
A festa pelos 60 anos do jornal
O Dia tornou-se uma celebra-
ção à democracia e à liberdade
de imprensa. Reunidos anteon-
tem no Museu Histórico Nacio-
nal, no Centro do Rio, convida-
dos como a presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff, o gover-
nador Sérgio Cabral e o prefeito
Eduardo Paes revisitaram a tra-
jetória do veículo. A presidente
do conselho de administração
da Empresa Jornalística Econô-
mico S.A. (Ejesa), Maria Alexan-
dra Mascarenhas Vasconcellos,
foi a primeira a discursar.

“A história do Rio se confun-
de com a história deODia e, co-
mo nenhum estado dispõe de
um calendário futuro de even-
tos como o nosso, ODia é o por-
ta-voz do Rio”, afirmou Maria
Alexandra.

Inovação
A presidente Dilma Rousseff
destacou a característica inova-
dora e popular deODia, traçan-
do um paralelo entre a história
do jornal e a do Brasil.

“Assim como o nosso país, O
Dia teve momentos de supera-

ção. Por toda a história do Bra-
sil, tivemos períodos de falta de
liberdade de expressão. O Dia é
um dos jornais mais populares
do país e, assim como o Brasil,
hoje vive os seus melhores mo-
mentos”, afirmou Dilma.

O governador Sérgio Cabral,
com longa passagem profissio-
nal pela imprensa, recordou
seu tempo de atuação como jor-
nalista. “O jornal O Dia tem a
ver com a história da minha fa-
mília. Meu pai escreveu no jor-
nal, eu escrevi no jornal, e esse
veículo vem se renovando sem

perder a tradição, mesmo em
um mercado em constante
transformação, com o surgimen-
to da internet e de outras for-
mas de divulgar notícias”, des-
tacou o líder do Executivo do es-
tado do Rio de Janeiro.

DNA carioca
Já o prefeito da capital, Eduardo
Paes, ressaltou a “carioquice”
de O Dia. “O jornal se mistura
com a nossa cidade. Vários ca-
riocas tinham saído do Rio e es-
tão voltando, alguns com sota-
que. A verdade é que o carioca

ESPECIAL MÍDIA

Aos 60,ODia celebra liberdade

“

Presidente Dilma Rousseff destaca que jornal vive os seus melhores momentos; governador do Rio, Sérgio Cabral

Assim como nosso
país, O Dia teve
momentos de
superação. Por toda
a história do Brasil,
tivemos períodos
de falta de liberdade
de expressão

Dilma Rousseff
Presidente da República
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Em seu discurso, Dilma falou sobre o papel
inovador do diário como um dos mais populares

do Brasil e ressaltou o grande avanço social do
país nos últimos anos, que tirou 40 milhões de
pessoas da linha de pobreza desde 2003, segundo
pesquisa apresenta pela Fundação Getulio Vargas.

Grande personalidade presente na festa de
aniversário de O Dia, realizada anteontem

no centro do Rio, a presidente Dilma Rousseff
lembrou dos momentos em que o Brasil sofreu
com a perseguição da imprensa e a falta de
liberdade de expressão no país.

● ●

não seria carioca sem esse fan-
tástico jornal O Dia.”

Homenagem
O evento também homenageou
os personagens da campanha
Orgulho do Rio, que comemora
os 60 anos de O Dia. Martinho
da Vila, Lucinha Araújo, o coor-
denador do AfroReggae, José Jú-
nior; a diretora do Ciep 1º de
Maio, em Santa Cruz, Sueli Gas-
par; e o sargento PM Alves, he-
rói da tragédia de Realengo, re-
ceberam quadros com suas fo-
tos na campanha. ■
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de imprensa

●

➤

PALAVRA-CHAVE

A definição foi dada pelo
prefeito do Rio, Eduardo Paes,
para quem o carioca não
seria verdadeiramente carioca
sem a atuação permanente
de O Dia na vida da cidade.

➤

relembrou sua passagem como jornalista

✽

DEFESA DEMOCRÁTICA

1. A presidente do
conselho da Ejesa, Maria
Alexandra Mascarenhas
Vasconcellos, recebe a
presidente Dilma
Rousseff, o governador
Sérgio Cabral e o prefeito
Eduardo Paes na festa.
2. O compositor Martinho
da Vila foi um dos
homenageados como
personagem da campanha
Orgulho do Rio. 3. José
Júnior, coordenador do
AfroReggae, também
recebe homenagem de
Maria Alexandra.
4. O governador Sérgio
Cabral destaca em
discurso sua passagem
e a de seu pai como
jornalistas de O Dia

Diáriosimboliza
a “carioquice”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 34-35.




