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JUSTIFICATIVA - PDL 0005/2018 
“O jornal "O DIA" de São Paulo completa em abril de 2018 seus primeiros 85 anos de 

histórias na imprensa paulista e brasileira. Fundado em 1933, "O DIA" acabou incorporado pelo 
grupo político do interventor federal, depois governador paulista e depois prefeito de São Paulo 
Adhemar de Barros. "O DIA" teve sucursais no Rio de Janeiro (então Capital da República) e 
depois em Brasília. Em pouco mais de 2 décadas, tornou-se um dos maiores jornais de São 
Paulo (hoje apenas O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo são mais antigos em 
circulação que "O DIA", uma vez que o Diário de S. Paulo foi relançado pela extinção do Diário 
Popular). "O DIA" foi intimamente ligado à municipalidade paulistana, na medida que rodou e 
encartou o Diário Oficial do Município de São Paulo por quase 20 anos. Na entrada do Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo encontra-se exposta sua edição (1968) histórica, com a 
publicação do decreto de criação daquele órgão de auxílio da Câmara Municipal de São Paulo. 

O jornalista CESAR NETO nasceu em São Paulo. É jornalista profissional desde 1990 
(graduação FMU-FIAM). Completou em 2018 seus primeiros 25 anos de publicação diária da 
sua coluna de política, que foi se tornando uma referência na imprensa, nos Poderes e nos 
partidos políticos. Esta história é quase surreal para os padrões de sobrevivência editorial na 
imprensa tradicional em função da superficialidade das novas mídias que não privilegiam 
análises críticas. Em 1993 a coluna "CESAR NETO" passou a integrar os 'recortes' de jornais 
diários (clippings) da Câmara de vereadores de São Paulo, da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, da prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. Em 
1994, a coluna "CESAR NETO" passou a integrar clippings do Congresso Nacional e 
Presidência bem como os maiores dos segmentos do mercado. Em 1995 a coluna "CESAR 
NETO" passou a integrar a seção paulista do Livro (dos principais) Colunistas Brasileiros 
(Editora Puente). Em 1996 o jornalista CESAR NETO foi homenageado com a maior das 
honrarias da Câmara Municipal de São Paulo: a Medalha Anchieta. Ainda em 1996 passou a 
publicar (foi uma das pioneiras no Brasil) o site da sua coluna na Internet 
(www.cesarneto.com). Em 1997 foi eleito dirigente do Comitê de Imprensa (órgão que abrigava 
jornalistas que cobriam o Executivo municipal) na prefeitura paulistana. Em 1999 a coluna 
"CESAR NETO" passou a ser publicada via versão mensal na revista jurídica Justiça & Poder. 
Em 2006 foi eleito dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São Paulo, entidade 
que completou 70 anos em 2017. Em fevereiro de 2018, também pelos 25 anos de publicação 
diária da sua coluna de política, o jornalista CESAR NETO recebeu a maior das honrarias 
concedidas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo: o Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo do Estado de São Paulo. Em tempo: Cesar Neto está escrevendo seu 1º livro, sobre 
os Partidos Políticos Brasileiros.” 
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