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NA PRIMEIRA REPUBLICA

COMO NASCEU O ÓRGÃO OFICIAL
A historia do "Diário Oficial" do Estado de São
Paulo, durante a Primeira República, é uma longa
odisséa de quarenta anos de misérias. Custa a crer
que uma unidade da Federação como esta, colocada
imediatamente à frente de todos os movimentos culturais da República, vanguardeira das boas iniciativas
nacionais, se houvesse por tanto tempo esquecido desse
departamento que devera ser, de longa data, um modelo de organização económica e de eficiência técnica.
Proclamado o novo regime político, a necessidade
da criação da Tipografia do Estado aparecera logo
como urgentíssima, maximé depois que os constituintes
de 91 haviam resolvido adotar o sistema federativo
para a reconstrução do pais. E Américo Brasiliense
de Almeida Mello, que governava São Paulo no primeiro semestre de 1891, resolveu levar a idéa ao terreno da prática, publicando o decreto n. 162, de 28 de
abril desse ano, criando o novo serviço, decreto a que
se seguiu, com intervalo de três dias, o regulamento
de 1.° de maio.
Pondo em execução imediata os dispositivos do
decreto, o Governo Provisório adquiriu a pequena Ti7

pografia Diniz & Sol, sita no Largo Sete de Setembro,
.10, e nesse mesmo local instalou a nova repartição.
O antigo e minúsculo estabelecimento gráfico, que
ficava nos fundos da Igreja dos Remédios, (1) tinha
uma história luminosa. Nele se editara "A Redenção",
a folha abolicionista de propriedade de António Bento
Souza c Castro, acolitado por todos aqueles belos e
nobres espíritos que se bateram, como leões, pela causa
sagrada da emancipação dos escravos.
Sancionada a Lei Áurea, findára-se o prélio glorioso de que saíra mortalmente ferida a estrutura económica do país, mas que salvara os foros de civilização da cultura brasileira. A tarefa da "A Redenção",
no conceito público, estava finda. Ainda se tentou, durante alguns meses, prolongar-lhe a existência. Mas,
cessada a campanha, cessara juntamente o entusiasmo
dos abnegados defensores da causa negra, e em 188!)
o jornal suspendia, em definitivo, as suas publicações.
Com dois anos de inatividade, a tipografia ficara,
naturalmente, desfalcada e desmantelada. E era "essa
velha, imprestável e minguada herança" (2) que cou-
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(.1) Nessa mesma Igreja, António Bento, fazendo-a como que
Uma dependência do seu jornal, colecionava todos os instrumentos
de tortura da raça desgraçada que os caifazes apanhavam, coleção
que se foi enriquecendo a ponto de ser motivo para uma demorada
visita dos curiosos, e que desapareceu, inexplicavelmente, sem deixar
vestígios.
g
Reprodução do t.° n u m e r o do «Diário Oficial» de São Paulo

