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APRESENTAÇÃO
Quando recebi a incumbência de elaborar a apresentação
dessa obra, convidado que fui pela nossa Diretora-Geral,
senti-me na obrigação de fazer justiça aos realizadores da
mesma, pois trata-se de gente que, apesar do pouco tempo
que milha conosco, tem demonstrado elevado espírito de
companheirism o.
Não é, como se poderá notar, nenhuma obra literária,
mas que, justamente pela sua simplicidade de apresentação,
muito enobrece aqueles que a realizaram.
Sua estrutura exigiu grande esforço dos muitos que
contribuíram para a sua feitura, não só pela exigüidade do
tempo, como, também, pela falta de maiores subsídios para a
sua concretização.
Foi grande o esforço, mas recompensador seu resultado,
pois, graças à pesquisa frutífera dessa plêiade de entusiasmados jovens, foi possível termos uma obra que conta, sem
estardalhaço, a luta de todos os diretores do DIN, nesses 176
anos de existência, para que se alcançasse, hoje, a magnitude
de um projeto que parecia impossível. Todos, sem exceção,
coadjuvados sempre por uma equipe de profissionais da mais
alta estirpe, souberam, aos poucos, concretizar a grande tarefa iniciada por D. João VI.

DEPARTAMENTO DE I M P R E N S A N A C I O N A L

De grande valia tem sido, sem dúvida, o apoio dado pela
atual Diretora-Geral do DIN, Dinorá Moraes Ferreira, a iniciativas que busquem a criatividade que tanto enriquece o
indivíduo, não só para superar-se, como ajudando-o a construir a sociedade em que vive.
A todos quantos realizaram esta singela obra, e, em
particular, àqueles que os incentivaram, nossos 'sinceros
parabéns.

INTRODUÇÃO
PEDRO B. LEMOS

Dentre os inúmeros benefícios trazidos ao Brasil com a vinda
de D. João VI, no campo cultural destaca-se a criação da Impressão Regia a 13 de maio de 1808. Embora limitada nos aspectos técnicos e submetida a uma legislação severa, serviu como marco inicial para a divulgação não apenas dos atos oficiais mas de obras literárias relevantes como, por exemplo, a Marília de Dirceu, do poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, já em 1810, e o Uraguay,
de José Basílio da Gama, em 1 8 1 1 . Além dessas, vieram a público
obras sobre álgebra, geometria, física, medicina, destacando-se, de
forma especial, a publicação, a 10 de setembro de 1808, da Gazeta
do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Pais..
Atravessando períodos de prosperidade e, em repetidas ocasiões, períodos de extremas dificuldades e até mesmo de tragédia, a
Impressão Regia contou sempre com o esforço e a dedicação de
seus dirigentes, tornando possível o desempenho constante de suas
funções como órgão oficial e seu papel como incentivador e inovador no setor das artes gráficas. É, pois, por julgar-se meritório o
trabalho desses dirigentes que, a seguir, tecem-se comentários sobre
suas vidas e suas administrações.
Valdiçe

EX-DIRIGENTES

JUNTAS DIRETORIAS
As Juntas Diretorias administraram a Impressão Regia de sua
criação, em 1808, até 1830. Eram formadas por pessoas de reconhecida importância na vida política brasileira, havendo somente um
dos membros, José Bernardes de Castro, que nascera em Portugal.
Foram duas as Juntas Diretorias, nomeadas pelo Príncipe Regente
D. João VI, através de indicação de D. Rodrigo de Souza Coutinho, compostas como se segue:
Primeira Junta Diretoria (1808-1815)
— José Bernardes de Castro
— José Mariano Pereira da Fonseca (Marquês de Maricá)
— José da Silva Lisboa (Visconde de Cairu)
Segunda Junta Diretoria (1815-1 830)r
José Bernardes de Castro
José Mariano Pereira da Fonseca (Marquês de Maricá)
José da Silva Lisboa (Visconde de Cairu)
Silvestre Pinheiro Ferreira
José Saturnino da Costa Pereira (substituto do Marquês de
Maricá)
Francisco Vieira Goulart
Manoel Ferreira de Araújo Guimarães
Januário da Cunha Barbosa
(*) Os .quatro últimos membros, em ocasiões diferentes, substituíram os quatro primeiros nas vagas ou eventuais impedimentos.
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A Primeira Junta Diretoria dispunha da mais modesta oficina,
que começou com a publicação da Relação de Despachos da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, com apenas
27 páginas. Seguiram-se outras publicações menores, mas em 1810
imprimiam-se obras volumosas (com mais de 300 páginas) e também em maiores tiragens. Sem contar trabalhos como portarias,
editais, anúncios e proclamações, as obras publicadas em 1810 somaram 99 títulos, seguidos de mais 70 títulos em 1 8 1 1 . A julgar por
esses dados, foram os anos mais prósperos da Primeira Junta Diretoria, se se considerar que o total das publicações no período de
1808 a 1815 foi de 426 títulos, quando, somente em 1810-1811, a
produção chegou a 169 títulos.
Ainda na gestão da Primeira Junta Diretoria, publicaram-se a
Gazeta do Rio de Janeiro (1808) e o Patriota (1813), considerado o
primeiro jornal exclusivamente literário do Brasil. Participaram, como colaboradores deste, o Marquês de Maricá, o Visconde de Pedra Branca, Xavier de Brito, José Bonifácio, Silva Alvarenga, Silvestre Pinheiro Ferreira, entre outros.
Inicialmente, a administração da Impressão Regia, composta
por deputados, encarregou-se tanto da parte econômica quanto da
parte técnica. Subordinada â Secretaria dos Negócios Estrangeiros e
da Guerra, contratou os primeiros funcionários e pôs as máquinas
em funcionamento, perdurando essa mesma estrutura administrativa até 1815.
As primeiras máquinas tipográficas, que vieram de Portugal,
quando da transferência da Família Real para o Brasil, segundo informações do Correio Brazilien.se — àquela época publicado na Europa —, custaram cem libras esterlinas. Mesmo acanhadas, serviram até 1809, quando a Junta Diretoria, com placa comemorativa,
estreava o prelo de madeira fabricado no Rio de Janeiro e tido como «o primeiro prelo construído na América do Sul».
A 24 de j u n h o de 1808, através de instruções provisórias ao regimento da Impressão Regia, a Primeira Junta Diretoria, afora as
funções econômicas e técnicas, fora incumbida do exame e da fiscalização de todos os papéis e livros que se mandasse publicar. A aparente liberdade de imprensa anunciada no decreto de 13 de maio de
1808, pelo Príncipe Regente, agora exigia «que nada se imprimisse
contra a religião, o governo e os bons costumes». Entre os censores
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nomeados encontravam-se padres e o próprio Visconde de Cairu,
membro da Junta. Somente ao final desse primeiro período administrativo surgiram novas orientações a respeito da liberação de textos publicâveis.
Instalaram-se as primeiras máquinas no pavimento inferior da
rua do Passeio, n? 44, sendo transferida, posteriormente, por empenho da Junta Diretoria, para as novas instalações à rua dos Barbonos. Mesmo após a mudança, há que se considerar a insuficiência
do espaço e a inadequação dos compartimentos para os trabalhos
da então Tipografia Nacional.
A Segunda Junta Diretoria, substituindo seus quatro membros
iniciais por quatro outros, em datas diferentes, administrou a Imprensa Nacional pelo período de 15 anos. Inúmeros são os trabalhos realizados nesse intervalo, entretanto, ressalta-se que, em virtude da escassez e imprecisão das fontes, não se pode atribuir exatamente a nenhum dos membros algumas decisões ou fatos relevantes, a começar pelas datas em que os quatro primeiros membros foram substituídos. Exceção se faz a José Saturnino da Costa Pereira,
substituto do Marquês de Maricá, nomeado em 11 de abril de 1815,
e do cônego Januário da Cunha Barbosa, nomeado em l 830, poucos meses antes da dissolução da J u n t a .
Essa Segunda Junta Diretoria foi nomeada pelo decreto de 17
de fevereiro de 1815, que deu .uma nova organização à Impressão
Regia, passando a administração da Real Oficina e da Fábrica de
Cartas de Jogar ao presidente do Real Erário. Significativas alterações ocorreram também com relação à fiscalização e censura prévia
que, entre 1815 e 1822, alternava períodos de liberalidade com
períodos de acentuada rigidez, como no episódio de janeiro de
1822, quando a Junta Diretoria, para evitar abusos, obedecia ao
art. 6? da lei que restringira a liberdade de imprensa, viu-se, quatro
dias após, com a mudança do ministério e a nomeação de José Bonifácio, livre do «golpe mortal da censura prévia».
Na área de produção, destacou-se a publicação de matérias jornalísticas, que tiveram um rápido incremento no Rio de Janeiro, sobretudo em 1821. Na falta de tipografias particulares, a Impressão
Regia — também denominada Regia Oficina Tipográfica, Real Oficina Tipográfica, Regia Tipografia, Imprensa Regia, Imprensa Nacional, Tipografia Nacional — assoberbou-se com a composição de
jornais, em sua maioria de duração efêmera. Dentre os principais,
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citam-se o Jornal dos Anúncios (1821), o Amigo do Rei e da Nação; o Conciliador do Reino Unido, do Visconde de Cairu; o
Despertador Brasiliense; o Bem da Ordem, escrito também pelo
Visconde de Cairu; Diário do Rio de Janeiro, fundado e redigido
por Zeferino Vítor de Meireles; Sabatina Familiar dos Amigos do
Bem Comum. Acresce-se que não apenas no Rio de Janeiro
observava-se tamanha proliferação de folhas periódicas. Há jornais
espalhados por todo o território nacional, desde o Pará, Pernambuco, Bahia e'Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, todos impressos
em tipografias e empresas jornalísticas pertencentes à iniciativa privada.

DIRETORES
Ao final da gestão da Segunda Junta Diretoria, a organização
administrativa da Imprensa Nacional sofreu uma p r o f u n d a modificação. Ao invés de se constituir a cúpula dirigente por quatro membros, passou a sê-lo apenas por um Diretor, auxiliado por um administrador.
Diretores (1830-1834)
— Januário da Cunha Barbosa
— Francisco Crispiniano Valderato
Dois meses após ter sido nomeado membro da Segunda Junta
Diretoria, a 7 de dezembro de 1830, o cônego Januário da Cunha
Barbosa, com a extinção da mencionada Junta, assumiu as funções
de Diretor da Imprensa Nacional. Consta que suas atribuições continuaram sendo as mesmas que desempenhava anteriormente, e seu
ordenado foi orçado em 800$ anuais e mais a gratificação de 5°7o
sobre o rendimento líquido da oficina.
Destaca-se, nesse período, o surgimento do Correio Oficial, a
l? de j u l h o de 1833. Mais tarde, a l ? de setembro de 1846, passou
a chamar-se Gazeta Oficial do Império do Brasil, deixando de circular a 31 de julho de 1848. Assinala-se ainda, na gestão de Januário da Cunha Barbosa, a ocupação de algumas salas da Academia
de Belas Artes, embora já desde 1822, quando da Segunda J u n t a
Diretoria, fosse aspiração da Imprensa Nacional «ter casa feita de
propósito» como observou Oliveira Bello.
Não houve, no aspecto da produção, nenhuma publicação especial ou modificação que despertasse maiores interesses. A altera-
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cão de relevo ocorreu, no entanto, com relação às finanças, em que
o constante déficit verificado pelas Juntas Diretorias desapareceu
nos relatórios dessa gestão, em virtude da modificação radical imprimida ao «regime das consignações do Orçamento e do pagamento pelos Ministérios e repartições públicas dos serviços, que lhes
preste o estabelecimento». Assim, ao invés de déficit, já no
exercício de 1831-1832 apresentava um saldo positivo de 5:000$000,
e o exercício de 1833-1834, o saldo de 7:209$000. Ditas providências
redundaram em relativo sucesso, uma vez que os exercícios subseqüentes apresentaram saldos positivos.

ADMINISTRADORES
No período de 1834 a 1897, a Imprensa Nacional esteve a cargo de seis Administradores, sendo que Antônio Nunes Galvão
ocupou o cargo por duas vezes.
Administradores (l 834-1 897)
—
—
—
—
—
—
—

Braz Antônio Castrioto (1834-1857)
Manuel Antônio de Almeida (1857-1859)
João Paulo Ferreira Dias (1859-1878)
Antônio Nunes Galvão (l878-?)
José Marques Acauã Ribeiro
Veríssimo Júlio de Moraes
Antônio Nunes Galvão (reintegrado a 15 de outubro de
1897)
BRAZ A N T Ô N I O CASTRIOTO

Em decorrência da lei de 3 de outubro de 1834, ficou suprimido o cargo de Diretor da Imprensa Nacional, que passou a ser
acumulado pelo Administrador, que, agora, exercia efetivamente ambas as funções. Por isso, Braz Antônio Castrioto assume a administração por um período de 23 anos. Não obstante o extenso mandato, poucas são as informações a respeito de sua gestão. Sabe-se
que, em 1836, o administrador acumulava também os cargos de recebedor, pagador, revisor e encarregado da guarda do estabeleci-
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mento, e que em 1835 a Imprensa Nacional apresentava o número
significativo de 10 prelos.
De alguma importância é a mudança da Imprensa Nacional para o pavimento inferior da Câmara dos Deputados, situada à rua
da Misericórdia, sendo esta a segunda vez que suas máquinas eram
transferidas de prédio.
No aspecto administrativo, destaca-se a distribuição dos serviços em quatro seções, conforme designava o regulamento de 12 de
março de 1840, assim dispostas: Casa de Composição, Escola de
Composição, Casa de Impressão e Armazém de Impressos.
Também em sua administração criara-se a oficina de fundição
de tipos, o que resultou em acréscimo da receita.
M A N U E L ANTÔNIO DE ALMEIDA

No curto período administrativo do renomado escritor Manuel
Antônio de Almeida, poucos são os fatos dignos de nota, à exceção
de ter tido, como aprendiz de tipógrafo, entre 1857 e 1858, o jovem
romancista e poeta Machado de Assis.
Por iniciativa do Ministro da Fazenda, Torres Homem, em
1859 resolveu-se criar e, efetivamente, criou-se uma nova oficina de
fundição de tipos que, a partir dessa data, passou a funcionar regularmente.
JOÃO PAULO FERREIRA DIAS

