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EDIÇÃO ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO

Esta edição marca os dez anos do Gazeta hoje que conquistou um
espaço importante no estado de Sergipe. Mais precisamente no
dia 20 de Julho de 2005. A história do jornal Gazeta Hoje

se confunde com a história da Gazeta de Sergipe, sim,
porque os fundadores da Gazeta Hoje são jornalistas
remanescentes do periódico jornalístico.
Tudo começou, quando uma crise financeira abalou as estruturas
do país no inicio do século XXI. Os veículos de comunicação
naquela época sofriam com decadência financeira que assolava
o Brasil. Foi muita luta para permanecer vivo um jornal
considerado a escola de jornalismo. Boa parte dos grandes
jornalistas do estado havia trabalhado na Gazeta de Sergipe do
saudoso Orlando Dantas.
Mesmo com a crise o periódico mantinha a
prestação de serviços ao público e na defesa
de pluralidade de opiniões, sendo uma
trincheirado bom jornalismo. As condições
em inentemente capitalista não foram superadas e o
jornal sucumbiu.
 A suspensão editorial, ou melhor, o fechamento da Gazeta de Sergipe faz parte
da preocupação daqueles que são proprietários de empresas de comunicação,
principalmente jornal impresso
Para não deixar o nome Gazeta no esquecimento, vários jornalistas juntaram seus
conhecimentos e experiência e fundaram a Gazeta Hoje. A partir dai, começa uma nova
página do jornalismo sergipano, em pauta um novo jornal, outra Gazeta, agora com nova roupagem, mas mantendo os mesmos
parâmetros digamos da mãe Gazeta de Sergipe.
Com a linha do jornalismo de credibilidade, imparcialidade e transparência, e com muita dificuldade mantendo a postura de um jornal sério,
compromisso com leitor e a sociedade, o jornal chega aos 10 anos e para comemorar essa data estamos com o jornal online para seguir os
avanços da tecnologia da informação.
A Gazeta de Sergipe passou mais de quatro décadas escrevendo a história desde estado, agora é a vez da Gazeta Hoje dar seqüência a esse
trabalho, ontem hoje e sempre.

           Quero dar meus parabéns ao jornal  GAZETA HOJE, pelos
seus 10 anos de sucesso... sempre contribuindo e apoiando a nós
artistas. Agradeçoo tb particularmente a essa pessoa de grande
coração e talento Rubens Barroso pelo carinho e apoio de
sempre...obrigado a todos os profissionais que fazem  a GAZETA
HOJE !

         Sou leitora fiel do Gazeta Hoje e estou satisfeitíssima com a abordagem deste jornal.
Assim sendo, jamais poderia deixar passar em branco a celebração dos seus 10 anos de
existência, especialmente por dois motivos: o primeiro por ser um periódico que sempre busca
publicar notícias muitos interessantes e atuais, e o segundo por possuir funcionários excelentes
e com valiosas trajetórias no ramo jornalístico.
Aproveito para citar o jornalista Rubens Barroso, profissional competentíssimo e muito
comprometido com seu trabalho. Sou admiradora dos seus textos e seu trabalho. Além de um
grande jornalista, é um poeta incrível. Afirmo isto por ter a oportunidade e satisfação de ler
muitos dos seus textos, poemas e poesias.
Portanto, aqui deixo minhas congratulações ao jornal Gazeta Hoje pelos seus dez anos, e que
esta data seja celebrada por muitas e muitas gerações,  pois um periódico importante como
este merece manter sua distribuição em nosso estado e, inclusive, em nosso país.

Rose Santos
GERENTE EDITORIAL

EDITORA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE – EDISE
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LIVROS DE CARTÓRIO
LIVRO FISCÁIS

MONOGRAFIAS
BÍBLIAS ETC.

RESTAURAÇÕES DE
LIVROS EM GERAL

TELEFONES:
(079) 3214-5512-8118-2399/8851-2461

Rua Nossa Senhora das Dores, 350 – 1º Andar, ao lado do
Hospital Cirurgia, vizinho a Farmácia Sobral – Aju/SE –

Email hl_encadernacoescapadura@hotmail.com

LIVROS DE CARTÓRIO
LIVRO FISCÁIS

MONOGRAFIAS
BÍBLIAS ETC.