bera cm partilha à imprensa oficial, na hora de reconstrução paulista: "uma máquina pequenina, toda estragada, movida a pulso, só podendo tirar, no máximo,
4 páginas de uma vez (quando forem do tamanho das
do "Diário Oficial") parando a cada momento e tendo
necessidade de ser a miúdo remendada". (2).
Essa pequena máquina era um antigo prelo
"Alau/et", cuja data de. entrada no país ninguém sabia,
mas que pelo estado de conservação denunciava uma
idade avançadissima. .. O que não lhe impediu de
continuar a trabalhar no "Diário Oficial" pelo menos
até 1899.
A oficina era tão desprovida de meios que não
possuía máquina "minerva", não tinha máquina de
aparar (guilhotina), nem tipos novos para o jornal,
que os existentes eram poucos e em mau estado, e nem
tipos necessários à impressão de obras. Essa evidente
situação de inferioridade não foi, contudo, impecilho
a que o novo regime lançasse o seu jornal à publicidade como órgão do Governo.
Foi seu primeiro diretor efetivo o dr. João José
Araújo, que em ofício dirigido à Secretaria, e existente
no arquivo, declarava ter entrado no exercício do seu
(2) Frases de Horacio de Carvalho, segundo diretor efetivo da
Repartição, que nela permaneceu cerca de 39 anos, quando escreveu
o seu primeiro relatório, referente a 1892, que é, aliás, o primeiro do
"Diário Oficial".
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cargo a 1." de junho de 1891, bem que o "Diário Oficiai."' só registre a sua nomeação a 7 do mesmo mês.
Entretanto, a folha estava em circulação desde 1.°
de maio. Quem a dirigira, pois, nesse espaço de tempo
que medeia entre o aparecimento do "Diário Oficial"
e a posse de seu primeiro diretor? O arquivo da Repartição é mudo a respeito, e de nada informa, porquanto o primeiro copiador de ofícios começa a 29 de
julho.
Afirma, contudo, o sr. Arlindo Andrade Gloria,
decano dos funcionários do "Diário Oficial", com quarenta e sete anos de casa e dotado de uma excelente
memória, que foi o sr. José Pedro Lessa, nomeado a
principio administrador e logo depois promovido a
sub-diretor, quem geriu os destinos do novo órgão até
u chegada do dr. João José Araújo.
AS INTENÇÕES DO GOYÊRNO
Como quer que fosse, a 1.° de maio de 1891, uma
aexta-feira, o "Diário Oficial" surgia no cenário administrativo de São Paulo, apresentado por este artigoprograma, de que reproduzimos em cliché o facsimile:
"Mais para não contravir os estilos do que
para explicar o aparecimento desta folha e o
fim a que ela destina-se na imprensa, cumprenos aqui expender o pensamento que o seu título
de si mesmo anuncia.
10

O "Diário Oficial" de São Paulo pôde e deve
visar, sem dúvida, um objetivo social, prestando
o seu concurso, mínimo que seja, à elucidação
dos problemas atinentes à conservação da ordan
e à causa do progresso económico, industrial c
político do povo paulista. E', porém, antes de
tudo, um órgão da administração, destinado a
transmitir o pensamento e as deliberações governamentais aos habitantes do Estado, esclarecendo e explicando os átos administrativos quando mal compreendidos, e justificando-os quando
censurados.
No desempenho dessa missão é o seu máximo dever interpretar fielmente os intuitos do
governo, preservando a idéa que preside a gestão dos negócios públicos do falso conceito ou
dos ataques dos adversários, do que, todavia,
não resulta que as opiniões sustentadas nesta
folha deixem de traduzir a sinceridade duma
convicção — a dos seus redutores, livre, e espontaneamente devotados à causa da agremiação
política dominante.
Àqueles cumpre, ainda assim, a bem da sua
solidariedade com o poder público, refrear as
tendências individuais do seu espirito e. mesmo
a natural expansão das suas idéas, toda a vez
que a acrimonia das censuras ou a violência
do ataque exceda os limites da moderação, da
— 11 —

