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lançamento
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Páginas censuradas
lideram buscas no
Estadão Acervo

site, os leitores têm acesso a todas as coberturas realizadas desde a fundação do jornal.

A

O novo portal Estadão Acervo, com a coleção completa
do jornal digitalizada desde
seu primeiro número, em 4 de
janeiro de 1875, lançado na
noite de quarta-feira no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, fez enorme sucesso na sua
estreia na internet. As páginas do Estado que foram censuradas durante a ditadura
militar estiveram entre as
mais procuradas ontem, juntamente com as de “Personalidades” e a seção história da década de 1870. A repercussão
também foi grande no microblog Twitter.
Levantamento preliminar de
audiência do Estadão Acervo
apontou ontem, primeiro dia de
exposição na web, 100 mil pági-
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Estreia do conteúdo digitalizado de 137 anos de vida do jornal na
internet mobiliza internautas e repercute nas redes sociais

Jornal viveu
longos períodos
sob censura
A curiosidade dos internautas em acessar no Estadão Acervo as páginas censuradas do jornal durante os períodos de autoritarismo mostra como esse tema é caro à sociedade. O diretor
de Conteúdo, Ricardo Gandour,
lembra que a família Mesquita

sempre faz questão de lembrar
que, dos 137 anos do jornal, 132
são de vida independente, “descontados os cinco anos em que
o Estado permaneceu confiscado pela ditadura de Getúlio Vargas, de 1940 a 1945”.
Durante o regime militar, o
jornal esteve sob censura de
setembro de 1972 a janeiro de
1975. No site, os períodos de
autoritarismo podem ser encontrados em seções separadas do
conjunto das reportagens.

nas vistas – uma média de 3.800
por hora. Com mais de 2,4 milhõesdepáginasdigitalizadasdisponíveis para pesquisa na web, o

Estadão Acervo marca nova fase
na oferta de conteúdo do jornal
em seus 137 anos de existência,
132 anos de imprensa livre. No

●

Cerimônia. O evento de lança-

mento na noite de quarta-feira
emocionouoscercade650convidados, entre políticos, empresários,artistasediversaspersonalidadespresentes.Entreelas,aministra-chefedaComunicaçãoSocial,HelenaChagas,representando a presidente Dilma Rousseff.
Helena é filha do jornalista Carlos Chagas, que trabalhou 16
anos no Estado.
Tambémparticiparamdoevento o ministro das Comunicações,
PauloBernardo,ogovernadorGeraldo Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab e os ex-ministros José
Serra (PMDB) e Fernando Haddad (PT), além de empresários,
comoLuizTrabuco,doBradesco,
parceiro do Estado no projeto.
Pelé e os ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva e
FernandoHenriqueCardosogravaram depoimentos em vídeo.
A cerimônia mostrou um retrospecto não só do Estado, mas
dahistóriadoPaísnosúltimos137
anos. Uma projeção multimídia
comalinhadotempodestacouos
principais fatos desde o tempo
emqueojornalsechamavaA Província de São Paulo até os dias
atuais, intercalando depoimentos e apresentações de músicas
marcantes de cada período (mais
informações nesta página). A
apresentação lembrou o surgimentodaAgênciaEstado,do Jor-

nal da Tarde, da Rádio Eldorado
e de publicações marcantes, como os Suplementos Literário e Feminino.
O diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini, disse
que o novo produto é um sonho
que se iniciou há dois anos,
“quando decidimos que a digitalização do acervo era um projeto
alinhado com as estratégias e o
futuro digital do grupo e, principalmente,queatenderiaaumanseio de pesquisadores, historiadores, membros da comunidade
acadêmica e da sociedade”.
Um dos pontos altos da festa
foi a homenagem do jornal a seu
mais antigo jornalista, o francês
Gilles Lapouge. Com 61 anos de
contribuição ao Estado, Lapouge é correspondente do jornal na
França. Ele chegou ao Brasil em
1950 para ser redator de Economia,convidadopelojornalistaJulio de Mesquita Filho.
O diretor de Conteúdo, Ricardo Gandour, explicou que a homenagem a Lapouge foi um ato
simbólico estendido a todos
funcionários e colaboradores
que, ao longo da história do Estado, “ planejaram, conceberam, escreveram, fotografaram, ilustraram, imprimiram,
distribuíram e administraram”
o jornal.
Confira na internet o
Estadão Acervo

www.estadao.com.br/acervo

● Twittadas

Que coisa maravilhosa
esse acervo digital do
Estadão! Isso é mais que
utilidade pública.
@Ava_Araujo

Sensacional o acervo
do estadão, estou lendo
sobre os filmes do
meu pai, os songbooks
do meu tio e cada coisa
incrível. Acessem!!
@Yassircombr

Viva o compartilhamento
de informações!
@manimaria

No acervo do Estadão,
mais de um século de
história ao alcance de
todos! @gilbertokassab
A memória da censura
como defesa da liberdade.
@Paulo_Bernardo

Páginas publicadas
desde1875, mesmo as
censuradas, poderão ser
vistas no portal @joseserra

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A22.