Na gestão desse novo administrador, que vai de fins de 1859
até meados de 1878, promoveram-se algumas mudanças importantes
tanto do ponto de vista econômico e técnico quanto do patrimonial,
com a construção e transferência da Imprensa Nacional para sua
nova sede.
Já em 1859, promoveu-se uma reorganização das quatro seções
anteriores, passando a denominá-las de: Escrituração, Depósito de
Impressos, Oficina de Composição e, por último, Oficina de Impressão. Quanto à produção, entretanto, os documentos consultados são omissos na apresentação de dados. Até mesmo os excelentes Apontamentos Históricos, de Oliveira Bello, deixam de registrar
números comprobatórios desse período.
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Meritória, porém, è a publicação do primeiro número do
Diário Oficial. Publicado anteriormente com o nome de Correio
Oficial, e tido como órgão de divulgação dos atos oficiais, em 1846
passou a denominar-se Gazeta Oficial do Império do Brasil. Sua
publicação, entretanto, eneerrou-se no dia 31 de j u l h o de 1848.
Dessa parte até 1862, o Brasil não dispunha de nenhuma publicação
que suprisse essa lacuna. Os atos oficiais, na falta do veiculo competente, eram publicados dispersamente em jornais mantidos pela
iniciativa privada. O ressurgimento, pois, do Diário Oficial è um
marco do verdadeiro empenho e dedicação do novo dirigente da
Imprensa Nacional.
É interessante notar que o Diário Oficial, em seu primeiro número, traz uma nova distribuição da matéria, formato in-fólio
grande, com as armas imperiais impressas no frontispício. As matérias vinham dispostas em três partes, constituídas de Editorial, Parte Oficial e Parte Comercial, onde se publicavam os boletins da cotação da Junta de Corretores, movimento do porto, entradas e
saídas de vapores, quadros do movimento do café, do açúcar, do
fumo etc.
Entre a Parte Oficial e a Parte Comercial inseria-se uma Seção
destinada à transcrição de artigos dos melhores jornais e revistas da
Europa. No n? l aparece artigo sobre «A guerra do México e as
potências européias», seguido, nos números subseqüentes, de temas
de interesse cultural. Além de, a partir do n? 6, na coluna Variedades, trazer críticas teatrais e literárias.
Em 1873, em conformidade com o art. 7?, da Lei n? 2.348, de
25 de agosto, publicada no Diário Oficial de 29 do corrente mês,
fora autorizada a reforma do estabelecimento da Imprensa Nacional, no sentido de que suas instalações fossem melhoradas. Em
maio do ano seguinte, entretanto, o Ministro da Fazenda, Visconde
do Rio Branco, declarara ao Parlamento que ainda não tinha podido realizar as mencionadas reformas, e que não era possível
executá-las em se conservando as oficinas no acanhado e impróprio
edifício em que se achavam.
No relatório de 31 de janeiro de l 875, o Visconde do Rio Branco, contrariamente ao que dispunha a legislação, dá contas de que
enviara à Europa o próprio administrador da Imprensa Nacional,
João Paulo Ferreira Dias, para «estudar os estabelecimentos congê-
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neres, organização, métodos de ensino, materiais etc», com vistas
ao início das obras do edifício próprio. Assim, munidos das mais
recentes descobertas e avanços no setor, em 1877 iniciaram-se as
obras, que atendiam às mais rigorosas condições de higiene. Nesse
mesmo ano concluíram-se os trabalhos e, em 1878, a Tipografia
Nacional è instalada no edifício próprio, esperado e reclamado desde o período das Juntas Diretorias.
ANTÔNIO NUNES GALVÃO

Com as mudanças da gestão anterior, o novo Administrador
dispôs de elementos técnicos e das vastas áreas que lhe permitiram
emprestar todo empenho â remodelação da Tipografia.
Realizando, segundo informa Oliveira Bello, um desenvolvimento notável, tanto na produtividade como no aperfeiçoamento
das obras gráficas, Antônio Nunes Galvão conduziu a Imprensa
Nacional a um novo período de prosperidade. Para tanto, não lhe
faltaram as verbas necessárias à aquisição de máquinas modernas e
aperfeiçoadas, bem como para desenvolver os serviços acessórios.
Há notícias, por exemplo, de que em 1879 foi montada a Oficina
de Encadernação, e que, em 1881, a produção da Oficina de Composição atingiu um total de 9.313 quilos de tipos comuns, fantasia e
vinhetas, 397 de filetes, guarnições, entre outras. Ainda em 1881, a
Oficina de Encadernação e Brochura possuía uma máquina de dourar, uma de aparar brochura e uma de numerar, onde prestavam
serviços l mestre, l ajudante, 17 oficiais e 29 aprendizes. Sendo,
com iguais merecimentos, o introdutor da Estereotipia na Imprensa
Nacional.
Nos aspectos sociais, são dignos de nota a fundação da «Associação de Auxílios Mútuos dos Empregados da Imprensa Nacional», conforme Decreto n? 7.782, de 31 de j u l h o de 1879, que
aprovou-lhe os estatutos de 18 de novembro do mesmo ano. Essa
Associação, em 1889, ainda sob sua administração, foi substituída
pela «Caixa de Pensões dos Operários da Imprensa Nacional e do
Diário Oficial», instituída pelo Decreto nf 10.269, de 20 de j u l h o
de 1889, tendo começado a funcionar em agosto daquele ano, segundo instruções baixadas no dia 12 do corrente mês. O fundo dessa Caixa de Pensões constituía-se da «contribuição de um dia de
vencimentos de todos os operários e empregados, descontado das
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férias, excetuando os aprendizes»; do j u r o das quantias arrecadadas; e da importância resultante das multas impostas por infrações
do regimento interno e das ordens da administração.
A finalidade principal da Caixa de Pensões era conceder aos
operários uma pensão por invalidez no serviço, ou 2/3 da diária,
após um prazo de 30 anos, e/ou 1/3, após o mínimo de 20 anos de
serviços prestados, com uma carência mínima de 5 anos.
Não se pode esquecer, igualmente, que foi Antônio Nunes Galvão que introduziu o trabalho feminino na Imprensa Nacional, iniciativa que, na época, beneficiou viúvas e filhas de operários falecidos, proporcionando-lhes ganhos extras. Tendo sido, portanto, de
todos os administradores e dirigentes anteriores o que mais seriamente preocupou-se com o operário, com os fatores sociais e, também, com a qualificação profissional.
Em Decreto n? 9.381, de 21 de fevereiro de 1885, além da
aprovação do novo regulamento da Imprensa Nacional, deliberou
sobre diferentes aspectos administrativos. Entre estes, a redução das
quatro seções a duas: a Central e a de Artes, composta pelo Escritório e o Almoxarifado, compreendendo esta a tipografia, impressão, serviços acessórios, fundição de tipos, estereotipia e Diário
Oficial, que fora incorporado à Imprensa Nacional, uma vez que
ambos eram custeados pela mesma verba. Reorganizou as oficinas,
de maneira a poderem corresponder às exigências crescentes da produção. Deu ao ajudante do administrador a atribuição de dirigir e
fiscalizar as oficinas, liberando-o para assuntos de outra monta.
Equiparou os vencimentos do pessoal da Seção Central aos dos empregados de igual categoria do Tesouro Nacional. Organizou o corpo de redação do Diário Oficial.
Em 1887, a Imprensa Nacional preparara, na Oficina, 39.762
livros e folhetos cartonados e 307.919 brochados.
No ano seguinte, promoveu-se o melhoramento do serviço de
fundição de tipos com a montagem de duas máquinas de modelo
recentemente inventado. E, em seguida, reinstalou-se a oficina de litografia, eliminada 11 anos antes, pela transferência à Imprensa
Nacional do maquinismo de uma litografia usado existente no Arquivo Militar.
Não obstante todas essas benfeitorias e aperfeiçoamentos, no
relatório de 1888 alega que, com referência às repartições dos Cor-
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reios, Telégrafos, Caixa de Amortização e Alfândega do Rio de Janeiro entregavam seus trabalhos a oficinas particulares, sem a realização da devida concorrência, o que imputava à Imprensa Nacional
uma situação delicada. Seu esforço na tentativa de recuperar a
clientela, ao lado do constante desvelo com as condições técnicas,
deram a Antônio N u n e s Galvão, nas palavras de Oliveira Bello, o
título de Reorganizador da Imprensa Nacional.

DIRETORES-GERAIS
A partir de 1898, a Imprensa Nacional passou a ser administrada por Diretores-Gerais, subordinados, inicialmente, ao Ministério
da Fazenda, e, após 1930, ao Ministério da Justiça. Dentre os muitos nomes pesquisados nos Relatórios Anuais e outras fontes bibliográficas, constatou-se, lamentavelmente, que alguns deles não constam daqueles documentos. Desta forma, a seguir, apresenta-se uma
relação completa de nomes, sem que, posteriormente, venha a tecerse comentários sobre suas administrações, mesmo porque alguns,
no desempenho interino do cargo, é possível que não tenham realizado trabalhos notáveis.
Diretores-Gerais (1898-1980)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mário Nunes Galvão (interino)
Manuel Alves da Silva (interino)
Antônio Bernardino Lopes Ribeiro Júnior
Raimundo Floresta de Miranda
Alfredo Augusto da Rocha
Manuel Temístocles de Almeida
Armênio Jouvin
Luís Alves Leite de Oliveira Bello (interino)
Manuel Elói de Andrade
Leôncio Corrêa
José Silveira do Pilar Filho (interino)
Antônio Borges Leal Castelo Branco
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Eugênio Gracie Cata-Preta
Severiano A. Cavalcante (interino)
Antônio Jaime de Alencar Araripe Filho (interino)
Aníbal Falcão de Barros Cassai
Heitor Bracet (interino)
Francisco Antônio Rodrigues de Sales Filho
Manuel Viterbo de Carvalho e Silva
Rubens D'Almada Horta Porto
Francisco de Paula Achilles
Alberto Sá Sousa de Britto Pereira
Octaciano da Costa Nogueira Filho
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É curioso observar que, em relatório ao Ministro da Fazenda,
informa-se que o Diretor-Geral reside no mesmo edifício, nas dependências situadas acima das Oficinas de Composição e Impressão
do Diário Oficial, onde, à noite, se acendiam cerca de 200 bicos de
gás. Alertava-se não apenas para o incômodo provocado pelo odor
desagradável de tintas e outros compostos químicos, como, principalmente, para o perigo decorrente do gás.
Em 1907 trabalhou-se nas coleções das leis e decisões do ano
de 1833, que estavam esgotadas há muitos anos, adiantando-se
igualmente a publicação das decisões de 1903 e as coleções das leis
de 1903 e 1904. As decisões do Governo referentes ao ano de 1902
foram distribuídas, em virtude da falta de tempo para ser feita no
ano anterior.
Por seu reconhecido esforço e dedicação, Oliveira Bello deu-lhe
o título de Renovador da Imprensa Nacional.

ALFREDO AUGUSTO DA ROCHA

Bastante elogiado pelo autor de Apontamentos Históricos, Alfredo Augusto da Rocha, Diretor-Geral da Imprensa Nacional durante o centenário de sua fundação, destacou-se na organização e
regularização dada à publicação, sobretudo, da Coleção das Leis.
Em 1906, às voltas com a receita, começa por denunciar o f u n cionamento ilegal de tipografias na Estrada de Ferro Central do
Brasil, Biblioteca Nacional, Corpo de Bombeiros, Brigada Policial,
entre outras instituições oficiais, obrigadas pela Lei n? 834, de 30
de dezembro de 1901, a entregarem seus serviços gráficos à Imprensa Nacional. A par desse esforço, o exercício de 1906 apresenta um
saldo de 244:6701847, quase cinco vezes maior que o do. exercício
de 1904.'
Também com relação à Caixa de Pensões, em 1906, o movimento atingiu a importância de 633:4431607, ficando aumentado,
pois, de 72:425$062, a mais, em relação ao ano anterior.
Com respeito à manutenção do estabelecimento, solicitou ao
Ministro da Fazenda providências no sentido de que se fizessem melhorias no prédio, inclusive das «latrinas e mictórios». E mais, reparação da tubulação de gás da Imprensa Nacional e do Diário
Oficial, bem como a construção de duas clarabóias a fim de sanar
as dificuldades de iluminação na Oficina de Composição Tipográfica.

M A N U E L TEMÍSTOCLES DE A L M E I D A

Em seu relatório de 3 de abril de 1910, ao Ministro da Fazenda, correspondente ao exercício de 1909, aponta como destaque de
sua gestão a designação de Comissão de Inspeção que, juntamente
com uma outra Comissão nomeada pelo Ministro da Fazenda, fossem encarregadas de mudar o sistema de escrituração da Caixa de
Pensões para o sistema de «partidas dobradas». Verificou-se que a
Caixa sofrerá um desfalque da ordem de 35:4155464.
Destaca, ainda, a contratação de 23 funcionários para a seção
do Diário Oficial, lembrando que os candidatos foram selecionados
através de concurso público.
Ao final, sugere que se proceda a uma reorganização da Imprensa Nacional, estabelecendo o quadro das diversas seções, notadamente a de contabilidade.
ARMÊNIO JOUVIN

De sua administração sabe-se apenas, através de relatórios posteriores, que em 1911 a Imprensa Nacional sofrerá pavoroso incêndio que destruiu completamente suas instalações e todo o seu arquivo. Essa tragédia que, evidentemente, enlutou todos quantos se interessam pela memória nacional e quantos ali gastaram longos anos
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de suas vidas, levou a instituição à mais séria crise desde o decreto
do Príncipe Regente.
Ainda na gestão de Armênio Jouvin, segundo se informa, após
o incêndio, nove máquinas e aparelhos foram adquiridos pela seção
de estereotipia.
A N T Ô N I O BORGES LEAL CASTELO B R A N C O

Tendo encontrado a Imprensa Nacional em sérias dificuldades
financeiras, Castelo Branco, já no relatório referente ao exercício
de 1914, nos cinco primeiros meses de sua administração, reduziu à
proporção mínima o déficit orçamentário, pagando os atrasados
dos funcionários e regularizando a situação da Caixa de Pensões
que, ao fim do exercício de 1914, estava em condições de saldar
suas obrigações.
No exercício seguinte, mercê do controle técnico e do quadro
de pessoal, dispensando os operários que revelassem pouca aptidão
para o trabalho, pouca assiduidade e irregularidade de conduta, exibia em seu relatório um saldo de 35:191$331.
A fim de contornar de forma definitiva o déficit, ao lado da
dispensa de pessoal, conforme dito anteriormente, reduziu, também, o salário dos funcionários conservados na instituição.
Em 1916, a Caixa de Pensões — anuncia o Diretor — «acha-se
atualmente em prósperas condições», com «saldos importantes» no
Banco do Brasil e «em condições de auxiliar e beneficiar seus contribuintes».
Inobstante todos os percalços enfrentados com relação aos aspectos -administrativo-financeiros, no exercício de 1917 atualiza a
publicação da Coleção das Leis (1915, 1916 e 1917); o Diário
Oficial passa de 6.300 para 7.500 exemplares, nesse ano, e no ano
seguinte, 8.000 exemplares.
Em cumprimento ao art. 94, da Lei n? 2.544, de 3 de janeiro
de 1912, concede gratificação de 30% aos contínuos, correios, auxiliares e serventes, que não haviam sido pagos nas gestões anteriores.
Também em 1918, é autorizada a p i n t u r a externa do edifício, que
ainda apresentava as marcas negras deixadas pelo incêndio de 1910.
Ao lado dessa benfeitoria, juntam-se outras menores, realizadas em
portas e janelas destruídas pelo fogo.
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No exercício de 1920, com a escrituração por partidas dobradas, conforme instruções do Decreto n? 13.746, de 3 de setembro
de 1919, e por falta de pessoal capacitado neste assunto, deixa-se de
apresentar o Balanço da Receita e Despesa. A produção da Oficina
diminui sensivelmente e grande parte dos trabalhos é entregue a oficinas particulares, restando à Imprensa Nacional somente aqueles
com diminutas margens de lucro. Justifica-se o declínio da receita
como conseqüência da criação de oficinas tipográficas nas repartições públicas.
Antes de ser dispensado do cargo, por ter sido nomeado Juiz
Federal da Seção do Estado do Maranhão, inaugura a nova Oficina
de Monotipos, agora dispondo de cinco máquinas, que contou com
a presença do Presidente da República, Epitácio Pessoa, e do Ministro da Fazenda, Homero Baptista.
No ano de 1921, inicia-se o preparo, na Oficina de Monotipos, do alentado Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico
do Brasil, com que o Instituto Histórico comemoraria o Centenário
da Independência.
EUGÊNIO GRACIE CATA-PRETA

Sabe-se apenas que em sua gestão foi fundado o Diário da
Justiça, com a finalidade de divulgar os atos do Poder Judiciário.
Seu primeiro número foi publicado em 2 de abril de 1925.
ANTÔNIO J A I M E DE A L E N C A R A R A R 1 P E FILHO
(interino)

Em 1930, a Imprensa Nacional, ora vinculada ao Ministério
dos Negócios da Fazenda, é transferida, pelo Presidente Getúlio
Vargas, para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
A N Í B A L FALCÃO DE BARROS CASSAL e
HEITOR BRACET (interino)