cortezia e da dignidade em que deve manter-se
o órgão da administração: em tal caso, a única
resposta será o silencio e o desprezo.
Não são nossas palavras uma impertinente
admoestação, mas simples prevenção, íalvez supérflua, ante o cavalheiroso acolhimento que
aguardamos de todos os nossos colegas de
imprensa.
Sobre ser necessária ou apenas útil a criação do "Diário Oficial", é indisputável que a
afirmativa iornar-se^à manifesta desde que se
atenda às exigências da nova fase em que vai
entrar o Estado, após a sua organização constitucional, e consequente desenvolvimento do expediente oficial, determinado pelo maior número
e amplitude das atribuições do governo, bem
como ao imenso acréscimo da população, das indústrias e do comércio no território paulista,
que hade forçosamente refletir sobre os serviços
a cargo da pública administração.
Em tais condições é de vêr-se que a melhor
vontade da indústria privada não poderá dentro
em pouco, suprir a falta da imprensa oficial com
a presteza e segurança indispensáveis aos trabalhos do governo do Estado.
Acreditamos, pois, que a fundação desta folha antecipa apenas alguns dias a satisfação de
iniludível necessidade".
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Deixando de lado a análise literária desse documento, com todas as caraterísticas de haver sido escrito
sobre a perna, ninguém diria que, com um falar tão
altaneiro, nascesse a gazeta oficial tão pobre e tão nua
que só possuísse estritamente o mínimo imprescindível
para ser posta em circulação diariamente com as suas
4 ou 6 páginas de pequeno formato.
Mas não havia que estranhar no alto tom de voz,
que era simples reflexo do que estatuíra o Regulamento
desse mesmo dia quanto às obrigações do novo matutino. E' um relato que, embora um tanto longo, precisa
ser lido e meditado para edificação de certas preocupações a propósito da esfera permitida à administração pública, no tocante à concorrência com as atividades particulares. A visão dos estadistas da República balbuciante diferia muito da dos que lhe sucederam depois, como este histórico mostrará.
Resava no art. 1." do citado Regulamento:
"O "Diário Oficial" é o órgão de publicidade
do Governo do Estado de São Paulo. Além do
que for de lei, nele serão dados à publicidade:
Os despachos e átos do Governo do Estado;
Explicações dos aios do Governador, quando
convier;
Os átos, despachos e expediente da Secretaria ou Secretarias do Estado e de todas as Repartições públicas nele existentes;
— 13 —

As declarações, anúncios, ediLais e avisos das
mesmas Repartições bem como dos Juizes e
Tribunais;
As leis, decretos e regulamentos do Governo
Federal, que devam ter execução neste Estado;
Documentos de interesse particular, que
acompanharem átos ou despachos ofíciais'r.
E acrescentava o art. 2.°:
"Além das publicações, a que o artigo anterior se refere, o "Diário Oficial" deverá inserir,
sempre que for possível:
A crónica do foro, despachos e sentenças
dos Juizes e Tribunais;
Noticias sobre o movimento comercial, industrial, científico e artístico do Estado;
Resumo dos debates do Corpo Legislativo do
Estado;
Extratos de relatórios organizados por motivo do serviço público;
Noticias sucintas sobre o movimento público,
administrativo, comercial, financeiro, científico
e artístico dos outros Estados da República, da
Capital Federal e principais nações estrangeiras;
Escritos originais ou vertidos sobre ciências,
artes, indústrias, especialmente a agrícola, via-
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cão, colonização e outros assuntos de interesse
público;
Anúncios, avisos, declarações ou quaisquer
outras publicações de caráter particular, uma
vez que estejam de harmonia com a índole do
jornal".
E para que não faltasse nada à Repartição, como
arma de exploração industrial e como elemento de
combate e concorrência no mercado, alargava o art. 5.°:
"Nessas oficinas (as do "Diário Oficial"),
serão editados e prontificados os trabalhos de
caráter oficial, e, sendo possível, igualmente serão editadas e prontificadas encomendas de caráter particular, desde que não seja prejudicado o
serviço público".
A Repartição nascia, portanto, com iodas as carateristicas de uma oficina que ia fazer concorrência
legitima e às claras, aos seus colegas já existentes, c
que não eram poucos em São Paulo, pequena cidade de
província à qual Campinas ainda contendia o direito
de ser a Capital do Estado.
E contra essa concorrência, embora já eivada do
vício do monopólio para certas publicações, monopólio
que se foi estendendo de ano para ano, a imprensa
desorganizada e impreparada do tempo ainda não
aprendera a protestar.
— 15 —

