A crise do jornalismo
De Norte a Sul do país, o jornal impresso está em crise, inserida na conjuntura da crise geral do negócio de jornalismo. Reunimos em 12 pontos
principais os resultados da pesquisa:
1. Dificuldades de sobrevivência para todos, independente do porte do jornal
(diário ou semanal, se de regiões metropolitanas ou do interior);
2. Busca de um novo modelo de negócio, de estratégias que ajudem os jornais a se sustentar já que houve queda de publicidade com a circulação de
conteúdo informativo e noticioso pela internet;
3. A maioria dos jornais centenários migrou para a plataforma da internet;
4. Equipes reduzidas de profissionais estão produzindo o conteúdo
dos jornais;
5. Busca de uma maior interação com seus públicos, via redes sociais;
6. Renovar a carteira de leitores e atrair os jovens é visto como um grande
desafio dos jornais atualmente;
7. A tradição é considerada como muito importante para manutenção
do jornal;
8. Com relação a abordagem noticiosa, muitos jornais trabalham com “redação integrada”, no sentido de que as equipes trabalham no mesmo
espaço físico, mas prevalece o tratamento diferenciado para o impresso
(que segue uma linha argumentativa mais fundamentada em opiniões e
análises) e no on-line (notícias mais curtas); Uma tendência: o conteúdo do
papel ter um tratamento mais analítico, com contextualização, enquanto
o digital tem um caráter mais factual e noticioso, e onde se busca experimentação com conteúdos em áudio e vídeo;
9. Os entrevistados dos jornais localizados no interior evidenciam que sofrem mais dificuldades em manter os periódicos em circulação em função
da concorrência com o jornalismo veiculado na plataforma de internet;
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10. Jornais de médio e pequeno porte adotaram uma “superedição” de final
de semana como forma de diminuir custos;
11. Enfoque na cobertura de notícias locais e regionais como um diferencial
para enfrentar a concorrência das mídias digitais, onde há rápida circulação de notícias nacionais e internacionais;
12. Crise econômica de 2014 como agravante da crise dos jornais impressos,
que perderam anunciantes e assinantes;
Diante do quadro apresentado, observamos redução de equipes de jornalistas e busca de um modelo de negócio que sustente o jornal. O futuro dos
impressos, portanto, segue incerto no contexto de crise do jornalismo.
Há menos leitores do jornalismo impresso, cujas tiragens despencam. E menos anunciantes, que costumavam responder pela maior fatia das receitas.
As diferentes mídias se concentram em uma só plataforma, a internet, onde
se colhe mais audiência e se busca, com dificuldades, o faturamento publicitário do passado.
Entre o tempo histórico e o midiático
Pensar sobre o conceito de tempo se torna fundamental ao pesquisar sobre
os jornais centenários do Brasil (como o é para os estudos que adotam uma
perspectiva histórica), afinal eles ultrapassaram a marca temporal de um
século e, como meios de comunicação, de que forma foram também geradores de medidas de tempo?
No âmbito das ciências humanas a categoria tempo é tributária de duas
tradições teóricas distintas: uma que considera o tempo como experiência
social, e como tal, submetido a diferenciações próprias das épocas históricas; outra que se percebe o tempo como dimensão narrativa, ou seja, sua
humanização se dá pela forma como é narrado. Em todas elas o tempo não
é mera medida, mimetizando-se de sua dimensão social (Barbosa, 2017.
p.203-204).
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Conceito crucial definidor do próprio processo histórico, um “arcabouço de
sentido para a pesquisa histórica” (Barbosa, 2017, p.25). Percebido dentro de
determinados parâmetros que são de natureza cultural, vem sendo objeto
de reflexão de filósofos, físicos e outros cientistas sociais, onde se incluem
os historiadores, há longos séculos. Para eles, o tempo da história seria de
natureza “social” ou “cultural”.
Desde a École des Annales32 os historiadores vêm postulando tipos de temporalidade que se definem na dependência direta não só da cronologia, mas da
forma como a análise histórica é realizada: a longa duração das estruturas,
a média duração da conjuntura (ciclo ou conjuntura) e a curta duração dos
acontecimentos. O tempo longo da história, que não admite saltos, nem rupturas bruscas, se faz pela lentidão das mudanças, pelo inexorável sentido
de permanência.
Em um texto que se tornou clássico, “História e Ciências Sociais. A longa
Duração”, Fernand Braudel (2014) proclama e exalta uma nova história que
liga a conjuntura às estruturas e une tempo e espaço de maneira continuada
na mesma análise. Negando com o tempo longo ou longa duração a ideia de
ruptura que se pensava contida na noção de acontecimento, esse tempo curto tornava-se “a mais caprichosa e enganosa das durações” e que dominara
a história política dos últimos 100 anos. Segundo Braudel, a contribuição
especial do historiador às ciências sociais é a consciência de que todas as
estruturas estão sujeitas a mudanças, mesmo que lentas.