O Decreto n? 20.206, de 13 de j u l h o de 1931, altera a hora de
publicação do Diário Oficial e do Diário da Justiça. Não foi
possível apurar se essa alteração se deu na gestão de Aníbal Falcão
de Barros Cassai ou no período interino de Heitor Bracet, uma vez
que ambos assumiram o cargo em 1931.
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FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES DE SALES FILHO
1

Através do Decreto nP 20.465, de l .' de outubro de 1931,
reforma-se a legislação das Caixas de Pensões. O recolhimento da
contribuição a que se refere o art. 8.°, letra e, passa a ser da ordem
de 3% sobre a soma dos vencimentos pagos mensalmente.
M A N U E L VITERBO DE C A R V A L H O E S I L V A

Nessa administração são iniciadas as obras de construção do
novo edifício da Imprensa Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, a
23 de setembro de 1938.
Quanto às publicações, è autorizada a promover a distribuição
de suas coleções por meio de revendedores, de acordo com as deliberações do Decreto-lei n? 641, de 22 de agosto de 1938.
Em 1939, com o Decreto n? 1.705, de 27 de outubro, foram
criadas normas dispondo sobre as publicações nos órgãos oficiais,
determinando que os decretos-leis e decretos numerados, as ordens,
decisões, avisos e ofícios, os editais, atas e demais documentos fossem publicados na íntegra.
R U B E N S D ' A L M A D A HORTA PORTO

A administração de .Rubens Porto, no período de 1940 a 1944,
foi rica em benefícios para a Imprensa Nacional. Inicia com a mudança da repartição para o edifício novo. A seguir, incorpora à Imprensa Nacional várias organizações gráficas federais, em decorrência do Decreto-lei n? 2.130, de 12 de abril de 1940. Realiza viagens
de pesquisa aos Estados Unidos da América. Cria a Seção III do
Diário Oficial, conforme Decreto-lei n? 4.560, de 10 de agosto de
1942.
Em 1941, a Imprensa Nacional è instituída como personalidade
jurídica própria, de natureza paraestatal, através de decreto-lei de
julho de 1941. Também, em 1940, com o Decreto n? 5.963, de 16
de julho, è aprovado o novo Regimento Interno da Imprensa Nacional.
Atendendo a uma aspiração alimentada de longa data, cria, em
1942, a Escola de Aprendizagem de Artes Gráficas, conforme
Decreto-lei n? 4.804, de 6 de outubro daquele ano, ficando o Curso
de Formação e Aperfeiçoamento, antes existente, incorporado à
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mesma. Inicia estudos para reorganização e indispensável catalogação da biblioteca.
FRANCISCO DE P A U L A A C H I L L E S

Entre outras providências, regularizou os serviços da Divisão
de Produção, pondo em dia as publicações oficiais e executando encomendas acumuladas por anos sucessivos; estabeleceu o horário de
seis horas diárias, exceto aos sábados, antes de 3 horas, para as Seções de Orçamento, Padronização e Expedição, Turmas de Contagens de Linhas e de Controle de Arquivos de Originais.
Durante sua gestão, a Imprensa Nacional è transformada em
Departamento de Imprensa Nacional, diretamente subordinado ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
A L B E R T O SÁ SOUSA DE BRITTO P E R E I R A

Tendo ocupado a Direção-Geral da Imprensa em duas ocasiões
diferentes, em 1944 e, depois, em 1951, promove, entre outras, a
criação da Turma de Locação e Admissão com a finalidade de prestar informações relativas a vagas disponíveis de extranumerários
diaristas e tarefeiros e controlar serviços pendentes a pessoal. Determinou, ainda, que a partir de 1946, não se recebesse originais, parceladamente ou que apresentassem ilegibilidades para a execução de
livros, revistas, folhetos etc.
Na segunda gestão, promove a passagem da impressão de jornais oficiais do sistema tipográfico para o sistema offset; compra
equipamento e instala a Seção de Fotocomposição; põe em funcionamento a oficina de Fotomecânica; inicia a construção da segunda
etapa do edifício-sede do D1N, em Brasília (DF), efetivamente, em
8 de setembro de 1975, quinze anos após a entrega de sua primeira
etapa, em 1960.
Nesta administração, o DIN atinge um percentual de serviços
da ordem de 80%, graças à transferência para Brasília, de modernas máquinas que vinham trabalhando no Rio de Janeiro.
OCTAC1ANO DA COSTA N O G U E I R A FILHO

Fecunda administração no ponto de vista da modernização e
apresentação gráfica dos documentos oficiais. Pode-se enumerar as
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seguintes: nova apresentação gráfica aos jornais oficiais; alteração
da lei de produtividade; criação dos índices Alfabético Remissivo e
de Normas, da Seção I, do Diário Oficial, instalando, no Departamento de Imprensa Nacional, através de convênio, três terminais do
Prodasen (Processamento de Dados do Senado Federal); criação do
Setor de Faturamento; mudança da técnica de paginar e fotografar
o Diário Oficial, Seção I e II; convênio para publicação de obras
corn a Fundação Universidade de Brasília e Fundação Petrônio Portella; transferência das atividades administrativas do prédio da Divisão de Produção para o novo prédio da Divisão de Administração;
criação e instalação da Creche Leôncio Corrêa.

DIRIGENTE ATUAL

DIRETORA-GERAL
DINORÁ MORAES F E R R E I R A

Em 1980, fato inédito ocorreu no Departamento de Imprensa
Nacional: assume a Direcão-Geral Dinorá Moraes Ferreira, a primeira mulher a ocupar tal cargo.
Desde 1980 até a presente data tem sido a sua administração
coberta de êxitos. Sempre preocupada com a produtividade, tem
conseguido manter em dia a divulgação dos atos oficiais dos Poderes da União e demais trabalhos.
Restabeleceu a autonomia administrativa do DIN; criou a Seção de Controle de Assinaturas de Jornais e Obras; adotou medidas
de segurança no Serviço Comercial; reorganizou o Almoxarifado;
reformou o prédio da Divisão de Produção, bem como as correções
dos problemas de construção apresentados no prédio novo da Administração, e sob a responsabilidade da firma construtora; reformou a Creche; inaugurou o Centro de Lazer (CELEDIN); foram
recuperadas 4 máquinas e adquiridas 7, além de l laboratório a cores completo, para o Setor de Fotomecânica; recuperação de todo o
laboratório oftalmológico, transferido do Rio de Janeiro para
Brasília; aquisição de diversos materiais permanentes para uso em
laboratório, além da aquisição de diversos móveis para o Prédio da
Administração; dinamização do Sistema de Custos; criação do posto de Serviço do Banco do Brasil; desenvolvimento de atividades
culturais com a criação do Museu da Imprensa, realização da primeira exposição de Artes Plásticas, criação do coral, promoção da

36

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Semana Brasil-Portugal, e recentemente, a criação do órgão de circulação interna, Entrelinhas, a realização de Olimpíadas e Campeonatos, a projeção de filmes e lançamentos de Concursos como este
de que ora participo; aquisição de materiais diversos para a divisão de
Administração, além da aquisição de quatro veículos FIAT 147C, a
álcool, num valor de Cr$ 13.506.400,00; aquisição de um microcomputador para a Tesouraria; oferecimento a um grupo de servidores de um curso intensivo de programação; desativação da Representação do DIN no Rio de Janeiro.
De seus inúmeros feitos, que não estão todos citados aqui, merece menção especial os estudos que estão sendo feitos para a implantação de uma nova Reforma Administrativa.
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INTRODUÇÃO
Pesquisa, dedicação e trabalho: palavras que definem o que foi
realizar «Dirigentes da Imprensa Nacional em seus l 76 anos».
Ficamos motivados e entusiasmados com a possibilidade de conhecer mais profundamente a Casa onde trabalhamos e de nos apoderar dessa herança cultural, desenvolvida através de várias gerações.
À medida que o trabalho crescia, que novos dados eram levantados, crescia em nós, também, o desejo de conhecer a história da
Imprensa Nacional.
A parte de pesquisa foi prejudicada pela insuficiência de dados
e até pela inexistência' dos mesmos. Acreditamos que o incêndio
ocorrido nas dependências do Departamento de Imprensa Nacional,
em 1911, seja o responsável pela destruição de boa parte de seu
acervo.
Gostaríamos de acrescentar, também, que muitos diretores não
se preocuparam com o relato histórico de sua administração, o que
nos causou um certo constrangimento ao realizar o trabalho.
Finalmente, queremos exaltar nossa experiência como participantes ativos desta comemoração e dizer da nossa satisfação em vivenciar a meta mais importante da direção geral desta Casa: a Valorização do Servidor Público.
Equipe da Redação

I — SÍNTESE HISTÓRICA
Muito mais que a mera descrição histórica dos fatos, pessoas,
instalações físicas que compõem a peculiar trajetória da Imprensa
Nacional, é válida a tentativa de captarmos o sopro de vida, as filosofias norteadoras da condução dos trabalhos da Magna Imprensa,
desde sua criação em 1808 até os dias atuais.
Assim fazendo, cremos inserir uma dose de humanismo em
nossa análise, na tentativa de abalar a insensibilidade que perpassa
toda obra formalmente descritiva, louvável para atender aos rigores
científicos, porém insuficientes para conferir a percepção necessária
ao leitor que se debruça em captar-lhe a essência, subjacente â frieza dos números e à crueza dos feitos que se esvaem no tempo.
Com a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, viu-se
D. João VI, a par de inúmeras outras iniciativas pioneiras, como o
verdadeiro artífice da introdução da imprensa em nossa terra. É
bem verdade que, com relação ao mundo civilizado, estávamos há
três longos séculos de atraso, compreensível, no entanto, se considerarmos a nossa condição de colônia. Ontem, como hoje, os poderosos do dia e ditadores do comportamento humano sabem que a veiculação do pensamento, por intermédio da imprensa, centuplica a
força de sua mensagem e impacto. É natural, pois, que nos prelos
da Impressão Regia fossem imprimidos tão-somente o que convinha
à Coroa.
A censura arbitrária perdura até o início do I Reinado, quando
D. Pedro a extinguiu para, em seguida, retomá-la com maior furor,
no período conturbado que lhe acompanha a administração dos negócios do novel Estado. Cria o monarca que os tipos da Real Imprensa deveriam servir apenas aos seus ideais absolutistas.
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Os ventos libertários sopraram somente com a ascensão ao trono do h u m a n i s m o e da sabedoria de D. Pedro II, que entendia ser
outro, também, o papel de uma gráfica estatal, além de mero impressor de leis e decretos exarados pelo Poder Público para o conhecimento de seus súditos. O sábio monarca utilizou-se da Imprensa Nacional para expandir o conhecimento a toda a gente e em linguagem que fosse compreendida pelo vulgo. Não mais o francês
dos bafejados pela sorte, o hermetismo que só obscurecia as lições
ministradas e favorecia a manutenção do stato quo. O imperador
via na instrução livre a mais alta forma de promover o crescimento
espiritual e material da Nação. Era tamanho o fervor dessa idéia
que na augusta gráfica nacional era impresso o jornal com que Rui
Barbosa verberava regime monárquico e pedia, em sua língua eloqüente, a experiência republicana. D. Pedro II não fazia vista grossa ao que sucedia debaixo do seu manto. Compreendia e estimulava
a quem quisesse o melhor para o Brasil. Poderíamos dizer que o
imperador fomentou a sua própria queda, o que t r a i o espírito democrático que movia seus atos. Era a personificação do que Voltaire afirmara sobre a liberdade de pensamento: «Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei com minha própria vida o direito que tens de proferir a tua verdade».
Desde o advento da República até os tempos atuais a Imprensa
Nacional tem mantido as, mesmas linhas mestras, quais sejam as de
fazer frente ao impressionante volume de serviços que lhe afetam.
Tem sido a fiel executora do Estado, qualquer que seja a tonalidade
que este adquira, na divulgação dos atos que emanam dos Poderes
constituídos, cumprindo preceito constitucional que lega ao cidadão
o direito de ser informado sobre o que lhe rege a conduta, enquanto homo publicus.
Nem tanto ao mar, nem tanto á terra. A Imprensa atual è o
justo equilíbrio entre o absolutismo de seu início e a liberdade quase total do nosso II Reinado. O primeiro gerava o descrédito e a revolta. O segundo fazia campear a imoralidade e a adoção de práticas demagógicas.
Nossa Imprensa, hoje, è o retrato de uma instituição respeitável, que soube vencer os obstáculos que sempre quiseram lhe tolher
os movimentos. Com o destemor de seus administradores e a força
do trabalho de seu quadro de pessoal soube imprimir não só os papéis legais que lhe foram solicitados, mas a marca de uma casa que

D I R I G E N T E S - 1808-1984

47

se solidificou pelo trabalho sério, austero e dinâmico. Se assim não
fosse, não estaria completando rnais de cento e setenta anos de
profícua existência.
À Imprensa Nacional cumpre o sagrado ofício de i n f o r m a r e
de legalizar os atos públicos e particulares. O valor social de nossa
Instituição seria melhor avaliado se fosse extinto; a ordem seria perturbada, os conflitos cresceriam e o andamento normal das funções
públicas e privadas sofreriam um inevitável colapso.

II — ADMINISTRAÇÕES
1808-1984

A Impressão Regia foi instituída, oficialmente, por Decreto de
13 de maio de 1808, por D. João VI, subordinada à Secretaria de
Estado e Negócios Estrangeiros e da Guerra, para permitir a publicação dos atos e despachos oficiais.
Posteriormente, a 24 do mesmo mês e ano, estabeleceu-se instruções provisórias para o regime desta Impressão. Tais instruções
criaram uma censura prévia denominada JUNTA DIRETORIA DE
IMPRESSÃO, formada por Frei Antônio de Arrebidas, Padre João
Mansoni, Luiz J. de Carvalho e Mello e José da Silva Lisboa,
atuando como censores. Tinha por objetivo «examinar papéis e livros que se mandasse publicar e fiscalizar que nada se imprimisse
contra a religião, o governo e os bons costumes».
Com o passar dos tempos foi-se notando que era grande a incompatibilidade havida entre esta censura prévia e a liberdade expressa no Decreto de D. João VI, o que o levou a transigir tal censura a 2 de março de 1821, reafirmando isso por Aviso de 28 de
agosto do mesmo ano.
Extinta essa censura e proclamada a liberdade de imprensa o
jornalismo desabrochou exuberante, haja vista que só no Rio de Janeiro mais de vinte jornais eram editados.
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P R I M E I R A JUNTA DIRETORIA
(1808-1815)
Por Aviso de 24 de junho de 1808, de autoria do Ministro D.
Rodrigo de Souza Coutinho, dirigido a José Bernardes de Castro,
organizou-se interinamente a Impressão Regia, tanto no que tocava
ao econômico deste estabelecimento, como â ordem que se deveria
seguir na publicação das obras saídas dos prelos.
Em conseqüência, foram nomeados José Bernardes de Castro
(Presidente), Mar/ano José Pereira da Fonseca, depois Marquês de
Maricá, e José da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de Cayru,
formando-se, assim, a P R I M E I R A ADMINISTRAÇÃO DA
IMPRESSÃO REGIA.
Na mesma data foram também expedidas as instruções provisórias para o regimento deste estabelecimento, Decisão n? 17, de
25-6-1808, aditadas, posteriormente, em 26 de j u n h o do mesmo
ano, pelo Príncipe Regente, que mandava declarar ser um dos seus
principais intentos, fundando a Impressão Regia, criar facilidade à
difusão da instrução pública, publicando-se nesse mesmo dia, em
homenagem ao aniversário de S.A. o Príncipe Regente, a primeira
obra; de 27 páginas, de 13-5-1808, cujo título foi assim posto:
«Relação dos despachos publicados na corte | pelo expediente da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e
da Guerra no faustosissimo dia dos annos de S. A. R. o
príncipe regente N. S. E de todos os mais que se tem expedido pela mesma Secretaria desde a feliz chegada de S.
A. R. nos Estados do Brasil até o dito dia | Rio de Janeiro,
em 13 de maio de 1808. Na Impressão Regia. | Vende-se
na Loja de Manoel Jorge da Silva Livreiro na Rua do Rosario in-fol. de 27 pp. n u m . »
Este opúsculo, aparentemente, nenhum valor intrínseco parecia
merecer, mas com o tempo foi ele ganhando um curioso mérito histórico, por ter sido o primeiro trabalho impresso pela nossa oficina
tipográfica.
Com o nome de Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro
de 1808, foi editada a primeira folha oficial no Brasil de propriedade dos oficiais da Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra,
dirigida por Frei Tiburcio José da Rocha, custeada pelo governo^
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que além de noticioso e de caráter oficial divulgava também os atos
e diplomas legais.
Além dos atos oficiais a Impressão Regia publicou nos primeiros anos pequenas obras e do meio delas algumas de merecimento
real como «Observações sobre o Comércio Franco no Brasil», por
José da Silva Lisboa, «Ensaios Morais», de Alexandre Pope, a
«Marília de Dirceu», de Thomaz Antônio Gonzaga, e o poema «Uraguay», de José Basílio da Gama. Era uma Tipografia bastante
modesta, adquirida na Inglaterra pela Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra para seu uso exclusivo. Logo se viu que esse
material era insuficiente e já em 1809 foi construído no Rio de Janeiro um prelo de madeira para oficina, acontecimento considerado
de arte nacional.
À Impressão Regia foi anexada a Fábrica de Cartas de Jogar
por Decreto de 31 de outubro de 1 8 1 1 .

