
O GLOBO expõe, a partir de hoje, pela
internet, sua trajetória de 88 anos. OMe-
mória (memoriaoglobo.com.br), acessa-
do por meio do site do jornal, é uma
grande reportagem sobre o próprio
GLOBO. Nela, são abordados vários as-
pectos destas quase nove décadas de
existência.
— O projeto Memória pretende reu-

nir ainda mais fortemente o leitor com
o seu jornal diário. O GLOBO conta a
sua História, relembrando grandes co-
berturas e reportagens, os mais impor-
tantes momentos dos últimos 88 anos,
e reproduzindo as melhores páginas
produzidas pelos editores. Abrindo su-
as próprias feridas, reconhecendo er-
ros e equívocos cometidos ao longo da
sua História, como o apoio
dado pelo jornal ao golpemi-
litar de 1964 e a cobertura va-
cilante dos primeiros instan-
tes domovimento pelas Dire-
tas Já — destaca o diretor de
Redação, Ascânio Seleme.
Este éumespaçopara resga-

tar e preservar a História do
jornal. Dividido em seções,
dispõe de ferramentas ade-
quadas para a pesquisa de te-
mas que, reunidos diariamen-
te nas páginas doGLOBO, dão
a dimensão do jornal como
um organismo vivo, que se re-
nova registrando fatos deter-
minantes do dia a dia — de manifesta-
çõesda comunidadeagrandes aconteci-
mentos quemarcama sociedade, provo-
cammudanças no país e nomundo.
É possível saber, por exemplo, como

repórteres apuraram algumas das
grandes reportagens do jornal. Como
nasceu, desenvolveu-se e enfim che-
gou ao papel, ou a ummeio digital nos
anos mais recentes, uma determinada
pauta (tarefa que cada repórter recebe
na Redação).
As seções trazem, ainda, a relação de

prêmios jornalísticos e institucionais
recebidos pelo GLOBO, as promoções
feitas ao longo do tempo, o registro de
fatos marcantes que estiveram em suas
primeiras páginas. Há, também, em se-
quência cronológica, as diversas etapas

da trajetória do jornal, perfil e depoi-
mentos de quem participa ou partici-
pou desta grande história. Sandra San-
ches, diretora-executiva do GLOBO,
destaca que oMemória será atualizado
constantemente, “para que o leitor
acompanhe, no tempo presente, a evo-
lução do jornal.”
O novo espaço, portanto, também será

dinâmico, embora emumritmodeatua-
lização menos intenso que o do noticiá-
rio do cotidiano. Na versão impressa do
jornal, é precisomostrar ao leitor, da for-
ma mais atualizada e ampla possível, o
que aconteceunodia anterior—os fatos
que são acompanhados, enquanto se
desenrolam, nas diversas plataformas
digitais do GLOBO. Com uma desfasa-

gem que permita alguma re-
flexãomais segura sobre a im-
portância das notícias, o Me-
mória, num segundomomen-
to, também registrará a ma-
neira como as mais relevantes
foram editadas.
Em uma das seções, o leitor

encontrará digitalizadas ca-
pas que trazemacontecimen-
tos históricos na vida da cida-
de, do país e domundo desde
a fundação do jornal, em
1925, enriquecidas por víde-
os e depoimentos.
Numa visão abrangente, a

responsável pelo Projeto Me-
mória da Globo, Sílvia Fiúza, consulto-
ra deste novo espaço do jornal, consi-
dera-o “essencial para colaborar com a
História da imprensa e da comunica-
ção no Brasil”.
Memória O GLOBO chega depois do

lançamento, no último dia 18, do Acer-
vo, no qual o internauta pode consultar
todas as edições destes 88 anos de exis-
tência. Também em atualização cons-
tante. Com isso, o jornal ganha amplitu-
de na internet. Se o noticiário pode ser
acompanhado, a qualquer momento,
pelo site, e, no final da tarde, há a edição
vespertina do GLOBO a Mais, o Acervo
coloca à disposição do leitor 88 anos de
jornalismo e o Memória expõe as bases
sobre as quais se edificam a cultura e a
tradição do jornal. l

PROJETORECONSTITUI posicionamentos
editoriais, lembra reportagens de peso,
assume erros e responde a falsas acusações

