
Ao participar da comemoração
pelos 60 anos do jornal O Dia, a
presidente Dilma Rousseff des-
tacou como principais qualida-
des da publicação a forma de co-
bertura dos temas populares,
com foco em serviços e assun-
tos de interesse amplo. A se-
guir, os principais trechos do
discurso da presidente.

“Agradeço imensamente a Ma-
ria Alexandra Mascarenhas Vas-
concellos, presidente do conse-
lho de administração da Ejesa. É,
sem sombra de dúvida, com gran-
de satisfação que eu participo des-
ta cerimônia de comemoração
dos 60 anos de um dos jornais
mais populares do Brasil. E é im-
portante que a gente considere
também este jornal como um jor-
nal imensamente inovador. Ino-
vador, pelo fato de que ele tem,
não só através do seu projeto grá-
fico, do profissionalismo dos jor-
nalistas que aqui trabalham, mas
também pelo fato da fórmula que
o jornal utiliza, que é tornar aces-
síveis à população do Rio de Ja-
neiro informações, divulgando si-
tuações e conhecimentos.

Eu gostaria de destacar que
essa preocupação consiste em
identificar as necessidades das
pessoas, além de prestar a infor-
mação. Porque identificar as
necessidades das pessoas é le-
var a elas referências daquilo
que as mobilizam. Por isso, ele
honra o nome que tem: ele é
um jornal do dia, é um jornal
que lida com as necessidades,
que lida com os anseios e que li-
da com as esperanças da popu-
lação. Além de — como foi ex-
tremamente destacado aqui —
também se referir, ser uma re-
ferência em relação ao que é o
Rio de Janeiro.

Eu acredito que O Dia surge,
também, num momento espe-
cial do Brasil. Ele passou por to-
da uma fase, passou por toda a
história do Brasil, ele viveu 60
anos de Brasil. E, agora, nós po-
demos dizer que ele vive um
dos momentos mais especiais,
em que o Brasil tem. Não só
conseguiu, com a suas pró-
prias forças e seu grande esfor-
ço, superar os efeitos de um
processo de arbítrio, mas, tam-

bém, construiu uma sólida de-
mocracia no mundo. E essa
construção de uma das mais só-
lidas democracias converge
também para um processo de
ampliação das bases da nossa
sociedade. Nós também nos
tornamos um país mais demo-
crático. Se somos hoje a séti-
ma economia do mundo, so-
mos também, inequivocamen-
te, um país que se democrati-
zou ao mudar seu modelo de
desenvolvimento, ao crescer e
distribuir renda.

Eu queria destacar um estu-
do realizado pelo professor Mar-
celo Neri, da Fundação Getúlio
Vargas, e divulgado na impren-
sa, que mostra que, de 2003 —
ano da eleição do presidente Lu-
la — até maio deste ano, cerca
de 40 milhões, aproximada-
mente 40 milhões de brasilei-
ros chegaram à classe média. E
chegaram à classe média vin-
dos das camadas mais pobres
da população. Para a gente ter
uma ideia do que significam es-
ses quase 40 milhões — na ver-
dade 39,5 milhões — para a gen-

te ter uma noção dessa propor-
ção, é como se nesse período
nós tirássemos da pobreza e ele-
vássemos para a classe média to-
da a Argentina, que tem 41 mi-
lhões de habitantes, ou um pou-
co mais do que duas vezes a po-
pulação do Chile, que tem em
torno de 17 milhões de habitan-
tes. É um feito enorme.

E esse feito é muito importan-
te, uma vez que significa que to-
dos esses brasileiros e essas bra-
sileiras se juntaram a um contin-
gente de cidadãos, de cidadãos
com maiores condições: têm
mais acesso à educação, à saú-
de, aos bens de consumo, à in-
formação e aos jornais. E nós sa-
bemos que esse processo vai
continuar, porque tem um em-
penho do governo brasileiro, e
eu tenho certeza, da sociedade
brasileira, da nação brasileira.
Por quê? Porque nós, através
dos programas que nós estamos
desenvolvendo, juntamente
com o fato de que o Brasil mu-
dou — e o Brasil mudou — está
progressivamente comprometi-
do com um fato: dar oportunida-
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de para todos, mas olhar para
aqueles que são mais pobres e
transformar essa situação supe-
rando a miséria, a pobreza ex-
trema. Para nós, superar a po-
breza extrema tanto é um desa-
fio, mas também um compro-
misso moral e ético, mas sobre-
tudo é importante que todos
percebam que isso tem um efei-
to direto sobre a situação eco-
nômica. Nós somos uma econo-
mia emergente porque nós so-
mos uma população de 190 mi-
lhões de pessoas, 190 milhões
que podem ser consumidores,
190 milhões que são o limite
do nosso potencial.