SEGUNDA JUNTA DIRETORIA
(1815-1818)
Já em 1815, em caráter provisório, deu-se ao estabelecimento
uma nova organização. Por Decreto de 17 de fevereiro do mesmo
ano passou a administração da Real Oficina e da Fábrica de Cartas
de Jogar ao Presidente do Real Erário, incorporando-a ao seu patrimônio, e, também, subordinando a Impressão Regia à Secretaria
de Estado de Negócios da Fazenda. Criou-se aí a SEGUNDA J U N TA DIRETORIA, da qual fizeram parte os três Deputados que já
serviam na Junta anterior e mais Sylvestre Pinheiro Ferreira, sendo
que em 11 de abril de 1815 o Dr. Marianno da Fonseca, tendo pedido demissão do cargo de Diretor de Impressão, foi substituído pelo
Tenente Coronel José Saturnino da Costa Pereira, acumulando este
a função de Revisor e Tesoureiro.
Fizeram ainda parte desta Junta Francisco Vieira Goulart, Manoel Ferreira de Araújo Guimarães e Januário da Cunha Barbosa,
atuando como substituto nas vagas ou impedimentos dos titulares.
Paralelamente, por Decreto de 12 de abril de 1815, criou-se o
cargo de Administrador e para ele foi nomeado Antônio Pedro
Henrique de Mello.
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Alguns livros citam o nome de Braz Antônio Castrioto como
Administrador, em 1816, da Impressão Regia, tendo começado, em
1811, como aprendiz de composição de suas oficinas.
Em meados de 1816 foi proposto ao Governo, por Jayme Mendes de Vasconcellos e Thomas Soares, o arrendamento da Fábrica
de Cartas por nove anos, o que foi negado. Não nos resta dúvida
que a Impressão Regia se mantinha dos lucros das cartas de jogar,
durante um apreciável"período.
Entretanto, em 21 de abril de 1818 o arrendamento proposto
foi concedido a Jayme M. Vasconcellos & Comp. já como empresa.
A Junta solicitou ao governo uma indenização que cobrisse o
desfalque causado pelo arrendamento, para o que S. M. ordenou
aos contratantes entregassem à mesma Junta, no princípio de outubro de cada ano, 2:OOOS, e, no princípio de cada um dos trimestres
que se fossem vencendo, 1:30S para suprir despesas da Oficina Regia.
Em 1823 foi rescindido esse arrendamento, dada a má administração dos arrendatários, e a 2 de setembro do mesmo ano a Junta
recebia todos os utensílios da Fábrica e as cartas confeccionadas
existentes; mas logo, a 9 de dezembro subseqüente, o Governo extinguiu o monopólio dessa indústria oficial.
Vale-se ressaltar que, apesar das dificuldades enfrentadas no
período 1815-1823, a Impressão Regia socorreu várias empresas jornalísticas que, a despeito de seu rápido desenvolvimento, não contavam com tipografias próprias.
Devido a essa expansão com considerável aumento dos trabalhos do serviço público, com os impressos necessários para a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, os sete prelos então existentes não comportaram a afluência de seus trabalhos, sendo necessário que a Junta Diretora encomendasse na Europa mais três. Nessa época a folha passou-se a chamar Gazeta do Rio. Depois Diário
do Governo (1823-1824).
EXTINÇÃO DA JUNTA DIRETORIA
(1830-1894)
Por Lei de 7 de dezembro de 1830, foi extinta a Junta Diretoria; por Lei de 7 de dezembro de 1830, passou a administração a
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cargo de um só diretor — o cônego Januário da Cunha Barbosa,
poucos meses antes nomeado deputado para referida Junta, tendo
sido provido no cargo com as mesmas atribuições inerentes àquela.
Deduz-se dos relatos encontrados que em suas faltas e impedimento
respondia pela direção o Dr. Francisco Chrispiniano Valderato.
Curioso ressaltar que um dos artigos da citada lei dizia «que as
pessoas que ocuparam no trabalho da Tipografia Nacional ou no
das particulares ficam isentas de todo o serviço militar», numa inequívoca demonstração do papel relevante que a Imprensa Nacional
vem prestando em diversos estágios da história do País.
Quatro anos depois o lugar de diretor foi extinto, ficando o administrador com as funções antes exercidas pelo diretor.
De dezembro de 1830 a meados de 1834 a então Tipografia
Nacional e Imperial caminhou a passos lentos pois as dificuldades
financeiras não permitiam um maior desenvolvimento. Prova disso
è a lei que extinguiu a Junta Diretoria e preconizou: «os impressos
da Tipografia Nacional não se darão gratuitamente a pessoa alguma...». Constata-se isso, ainda, ao se comparar que em 1822 existiam na Imprensa 11 prelos, sendo dois estragados. Já em 1834
existiam somente dez. Mesmo porque as diminutas rendas oriundas
das obras particulares que imprimia não lhe davam meios suficientes face às suas despesas, conseqüentemente proliferavam as gráficas particulares, havendo assim evasão nos trabalhos antes executados pela gráfica oficial.
A partir de maio de 1824 até 1846 o periódico passou por sucessivas denominações: Diário Fluminense, novamente Diário do
Governo e finalmente Correio Oficial. Por Portaria de 23 de junho
de 1834 foi encarregado interinamente da Direção da Tipografia
Nacional seu Administrador Braz Antônio Castrioto. Dois anos depois o mesmo administrador acumulava também os cargos de recebedor, pagador, revisor e encarregado da guarda do estabelecimento.
Seguiram-nó Manoel Antônio de Almeida e João Paulo Ferreira Dias.
Outra finalidade da Imprensa Nacional tão mais relevante e
importante quanto à divulgação dos atos Oficiais foi a publicação
dos atos legais que se constituiu na Coleção das Leis — Regulamento n? l, de l? de janeiro de 1838, que «estabelece a maneira pela
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qual os atos tanto do Poder Legislativo Geral, como do Poder Executivo, devem ser numerados, impressos e distribuídos». Logo depois adveio o Regulamento n? 11, de 24 de fevereiro do mesmo ano
«mandando formar uma Coleção das Decisões do Governo do Império». Mais tarde, já na República, foi promulgado o Decreto n? 11,
de 23-11-1889, «regulando a classificação e numeração dos decretos». Esse encargo, ainda hoje, constitui uma das mais importantes
modalidades da Imprensa Nacional, editando desde 1808 todas as
normas jurídicas do País.
Por Regulamento de 12-3-1840 ficou distribuído o serviço da
Imprensa Nacional em quatro seções: casa de composição, escola de
composição, casa de impressão e armazém de impressos.
Os funcionários de maior graduação, na época, eram: o administrador, o guarda-livros e o amanuense, cabendo ao primeiro a
revisão das provas e a responsabilidade pelos erros da impressão.
Durante um razoável período — agosto de 1841 a agosto de
1846 — passaram os atos oficiais a serem publicados como matéria
paga no Jornal do Comércio igualmente, no período de agosto de
1848 a setembro de 1862 novamente foram os atos oficiais divulgados como matéria paga no Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro e Jornal do Comércio.
Finalmente a l? de outubro de 1862, o governo resolveu^editar
o Diário Oficial, para divulgação dos atos legais, que com esse nome vem sendo veiculado, sem interrupção, até os dias atuais.
Neste período — 1859 —, pelo Decreto n? 2.491, de 30 de setembro, estabeleceram-se medidas «para fazer efetivo o privilégio
da Impressão e Publicação das Leis, Decretos e Atos dos Governos
que competiam à Tipografia Nacional».
Por um longo período, ao que tudo indica, nenhum melhoramento se efetuou. Motivaram este estacionamento, talvez, a concorrência de outras oficinas particulares, ao lado de uma menor atenção do Governo das Câmaras para com a Tipografia Nacional e a
insuficiência das casas ocupadas, que não permitiam a montagem
de outros maquinismos mais eficazes e aperfeiçoados, que teriam de
ser adquiridos. Válido dizer-se que desde saa fundação em 1808 até
1878, a Tipografia Oficial esteve instalada em nada menos do que
sete locais — daJRu^d£_Passe[o_,_ 44, para a Rua_dos Barbonos, esquina da Rua dos Marrecos, voltando para ã~Rüã do Passeio". De-
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pois ocupou algumas salas da Academia de Belas Artes, posteriormente, na antiga Cadeia.Velha, onde se instalaTílTT^arnara dos Deputados, a seguir ocupou o LÍ£eu__de_ Artes^e Ofícios, aí permanecendo por 17 anos até que concluída, em 1877, a construção do
edifício próprio, aspiração manifestada desde a Junta Diretoria, a
instalação da Tipografia Nacional nele se concretizou em 1878, na
Rua 13 de Maio.
O Visconde do Rio Branco, antes de iniciar as obras do
edifício, mandou o Administrador João Paulo Ferreira Dias ao exterior estudar os estabelecimentos parecidos, organização, métodos
de ensino materiais, etc. Do desempenho desse encargo deu conta o
Administrador em seu relatório datado de 31 de janeiro de 1875.
Ainda em 1878 chegaram na Imprensa Nacional as MARINONI.
Já em 1885, através do Decreto de 28 de fevereiro, foi nomeado para a Imprensa Nacional o Administrador da Tipografia Nacional, Antônio Nunes Galvão — ocupando já o novo edifício (Rua 13
de Maio), o novo diretor empenhou-se na remodelação da Tipografia, realizando um desenvolvimento notável, resultando em aumento da produção, paralelamente ao aperfeiçoamento das obras gráficas.
Não lhe faltou para isso a verba necessária, pois desde logo foi
despendida a importância de 110:7155721 em maquinismos aperfeiçoados para a Impressão e Seções Acessórias.
Dentro de pouco tempo com o acréscimo de serviço esse apareIhamento necessitou ser novamente ampliado.
Nessa época incorporou-se as oficinas do Diário às da Imprensa Nacional, visto como ambos os serviços eram custeados pela
mesma verba; porém discriminou as atribuições do diretor do
Diário Oficial que competiam ao Administrador, separando a parte
intelectual da econômica.
Ainda em sua gestão, exatamente em 12 de agosto de 1889, ficou criada na Imprensa Nacional uma Caixa que tinha por fim garantir pensões aos operários e empregados de sua nomeação. Data
de 28 de janeiro de 1897 a primeira pensão concedida pela referida
Caixa, esta à Dona Victorina de Jesus Almeida, viúva do operário
José Afonso de Almeida, falecido a 20 de outubro de 1895.
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De iniciativa também do Administrador Antônio Nunes Galvão, foi admitido o trabalho feminino nas oficinas da Imprensa Nacional, tendo sido pioneira, Joana França Stockmeyer.
Diz a tradição que essa iniciativa visou a beneficiar as viúvas e
filhas de operários falecidos, proporcionando-lhes ganho pelo trabalho honesto.
Em 1892 aposentou-se Antônio Nunes Galvão.
Segue-o o Administrador José Marques Acauã Ribeiro, até que
por Decreto de 14 de novembro de 1894, foi nomeado o bacharel
Lourenço Justiniano Tavares de Holanda para ocupar seu lugar.
Porém, a 8 de dezembro do mesmo ano foi declarado sem efeito o Decreto que o nomeou, assumindo, a partir daí, por decreto
do mesmo dia, Veríssimo Júlio de Moraes, entrando em exercício
no dia 10 do mesmo mês.
Nesta época, contava-se muitas vezes com dificuldade, por escassez de material, em razão da grande abundância não só de trabalhos em andamento, como também de matrizes que ficavam em depósitos para serem reimpressas em ocasião oportuna, tanto de obras
do governo como de particulares.
Na gestão de Veríssimo de Moraes criou-se na Imprensa Oficial
os serviços da fotografia e da xilografia.
Com a saída de Veríssimo de Moraes, por Decreto de 16 de outubro de 1897, foi nomeado novamente Antônio Nunes Galvão, já
aposentado, para o lugar de administrador da Imprensa Nacional,
revogado assim o decreto que o aposentou. Seu estado de saúde porém não era bom e a 29 de setembro de 1898 sentiu-se forçado a
entrar de licença médica por trinta dias.
Para servir interinamente em sua licença foi nomeado o Dr.
Mário Nunes Galvão, por Decreto de 15 de outubro do corrente
ano, entrando em exercício no dia 22.
É interessante notar-se o quanto Antônio Nunes Galvão era
estimado e venerado por todo o operariado da Imprensa Nacional.
Prova disso foi a visita que o mesmo recebeu, em seu gabinete, de
uma comissão de operários portadora de um abaixo-assinado composto de 386 assinaturas, no qual pediam que ele não os «privasse
da sua direção».
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O Sr. Administrador agradeceu essa prova de estima mas os
fez ver que só por motivos muito fortes deixaria de atender a esse
pedido, como era o caso — saúde.
Este abaixo-assinado vinha em uma bela e rica encadernação,
em cuja capa lia-se «Ao venerando Administrador Sr. Antônio Nunes Galvão pedem os operários da Imprensa Nacional e Diário
Oficial.»
Finalmente por Decreto de 21 de fevereiro de 1899, foi Antônio Nunes Galvão aposentado, depois de gozar longa licença.
Sua passagem pela Imprensa Nacional, em comentários feitos
por Oliveira Bello, mais tarde, mereceu destaque dentre os administradores, ressaltando o imenso desenvolvimento que ele deu aos serviços, criando o Arquivo Tipográfico e incrementando a renda, aumentada consideravelmente. Por isso foi chamado de «O Reorganizador da Imprensa Nacional».
Seu substituto, Mário Nunes Galvão, por ser interino, limitouse a fazer um acurado exame de todos os serviços da Tipografia,
assim como de cada uma das seções, concluindo que havia excesso
de pessoal em algumas, sendo necessário dar uma nova organização
em todas elas, no intuito de acelerar e melhor fiscalizar o serviço,
reduzir quanto possível o quadro do pessoal jornaleiro, alargando o
dos operários obreiros.
Pensou também em elaborar um plano que possibilitasse a redução do preço das impressões oficiais, pondo a Imprensa Nacional
fora da concorrência quanto ao preço e qualidade da matériaprima, visto que não pagava aluguel do edifício onde funcionava,
nem direitos de importação, possibilitando, assim, produzir mais
com a mesma verba.
Achou porém, Mário Galvão, que tais medidas não poderiam
ser tomadas por uma direção interina, e aos 10 dias de julho de
1900, por decreto, foi dispensado, a pedido, do cargo que exercia.
Neste mesmo dia foi nomeado o Inspetor de Fazenda Manoel
Alves da Silva, para exercer, também interinamente, o lugar de
Diretor-Geral da Imprensa Nacional.
Um dos seus primeiros feitos foi tornar público, por edital, em
28 de setembro do mesmo ano, que se recebiam propostas, até 15
de outubro daquele ano, para a instalação da iluminação elétrica na
Imprensa Nacional, Diário Oficial, oficinas e demais dependências.
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A instalação deveria ser para setecentas luzes, além das lâmpadas
de arco-voltaico necessárias â iluminação externa.
A concorrência, primeira para esse tipo de pedido, versava sobre o prazo, custo da montagem e idoneidade dos proponentes.
Sua gestão durou apenas 4 meses. A seu pedido, foi dispensado
por Decreto de 20 de novembro de 1900.
Na mesma data por decreto, foi nomeado para Diretor-Geral da
Imprensa Nacional o Sr. Dr. Antônio Bernardino Lopes Ribeiro
Júnior, tomando posse no dia 22 do corrente mês. Em companhia
do Diretor Manoel Alves da Silva, que nesse dia deixava o cargo,
Antônio Bernardino percorreu todas as oficinas da Imprensa Nacional e Diário Oficial, recebendo em seguida a apresentação dos chefes das diversas seções do estabelecimento.
A primeira mudança havida em seu período, logo no dia 27 de
novembro, foi a paralisação das oficinas do Diário Oficial, nos domingos, deixando-se de publicar a folha às segundas-feiras. Essa decisão foi anunciada pelo Ministro da Fazenda, por Aviso de 26 do
corrente.
Não mediu esforços para realizar uma reforma geral em todo o
serviço de oficina, quer quanto às matérias, quer quanto à fiscalização, deixando-a em condições de editar conjuntamente o Diário
Oficial e Diário do Congresso.
A seu pedido, foi dispensado por Decreto de 23 de j u l h o de
1901, ocupando seu lugar o engenheiro Raymundo Floresta de
Miranda, nomeado na mesma data.
Recebendo de seu antecessor uma Casa com estruturação já
bem definida e os devidos serviços em dia, não sentiu dificuldades
maiores em dar prosseguimento às atividades.
Meses após sua nomeação, pela Lei n? 834, de 30 de dezembro
de 1901, no artigo 27, ficou determinado que fossem executados
exclusivamente pela Imprensa Nacional os trabalhos gráficos e acessórios das repartições e estabelecimentos públicos, para cuja despesa
fossem consignadas verbas.
Alguns problemas surgiram com essa determinação, principalmente quanto aos custos dos trabalhos e os prazos de entrega.
Afinal, depois de vários esclarecimentos prestados aos órgãos,
explicando sobre os trâmites necessários à feitura dos trabalhos grá-
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ficos, qualidade de material utilizado, etc. conseguiu-se contornar
toda a situação.
Com o objetivo, ainda, de poder atender com rapidez às impressões de grandes tiragens, providenciou-se a compra de duas máquinas, que grande falta faziam ao setor: uma rotativa, Marinoni
— a primeira na Imprensa Nacional —, própria para obras, do tipo
mais aperfeiçoado que existia, e outra de dois cilindros.
Em 7 de maio de 1904, foi exonerado do lugar de Diretor da
Imprensa Nacional, tomando posse do cargo o Sr. Alfredo Augusto
da Rocha, que entrou em exercício a 9 do mesmo mês.
Logo nos primeiros dias sentiu a premente necessidade de se
reorganizar todas as seções do estabelecimento, já colocando em dia
alguns trabalhos e modificando certos costumes que pareciam prejudiciais a uma boa administração.
O orçamento também apresentava inúmeras falhas e foi necessário se tomar uma séria providência com o fim de facilitar a arrecadação da renda do estabelecimento, cujas despesas corriam na
sua maior parte por conta do Ministério da Fazenda.
Empenhou-se esse administrador nessa reorganização e no fim
de sua gestão tudo corria regularmente com um pessoal inteiramente entrosado. Oliveira Bello chegou a chamá-lo de Renovador da
Instituição.
Foi exonerado por Decreto de 13 de janeiro de 1910, sendo nomeado, por outro decreto para o lugar, em comissão, de Diretor do
Patrimônio.
A partir daí assume por Decreto da mesma data, o bacharel
Manoel Themístocles de Almeida.
Um lamentável incidente se deu em sua gestão quando, por
uma falha na fiscalização dos serviços executados na Imprensa Nacional, um jornal, com provas fornecidas por empregados da Casa,
publicou, dois dias antes que o Diário Oficial, o parecer do Congresso reconhecendo o então Presidente da República.
Pelos relatórios e notícias colhidos conclui-se que uma fase de
decadência sobreveio nesta época para os serviços da Imprensa Nacional, que culminou pelos fins de 1910.
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Exatamente, nesse período, a 14 de dezembro de 1910, Manoel
Themístocles foi exonerado, a pedido, ocupando seu lugar Armênio
Jouvin, que entrou em exercício no dia 15 do corrente.
Armênio Jouvin, por sua inteligência e alto espírito de trabalho, sempre gozou de prestígio j u n t o às mais altas autoridades do
País, principalmente o Presidente da República quando da sua nomeação, isso foi realmente demonstrado através dos inúmeros telegramas que recebeu, felicitando-o.
Dez meses após ter assumido a direção da Imprensa Nacional,
na noite de 15 de setembro de 1911, foi surpreendido por um violento incêndio que destruiu todo o interior do edifício-sede. Tudo
parecia estar, então, numa crise de paralisação e declínio, contrastando com os progressos anteriormente realizados.
Nossa primeira lembrança foi: a Imprensa Nacional não possui
seguro contra sinistros!
Porém, com apoio e recursos dados pelo governo, rapidamente,
Armênio Jouvin conseguiu desenvolver uma atividade considerada
exorbitante das funções do cargo, pois, além das modificações que
realizou no edifício e em alguns ramos do serviço, criou uma linha
de tiro de guerra com os operários do estabelecimento e mais as
bandas de música e de clarins, que diariamente faziam exercícios.
Apesar do grande e terrível incidente, a Imprensa Nacional,
não deixou de produzir um só dia, e todo o operariado se ofereceu
ao governo para trabalhar, de qualquer modo, na construção do
novo edifício.
Não obstante o notável aumento que teve a despesa com as novas instalações e aquisição de máquinas, houve um acréscimo considerável na renda, o qual cobria a despesa, dando saldo, o que demonstrou o alto tino administrativo e zelo com que vinha dirigindo
a Imprensa Nacional o Dr. Armênio Jouvin.
Como homem público, esse exemplo de administrador nunca
deixou de responder às acusações feitas a sua pessoa, resultantes de
medidas que se sentiu obrigado a tomar face à total falta de fiscalização em todos os serviços da Imprensa Nacional, contrariando, assim, grande número de interesses.
Visando elevar o nível de instrução do operariado apresentou
ao Marechal Hermes da Fonseca, então Presidente da República,