A LINHA EDITORIAL DIANTE
DE MOMENTOS HISTÓRICOS

Da Revolução de 30 a 64,
pode ser acompanhada a posição

do jornal, com fac-símiles
de textos

Pormeio doMemória, é possível acom-
panhar a posição editorial do GLOBO
diante dos principais fatos políticos
ocorridos na História do país entre
1930 e 1964, ilustrados com vários fac-
símiles de páginas. No novo espaço, O
GLOBO, além de reconhecer erros,
também responde ao que considera
denúncias infundadas.
Um dos equívocos do jornal foi co-

metido na cobertura do início domovi-
mento das Diretas Já, quando O GLO-
BO não deu ao tema a importância de-
vida. O equívoco foi corrigido àmedida
que a campanha evoluiu.
O jornal responde, ainda, à acusação

de ter conspirado para a queda do pre-
sidente Getulio Vargas, na década de
50, e participado, no início dos anos 80,
de suposta fraude na eleição de Leonel
Brizola para governador do Rio de Ja-
neiro, no chamado caso Proconsult. O
leitor e o internauta poderão ler o que
O GLOBO publicou nesses episódios,
conhecer os argumentos do jornal e ti-
rar as próprias conclusões.
No período 1930-1964, o Memória

traz a posição editorial do GLOBO so-

bre, entre outros fatos, a Revolução de
1930, a Revolução Constitucionalista
de 1932, a Constituinte de 1934, a rede-
mocratização em 1945, a Constituinte
de 1946, o suicídio de Getulio Vargas
em 1954, a eleição de Juscelino Kubits-
chek em1955, a renúncia de JânioQua-
dros em 1961, a posse de João Goulart,
também em 1961, e a crise que levou à
queda de Jango e ao golpe de 1964.
Na seção Jornalismo, podem ser

acessadas coberturas que marcaram
época e os prêmios ganhos a partir do
Esso de 1956, o primeiro de uma série.
Edições e cadernos especiais também
estarão disponíveis para consulta, in-
clusive “O livro negro da corrupção”,
lançado no segundo semestre de 54,
depois do suicídio do presidente Var-
gas. Ele se baseia no inquérito feito por
militares da Aeronáutica sobre o aten-
tado a Carlos Lacerda.
Quem visitar o espaço conhecerá,

ainda, O GLOBO Expedicionário, um
suplemento especial que foi distribuí-
do semanalmente aos pracinhas da
FEB na Itália, a partir de 7 de setembro
de 1944, na SegundaGuerraMundial. A
respeito, um detalhe: uma das edições
traz desenho feito por Walt Disney, ao
visitar a redação do jornal, de uma co-
bra fumando, símbolo da FEB. l
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PRÊMIOS

A trajetória. Na capa do site, uma linha do tempo mostrará ao leitor fatos e datas com acontecimentos marcantes na
História do jornal, desde o seu lançamento, em 29 de julho de 1925, até a morte do jornalista Roberto Marinho, em 2003

PRÊMIOS

VÍDEOS REPORTAGENS

ESPECIAIS

HUMOR

Informação com ironia. Desde a primeira
edição, em 1925, o jornal abre espaço para o humor,
abrigando os maiores nomes do cartum e da charge no país
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Pautas premiadas. Reportagens e coberturas que
foram contempladas com os mais importantes prêmios
jornalísticos do país, com depoimentos de seus autores

PROMOÇÕESPROMOÇÕES

Além da informação. Tanto quanto informar, O
GLOBO mantém, ao longo de sua trajetória, uma relação com
o leitor que transcende esse compromisso. Caso, por exemplo,
das inúmeras promoções que são lembradas no site

Na capa. Os mais cruciais acontecimentos da Humanidade
passam pelas primeiras páginas dos jornais. O GLOBO reúne
nesta seção suas capas que registraram a História

PRIMEIRAS PÁGINAS

Quem faz. Depoimentos de jornalistas responsáveis pela
evolução do jornal e também com relatos de reportagens
premiadas ou que fizeram história na imprensa

ESPECIAIS

Investigações a fundo. A produção de
repórteres e editores ao longo da História do jornal, com
reportagens que emocionaram, indignaram ou fizeram
vibrar os leitores

Grandes momentos. Temas estratégicos ou
acontecimentos com reflexos na sociedade mereceram do
jornal uma cobertura distinta, com a edição de cadernos ou
edições especiais
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 14.