RESTAURAÇÕES DE
LIVROS EM GERAL

TELEFONES:
(079) 3214-5512-9932-4873/8851-2461

Rua Nossa Senhora das Dores, 350 – 1º Andar, ao lado do
Hospital Cirurgia, vizinho a Farmácia Sobral – Aju/SE –

Email hl_encadernacoescapadura@hotmail.com

ENCADERNAÇÃO
 DE CAPA DURA

Creuza Art1s
Artesanato em geral

Mercado Antonio Franco Box 98 – Aracaju/SE /Brasil
Tels: (79) 3222=9392 – 8813 – 1528

Ponto das camisas -
Rua Propriá, 45 – Centro Aracaju - Sergipe

 O ponto certo para o seu evento

E-mail – pontodascamisas2010@hotmail.com

Silk Screen e Bordados

Cãosultório Veterinário
Consultas, Cirurgias, Vacinas,

Exames, Farmácia, Internamento,
Banho e Tosa Pet Shop

Atendemos em Domicílio

Avenida Poço do Mero, 564 – Sala 5 –
Bugiu (Próximo ao final de linha) –
Fone: (79) 3252-7376 -  Aracaju –

Sergipe – caosultoriovet@hotmail.com

Tel 3044-7545

O sonho, o empenho, a persistência e a garra vêm
acompanhando lado a lado o Gazeta hoje com uma equipe
de colaboradores que desde o início acreditaram no Projeto
para que o impresso chegasse às mãos dos leitores,
estimulando levar adiante o periódico.

 Não somente questões ligadas à saúde e educação
entram em pauta, mas assuntos ligados a fé, políticas
públicas, segurança, temas jurídicos e muitos outros.

A Gazeta Hoje tem o compromisso com a ética e a
verdade, razão da conquista e respeito dos leitores que de
muitas maneiras ajudam a difundir sua existência.

 Comemoramos com os leitores e colaboradores e
aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos a
dedicação e o empenho com que contribuíram para
garantir a existência e o sucesso do jornal, uma iniciativa
que se compromete com a defesa de uma mídia livre,
crítica, capaz de contribuir para a formação de uma opinião
pública cada vez mais consciente de seu importante papel
de construtores de cidadania.

Um sonho sendo realizado,
hoje, amanhã e sempre

Comercial
Apoliciclo
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Bete Casa de
Taipa Artesanatos

Camisas, Redes, Cerâmica, Palha, etc

Atacado e Varejo – Entrega para todo o Brasil
Aceitamos os Cartões: Visa, Master, BaneseCard

e HiperCard

betecasadetaipa@hotmail.com

Mercado Thales Ferraz – Lojas 190/191
Telefones: (79) 3211-9259 – (79) 9626-7967

Pneus e  Rodas Nacionais e Importados para Autos e
Picapes de Várias Marcas e Medidas Especiais

Suspensão e Recuperação de Rodas em Geral –
Balaceamento, Alinhamento e Cambagem

Avenida Coelho e Campos, 837 – Esquina com Pedro
Calazans – Centro-Aju-SE - Tels: 3214-3595/3214-4746

E-mail:
unidospneus@unidospneus.com.br

Peças e Serviços
Avenida Desembargador Maynard,
1099 – Cirurgia – CEP: 49055-210-
Tels: (79) 3214-2119/3214-5905 –
Aracaju - Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 847
Pereira Lobo – Aracaju. SE
e-mail:
mundodoslubrificantes@hotmail.com
Telefones:79 9813-1042/3023-3280
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A J&A Assessoria Contábil
parabeniza o jornal GAZETA HOJE,
pelos seus 10 anos e deseja sucesso.
Votos de Josevaldo Mota

Um veículo de comunicação que vem durante esses 10 anos fazendo
um jornalismo  imparcial, informativo, merece o nosso
reconhecimento e desejo de sucesso para os próximos anos. Estes são os
votos de Luiz Ramalho.

Meus votos de parabéns e agradecimento aos profissionais que fazem
o GAZETA HOJE.
 Em seus 10 anos de existência, enfileirando as trincheiras do nosso
Estado com a informação precisa, apoiando a cultura do nosso povo.
E tome notícia!! Estes são os votos de Zito Costa.