projeto para criação de uma escola profissional destinada a organizar o ensino das artes que naquele estabelecimento se exercitava.
Mais tarde essa idéia veio a florescer, beneficiando a muitos.
Essa notável administração deixou no quadro histórico da Imprensa Nacional um marco sem igual.
Finalmente, a seu pedido, foi exonerado por Decreto de 17 de
julho de 1912, e já a 18 do corrente foi nomeado o Dr. Luiz Alves
Leite de Oliveira Beílo, para exercer interinamente o lugar de Diretor da Imprensa Nacional.
No mês seguinte à sua posse preocupado com a grave situação
que a Casa vinha enfrentando, ainda como resultado do incêndio
ocorrido, entregou ao Sr. Ministro da Fazenda uma exposição justificativa do pedido de crédito suplementar, reiterando igual solicitação feita pelo Dr. Armênio Jouvin.
A reiteração do pedido foi determinada pelas modificações
ocorridas no estado financeiro da Imprensa Nacional desde a data
da primeira justificação.
Oliveira Bello não censurou, em conversa com S. Exa. a desorganização da repartição a seu cargo; apenas lhe expôs as medidas
que lhe pareciam úteis para a normalização do regime administrativo do estabelecimento, por estar quase concluído o período excepcional e de força maior causado pelo incêndio.
Essa nova fase, aliás, já havia sido enfrentada pelo ex-diretor,
que anteriormente havia iniciado a série de medidas por Oliveira
Bello reclamadas.
Permaneceu menos de um mês na direção, sendo exonerado a 7
de agosto do mesmo ano, sendo nomeado então, Manoel Eloy dos
Santos Andrade, por Decreto da mesma data assumindo o exercício
no dia 8 do mesmo mês e ano.
Sua administração, sendo uma das mais recentes após o incêndio ocorrido em 1911, enfrentou também os desastrosos efeitos de
tão incrível catástrofe.
A capacidade de produção havia sofrido enorme baixa e as
condições higiênicas do pessoal operário eram precárias.
Faziam-se necessárias a aquisição de novas máquinas, o conserto de outras e. constantes reparos no edifício provisoriamente, já
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que não era aconselhável sua reconstrução, antes o erguimento de
outro, em local mais apropriado.
A soma de todos esses pontos, não solucionados rapidamente,
atrasou, e muito, o andamento dos trabalhos daquele parque gráfico.
Quase todo o andar superior havia sido destruído, e se o
edifício, na sua totalidade, era reputado pequeno para o serviço das
oficinas, manifestava-se, agora, completamente deficiente.
Todavia, a Imprensa Nacional cumpriu, esforçadamente as
suas funções de oficina de publicações oficiais e de trabalhos acessórios.
Outra sugestão útil e mesmo urgente apresentada por Manoel
Eloy foi a reforma do regulamento então vigente, cuja estrutura
mostrava-se inadequada ao desenvolvimento a que atingiu a Imprensa Nacional.
Um projeto de reforma iniciado no Senado em Sessão de 1912,
reconheceu a necessidade desse remodelamento estrutural, visando
reduzir a despesa com pessoal, garantindo conseqüente melhoria na
situação dos que continuassem nas tabelas e quadros permanentes.
Certo de ter dado o melhor de si nesse período de crise, Manoel Eloy pediu sua exoneração em 9 de maio de 1913, passando o
exercício das funções da diretoria ao Chefe da Seção Central Dr.
João Silveira de Pular Filho, de conformidade com o regulamento
vigente.
Este encontrava-se em licença desde 15 de março daquele ano;
desistindo dela reassumiu o exercício de seu cargo e em seguida assumiu o de Diretor-Geral interino, onde permaneceu durante 12 dias,
voltando a reassumir o seu cargo anterior.
Assume a direção efetiva, em 24 de maio de 1913, Leôncio
Corrêa, nomeado por Decreto de 21 do mesmo mês e ano.
Seu ato de posse revestiu-se de extraordinária imponência sendo saudado com palmas e vivas pelos operários e por grande número de pessoas notáveis que assistiram à solenidade.
Ao final da cerimônia foi-lhe oferecida uma pena de ouro para
que assinasse os atos iniciais de sua administração, além de ricas
palmas de flores naturais.
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Enfrentou durante seu período forte crise, preponderando como fator de maior gravidade o esgotamento total das verbas orçamentárias, destinadas ao custeio daquela oficina gráfica, mesmo antes de findo o primeiro semestre.
Assim permaneceu até o encerramento do exercício, por ter
precisado o Congresso Legislativo de oportunidade para votar o
crédito suplementar solicitado.
Não foi esta a única razão das dificuldades enfrentadas.
A supressão de empregos, a dispensa de diaristas, redução de
salários, eliminando gratificações que retribuíam há longas datas,
trabalhos acrescidos às funções foram causas também de descontentamento entre os operários.
Muito pouco conseguiu-se fazer, para que esse problema fosse
sanado.
Reforçando o solicitado pelas Administrações anteriores, Leôncio Corrêa recomendou, também, uma reforma radical do regime
financeiro até então seguido.
Providenciou, da mesma forma, em sua gestão, reorganizar o
arquivo, voltando-o agora para o local apropriado em que sempre
funcionou antes do incêndio.
O mesmo realizou com a biblioteca, sendo esse, sem dúvida um
útil serviço, oferecendo à consulta as coleções do Diário Oficial,
além de outras obras de grande importância cultural.
Concretizando-se o sonho de vários dos seus antecessores, a 7
de janeiro de 1914, Leôncio Corrêa sentiu-se orgulhoso em participar da inauguração de uma escola profissional e prática que, por
sugestão dos seus funcionários e do operariado levou o seu nome.
Outro fato que trouxe grande satisfação ao então Diretor foi a
reforma orgânica da Imprensa Nacional, iniciada em sua administração pelo edifício-sede.
Notório foi o belo programa desenvolvido pelo Diretor Leôncio Corrêa, tendo por base a justiça, garantindo, sempre, os sagrados direitos do trabalho e do merecimento.
Foi exonerado a pedido por Decreto de 20 de maio de 1914,
voltando a assumir interinamente, até 22 de julho do mesmo ano, o
Dr. Silveira do Pular Filho.
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Nesta data, por Decreto, foi nomeado Antônio Borges Leal
Castello Branco, entrando em exercício a 27 do mesmo mês e ano.
Assumiu a direção numa fase das mais difíceis por que passou
a Imprensa Nacional ainda não refeita do então recente incêndio de
que foi vítima.
O estado de desorganização em que se encontrava a Casa, ao
lado dos parcos recursos, insuficientes para o pagamento do seu
enorme quadro de pessoal e aquisição de material indispensável ao
seu funcionamento, foram fatores que contribuíram grandemente
para diminuição do ritmo dos trabalhos que deveriam ser executados.
Não foram poucos os esforços empreendidos por esse administrador, visando a redução do pessoal, diminuindo-se dessa forma a
despesa. Tal fato resultou no acerto do pagamento de todo o operariado, que se encontrava em atraso já há alguns meses.
Já em 1921 uma profunda modificação é feita no pessoal da
Imprensa Nacional, em conseqüência do artigo 121 da Lei n? 4.242,
de 5 de janeiro, que criava um quadro definitivo, titulava todo o
pessoal e excluía injustificadamente as jornaleiras juntamente com
os aprendizes de servente.
Tal reforma foi bastante ampla, procurando outorgar aos empregados da Imprensa Nacional o máximo de vantagens possíveis,
chegando a autorizar o governo a tomar por base, para fixação da
tarefa, o número de linhas anteriormente estipulado.
Tendo que assumir o cargo de Juiz Federal na Seção do Maranhão, Castello Branco pediu sua exoneração a 8 de novembro de
1922, ocasião em que grande número de chefes de serviço, funcionários e operários, reunidos no Salão Nobre do estabelecimento,
com a sua presença, inauguraram o seu retrato, tendo usado da palavra, em nome dos manifestantes, o escriturado Albernaz.
Para sucedê-lo foi nomeado, pelo governo da República, por
Decreto de 8 de novembro de 1922, o Sr. Dr. Eugênio Grade
Catta-Preta, acolhido calorosamente pelos funcionários da Casa.
Um fato marcante ficou registrado, já no dia 9 de novembro a
saber: a inauguração, na Imprensa Nacional, do Salão Nobre e respectivo mostruário de trabalhos ali executados que figurariam na
Exposição do Centenário. Foram ainda inaugurados os retratos dos
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fundadores da Imprensa Nacional, D. João VI e seu Ministro Conde de Linhares, e dos seus restauradores, Srs. Dr. Epitácio Pessoa e
Dr. Homero Baptista.
Na gestão de Catta-Preta, pelo Decreto nP 16.861, de 27 de
março de 1925, substituindo a Seção do Üiário Oficial intitulada
«Diário dos Tribunaes» criou-se o Diário da Justiça, e pelo Decreto
n? 16.874, de 8 de abril de 1925, disciplinou publicações para este
Diário.
Da sua pessoa sabe-se que era um homem bastante esbelto, elegante e exageradamente vaidoso. Seu lado bom merece destaque especial.
Em. meados de 1929 foi exonerado, assumindo interinamente a
direção desse órgão Severiano A. Cavalcanti.
Também interinamente foi nomeado, em 1930, Antônio Jayme
de Alencar Araripe Filho, o que constituiu fato curioso sua administração preceder uma já interina, e só no ano seguinte ser efetivado Diretor-Geral Annibal Falcão de Barros Cassai.
Na gestão de Araripe cabe ressaltar a publicação do Decreto n?
19.555, de 31 de dezembro de 1930, no qual a Imprensa Nacional,
subordinada anteriormente ao Ministério da Fazenda, transfere-se
para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, aí permanecendo
até a atualidade.
A partir de 26 de janeiro de 1931 assume o exercício do cargo
de Diretor-Geral da Imprensa Nacional, o Sr. Dr. Annibal Falcão de
Barros Cassai, por Decreto de 20 do mesmo mês e ano.
Como sua primeira iniciativa, por Portaria de 30 de janeiro de
1931, resolveu editar separadamente o Diário da Justiça e o Diário
Oficial, cobrando-se também a assinatura e venda avulsa distintamente.
Pouco depois solicitou uma licença de 30 dias, sem vencimentos, para fazer uma viagem ao Rio Grande do Sul, em caráter particular, tendo sido concedido através da Portaria de 11 de abril do
mesmo ano.
Entretanto, existe uma pequena contradição nos dados encontrados com referência ao seu substituto eventual: no Noticiário inserido no Diário Oficial de 30 de abril de 1931, na pág. 5570, lê-se:
«Durante a ausência do nosso estimado Diretor-Geral, que será de
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poucos dias, ficou encarregado do expediente da repartição o seu
Secretário Sr. Pular Drumont».
Já no expediente divulgado no Diário Oficial de 11 de abril de
1931, lê-se: «Por portaria de igual data foi designado o bacharel
Heitor Bracet para exercer, interinamente, o cargo de Diretor-Geral
da Imprensa Nacional, durante o impedimento do efetivo, Annibal
Falcão de Barros Cassai».
O que se conclui do exposto é que Pular Drumont respondeu
alguns dias pelo expediente; logo depois foi designado o Sr. Heitor
Bracet para o cargo de Diretor-Geral na ausência de Barros Cassai.
Bracet se empenhou em não alterar a cautelosa e eficiente administração de Cassai, atuando com zelo e inexcedível em todas as
horas.
Sua cultura boa e decidida vontade, invejável ponderação e sinceridade no trato foram fatores fortemente evidenciados em seu pequeno período como diretor.
Já no dia 29 de abril do mesmo ano reassume o cargo Annibal
Cassai, sendo recebido em meio à alegria que reinava entre os funcionários da Imprensa Nacional.
Sua exoneração se deu por Decreto de 4 de março de 1932,
quando passou o exercício do cargo a Pular Drumont, secretário,
em comissão, da Imprensa Nacional.
Este permaneceu por mais 10 dias, quando por ato de 15 de
março de 1932 assumiu efetivamente o Dr. Francisco Salles Filho;
com grande êxito essa administração conseguiu dar vazão a todo
volume de trabalho encontrado quando da sua entrada em
exercício.
Os serviços de publicidade nascidos também nessa administração, em virtude da fusão do Departamento Oficial de Publicidade,
tiveram excepcional desenvolvimento, ultrapassando até mesmo a
expectativa da diretoria da época.
Criou-se um serviço de Rádio Publicidade, em ondas largas e
curtas, em quatro idiomas, como ainda não havia sido feito no Brasil.
Paralelamente, faziam-se e distribuíam-se diariamente, comunicações e boletins que atingiam a muitos.
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O Serviço Eleitoral foi outra prova por que passou a capacidade da produção da Imprensa Nacional, sendo elaborado, em pequeno espaço de tempo, todo esse material e com uma perfeição sem
igual.
Reconhecida são as deficiências do Edifício da Imprensa Nacional, gerando, algumas vezes, um clima de descontentamento.
Ressalte-se, porém, que a obra de que resultou as excelentes
oficinas do Calabouço contribuiu para amenizar a tal dificuldade.
Coube à Administração Salles Filho o papel de coordenar tudo
que havia sido desenvolvido por administrações anteriores, visando
