
mais ressaltados durante as celebra-
ções de nossos 80 anos é o de que
nunca fomos estáticos. Desde nossa
fundação, procuramos nos anteceder
às tendências e alcançar o que há de
mais novo e relevante na indústria
da comunicação", destaca Zenóbio.
Atualmente, a publicação apresenta
uma tiragem de 75 mil exemplares de
segunda a sábado, sendo que, aos
domingos, esse número chega a
120 mil. Além das 13 editorias fixas,
como as tradicionais Política, Eco-
nomia, Esporte, Internacional e
Opinião, os adeptos da linha editorial
do jornal são enriquecidos por mais
13 suplementos que abordam assun-
tos como TV, negócios, ciência, tec-
nologia e infância; e quatro cadernos
de classificados. Para que as cerca de
90 páginas diárias tragam sempre o
mais relevante conteúdo aos leito-
res — este reforçado pelo portal Uai
(www.uai.com.br) —, cerca de 1.300
funcionários se dedicam à redação e
operação de O Estado de Minas.

A celebração começou antes mes-
mo do jornal completar seu aniversá-
rio, logo no início do ano, com o
lançamento de uma campanha
comemorativa desenvolvida pela
Tom Comunicação. Sob o conceito
"Você já leu a sua história hoje?",
foram criados comerciais, spots,
anúncios, busdoor e o hotsite
www.em80anos.com.br, onde podem
ser encontradas a agenda completa
de eventos promovidos pelo título em
2008, uma linha do tempo com o his-
tórico da publicação e a reprodução
digital de páginas com os principais
fatos noticiados nestas últimas oito
décadas, além de outras informações.
Também foram montadas, em
abrigos de ônibus da capital minei-

pelos estudantes Pedro Aleixo, Mendes
Pimentel e Juscelino Barbosa, após
decidir lançar um jornal em Belo
Horizonte e formar a Estado de Minas
Sociedade Limitada — juntamente
com Milton Campos e Abílio Macha-
do —, adquiriram o acervo do Diário
da Manhã, aplicando nele sua nova e
duradoura identidade. Poderia, se não
fosse muito mais condizente à sua real
importância histórica estender a cele-
bração por todo 2008.

A publicação, que já teve em sua
redação nomes como Tancredo Neves,
Carlos Drummond de Andrade, João
Guimarães Rosa, Fernando Sabino e
Carlos Castelo Branco, chamou a
atenção, ainda em seu segundo ano
de vida, de ninguém menos que Assis
Chateubriand, que, em 1929, incor-
porou-a aos Diários Associados —
conglomerado já formado por títulos
como O Jornal (Rio de Janeiro),
Diário da Noite (São Paulo) e pela
lendária revista O Cruzeiro. "O Estado
de Minas não é mais apenas um jor-
nal, mas sim um vigoroso patrimônio
do Brasil. Suas páginas são docu-
mentos que registram a história",
define Edison Zenóbio, diretor geral
da publicação.

Entre reformulações gráficas e de
maquinário, a abertura de vagas para
mulheres na redação, o serviço de
assinaturas e anúncios por telefone, o
Telex, o radiofoto, a impressão colori-
da e o ingresso à internet, não falta-
ram elementos que correspondessem
à eterna corrida de O Estado de Minas
rumo ao pioneirismo e à preferência
do público leitor. "Um dos pontos



ra, mmiexposições com imagens e
reportagens do diário, como na Av.
Afonso Pena, onde o material conta a
história da própria via.

A solenidade oficial do aniversário,
exclusiva para convidados, foi realiza-
da no Palácio das Artes, em Belo
Horizonte, tendo entre os presentes,
além dos principais profissionais do
jornal, como Zenóbio e o diretor-exe-
cutivo Álvaro Teixeira da Costa,
representantes políticos, entre eles o
vice-presidente José Alencar e os
governadores Aécio Neves (MG) e
José Serra (SP).

Sem deixar o público fora da festa,
foi desenvolvido um amplo e diversi-
ficado plano de eventos que se esten-
dem até dezembro. "Como enfatiza o
mote de nossa campanha publicitá-
ria, é o leitor, o povo que forma a his-
tória, tanto a dele, como a nossa.
Com esse pensamento, não podería-
mos deixar de transformá-lo no princi-
pal elemento de nossa comemoração",
salienta Zenóbio. Ainda em março
aconteceram, entre apresentações
abertas ao público e somente para
funcionários, shows de artistas como
Maria João, Weber Lopes e Mart'nália.
De abril a dezembro estão agendados
concursos, palestras, exposições e lan-
çamentos de livros, em paralelo a
outras celebrações ligadas à data.

A equipe de O Estado de Minas
também eterniza o octogenário do
título com a coleção composta por 12
cadernos temáticos que estão circulan-
do mensalmente. As edições, baseadas
em assuntos como política, economia,
cultura, educação e meio ambiente,
abordam casos de personalidades e
ilustres desconhecidos que contribuí-
ram para a história do Estado e do
País. "O objetivo é compor um regis-

tro histórico da economia, política,
arte e cultura mineira, brasileira e
mundial", pontua o diretor geral.

Zenóbio considera a celebração
um elemento natural, vista a impor-
tância da publicação não apenas em
seu mercado local, mas em todo o
Brasil. O executivo adianta ainda
que, ao completar 90 décadas, as
comemorações vão atingir as mes-
mas proporções, porém, nada com-
parável às festas que marcarão o ano
de 2028. "Celebramos os 50, 60, 70
e, agora, os 80 anos de O Estado de
Minas, porque acreditamos que che-
gar aqui com toda a credibilidade e
pioneirismo que marcam nossa histó-
ria é algo a ser comemorado. Tudo
que compreende esta festa é uma
prévia do que faremos em nosso cen-
tenário, servindo também como mais
um registro de nossa empreitada",
antecipa o executivo, turbinando o
fôlego do jornal mineiro para chegar
aos 100 anos com um espírito jovem
unido à experiência e tradição que só
o tempo oferece. ®
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