EQUIPAMENTO DE LINOTIPIA DE A TRIBUNA EM 1959

124 anos de histórias resgatadas

H

istórias de uma região que figura

país ainda em circulação, a Tribuna de San-

cas, núcleo inicial da colonização

ano de 1894.

entre as mais antigas das Améri- tos, órgão de imprensa criado no longínquo

do Brasil, dona do maior porto da América

A Tribuna foi literalmente testemu-

Latina, palco de centenas de fatos pionei- nha ocular das transformações regionais,
ros e marcantes para a memória nacional

nacionais e internacionais, a partir do final

nifácio de Andrada e Silva, Bartolomeu de

as histórias do porto, das indústrias, do co-

tes e tantos outros que se destacaram na

tos, do desenvolvimento urbano e estrutu-

tes, na ciência, na medicina, na educação,

esporte e suas grandes conquistas, do Car-

setores da sociedade.

vida social e política em todas as esferas,

e berço de grandes nomes, como José Bo- do século 19. Por suas páginas passaram

Gusmão, Vicente de Carvalho, Martins Fon- mércio, do saneamento da cidade de Sanpolítica, na religião, na cultura, nos espor- ral da Baixada Santista, do surgimento do
no direito, nas ações sociais, entre outros
Histórias que preencheram mais de

um milhão de meio de páginas publicadas
por um dos cinco jornais mais antigos do

naval e de todas as matizes culturais, da

dos dramas cotidianos e relatos de tragédias, guerras, manifestações, histórias de
vida.

Agora, toda essa carga de informação: re- jornal mais antigo da região. Autorizado pelo

Um universo de possibilidades...

portagens, artigos, crônicas, poesias, ensaios

Ministério da Cultura à captação de recursos,

Com a digitalização do acer-

tores, obituários, entrevistas, editais públicos,

gina digitalizada é de R$ 2,90), o processo

Tribuna, a região da Baixada

ao alcance de um clique, de um toque de tela

das pelo tempo, sua digitalização inteligente,

históricos, anúncios, correspondências de lei- na ordem de R$ 4,5 milhões (o custo por páeditoriais, além de fotos e ilustrações, estarão

permitirá a recuperação de páginas danifica-

em qualquer dispositivo com acesso à inter- com uso de software de reconhecimento de
net.

texto por imagem e o depósito de quase três

Ao simples ato de digitar uma pala- terabytes de informação em servidor exclusi-

vra-chave, um mundo de opções se abrirá,

permitindo ao pesquisador a prerrogativa de
desvendar os fatos esquecidos do passado.

vo, com acesso livre em todos os cantos do
mundo.

Seja um apoiador/patrocinador deste

Este é um projeto fruto da parceria ce- projeto, que representa um marco na história

lebrada entre o Instituto Histórico e Geográ- da cidade de Santos, de São Paulo e do Brasil.

fico de Santos e o Grupo A Tribuna: a digita- Trata-se, acima de tudo, do resgate da melização dos 124 anos de acervo histórico do

mória de um povo, de valor inestimável.

vo de 124 anos do jornal A
Santista terá a oportunidade

de resgatar um “universo” de

Anúncios
Classificados

possibilidade de apoio em di-

Imagine você ter
a oportunidade de
verificar a venda
de carros, imóveis
e serviços, em
classificados desde
1894? Com o sistema
digitalizado, será num
único click!

informações,

oferecendo

a

versas áreas. Para os pesquisadores, em especial os estudantes de ensino superior,
mestrandos e doutorandos,

em suas tarefas de dissertações, a gama de possibilidades é gigantesca. O software

de reconhecimento de texto

permitirá a localização de palavras-chaves com qualquer

Um universo de charges
Com a digitalização, será possível fazer uma
leitura da história regional por meio das
ilustrações publicadas em A Tribuna.

tipo e tamanho de fonte. Não

haverá mais limites para jun-

tar as peças na construção de
histórias do passado.

Programação Cultural
O pesquisador terá a
chance de checar toda
a programacão cultural
e artística da região,
desde 1894.

Retratos da sociedade
O processo de digitalização vai disponibilizar uma
enorme linha do tempo das atividades sociais,
políticas, artísticas e esportivas.

Obituários
Desde a década de
1910, A Tribuna publica
o obituário regional.
Com o sistema de busca
será possível encontrar
o obituário de uma
pessoa em fração de
segundos

... em pesquisas sobre a região

Anúncios diversos
Praticamente toda a
história publicitária na
imprensa desde 1894
estará resgata por este
projeto

Cartas de Leitores
Todo o registro dos leitores de A Tribuna em
doze décadas.

Artigos
Com a digitalização,
será possível resgatar
e reler artigos dos
maiores nomes do
jornalismo santista
dos últimos 120
anos.

Movimento do Porto
Relação de entrada e saida
de todos os navios no Porto
de Santos em mais de 100
anos.

Imagens do passado
Pelo sistema digital, o pesquisador poderá identificar
imagens importantes do passado, contribuindo para a
compreensão da história local.

Publicidade Legal
Por décadas, Prefeituras
e Câmaras registaram
nas páginas de A Tribuna
suas publicações legais
(leis, decretos, portarias,
editais, etc)

Indicador Profissional
O sistema permitirá checar
o endereço e contato dos
grandes profissionais da
história de Santos.

A história do esporte
Por meio deste processo de
digitalização, será possível produzir
diversos trabalhos memorialísticos
sobre o esporte, resgatando a história
de clubes e atividades esportivas.

Por que digitalizar?