o melhor funcionamento da Imprensa Nacional.
Conseguiu encerrar sua gestão oferecendo um magnífico patrimônio ao Tesouro Público, aumentando, com a conquista das instalações do Calabouço, a receita prevista no orçamento da República.
Foi exonerado em 1935, época em que assumiu a Direcão-Geral
da Imprensa Nacional Manoel Viterbo de Carvalho e Silva.
Como os seus antecessores, Viterbo teve de enfrentar sérias dificuldades provenientes, ainda, do devastador incêndio ocorrido em
1911.
Ocioso seria dizer-se das precárias condições das instalações
técnicas e higiênicas; das instalações onde funcionavam as oficinas,
tanto do edifício-sede como no Calabouço.
Coube-lhe, ainda, a dura tarefa de atenuar esta depreciável situação, empreendendo obras de limpeza, arejamento, iluminação e
reparos de instalações, a fim de manter os estabelecimentos com as
mínimas condições de uso, até que fosse construída uma outra sede,
cujo terreno por permuta, foi assegurado através do Decreto n? 88,
de 9 de agosto de 1937, lote na Avenida Rodrigues Alves — Rio de
Janeiro.
Com efeito, para construção da dita sede o escritório de obras
do Ministério da Justiça elaborou tecnicamente projeto e orçamento, cabendo ao então Diretor Manoel Viterbo a orientação industrial, após ouvir os chefes de oficinas, e principalmente ao Dr.
Ataualpa Uflacker então chefe de Revisão.
Simultaneamente, continuou as atividades inerentes à Imprensa
Nacional e teve o mérito de criar a Guarda Patrimonial, em 29 de
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abril de 1937, pela Portaria n? 39, objetivando, com isso, «individualizar, reunir e coordenar os elementos necessários à organização
da história da Imprensa Nacional», bem como a criação do Museu,
que deveria chamar-se Museu D. João VI.
Na sua gestão, dado o crescente volume de matéria a ser publicada e o alto custo da matéria-prima empregada na confecção dos
jornais oficiais, surgiu o Decreto-lei n? 1.705, de 27 de outubro de
1939, dispondo sobre as publicações nos órgãos oficiais, uniformizando, simplificando e até excluindo do Diário Oficial alguns atos,
minimizando, assim, os custos operacionais. Este diploma legal vige
até os dias atuais.
Logo depois foi expedido o Decreto-lei n? 1.714, de 28 de outubro de 1939, criando os Serviços de Publicações Oficiais, bem como o Decreto-lei n? 641, de 22 de agosto de 1938, que autorizou a
Imprensa Nacional a promover a distribuição de suas edições por
meio de revendedores.
Ainda na administração Viterbo de Carvalho expediu-se o
Decreto-lei n? 1.790, de 21 de novembro de 1939, que dava nova
redação a dispositivo sobre a publicação de clichês da propriedade
industrial nos órgãos oficiais.
Ao deixar, em 12 de fevereiro de 1940, a direção da Imprensa
Nacional o edifício-sede estava praticamente construído.
Nessa mesma data, sucedendo Viterbo de Carvalho, foi nomeado, pelo então Presidente Getúlio Vargas, o engenheiro-arquiteto
Rubens d'Almada Horta Porto que deu início a uma época áurea
na Imprensa Nacional, pois sua direção foi marcada pela criatividade, visão e operosidade.
Assumindo, sua primeira preocupação foi concluir o edifício
em construção para abrigar as instalações do parque gráfico. Até
então existia a indústria do livro e a indústria do jornal, mas Rubens Porto entendia que ambas eram uma única indústria e deveriam funcionar uma em função da outra de acordo com as necessidades reais.
Em vista disso, foi obrigado a alterar o raciocínio para as instalações da Imprensa Nacional.
Assim, pelo Decreto n? 2.130, de 12 de abril de 1940, após vários estudos, deu-se a fusão das oficinas tipográficas. De acordo
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com este decreto-lei as oficinas e os serviços gráficos federais eram
incorporados à Imprensa Nacional.
Ainda em 1940 organizou uma reforma administrativa, o que
deu origem a um novo regimento, com a criação da Divisão de Produção e Divisão de Administração, com as devidas Seções de
Apoio.
Com a inauguração do novo edifício-sede em 28-12-1940, na
Av. Rodrigues Alves, numa área construída de 26.000m2 e de posse
de um novo regimento a Imprensa Nacional expandiu-se de forma
acentuada, tomando cunho de uma modelar empresa industrial,
graças à reorganização de todos os seus serviços burocráticos e industriais, adotando-se novos métodos e novas técnicas.
Assim è que foram organizados os métodos dos sistemas e comunicações e de material: criou-se a contabilidade até então inexistente, organizou-se a Biblioteca que se fez representar em «A Exposição de Livros Brasileiros» promovido pela Associação Brasileira
de Imprensa e também na «Feira Internacional de Amostras do Rio
de Janeiro».
Junto à Biblioteca foi criado o Museu Histórico através da
Portaria datada de 26-11-1940, onde eram guardados entre outros
valorosos trabalhos, expostas obras editadas pela Imprensa Nacional, documentos históricos, máquinas fotográficas, máquinas de valor estimativo como o prelo manual em que trabalhou o imortal Machado de Assis, como aprendiz tipográfico, nos idos de
1856-1858, uma plani-impressora Marinoni, adquirida em 1894.
Instalou-se em amplo salão o novo refeitório dotado de moderna
e bem aparelhada cozinha, resolvendo-se assim, o problema alimentar dos servidores, antes carente dos mais elementares princípios de
higiene, agora obedecendo o tríplice aspecto: biológico, social e
econômico. Mais tarde, em 1942, após minucioso estudo, o refeitório foi confiado ao então Serviço de Alimentação da Previdência
Social — SAPS, que durante muitos anos o administrou.
O Serviço de Publicações Oficiais, criado em 1938, cuja principal atribuição era a organização e divulgação dos atos oficiais, deu
início às suas atividades, após a aprovação pelo Sr. Ministro da
Justiça e Negócios Interiores da proposta de nomeação dos cargos
nele previstos, tendo sido nomeados os bacharéis Murilo Ferreira
Alves, Marcelo de Amorim Castelo Branco e Aguinaldo de Freitas.
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A partir daí o referido Serviço, através de seus órgãos — Redação, Revisão, Seção de Divulgação, Seção de Assinaturas e Encomendas, Seção de Orçamento, passou a ser o responsável pela publicação de todos os atos oficiais dentro dos créditos estabelecidos
no Decreto-lei n? l .705/39, e pela comercialização de todos os jornais e obras. É, em última análise, a Divisão de Publicações de hoje.
Curioso ressaltar que desde essa época a Redação exerceu plena
autoridade no que respeita à divulgação dos atos oficiais. Senão vejamos, a Portaria n? 62, de 9 de maio de 1940, do Diretor-Geral,
baixou as seguintes instruções:
«— nenhum original será retirado do Arquivo sem autorização
escrita da Redação;
— nenhum original ou prova será enviado à Seção de Composição sem o «Visto» da Redação;
— as anotações feitas pela Redação nos originais enviados à
Seção de Composição deverão ser rigorosamente observadas;
— a terça de página será feita por serventuários da Revisão,
observada a escala previamente organizada;
— o prep.aro do sumário do Diário Oficial será feito pelo servidor da Redação que estiver de plantão».
Foram criadas, por sugestão de Rubens Porto, a Seção 111 —
Revista da Propriedade Industrial, desmembrada do corpo do
Diário Oficial — Seção I, pelo Decreto-lei rr? 2.131, de 12 de abril
de 1940, e Seção IV para publicação dos Conselhos de Contribuintes, Superior de Tarifas, de Trânsitos e outros — Decreto-lei n"
4.560, de 10 de agosto de 1942.
Outros diplomas legais foram baixados visando simplificar e
reduzir o volume de matéria enviado à publicação, desviando inclusive, para o Boletim, o expediente relativo a pessoal.
Igualmente, na Redação, a matéria recebida sofria rigoroso
exame que tudo expurgava de demasias, de erros e incorreções.
Até a hora de recebimento da matéria foi alterada a fim de
possibilitar à Redação trabalhar sem atropelo, e proceder cuidadoso
exame da matéria.
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Essas medidas resultaram em proveitosas vantagens e em conseqüências — diminuíram-se os custos e aumentaram-se as receitas,
com a economia de papel e as novas assinaturas respectivamente.
Procedeu-se, através da Redação, a organização de Sumários,
— «espelhos» obedecendo-se a hierarquia das repartições de cada
Ministério e da Prefeitura: «inteligente e lógica procedência vem
sendo observada na paginação; uniformizados foram os títulos e
subtítulos, o que sobremodo melhorou e orientou a feitura dos órgãos oficiais, dando-lhes até, feição mais agradável e tornando mais
prático seu manuseio».
Além dos cinco órgãos oficiais que se editavam na Imprensa
Nacional, em 1942-1944, outros trabalhos eram ali executados: Revistas de Jurisprudência em número de sete, Separatas, Boletim Bibliográfico, Coleção das Leis, Boletins de Pessoal em número de
quatorze, etc., estes fiscalizados pelo Setor de Publicações.
O Setor de Vendas, de Obras e Jornais desenvolveram-se consideravelmente na Administração de Rubens Porto.
No que tocou à política de pessoal a administração Rubens
Porto, tão logo assumiu o cargo, providenciou a assinatura de
decreto-lei para corrigir distorções, modificando o Quadro III da
Imprensa Nacional, fundindo numa só, sob a denominação de «Operários de Artes Gráficas», as carreiras de Alceador, Aprendiz,
Compositor, Eletricistas, Encadernador, Estereotipistas, Expedidor,
Fundidor, Gravador, Impressor, Mecânico e Pautador.
Não havia as chefias em comissão, nem tampouco gratificação
para as chefias. Eram cargos de acesso normal dos mais velhos ou
lugares dos mais acomodados. O então Diretor conseguiu solucionar o problema de chefias, com a expedição do Decreto-lei n?
2.431, de 20 de julho de 1940, que criou ires cargos em comissão de
Chefes de Divisão e Serviços da nova organização e 47 funções gratificadas de chefias diversas. Sem dúvida, foi um grande avanço.
— Proporcionou viagens de técnicos aos Estados Unidos para
aperfeiçoarem seus conhecimentos técnicos.
No campo Assistencial — dotou a Imprensa Nacional de uma
aparelhada Turma de Assistência Social (TAS) com Serviços Médicos e Odontológicos. Providenciou fossem os servidores da Imprensa Nacional examinados pelo Serviço de Biometria Médica do
INEP, a fim de averiguar a capacidade física e as condições dos
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mesmos. Esse fato levou o DASP a dar início a uma fase de cuidados médicos-sociais para os servidores do Estado.
Criou a «Creche e Lactário» cumprindo assim, seu programa
de assistência à família e à infância.
A obra educacional da Imprensa Nacional avançou com a criação da Escola de Aprendizagem de Artes Gráficas da Imprensa Nacional — EAGIN, pelo Decreto-lei n? 4.804, de 6 de outubro de
1942, responsável pela formação a nível de l? grau de quantos técnicos passaram por essa casa existindo, ainda hoje, alguns remanescentes.
O intercâmbio cultural com países da América Latina bem como a Reunião de Diretores de Imprensas Oficiais do Brasil, iniciativa pioneira de sua administração, cuja primeira reunião foi realizada de 8 a 13 de maio de 1943, fizeram parte do programa da administração Rubens Porto.
Em sua gestão foi criado por iniciativa particular dos servidores incentivados e apoiados pela Direção-Geral o INAC — «Imprensa Nacional Esporte Clube».
Por ocasião do Natal, costumava-se realizar festas de confraternização entre os servidores do DIN e seus familiares, sendo a primeira organizada em 1941 pelo então chefe da Divisão de Administração, Alberto_Sá_Souza de Britto Pereira, seu s u b s t i t u t o eventual,"
que nessa" e~pQça...Q..substituiu, por dois meses, quando de sua viagem
aos Estados ynjdos.,
Rubens Porto, amante da ordem e da disciplina, gostava de ver
seus funcionários bem apresentáveis e limpos.. Instituiu o uso dos
uniformes, exercendo sobre isso severa vigilância. Embora primasse
pelo bem-estar dos servidores não vacilava em puni-los diante de
qualquer indisciplina.
Comenta-se, inclusive, que costumava andar calçado com sapatos de borracha para flagrar qualquer atitude incorreta dos funcionários.
Pretendendo afastar-se da Direção da Imprensa Nacional assim
se expressou:
«Foram quatro anos de trabalho, e de trabalho árduo,
mas o resultado obtido não só me conforta como alegra ao
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fim da jornada vencida com verdadeiro amor à obra e aos
homens que comigo serviram».
Efetivamente, na sua gestão a Imprensa Nacional floresceu
transformando-se no maior parque gráfico da América do Sul e um
dos maiores do mundo.
Como estabelecimento modelar, na espécie, era visitado constantemente por chefes estrangeiros.
Finalmente, atendendo a seu pedido, o Presidente Vargas por
ato de 14 de abril de 1944, concedeu-lhe exoneração de Diretor da
Imprensa Nacional, conforme documento que se segue.
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Petropolls, ll| de abril de l