Página no Facebook recebe
conteúdo recém-digitalizado
A página do Estado no Facebook já está sendo alimentada
com conteúdo do Estadão Acervo, que foi lançado anteontem.
Quem entra no perfil do jornal

conseguever,porexemplo, aprimeira página da edição de 15 de
maio de 1988, quando A Provincia de São Paulo – como era chamado o Estado na época – noti-

ciou: “já não ha mais escravos no
Brasil desde hontem” (sic).
Entre as edições que já foram
colocadas no Facebook, uma
das mais comentadas foi a de 31
de janeiro de 1933, com a manchete “Governo fascista na Alemanha”, noticiando a chegada
de Adolf Hitler ao poder.
Também provocou discussão

a manchete “Conquistada a
Lua, de volta”, de 22 de julho de
1969, sobre a chegada do homem ao satélite natural.
A postagem do conteúdo na
página do Estadão Acervo no
Facebook será feita de forma
contínua e permitirá que o internauta consulte edições anteriores de forma simples.

CORREÇÃO

Diferentemente do que foi
publicado ontem, na página
A25, na reportagem “A memória da censura como defesa
da liberdade”, o nome correto
do pai da ministra-chefe da

Secretaria de Comunicação
Social, Helena Chagas, é Carlos Chagas.
Ele foi diretor da Sucursal
de Brasília do Estado na década de 70.

A história do jornal e do País
JF DIORIO/AE

Ná Ozzetti
evoca Carmem
Miranda

Os anos 50
voltam na voz
de Ana Cañas

Vários artistas convidados contaram na noite de quarta-feira, no
Auditório Ibirapuera, a trajetória
do Estado por meio de fatos históricos noticiados pelo jornal em
seus 137 anos de existência.
A cantora Ná Ozzetti retratou o
iníciodosanos40doséculopassado, quando Carmem Miranda brilhavanoEstadosUnidos,interpretando a canção Dizem que voltei
americanizada, acompanhada
do músico Arthur Nestrovski.
Antes dela, o poeta e cantor Arnaldo Antunes declamou o poema Poética, de Manuel Bandeira,
numa homenagem à Semana de
Arte Moderna de 1922 – um evento-chave da arte brasileira, do
qual o Estado acompanhou em
suas páginas na época.

O Brasil da década de 50 ganhou
destaque com a construção de
Brasília. Foi também uma época
de crescimento do Estado, que
construiria sua nova sede na Rua
MajorQuedinho.Noplanocultural, surgia o Suplemento Literário,

Dinho Ouro
Preto retrata
década de 80

Homenagem. Arthur Nestrovski e Ná Ozzetti: época de ouro

Os turbulentos anos 80, da hiperinflação, troca de moeda, pacoteseconômicos etambémdaprimeira eleição direta presidencial em três décadas, foram lem-

idealizado por Antonio Candido
e comandado por Decio de Almeida Prado. Os anos dourados,
da Bossa Nova, foram lembrados por Ana Cañas, que cantou
Chega de Saudade.
DepoisdeAna,foiavezdocantorJair Rodrigues subir ao palco,
para celebrar os anos 60, período de efervescência cultural do
País, com seus festivais de música.Jair cativou o Auditório Ibirapuera ao interpretar Disparada,
sucesso na época.
brados pelo cantor Dinho Ouro
Preto, que interpretou Que País é
Esse? – um rock de protesto
marcanteda época, de autoriade
Renato Russo, do Legião Urbana. Foi um período de turbulência política, que culminou com a
queda do então presidente Fernando Collor.
Coube a Gilberto Gil encerrar
as apresentações musicais da
noite com a canção Pela Internet .
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Recordação. Ana Cañas
lembra os anos dourados
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Protesto. Dinho Ouro Preto
canta ‘Que País é esse?’