PRIMEIROS PASSOS
O "Diário Oficial "foi cumprindo a sua missão burocrática, como podia. Tinha uma tiragem média de
pouco mais de mil exemplares por dia, aparecendo
numa edição que quasi nunca ia além das 8 paginas,
pessimamente paginadas e nas quais, apezar das declarações tão perentórias do artigo-programa e dos
dispositivos legais, as informações e o noticiário não
ultrapassavam o campo do movimento estritamente
administrativo da véspera, acrescido de alguns anúncios e editais.
Nem era mesmo um modelo de revisão ou de redação o pequeno e ilegivel mafutino. Encontravam-se despachos, como este que saiu à página 2 do n. 7, edição
de 9 de maio de 1891, subordinado ao titulo 4." Secção:
"Autorizou-se a Inspetoria dos Jardins a contratar uma
musica particular para tocar às quintas-f eiras no Jardim da Luz".
As suas instalações eram péssimas, a começar pelo
prédio em que se localizara, mantendo as tradições de
"A Redenção". Ficava, como dissemos, nos fundos da
Igreja dos Remédios, abrangendo uma área com frente
pura o Largo Sete de Setembro, e onde existia a porta
de entrada, dando a outra face para a Rua Onze de
Agosto. As dependências, embora fossem em dois pavimentos, eram acanhadas e exíguas, o que não impe— 16 —

dia nelas permanecesse o governo republicano pagando
aluguel.
O maquinário continuava a ser o mesmo pequeno
acervo em que brilhava o prelo "Alauzc!" do antigo
jornal abolicionista, máquina que serviria até 1X99.
Como não existisse oficina de encadernação, o trabalho de brochagem dos livros que o governo encomendava à sua nova Repartição, era efetuado na
oficina de Casimiro Corrêa Pinto, sita à rua Marechal
Deodoro, hoje Praça da Sé. E como as encomendas
governamentais não eram insignificantes, aquela oficina se encarregou sempre dessa tarefa, durante mais
de quatro anos, recebendo por isso muitas dezenas de
contos de réis.
A assinatura do órgão oficial que, em maio e junho de 1891, custava 12$000 por ano, tanto aos funcionários como aos particulares, passou logo a custar para
estes últimos, ISíjjiOOO.
Todos esses senões não querem dizer, contudo, que
o governo se houvesse desinteressado de sua nova criação. Muito ao contrário. Os copiadores de ofícios acusam que para as despesas de instalação e montagem do
"Diário Oficial", o governo fez gastos no valor global
de 53:597$920, quantia respeitável para a época. Esse
dinheiro destinára-se não apenas à compra do espólio
de "A Redenção, mas também à aquisição de papel
necessário, que veiu em abundância, tipos novos e máquinas indispensáveis, encomendadas na Europa.
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Foi o dr. João José de Araújo quem fez as primeiras encomendas de abundante material. Não chegou
a recebê-las, porquanto o primeiro diretor, cujo efetivo
exercício 110 cargo não foi maior que um semestre, a
15 de dezembro afastava-se em licença, substituído pelo
sr. Pedro Braga, administrador do "Diário Oficial".
E' difícil, com a falta de dados notada, acompanhar esses primeiros tempos da repartição, quanto ao
pessoal. Quem devia substituir o diretor seria o subdirctor que, como vimos, era o sr. José Pedro Lessa.
Mas em dezembro, este já não estava no "Diário", que
abandonara em virtude da deposição do dr. Américo
.Hrasiliense. Aliás, outros funcionários, que haviam sido
nomeados, desapareceram do quadro sem deixar vestígios de sua passagem. Tal qual como se deu com
José Pedro Lessa, perde-se a noticia dos seguintes funcionários: dr. Marcolino Pinto Cabral, Francisco Augusto de Andrade, António Coelho de Souza, todos
pertencentes ao primeiro quadro do jornal e que, no
entretanto já ali não figuram em 1892.
A República, mal surgira, e nem sabia mesmo se
vingaria e viria a firmar-se em nossa terra, mas j,
aprendera a dispensar os seus serventuários sem nem
siquer se dignar conceder-lhes o decreto de exoneração.
E' que as celebres "derrubadas" da Monarquia ainda
es lavam na mentalidade dos homens.

