
Liberdade de imprensa marca festa da "Folha" 
 
Autoridades e empresários presentes à comemoração destacam 90 anos de preservação da 
memória  
 
Um ato multirreligioso, um concerto e um coquetel para 1.400 convidados marcaram, ontem, a 
comemoração dos 90 anos do jornal "Folha de S. Paulo" e do lançamento do arquivo digital de 
todas as suas edições desde 1921. 
 
A abertura da cerimônia contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, dos 
governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e do Rio de Janeiro, Sergio Cabral 
(PMDB), dos presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), da Câmara dos Deputados, 
Marco Maia (PT-RS), e do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, além dos ex-presidentes 
Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso e do prefeito paulistano, Gilberto 
Kassab (DEM), ministros e autoridades estaduais e municipais.  
 
A presidente Dilma, em seu discurso, disse que "a comemoração dos 90 anos da 'Folha' é 
também uma celebração da liberdade de imprensa". Ela destacou o "amadurecimento da 
consciência cívica, que obriga a conviver com a diferença de opiniões." 
 
"De Líbero Badaró a Vladimir Herzog, ser um jornalista no Brasil tem sido um ato de coragem", 
afirmou Dilma. Segundo a presidente, "um governo deve saber conviver com as críticas para 
conviver com a democracia." 
 
O diretor de redação da "Folha", Otavio Frias Filho, pediu aos leitores do jornal, durante a 
solenidade, que "aceitem a incumbência de continuar sendo fiscais dos compromissos da 
'Folha' com a luta pela democracia". 
 
Frias Filho lembrou a dificuldade do ofício do jornalismo diário, que, na pressa, sempre "fica 
aquém da sua ambiciosa missão". "A pressa leva a relatos superficiais, omissões e erros", 
disse. Apesar disso, o diretor de redação destacou a necessidade de continuar "nutrindo o 
autêntico desejo de melhorar." 
 
O lançamento da versão digitalizada do acervo da "Folha", disponível desde sábado, estimulou 
a memória de autoridades e empresários presentes na cerimônia de comemoração de 90 anos 
do jornal na Sala São Paulo ontem à noite. Muitos comentaram um pouco daquilo que 
gostariam de reler da história política e economica do país. Lançado no último sábado com 
todas as edições da "Folha" desde 1921, o acervo digital do jornal teve picos de 10 mil 
requisições ao servidor por segundo desde então. Na tarde de sábado, a média de usuários 
conectados à página foi de 25 mil por hora.  
 
"Quando soube que a "Folha" tem o conteúdo digitalizado do jornal desde 1921, pensei logo na 
história da abertura política", disse o ex-senador Marco Maciel (DEM). O político lembrou da 
"ousadia" de Octavio Frias de Oliveira, com quem ele gostava de conversar. O ministro da 
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, tem uma lista de reportagens de distintas épocas 
que gostaria de reler. Uma delas é sobre a crise de 1929. Ele tambem citou o Plano de Metas 
de Juscelino Kubitschek, a mobilização estudantil da qual ele próprio participou nos anos 70, e 
a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República, em 2002. 
 
Maurício de Sousa, desenhista, ficou animado para buscar no arquivo suas "histórinhas". "Eu 
não conservei os originais de muitas histórinhas que acabaram se perdendo. Graças a esse 
esforço da "Folha", poderei recuperar as minhas primeiras histórias. Agora poderei ter todas", 
comentou. Souza começou a publicar suas tirinhas no jornal em 1959. 
 
O secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Andrea Matarazzo, animou-se com a 
divulgação do acervo e disse que irá propor ao jornal a realização de uma exposição de fotos 
do arquivo no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). Matarazzo disse que gostaria 
de resgatar no arquivo da "Folha" imagens da década de 20 e de seus antepassados, que 
inauguraram fábricas em São Paulo.  



 
Para o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), o acervo ajuda a contar parte 
da história do país. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Barros Munhoz 
(PSDB), tem curiosidade de buscar as referências políticas da década de 60, em especial 
depois do golpe militar. "Foi uma época dura, de repressão, foi a época em que comecei a ler a 
'Folha' e a conviver com o jornal." 
 
O ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTB-AL)disse que foi ao evento para render "suas 
homenagens à 'Folha'". Quando questionado sobre o que achava sobre o jornal ter mostrado 
fortemente a mobilização nacional pelo seu impeachment, o senador disse: "Isso é o de 
menos".  
 