Senhor Rubens Porto,

Por ato de hoje, concedi-lhe exoneração
do cargo

de

Diretor

da

Imprensa Nacional, em vis-

ta daa razoes de ordem pessoal que alegou para
tar-se do serviço público.

afas-

E' Justo o seu desejo de

dedlcar-oe à industria privada, onde a nua

atividade

e os seus conhecimentos encontrai* campo de ação
anplo.

mais

Ao comunicar-lhe o deferimento do pedido, a-

gradeço oa bons e leais serviços que ao

meu

Governo

prestou na organização e direção de uma empresa

ofi-

cial, à qual a sua competência e dedicação deram gran
de eficiência de trabalho e alto relevo técnico.
Com a segurança do meu apreço
cumprimento-o cordialmente.—7

pessoal,
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Com o afastamento do Dr. Rubens Porto coube sucedê-lo
Alberto Sá Souza de Britto Pereira, anteriormente seu substituto,
sendo nomeado por Decreto de l 5 de abril de 1944, permanecendo
no cargo de Diretor da Imprensa Nacional até 5 de fevereiro de
1946.
Como chefe da Divisão de Administração, na Direção Rubens
Porto, prestou relevantes serviços, tendo sido considerado por esse,
um dos maiores valores da Imprensa Nacional e a quem deveu
grande parte do êxito de sua administração. Dr. Rubens Porto,
orgulhava-se em dizer ser o Dr. Britto Pereira o seu discípulo.
Com efeito, na Direção da Imprensa Nacional seguiu os ensinamentos do seu antecessor. Desprovido de vaidade procurou conduzir os destinos da Casa, com autoridade, organização e disciplina e,
conseqüentemente com muita produção.
Durante seu período novos diplomas legais foram expedidos visando o bom andamento dos serviços, tal como: Decreto n? 19.833,
de 25 de outubro de 1945, sobre a impressão e distribuição oficiais
em que, entre outras medidas, vedava a distribuição gratuita das
obras impressas na Imprensa Nacional.
Na mesma data, o Decreto-lei n? 8.135, criando a Comissão de
Publicações Oficiais e ainda o Decreto-lei n? 7.831, de 4 de agosto
de 1945, è criada a Seção II do Diário da Justiça sujeita à venda e a
assinatura diversas para publicação da matéria do Serviço Eleitoral,
posteriormente alterado pelo Decreto-iei n? 9.071, de 15 de março
de 1946.
Com a saída do Dr. Britto Pereira da Direção da Imprensa Nacional, o Presidente Gaspar Dutra, por ato de 5 de fevereiro de
1946, nomeou Francisco de Paula Achilles, para ocupar seu lugar.
Em sua gestão, através da Lei n? 592, de 23 de dezembro de
1948, mudou-se o nome de Imprensa Nacional para Departamento
de Imprensa Nacional.
Com o intuito de colocar em dia as publicações oficiais, mas
com o impedimento de novas contratações por medida de economia, medidas essas determinadas pelo Executivo, houve uma sobrecarga de trabalho para os funcionários da Casa.
Paula Achilles, dado a sua personalidade versátil e até uma
certa dose de autoridade, venceu as dificuldades que se apresenta-
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vam e conseguiu com que os funcionários compreendessem suas responsabilidades para com o País.
Com a mudança do Governo foi-lhe concedida a exoneração por
Decreto de 28 de maio de 1951, quando retornou à Direção Geral
Alberto Sá Souza de Britto Pereira, continuando o mesmo ritmo e
apogeu dos períodos anteriores até que, por ocasião do início da
construção de Brasília, teve a Imprensa Nacional, sob a Direção do
Dr. Britto Pereira, uma participação decisiva, pois poucos acreditavam que a transferência de máquina e pessoal seria efetivada em
tempo hábil e era condição sine qua non para inauguração da Capital no Planalto Central que fosse rodado na data prevista — 21 de
abril de 1960 — o Diário Oficial aqui, em Brasília. Disso se rigozijavam os opositores da transferência da Capital. Na Tribuna da Câmara alguém comentou: «Não existe Imprensa Nacional nem existirá 21 de abril».
Vale dizer que em uma de suas visitas a Brasília, com vistas
aos preparativos da transferência do Departamento de Imprensa
Nacional, Dr. Britto Pereira foi informado de que o órgão seria
instalado em Taguatinga, pois que não havia nos primeiros traçados
do Plano Piloto um local destinado à Indústria Gráfica. Dr. Britto
Pereira, inconformado, procurou os escritórios da NOVACAP, no
Rio de Janeiro e Brasília, levando o assunto para debates com o
Dr. Israel Pinheiro, argumentando da inconveniência de sua localização naquela cidade satélite dada a necessidade de permanentes e
rápidos contactos com o Palácio do Planalto e demais órgãos da
Administração, além de facilitar a locomoção dos servidores. Tais
argumentos foram decisivos para que o famoso urbanista Lúcio
Costa, incorporasse ao plano da cidade um novo setor — Setor
Gráfico.
Empreendeu-se, então, a luta de árduo trabalho com a desmontagem no Rio e montagem em Brasília da Marinoni — Vicente
Rao, por uma equipe de nove mecânicos e cinco ajudantes, trabalhando durante vinte e cinco dias, somando-se a isso o pioneirismo
dos funcionários que aqui chegaram, cujo devotamento e consciência profissionais superaram as inúmeras dificuldades, inclusive a solidão, e no dia 21 de abril, orgulhosamente, o Dr. Alberto de Britto
Pereira segurou «flan» do primeiro Diário Oficial rodado em
Brasília, entregando-o ao Ministro da Justiça Armando Falcão, que
falou aos funcionários presentes: «... Assim é que se faz história e
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prometo fazer chegar às mãos do Presidente Juscelino Kubitschek
esse feito».
Em torno disso há um fato pitoresco de uma aposta entre o
Dr. Britto e o Deputado José Bonifácio, uma camisa contra uma
gravata. O desafio foi aceito; obviamente, o Diretor do Departamento de Imprensa Nacional saiu-se melhor levando a gravata.
Como reconhecimento do seu esforço o Congresso Nacional
propôs e aprovou fosse dado ao monumental edifício-sede o nome
«Palácio Alberto Britto Pereira» — Lei n? 4.179, de 11 de dezembro de 1962.
O mesmo sentido de pioneirismo que implantou a Imprensa
Regia no Brasil, em 1808, levou à construção da nova sede do Departamento de Imprensa Nacional em Brasília.
A segunda e maior etapa da construção do edifício-sede, iniciada em 1975, foi concluída em 1979, inaugurada em 22 de fevereiro
de 1979, ainda na gestão do Dr. Britto Pereira que infelizmente não
esteve presente ao ato de inauguração, pelo Presidente Geisel, devido à doença que quatro anos depois o vitimou.
Hoje o Departamento de Imprensa Nacional, com uma história
quase bicentenária, ostenta um complexo de 63.000m2, abrangendo
os prédios da Administração, Oficinas, Auditório e Museu.
A renovação do maquinário nas mais modernas técnicas, inovando o processo de impressão do Diário Oficial, com a aquisição
de um novo equipamento de Fotocomposição com leitoras óticas,
além da nova rotativa «Offset Goss», que substituíra a velha Marinoni, que exerceu importante papel na vida nacional, e que faz,
portanto, parte da história desta Casa.
Entretanto, se de um lado a compulsória transferência da Imprensa Nacional para Brasília foi fator vital para inauguração da
Capital, por outro lado contribuiu para um certo esfacelamento do
próprio Departamento de Imprensa Nacional, dada a impossibilidade de ser transferido in totum, o seu parque gráfico e todo o seu
pessoal. Foram problemas econômicos e sociais que a Direção-Geral
teve de enfrentar. E mais, arcar com o ônus de editar, sob sua responsabilidade, os jornais do então recém-criado Estado da Guanabara.
Em 1960, o Departamento de Imprensa Nacional editava nada
mais nada menos do que 10 jornais oficiais, divididos entre Brasília