Pela primitiva organização de 1891, o pessoal era
o seguinte:
diretor — sub-diretor - - administrador - - arquivista — chefe de oficina de obras e máquinas — chefe
de oficina do jornal — encarregado da remessa
chefe
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A PRIMEIRA REFORMA
A licença do dr. João José de Araújo foi motivada
pela saída do dr. Américo Brasiliense do Governo do
Estado c pelas surpresas que poderiam aparecer em
virtude da aprovação do art. 41 da lei orçamentaria,
lei n. 15, de 11 de novembro de 1891 "autorizando o
Governo a reorganizar os serviços das diversas Repartições públicas do Estado, harmonizando-as com o
plano que adotar para a organização das Secretarias
de Estado e equiparando os empregados de carteira e
subalternos da mesma categoria, incluindo nesta disposição o "Diário Oficial".
Efetivamente, a 12 de março de 1892, surgia o decreto n. 31, que "marcava o pessoal do "Diário Oficial".
Este decreto, além de suprimir o nome de "Tipografia
do Estado", que fora dado à Repartição pelo art. 4.°
do Regulamento de 1.° de maio do ano anterior, tinha
a preocupação de restringir o pessoal, ao mesmo tempo que a de elevar os vencimentos dos que ficassem.

de contabilidade •— dois redatores - - três revisores dois escriturários - - um continuo - - total, 1(5 funcionários, custando ao erário 41:520$000 anuais. E para
quem verificou a mesquinha organização do "Diário
Oficial", ao nascer, esse exército de empregados era
verdadeiramente excessivo. Parecia que houvera o empenho de colocar apenas protegidos, porque serviço,
por certo, não havia para tanta gente.
Pela reforma, o pessoal ficava reduzido a:
diretor-redator - - gerente - - chefe de oficinas dois auxiliares de redação — encarregado da remessa
— escriturário - - auxiliar - - continuo.
O corte era sensível, mas apenas em o número dos
funcionários, que passavam de 16 a 9. Não nas despe-'
sãs, que continuavam a ser, com os gastos da revisão,
41:500$000 anuais, realizando assim uma economia de
apenas 20$0()0 anuais. O intuito de sua transformação
não fora, pois, o de poupar a fazenda pública. Fora
apenas a de substituir funcionários, dispensando os que
não conviessem. E, de fato, ao mesmo tempo, que se
reorganizava a Repartição, nomeava-se-lhe o novo diretor, Horacio de Carvalho, que no cargo devia permanecer, contando-se-lhe as comissões e as licenças, nada
menos de 39 anos, isto é, de 11 ou 12 de marco de 1892
a 9 de janeiro de 1931.
— 20 —

A LUTA PELO PRÉDIO
Horacio de Carvalho distinguiu-se logo por uma
fase de intensa atividade, clamando reiteradamentc
contra o estado miserável em que lhe entregavam o
"Diário Oficial", se c que ele de falo merecia esse
nome.
Deu, de pronto, balanço da situação, comunicandoa ao Governo pelo ofício de 11 de maio, eslenso memorial em que estudava os vários aspetos das necessidades da imprensa oficial.
Horacio de Carvalho encontrava-se em aperturas.
Havia chegado a Santos o material encomendado na
Europa, mas não era possível montar as máquinas porque não cabiam no prédio em que estava instalado o
'"Diário Oficial". E este, com o material que possuin,
em estado precarissimo, punha a imprensa na iminência de suspender a publicação do jornal. Era preciso
cuidar, e urgentemente, da mudança do prédio ou de
adquirir um próprio, o que seria mais acertado.
Horacio de Carvalho, ainda no inicio de sua longa
carreira c ciíeio de entusiasmo, conseguiu que o dr.
Cesario Motta, então Secretário do Interior, e seu velho
amigo desde o tempo da propaganda republicana, se
interessasse por esta última solução. Depois de muitas
"demarches" e vistorias, autorizou-se a compra do prédio n. 21 da rua Onze de Agosto, que pertencia aos
— 21 -