Os convidados que lotaram a Sala São Paulo, na região central da cidade, assistiram a uma 
benção multirreligiosa, que reuniu representantes de oito religiões. Em seguida, a Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresentou a Sinfonia nº 6, de Heitor Villa-Lobos, 
sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky. 
 
Estiveram presentes também os ministros Fernando Haddad, da Educação, Alexandre Padilha, 
da Saúde, e José Eduardo Cardozo, da Justiça, os senadores paulistas Marta Suplicy (PT) e 
Eduardo Suplicy (PT) e o senador mineiro Aécio Neves (PSDB). 
 
Jornal acompanhou mudanças tecnológicas e antecipou tendências 
 
Ao longo de nove décadas, a "Folha de S. Paulo", o maior jornal de circulação nacional do país, 
soube acompanhar as mudanças tecnológicas que costumam desafiar as companhias 
jornalísticas, antecipando, no Brasil, muitas das tendências que se consagrariam na imprensa.  
 
Da adoção do sistema de fotocomposição em 2001, ao lançamento, no ano passado, de uma 
versão do jornal para o iPad - o computador que redefiniu a categoria dos tablets -, a "Folha" 
chega aos 90 anos repleta de exemplos pioneiros que mostram como os jornais podem se 
adaptar aos novos tempos sem deixar de ser relevantes à sociedade. É um testemunho que 
ganha importância na atual fase da era digital, quando se questiona insistentemente a 
sobrevivência de jornais e revistas frente aos novos meios on-line. 
 
"Analistas já decretaram a morte da versão impressa muitas vezes", diz Luiz Frias, diretor-
presidente do Grupo Folha. "Por mais que seja agnóstico em relação ao formato - é o conteúdo 
que faz a diferença - não acredito no fim do papel no curto prazo", diz o empresário. 
 
Em vez de uma mudança radical, o caminho mais provável é a convivência entre meios 
diferentes, afirma Frias. Essa dinâmica tem servido de parâmetro ao surgimento de várias 
tecnologias e não se restringe ao embate entre o jornal impresso e os formatos mais recentes 
de acesso à notícia. "É o que vemos, hoje, acontecendo entre o tablet e o celular", diz Frias. "O 
que deverá haver é uma mudança gradual e lenta no peso relativo entre os diferentes 
formatos, com o impresso perdendo importância lentamente." 
 
Isso não quer dizer que as companhias jornalísticas não devam preparar-se para as mudanças. 
A internet, em suas primeiras fases, criou no leitor a ideia de que ele pode obter quase tudo o 
que quiser de graça, com consequências desastrosas para muitos negócios, como a música e o 
cinema. Para Frias, as companhias jornalísticas não podem ter uma atitude passiva diante 
desse desafio. "[Fechar o conteúdo dos sites na internet, passando a cobrar por eles] é um 
movimento não só viável como urgente", afirma. "A lentidão em tomar essa atitude talvez seja 
devida à espera que o colega faça primeiro." 
 
Para comemorar seus 90 anos, completados no dia 19, a "Folha" deu mais um passo em sua 
estratégia digital, com o lançamento do Acervo Folha, uma versão digitalizada de seu conteúdo 
impresso desde 1921. Com a iniciativa, cerca de 1,8 milhão de páginas passam a ficar 
disponíveis ao leitor via internet, incluindo edições da "Folha da Noite", "Folha da Manhã" e 
"Folha de S. Paulo". 
 



Na fase inicial, o Acervo Folha estará disponível a qualquer pessoa. Após esse período, o 
acesso gratuito será mantido apenas para assinantes do jornal. 
 
A "Folha" foi fundada como "Folha da Noite" em 19 de fevereiro de 1921, por Olival Costa e 
Pedro Cunha. Em 1962, depois de algumas mudanças acionárias ocorridas nesse intervalo, 
Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho assumiram o controle da empresa Folha da 
Manhã, proprietária do jornal, criando o Grupo Folha. Em 1990, Luiz Frias assumiu a 
presidência do grupo. Otavio Frias Filho é diretor de redação da "Folha" desde 1984. O Valor é 
controlado pelo Grupo Folha e pelas Organizações Globo.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