Uma tendência mundial

Há muitas razões para digitalizar acervos

meça com o próprio manuseio do original

O The New York Times, um dos jornais

tizar o acesso ao conhecimento. Durante

jam adotados rigorosos procedimentos de

o seu acervo histórico (1851 até o pre- dos por projetos coletivos. Um deles é o

cas foram os fiéis e exclusivos depositários

própria manipulação do pesquisador são fa-

históricos. A digitalização ajuda a democra- por parte do pesquisador, mesmo que semuito tempo, arquivos, museus e bibliote- consulta. A exposição à luz, à umidade e à
dos documentos. Seu acesso era limitado:

tores que comprometem a integridade do

era preciso ir pessoalmente a esses espa- documento. Além disso, não devemos nos
ços físicos – geralmente localizados em

esquecer dos casos de roubos, incêndios,

que é patrimônio público.

cionamento, que podem levar à deteriora-

grandes capitais – para consultar aquilo
E mesmo quando se tinha acesso a

essas instituições, era preciso contar com

a disponibilidade do documento, que podia

alagamentos, depredação e mau acondição irreversível ou à destruição completa.
Mofo, fungos ou bactérias, danosos não

só aos documentos, mas aos que os ma-

já estar sendo consultado por outro usu- nipulam, também devem ser considerados

ário ou ausente para higienização ou res- ameaças. Com as cópias digitais, sobretutauro, por exemplo. A lógica da Internet

do em tempos de redes sociais on-line, o

vez digitalizado e disponibilizado na Web,

torna-se bastante improvável.

tem ajudado a subverter esta lógica. Uma

o acervo se torna de fato público. Os ganhos que derivam daí dizem respeito não
só ao historiador, mas a toda a sociedade.

É o caso de documentos que o trabalhador deve recuperar para obter benefícios
sociais ou do indivíduo que no passado foi

perseguido por uma ditadura e agora precisa reunir evidências a fim de ser indenizado pelo Estado. O exercício da cidadania
e a garantia da Justiça são, desta maneira,

questões influenciadas pela digitalização
de acervos ou pelo acesso ágil e facilitado
a documentos e informações públicas.

Também temos a questão da pre-

servação. Qualquer documento corre o

risco do desaparecimento. O desgaste co-

desaparecimento de uma fonte histórica

mais influentes do mundo, digitalizou todo

veículos de maior poder financeiro, muitos

dos “pequenos” também foram digitaliza-

sente) recentemente. Segundo seus cálcu- Newspaper Archive, iniciativa americana
los, mais de 13 milhões de artigos estão

que possui mais de dois bilhões de artigos,

Guardian e The Observer, controlados pelo

de 1607 aos dias atuais. Pode-se men-

disponíveis na Internet. Os britânicos The

agregando jornais de 23 países, publicados

mesmo grupo, somaram esforços e fize- cionar ainda o Periodika, da Letônia, a Biram o mesmo. Seu conteúdo vai do final do
século XVIII aos primeiros anos da década

blioteca Digital Hispânica, da Espanha, e a
Hemeroteca Digital, no Brasil, projeto este

de 2000. No Brasil, os principais jornais se- que possui mais de 76 milhões de páginas
guiram a mesma linha: O Globo, O Estado

digitalizadas, com sistema produzido pela

todo o seu acervo histórico. Para além dos

trabalho no jornal A Tribuna de Santos.

de S.Paulo e Folha de S.Paulo digitalizaram

DocPro, mesma empresa que promoverá o

E

Cotas e Contrapartidas

star associado a uma iniciativa

desta natureza, é estar alinhado a
uma das mais profundas demandas

dos tempos modernos, o do resgate das
memórias da sociedade. Assim, o ganho
institucional de imagem, certamente, se

2

COTA OURO

3

COTA PRATA

4

COTA BRONZE

R$ 1 MILHÃO

constitui na maior das recompensas que

se pode oferecer. O patrocinador deste

projeto terá a sua marca perenemente ligada ao trabalho de digitalização de 124
anos de histórias impressas no jornal A

Tribuna, seguramente um dos maiores

projetos deste quilate na história brasileira. Esta visibilidade se dará com a inserção

R$ 500 MIL

da logomarca na página principal de acesso ao sistema e nos créditos. Os tamanhos das inserções correspondem à cota,

sendo: Cota Ouro - tamanho 200x200

pixels; Cota Prata - tamanho 150x150 pixels; Cota Bronze - tamanho 100 x 100

pixels). Além disso, as empresas patrocinadoras terão direito a participarem de

R$ 250 MIL

uma edição especial que será publicada,

em formato tablóide, em A Tribuna na

ocasião do lançamento oficial do projeto.
As empresas terão espaços para inserção

publicitária, nas medidas: Cota Ouro (Página inteira nas contracapas - 2 e 3), Cota

Praia (Página inteira em páginas internas)

e Cota Bronze (meia página, em páginas

internas). As logomarcas também serão
expostas no material de divulgação. As

empresas também serão convidadas para

o coquetel de lançamento do projeto e

receberão uma placa em agradecimento
pelo apoio.

Necessidade de
arrecadação
R$ 4.407. 684,73

EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DE A TRIBUNA EM 2016

O projeto de digitalização do acervo historico
de A Tribuna está inscrito no Ministério
da Cultura sob o Pronac 183424

Valor autorizado: R$ 4.407. 684,73
Área Cultural: Museu e Memória
Segmento:

Documentação e digitalização de acervos
Enquadramento: Artigo 18 (100%)
Maiores informações com Sergio Willians
coordenador do projeto

(13) 98111-1584
swillians@terra.com.br