O tempo da curta duração seria tempo onde opera o jornalismo, por exemplo: “à medida dos indivíduos, da vida cotidiana, de nossas ilusões, de nossas
rápidas tomadas de consciência – o tempo, por excelência, do cronista, do
jornalista” (Braudel, 2014, p.45). Ele é também um conceito crucial definidor
do próprio processo jornalístico.
A experiência do jornalismo engloba mediações temporais que incorporam diferentes sistemas de medição. Medição e mediação são operações
32.  Movimento que renovou os paradigmas teóricos e metodológicos da História, o que seria decisivo
na transformação dos cânones da disciplina no século XX.
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semelhantes. Além de serem artefatos de contagem do tempo, no sentido de
transposição dos dias, os jornais também articulam representações de tempos pretéritos e narram experiências de presente (Matheus, 2011, p.139).
Ao refletir sobre o tempo, Barbosa (2017) parte do pressuposto da existência de um tempo midiático não apenas porque os meios tradicionais
de comunicação (os jornais, a televisão etc) marcam sua programação e/
ou seu aparecimento por ordens de natureza temporal, mas também porque, na confluência dos meios digitais, o tempo perde sua espessura para
se transformar em tempo de fluxo. Constrói-se um presente estendido, no
qual eventos se atualizam sem cessar e em uma velocidade que ultrapassa
os limites passíveis de medição.
O tempo midiático seria dependente e, simultaneamente, produtor da espessura temporal contemporânea. Vivenciamos no mundo contemporâneo
um novo regime de historicidade33 centrado no presente, estando em curso
uma vivência de tempo em que o presentismo suplanta definitivamente o
futurismo (Hartog, 2014, p.31)
As tecnologias avançadas de comunicação e a velocidade de circulação das
informações modificam a experiência temporal cotidiana. As mídias, de
maneira geral, reproduzem discursivamente a aceleração exponencial do
tempo, em uma atualização incessante dos acontecimentos.
Com relação aos jornais centenários, observamos que as marcas do tempo
lhe são especialmente sensíveis. Um dos aspectos é sua relação com o calendário, que é um sistema de significação do qual os jornais se apropriam para
construir sua inteligibilidade. Constituem-se em organizadores dos múltiplos quadros temporais justamente por se apropriarem de tantos diferentes
e, sobretudo, por fazerem a ponte entre os tempos cotidianos e históricos
(Matheus, 2011, p.144).

33.  O termo expressa a forma da condição histórica, a maneira como um indivíduo ou uma coletividade
se instaura e se desenvolve no tempo (Hartog, 2014, p. 12).
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A periodicidade de um jornal constitui o instrumento de dominação do
tempo pelo jornalista, e o jornal, um dos instrumentos de dominação do
tempo pela sociedade. Tanto o historiador quanto o jornalista acomodam
narrativamente coisas e pessoas na duração. Também para os jornalistas
e historiadores, os acontecimentos funcionam como âncoras para essa acomodação (Matheus, 2011, p.145).
A crescente complexidade das sociedades contemporâneas, com a experiência de múltiplos ritmos, extrapola a resposta que um jornal impresso pode
dar, já que seu tempo é fixado pela impressão. Porém, sua leitura sempre
recoloca a comunicação em novo fluxo, dá partida a novos processos, e sua
periodicidade marca um ritmo social (Matheus, 2011, p. 145).
No caso dos jornais centenários, o próprio alcance de sua permanência
em circulação na longevidade dos anos, e nas intempéries dos ciclos econômicos, lhes confere capital simbólico. Esta pesquisa teve a pretensão de
situá-los entre o passado e o presente, na medida em que buscou as ações do
presente que estão empregando para continuarem a existir como jornais do
passado na conjuntura de crise do jornalismo contemporâneo.
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Este livro trata dos jornais longevos do Brasil – que atingiram ou ultrapassaram a
marca temporal dos 100 anos – e como estão lidando com os desafios da
convergência, quais estratégias de sobrevivência vêm lançando mão no atual
contexto de crise do jornalismo e busca por novos modelos de negócio de
produção da notícia. Toma-se como base a lista da Associação Nacional dos
Jornais (ANJ) dos periódicos centenários em circulação no país. A pesquisa,
iniciada em 2014 com o apoio do CNPq, foi desenvolvida no pós-doutorado em
Comunicação e Cultura na UFRJ e considera a conjuntura desses impressos até o
primeiro semestre de 2019. A metodologia foi pesquisa bibliográfica e entrevistas
com os dirigentes dos jornais (diretores, editores ou chefes de redação). Teve
como aportes teóricos abordagens sobre memória, história, tradição, jornalismo,
temporalidade e convergência cultural e midiática.
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