
 
 
Capa da vitória na Copa de 62 
 
Memórias da história de um jornal (e um país) 
 
Parceria entre empresas pública e privada permitirá a preservação de um período tão 
conturbado quanto rico registrado por um marco da imprensa brasileira. 
 
Em 2008 a imprensa brasileira poderá celebrar 200 anos contando uma história particular: a 
do jornal Última Hora. Uma parceria entre a empresa AMD e o Arquivo Público do Estado de 
São Paulo, possibilitará que o riquíssimo acervo desse extinto veículo carioca possa ser 
preservado em formato eletrônico e colocado na Internet para perpetuar a memória de um 
período de grande intensidade política.  
 
O Última Hora, que foi fundado no Rio de Janeiro em 1951 e circulou até 1971, é um marco na 
história do jornalismo brasileiro, dada as revoluções político-cultural e editorial que 
representou desde o seu nascimento. A publicação refletiu em suas páginas a conturbada 
situação política do Brasil e do mundo nas décadas de 50 e 60 e mudou a imprensa do País 
com inovações como o uso constante de cor, ilustrações e fotos. Além disso, foi o único jornal 
brasileiro a circular simultaneamente em sete cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Belo 
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife. 
 
A primeira parte do projeto prevê a digitalização de 36 mil páginas ou 60 meses do jornal e o 
armazenamento dos documentos em um site em que estudantes, professores, pesquisadores e 
interessados poderão consultar livremente, por data, a maneira como um dos jornais mais 
influentes do País cobriu os principais fatos históricos da época. A digitalização garante a 
integridade das informações do jornal que, em papel, corre o risco de se deteriorar com o 
tempo. 
 
Os exemplares em fase de digitalização incluem preciosidades históricas, como a morte do 
presidente Getúlio Vargas, a visita de Fidel Castro ao Brasil, a primeira vez em que o homem 
pisou a Lua, a inauguração de Brasília, o bicampeonato mundial de futebol e o Golpe de 1964, 
entre outros fatos marcantes do Brasil e do mundo. O time de colunistas que fizeram parte da 
publicação é grande e conta com nomes como Nélson Rodrigues, Flávio Tavares, Agnaldo 



Silva, Arthur da Távola, Inácio Loyola Brandão, Jô Soares, Jaguar (caricatura), Juca Chaves, 
Nelson Motta, Rubem Braga e Walter Negrão. 
 
Para realizar o processo de digitalização dos exemplares, a parceria envolve 20 funcionários da 
AMD e do Arquivo Público, que separam as edições, limpam, microfilmam e digitalizam os 
arquivos para disponibilizá-los ao público. Três servidores baseados em processadores AMD 
Opteron garantem o funcionamento do sistema, executando tarefas de servidores de rede, 
arquivos, web e bancos de dados. 
“É uma grande honra para a AMD poder utilizar sua tecnologia de ponta para preservar a 
memória nacional e facilitar o acesso da população a um conteúdo tão rico” conta José Antonio 
Scodiero, vice-presidente de marketing e vendas da AMD para América Latina. “A escolha do 
Última Hora deveu-se à sua importância histórica para o País e para o jornalismo brasileiro”. 
 
 

 
REVOLUÇÃO - O jornal Última Hora foi fundado em junho de 1951, no Rio de Janeiro, e circulou até 1971. Sua 

trajetória foi baseada na inovação estética e temática, tendo sido um marco na história da imprensa. 
 
Criado e dirigido pelo jornalista Samuel Wainer, o Última Hora foi o único jornal brasileiro a ser 
publicado simultaneamente em sete cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Belo 
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife. Apoiando os governos de Getúlio Vargas, Juscelino 
Kubitschek e Jango, articulou em suas páginas a discussão política e temas do fait divers e de 
forte apelo popular como futebol, criminalidade, rádio e cinema.  
 
Com o Última Hora, Wainer revolucionou a moderna imprensa brasileira. "Um jornal vibrante, 
uma arma do povo", como era conhecida essa publicação de cunho nitidamente popular, 
incluía, entre outros colunistas, Chacrinha, Stanislaw Ponte Preta, Flávio Tavares e Nelson 
Rodrigues.  
 
As páginas do jornal compõem uma inestimável história diária do Brasil das décadas de 50 e 
60. No campo da política, permite o acesso a uma documentação bastante variada do quadro 
político, tanto nacional quanto regionalmente, durante os governos de Vargas, JK, Jânio 
Quadros, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. 
 
Para a história social, existe um farto material para pesquisas sobre comportamento, 
diferenças sociais, moda, hábitos e costumes, relações pessoais, papel feminino na sociedade, 
o cotidiano das cidades, violência e criminalidade e movimentos populares. O mesmo pode ser 
dito sobre a história das artes, do esporte, da literatura, da cultura popular etc. Wainer vendeu 
a edição carioca em 1971 para a Arca Editorial e a edição paulista para a Folha de São Paulo. 
 



O acervo do jornal, que está sob guarda do Arquivo do Estado, é intensamente consultado por 
historiadores, jornalistas, cientistas sociais, pesquisadores e estudantes em geral. O fundo 
disponível no Arquivo é constituído por 160.000 cópias fotográficas, cerca de 700.000 
negativos, 2.160 ilustrações originais e uma coleção de jornais. Também compõe o acervo um 
conjunto de microfilmes produzidos na época de circulação do periódico. 
 

 
Jornal circulou durante vinte anos 

 
A Advanced Micro Devices (AMD) é líder global no fornecimento de soluções de processamento 
inovadoras para os mercados de computação, gráficos e eletrônicos de consumo. A AMD se 
dedica a impulsionar inovações abertas, opções e o crescimento da indústria, através do 
fornecimento de soluções baseadas nos clientes, que capacitam consumidores e empresas no 
mundo todo. 
 
Criado em 1721 com o intuito de guardar toda a documentação administrativa existente na 
província, o Arquivo Público do Estado é a repartição mais antiga de São Paulo. Sua função é 
recolher, tratar e disponibilizar ao público todo o material de caráter permanente produzido 
pelo poder executivo paulista.  
 
Em 1891, a instituição transformou-se na Repartição de Estatística e no Arquivo do Estado. A 
partir de então, passou a receber documentação de origem e natureza bastante diversificada, 
proveniente tanto das secretarias de Estado, quanto do Poder Judiciário, dos cartórios, de 
municípios e de natureza privada, que acabaram compondo um riquíssimo acervo para 
pesquisa. Por esta razão, a instituição tornou-se uma referência importante na preservação da 
memória e produção historiografia. 
 
SERVIÇO:  
AMD – www.amd.com 
 
Arquivo Público do Estado de S. Paulo – www.arquivoestado.sp.gov.br 
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