Eu tenho certeza de que o
Brasil vai continuar crescen-
do. Por isso, eu tenho certeza
de que ele vai precisar cada
vez mais de jornais e de uma
imprensa livre, de jornais que
criem acesso ao povo trabalha-
dor brasileiro, que levem a ele
as informações que ele deseja
e, ao mesmo tempo, ele abra a
gama de discussões, de desa-
fios, de inquietações e de ansie-
dades que são próprias do de-
senvolvimento, quando as pes-

soas ascendem socialmente.
Nós temos certeza de que a

multiplicação de novos meios
de comunicação vai ser um fa-
to deste século XXI, com a in-
ternet e todas as outras formas
digitais que a informação assu-
mirá. Mas eu creio, também,
que o jornal vai continuar sen-
do um dos instrumentos funda-
mentais, pelos quais as pessoas
criam relações sociais. Porque
o jornal não informa só, ele
cria vínculos e laços numa po-
pulação, numa comunidade.
Se O Dia é a cara do Rio de Ja-
neiro é porque ele serve ao po-
vo do Rio de Janeiro.

E, aí, eu gostaria de encerrar
me dirigindo aos cinco homena-
geados: ao Martinho da Vila,
cujas canções embalaram e fize-
ram sonhar tantas gerações de
brasileiros, em especial a mi-
nha, Martinho; à Lucinha Araú-
jo, mulher e cidadã, batalhadora
e lutadora, exemplo da bravura
e da doçura das mães brasileiras;
ao Márcio Alves que, no cumpri-
mento do seu dever, se tornou o
herói das crianças, do povo do
Rio de Janeiro e do Realengo, e

motivo de admiração de todos
nós; ao José Júnior, cujo traba-
lho à frente do AfroReggae é
exemplar daquele que deve ser
nosso compromisso cotidiano
de remover as barreiras que se-
param uma parcela da nossa po-
pulação da cidadania plena, e o
respeito a formas de cultura tão
especiais, tão fantásticas, que
nós devemos acolher e, sobretu-
do, incentivar; à Sueli Gaspar,
educadora que acredita. Eu te-
nho certeza, viu, Sueli, como to-
dos nós aqui, que a educação de
qualidade é transformadora, é
capaz de revolucionar a vida de
cada um dos brasileiros e de to-
da a sociedade.

Cada um de vocês é referên-
cia para a mudança que quere-
mos no Brasil. Cada um de vo-
cês é exemplo de dedicação, lu-
ta, criatividade e engajamento,
atributos necessários e impor-
tantíssimos para que nós cons-
truamos um Brasil cada vez
mais justo, mais digno de sua
população. Reitero minhas con-
gratulações à direção e à equipe
de jornalistas do jornal O Dia
por este aniversário de 60 anos

- tão jovens! Todos os "sessen-
tões" aqui, como eu, acham mui-
to jovem o Jornal - e pela reco-
nhecida e conhecida qualidade
do trabalho dos seus jornalistas
e funcionários.

Quero também felicitar o gru-
po editorial Ejesa pela escolha
do Museu Histórico Nacional co-
mo cenário para esta celebra-
ção. Aqui — ou muito perto da-
qui — nós começamos a virar
uma nação. Portanto, é um mo-
mento muito especial, em que
nós paramos e meditamos so-
bre... e refletimos sobre toda es-
sa trajetória, e o fato de que de-
pende de nós construirmos jun-
tos um futuro para este país. Es-
se futuro, nós começamos já a
construir hoje, no presente. E
eu queria, mais uma vez, desta-
car os gestores do Rio de Janei-
ro: seu governador e seu prefei-
to, e os nossos homenageados,
como símbolos dessa possibili-
dade que nós temos, que é,
além de uma possibilidade, um
potencial efetivo, concreto, que
nós vamos realizar nos próxi-
mos anos.

Muito obrigada.”
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as esperanças da população, levando a ela referência daquilo que as mobilizam

Cada um de vocês
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criatividade e
engajamento,
atributos necessários
para que nós
construamos um
Brasil cada vez
mais justo
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