78

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA N A C I O N A L

e Rio de Janeiro. Aí, também, as obras: Coleção das Leis do Brasil, Revistas dos Tribunais, Separatas da Série Divulgação, Revistas
do Instituto Histórico e Artístico Nacional, Obras de Rui Barbosa e
etc.
Com a criação da Gráfica do Senado os jornais legislativos
passaram a ser impressos naquela gráfica.
Em 1972, foi extinta a Seção III do Diário Oficial, com a criação da Revista da Propriedade Industrial e, em 26-9-1975 o Departamento de' Imprensa Nacional deixou de editar os órgãos oficiais
do então Estado da Guanabara.
Dava-se, no tocante às publicações, ênfase ao Decreto-lei n?
l .705/39, e outros subseqüentes que versavam sobre a eliminação e
simplificação da matéria veiculada nos jornais oficiais, minimizando assim os custos na confecção dos mesmos.
A natureza dos trabalhos, incompatível com as normas rígidas
da política de pessoal da Administração, e a urgência exigida pelos
serviços forçavam ao pessoal da área industrial permanente aumento de produtividade. Como solução para compensar e incentivar os
serviços, Dr. Britto Pereira conseguiu fosse feito projeto de lei, que
resultou na Lei n? 4.491, de 21 de novembro de 1964, conhecida
por Lei da Produtividade, regulamentada pelo Decreto n? 63.347,
de 2 de outubro de 1968, aplicada apenas aos servidores do grupo
artesanato. Consiste em pagar um suplemento sobre um salário normal para a produção acima das tarefas mínimas discriminadas em
cada operação industrial.
Soma-se a isso a escassez de pessoal, cujo sistema vinculado às
normas e limitações do Serviço Público constatava com as características de um órgão industrial que demanda padrões técnicos de
desempenho e, conseqüentemente, capacitação de mão-de-obra.
Diante disso, o Diretor-Geral — Dr. Britto Pereira — viu-se na
contingência de até prender as aposentadorias visto que, por um longo período, o governo proibiu as nomeações.
Ainda na gestão do Dr. Britto Pereira, o Departamento de Imprensa Nacional recebeu nova organização, adequada à realidade da
época, através do Decreto n? 73.609, de 11 de fevereiro de 1974, e
nesta mesma data, pelo Decreto n? 73.610, foi-lhe concedida autonomia financeira com a instituição do Fundo de Imprensa Nacional
(FUNIN), que representa um inegável avanço que levou 166 anos
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(1808-1974), no que respeita à relativa autonomia de gestão dos recursos gerados por sua atividade.
Durante este período teve como seu substituto eventual o Dr.
Walter Suster, e para responder pelo expediente em Brasília, primeiro o Dr. Ademaro Mollo; segundo, o Dr. Elisio Rodrigues. Depois
o Técnico de Artes Gráficas Evandro Barcellos, e com a vinda para
Brasília do Redator-Chefe Floriano Guimarães passou este a responder pelo expediente, até que por motivos de saúde foi afastado,
passando o encargo à Dra. Maria Pereira Lustosa, pela Portaria n?
7/639, de 12 de dezembro de 1974.
Da mesma forma que Antônio Nunes Galvão, em 1892, abriu
as portas da Imprensa Nacional para o sexo feminino, admitindo a
Sra. Joana Franca Stockmeyer, como artífice, iniciava-se com Britto Pereira o círculo de mulheres dirigentes do Departamento, ainda
que simultânea e transitoriamente.
Antes, em setembro de 1974, foi designada para chefia da Redação a redatora Maria Luzia de Melo, primeira mulher, ao longo
da história da Imprensa Nacional, investida neste cargo.
Como atividades sócio-culturais, entre outras, foi o Dr. Britto
que, ainda como chefe da Divisão de Administração da direção Rubens Porto, quando o substituiu, organizou a primeira festa de Natal entre os servidores e familiares destes, continuando a fazê-lo,
tradicionalmente, como titular do Órgão, fazendo questão de participar das mesmas no Rio e em Brasília.
Apesar das diminutas verbas consignadas ao Departamento no
Orçamento da União, numa época em que os preços dos jornais,
obras e das tarifas de publicidade andavam longe de cobrir os
custos operacionais, pois estes, irrisórios, apenas uma taxa, quando cobrada, no caso de matéria de interesse de terceiros, Dr. Britto Pereira soube manter o equilíbrio durante todos esses anos entre a receita e a despesa, de modo que nunca faltassem recursos para atender às necessidades básicas do Órgão, inclusive no que tocava à assistência social prestada aos seus servidores. Era até comum devolver verba aos cofres do Tesouro!
Exercia uma autoridade quase carismática, entretanto quando
necessário não se omitia em punir os servidores.
Foi sem dúvida uma vida de trabalho, de lutas e de preocupações ao longo de 29 anos, 4 meses e 13 dias à frente da histórica
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Imprensa Nacional, cujo exemplo de honradez, dedicação, zelo pela
coisa pública, è proclamado por todos quanto o conheceram inclusive solenemente pela Alta Corte do Tribunal de Contas da União.
Com a saída do Dr. Britto Pereira, pelo Decreto de 14 de março de 1979, foi nomeado por Decreto de 26 de março de 1979, do
Presidente João Figueiredo, para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Imprensa Nacional, o Dr. Octaciano Nogueira Filho.
Homem moço, culto, inteligente e dinâmico.
Assumiu o cargo recebendo um prédio novo, cujas instalações
careciam de serem feitas adaptações para que pudessem servir aos
fins a que se destinavam e um departamento com suas atividades
divididas: as administrativas no Rio de Janeiro, também parte das
industriais; e em Brasília as industriais no que se refere à edição dos
jornais oficiais: Seção I, Parte I — Administração Direta — Seção
I, Parte II — Administração Indireta — Seção IV — Contribuintes
e Tribunal Marítimo — Diário da Justiça — Poder Judiciário.
Coube-lhe, então, iniciar o processo de consolidação da transferência do Departamento de Imprensa Nacional para Brasília. Inicialmente, desativou a parte industrial do Rio. As obras, como Coleção das Leis, Revistas dos Tribunais e outros, que eram impressas
no Rio, passaram a sê-lo em Brasília.
Dizia ele: «É preciso, agora, dar alma a esse corpo ainda morto que são as novas instalações, vazias de ação criadora, de atividade fecundante, de criação benfazeja. Não se trata como pode parecer à primeira vista da simples tarefa de encher de móveis os espaços vazios. Trata-se, isto sim, de reestruturar o sistema industrial,
de estruturar serviços que não existem e são imprescindíveis de suprir lacunas, de renovar métodos de trabalho e de dinamizar rotinas
do processo de elaboração gráfica». E mais, «Esse desafio não dispensa, naturalmente, a cooperação dos velhos companheiros que se
encaneceram nas sucessivas mudanças por que passou a Imprensa
em 171 bem vividos anos» e ainda, «não pode prescindir do sopro
renovador dos jovens colegas que estão chegando. A fórmula do
sucesso consiste exatamente em unirem-se os esforços na busca desse objetivo comum de abandonar as velhas rotinas, esquecer os processos antigos e se lançar com entusiasmo à materialização das
atuais conquistas com que modernas instalações e novos equipamentos nos acenam».
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Dito e feito. Desativou o Rio, assim todos os trabalhos ali executados, bem como os serviços administrativos foram efetivamente
transferidos para Brasília sem, entretanto, a correspondente vinda
de pessoal. Daí a improvisação de quase todos os serviços, como
por exemplo: instalação do serviço médico definitivamente em
Brasília; antes, funcionava precariamente com o revezamento mensal de um médico e um enfermeiro vindos do Rio. Criou-se a Microfilmagem e os Terminais para computação dos índices do Diário
Oficial. Serviço de Material e Almoxarifado, deste aqui existia um
núcleo, com dois funcionários.
Com um número restrito de pessoal, notadamente o pessoal especializado e as limitações impostas pela política daspiana, diante
das reais necessidades de pessoal face à demanda de serviços, fizeram com que se mantivessem convênios com o IEL e o CETEB, para contratação de pessoal. Igualmente, para os serviços de subalternos de segurança e de limpeza, contratos através da EMPAL, mediante licitação.
Para controlar as assinaturas e elaborar folhas de pagamento
foram contratados os serviços do Centro de Processamento de Dados do Departamento de Polícia Federal.
Paralelamente, as adequações necessárias com divisórias,
cuidou-se de se equipar a parte administrativa com mobiliários.
Ressalte-se que os recursos eram escassos e as rendas da Imprensa Nacional ínfimas para fazer face às despesas que a situação
de transição exigia. Daí a necessidade de atualizar os preços das assinaturas e as taxas de publicidade aos reais custos. É fácil imaginar
o choque que a medida impôs — a assinatura que custava Cr$
210,00, com flagrante prejuízo para o órgão, pois as despesas com
postagem era Cr$ 279,00, passou a custar Cr$ l .600,00. A grita dos
usuários foi grande!
Dr. Octaciano Nogueira reformulou o critério de divulgação
dos atos oficiais, pelo Decreto n? 84.555, de 12 de março de 1980,
a então Seção I — Parte II, antes Administração Indireta, passou a
ser Seção II, destinada, exclusivamente, à publicação de atos de
pessoal civil e militar, enquanto que a Seção I — Parte I, passou a
ser Seção I, ficando com a veiculação de matéria de caráter geral e
de conteúdo normativo de ambas as administrações direta e indireta. Nesta Seção, a parte-consignada a SOCIEDADES passou a ser
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chamada de INEDITORIAIS, termo de sua criação e que causou
polêmicas inclusive em reuniões das Imprensas Oficiais.
É inegável que essa reformulação facilitou, em muito, o manuseio dos órgãos oficiais. E mais com a inserção de sumário dos assuntos divulgados. Posteriormente, introduziu-se o índice
alfabético-remissivo, aspiração de alguns redatores do passado, agora concretizada pela destemida iniciativa de Octaciano Nogueira.
Para tal foi feito convênio com o PRODASEN, do Senado Federal,
e instalados os terminais do Departamento de Imprensa Nacional.
Mobilizou-se toda à Administração Federal, através de cursos no
PRODASEN e reuniões na Imprensa, objetivando a conscientização
do valor que o índice ofereceria e conseqüente treinamento, como
preencher o Formulário de Identificação da Matéria (indexação).
Outra modificação foi quanto à data de circulação dos jornais
que passou a ser a do dia de sua efetiva publicação. Antes, os Diários eram editados com a data da véspera da sua circulação, isto é,
com a data de hoje para circular amanhã.
Ressalte-se, ainda, o sistema de vendas diretas de publicações e
assinaturas através da rede bancária, no caso o Banco Brasileiro de
Descontos. Paralelamente, o intercâmbio com as Imprensas Oficiais
dos Estados, não só num sistema de permuta mas também para
vendas, por aquelas de jornais e obras do Departamento de Imprensa Nacional e ainda, reativando as reuniões das Imprensas Oficiais,
ano a ano.
Ainda sobre a confecção dos jornais — quando Octaciano Nogueira assumiu a direção os jornais eram impressos utilizando-se simultaneamente três processos: composição a quente, composição a
frio e fotografia direta. O Diário Oficial, Seção I e Seção II, passou
a ser totalmente fotografado — processo mais simples pois
eliminaram-se as fases de composição, revisão e emenda, com notável agilização do processo, tornando-o rápido e eficiente,
assegurando-se aos usuários que a matéria entrada até às 16 horas
estaria publicada no Diário Oficial do dia seguinte.
O Diário da Justiça, permaneceu no sistema de fotocomposição
com a defasagem de 72 horas da entrada da matéria á sua divulgação.
Na parte assistencial, além da instalação do Posto Médico,
inaugurou a 13 de maio de 1980 a nova creche, dando-lhe o nome
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de «Leôncio Corrêa» em homenagem a um antigo dirigente da Imprensa. A creche existia no Rio, criada na Administração Rubens
Porto.
À ASDIN foi dado maior apoio. Criou, ainda, a CIPA.
Para que tudo isso fosse realizado, é óbvio, seriam impres^
cindíveis os recursos, que se foram escasseando à medida que eram
efetivadas as iniciativas. Com isso, o Departamento de Imprensa
Nacional ficou sem verba até para compra dos insumos básicos à
confecção dos jornais. De nada adiantaram as reiteradas investidas
junto à SEPLAN para obtenção de créditos.
O clima foi se agravando, a ponto de o Diretor-Geral fazer um
audacioso mas corajoso relatório ao Sr. Ministro da Justiça, ao
mesmo tempo em que se exonerava do cargo, exoneração concedida
pela Portaria n? 1.097, de 11 de dezembro de 1980, do Sr. Ministro
da Justiça Ibrahim Abi-Ackel.
Como se vê, em menos de dois anos, conseguiu o dinamismo de
Octaciano Nogueira efetivar grandes realizações.
Dinorá Moraes Ferreira, primeira mulher titular do cargo de
Diretor-Geral do Departamento de Imprensa Nacional.
Exercia, anteriormente, o cargo, de Diretora da Divisão de Publicações, nomeada que foi pela Portaria n? 699, de 13 de julho de
1979 — Diário Oficial da mesma data, do então Ministro da Justiça
Petrônio Portella.
Demonstrou logo ao assumir esse cargo ser uma pessoa dotada
de qualidades e de excepcional poder de comando.
Dr. Octaciano Nogueira, ao exonerar-se do cargo de DiretorGeral, designou-a sua substituta eventual pela Portaria n? 011/127,
de 28 de novembro de 1980 — Diário Oficial da mesma data. Posteriormente, com a exoneração do Dr. Octaciano Nogueira, foi designada pelo Ministro Ibrahim Abi-Ackel, através da Portaria n?
l .098, de 11 de dezembro de 1980 — Diário Oficial de 15 de dezembro de 1980, para responder pelos encargos de Diretor-Geral do Departamento de Imprensa Nacional, confirmada no cargo, mais tarde, pela Portaria n? 335, de 29 de maio de 1981 — Diário Oficial
de l? de junho de 1981.
Nessa condição, enfrentou uma difícil fase de transição, pelas
dificuldades financeiras por que passava o órgão, que motivou o
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pedido de exoneração de seu antecessor, ainda, no tinal de exercício
financeiro, quando o seu encerramento exige do administrador permanente atuação.
Foi nesse clima de tensões, com déficit, que Dra. Dinorá Moraes Ferreira enfrentou o desafio de dirigir esta complexa, histórica
e quase bicentenária Casa.
Procurou, antes de mais nada, conseguir um Crédito Suplementar a fim de garantir a circulação dos jornais oficiais, visto que
o depósito papel-bobina encontrava-se vazio. A partir daí deu-se seqüência a uma série de enérgicas e profundas medidas objetivando
manter o equilíbrio financeiro. Foi, sem dúvida, uma tarefa difícil,
de sacrifícios, de preocupações e de muito trabalho.
Pouco a pouco conseguiu-se, com dinamismo e vigor, proporcionar ao órgão e aos seus usuários a agilização e segurança no que
toca às publicações, razão primeira de sua longa existência, e atender às crescentes exigências das atividades do governo.
Paralelamente procurou dar forma ao Setor Comercial, praticamente recém-transferido do Rio, mantendo um efetivo controle
na tiragem, venda e expedição dos jornais e obras. Fez o cadastramento total dos assinantes e rigoroso credenciamento dos representantes para a revenda dos Diários Oficiais em outras praças. Para
tal, criou informalmente a CAOJ que exerce hoje um rígido controle da expedição de obras e jornais.
Preocupada com a arrecadação para cobrir a verba consignada
no orçamento e com excesso de arrecadação que inevitavelmente se
reveste em benefício para o FUNIN, criou, também, informalmente, o Faturamento, responsável pela cobrança aos órgãos públicos
dos serviços que lhes são prestados pelo Departamento de Imprensa
Nacional.
Com efeito, fez atualização das obras e dos jornais, dentro dos
reais custos operacionais para sua impressão, com a implantação do
sistema de custos, proporcionando maior rentabilidade e equilíbrio
financeiro.
Batalhou junto às autoridades competentes uma forma de tornar o Departamento de Imprensa Nacional um órgão detentor de
autonomia não só administrativa e financeiramente, mas, sobretudo, técnica. Isso se concretizou com o advento do Decreto n?
87.335, de 28 de junho de 1982.
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Em conseqüência, surgiu a Portaria n? 824, de 28 de dezembro
de 1982, que regularizava o pagamento das publicações pelos órgãos públicos, antes exercida de maneira incompleta baseada em legislação dispersiva. Segue-se depois a Portaria n? 11/69, que trata
das normas técnicas para publicação dos atos oficiais, e, em conseqüência, elaborou-se um Manual Técnico, que foi distribuído gratuitamente para toda a Administração Federal.
Rescindiu o contrato com o Banco Brasileiro de Descontos —
BRADESCO, a essa altura, disvirtuando de sua finalidade e fez instalar no Departamento um Posto do Banco do Brasil, onde «são
depositados, os valores correspondentes às assinaturas e aos portes
pagos à ECT», estes agora desvinculados dos preços das assinaturas. Com essa medida liquidou o célebre problema de Déficits
existentes do órgão para com aquela empresa.
Administrativamente, deu nova organização ao Almoxarifado
recém-transferido do Rio para Brasília, com atualização, através de
uma comissão para isso designada, dos estoques de mais de 5.000
itens existentes ao lado do levantamento de bens inservíveis que se
destinariam a leilão, na forma da lei.
O Patrimônio também mereceu cuidados especiais com recuperação de todo o telhado do prédio industrial, reparos no prédio antigo envolvendo recuperação de esquadrias metálicas, dos sistemas
de águas pluviais e refrigeração dos setores de Fotomecânica e Fotocomposição, bombas de gasolina e óleo diesel, e instalação da
bomba a álcool. Muito poderia se citar!
Também o prédio foi contemplado com reparos, ainda dentro
do prazo legal, acionando-se a firma construtora, uma vez que o
problema atingia as suas fundações (Museu, Auditório, Posto Médico e banheiros).
Deu início a regularização do prédio do edifício-sede, junto ao
serviço de Patrimônio da União, em fase já bastante adiantada, numa atuação quase pioneira, pois, até o momento só o Palácio do
Planalto tem o seu patrimônio imóvel regularizado.
Outra preocupação, a segurança do órgão conseguida através
da contratação de vigilância.
Sendo o Departamento de Imprensa Nacjonal um órgão com
uma área total de ISO.OOOm 2 , e detentor de um complexo industrial,
é indispensável provê-lo de meios que lhe dêem tranqüilidade e se-
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gurança, principalmente quando se trata de preservar e zelar o bem
público. Contratou-se, pois, uma vigilância armada.
A creche constitui-se uma das «meninas dos olhos» da atual
administração. Foi ampliada a fim de atender à demanda de mães
com criança em idade de O a 6 anos e proporcionar maior espaço
físico às atividades das mesmas.
O parque gráfico também não foi esquecido, novos equipamentos foram adquiridos e outros devidamente recuperados.
Coube-lhe ainda a árdua e desgastante, por motivos óbvios, incumbência de proceder a consolidação da transferência do Rio e,
conseqüentemente, a sua desativação.
Inaugurou em 13 de maio de 1982, o Museu da Imprensa com
as peças de real valor histórico que eram conservadas ao longo da
existência da Imprensa Nacional, adicionadas a outras cuidadosamente escolhidas do enorme acervo existente na Representação do
Órgão no Rio de Janeiro.
Nesta mesma data, em merecida homenagem ao criador da Impressão Regia, deu ao auditório seu nome — Auditório D. João VI.
É curioso dizer-se que essa homenagem foi aspiração da administração Manoel Viterbo de Carvalho, não ao Auditório, mas ao
Museu Histórico.
Ainda na gestão atual foi criada a Tabela Especial de Empregos, regularizando á situação anômala do pessoal contratado através de convênios, rescindindo-se, assim, os convênios e contratos
IEL — CETEB.
No plano sócio-cultural, Dra. Dinorá é uma grande batalhadora em prol da melhoria do servidor, criando o Plano de Valorização
do Servidor, sem restrição, como pessoa, profissional e membro de
um contexto que se insere na vida nacional.
Ressalve-se, ainda, a criação do CORALDIN e do Grupo de
Teatro Machado de Assis, que merecem da direção amplo e irrestrito apoio, e, ainda, a destinação de uma sala a que se denominou —
Sala Britto Pereira — para o «bate-papo» dos funcionários inativos.
Criou os troféus Servidor Modelo e Britto Pereira, este para o
servidor mais antigo da casa.
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Não se descuidando do homem-físico-social dotou-lhe de um
Centro de Lazer — CELEDIN, com salão de festas, campo de futebol e quadra polivalente de esportes. Diversos torneios já foram
realizados, inclusive, com participação competitiva com pessoal de
outras entidades.
À ASDIN tem dado incentivo, a prova está na construção do
CELEDIN, além de inúmeros convênios que mantém objetivando a
plena assistência médico-odontológica e educacional dos servidores.
Uma meta da maior importância da atual Diretora-Geral é a
conservação da memória histórica da quase bicentenária Imprensa
Nacional. A prova é este concurso que ora está promovendo, despertando interesse nos funcionários de conhecer o que foi, e o que
é, este estabelecimento pioneiro da Imprensa no Brasil. Nisto, Dra.
Dinorá Moraes Ferreira também é pioneira.
Para encerrar, imprescindível é dizer-se de uma das maiores metas, senão a maior da atual administração — reforma administrativa do Departamento de Imprensa Nacional que está a pleno vapor.
Para tal foram convocados técnicos da FUNCEP que promoveram
inéditos encontros entre diretores e chefias e servidores, para a sua
concretização dentro da maior técnica e da realidade do momento.
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