herdeiros do Senador Nicolau de Campos Vergueiro,
compra ajustada por 80:000$000. A adaptação do prédio foi confiada a Theodoro Sampaio, o ilustre engenheiro que nesse tempo residia em São Paulo e pertencia ao quadro da Diretoria de Obras Públicas.
A vitória do diretor do "Diário Oficial" não teve
longa duração. Logo depois de efetivada a compra,
a Secretaria da Justiça pleiteou lhe fosse entregue a
maior parte do edifício para nele instalar o Fórum
Criminal, isto é, os cartórios e o Tribunal do Júri, e
obteve do Governo do Estado ganho de causa. E' o
que se colige do decreto n. 232, de 20 de fevereiro de
1894, cujo artigo 1.° resa:

Embora citado em primeiro lugar no decreto, o
"Diário Oficial" só apanhava do prédio pouco mais ou

menos a parte alargada, que seria insuficiente para as
suas necessidades. Mas não lhe adiantava discutir. O
Fórum instalou-se em primeiro lugar e o "Diário Oficial" precisava mudar-se para qualquer parte o mais
depressa possível. Teve de aceitar o que lhe ofereciam,
mesmo porque em outubro de 1894 perdera o seu diretor, comissionado para escrever a História da Revolta
de 1893, ou coisa parecida, comissão que durou até
outubro de 1898, mas que a julgar pelo grifo que Horacio de Carvalho apoz, em nota de seu próprio punho,
num dos seus cadernos de apontamentos, mais parecera o ato do governo propósito de afastá-lo do "Diário
Oficial" que propriamente intenção de obter o livro de
t[ue se falava.
Aliás, a Historia da Revolução de 1893, se foi escrita, o que é possível, porquanto Horacio de Carvalho
era um escritor infatigável e fluente, nunca foi publicada. E isso" parece dar razão ao grifo do citado caderno de apontamentos.
O diretor efetivo foi substituído, durante esse tempo, a princípio pelo gerente Pedro Braga, isto é, de
outubro de 1894 a julho de 1895, e por morte deste,
pelo novo gerente, sr. Miguel Cardoso Júnior, nomeado
;i 5 de julho e empossado no cargo de diretor, interino,
a 17 do mesmo mês.
A mudança do "Diário Oficiali" para a sua nova
sede deu-se na última década de abril de 1895, pois a 2
de maio o diretor comunicava que já se achava em suas
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"E' declarado de utilidade pública, para ser
desapropriado, afim de alargar-se a área destinada ao prédio em construção para o "Diário
Oficial" e para o Fórum, o terreno sito à rua do
Quartel, adjacente à casa n.° 23 da mesma rua,
e pertencente ao Convento do Carmo, com as
seguintes dimensões: frente, 5,95; fundo, 35,4-0,
dividindo de um lado com a casa cilada, do outro
com terreno do dito Convento e pelo fundo com
terrenos que são em parte dependências da referida casa n.° 23, compreendendo a área total de
206,06 metros quadrados".

novas dependências. Com a mudança, se fizera também a monlagem do novo prelo "Derriey", encomendado à firma Nebiolo & Cia., de Turim, na Itália, c
cuja capacidade afiltuava-se ser de 5.090 exemplares
por hora.
O prelo custara 15 mil francos, aproximadamente,
c sua montagem fora entregue ao mecânico Ernesto H.
Miiller, que se prontificara a fazê-la por 3:397$8()0.
Terminados os trabalhos, verificou-se que o prelo não
andava, que estava fora de nivel e com as peças mal
ajustadas. Foi preciso desmontá-lo de novo e corrigir
os defeitos. E como o prelo "Alauzet", coitado, já
não podia dar mais nada, o "Diário Oficial" viu-se na
contingência de mandar imprimir as suas edições fora,
o que se efetuou na Tipografia Schettini, sita à rua da
Gloria.
A segunda montagem, mais as despesas com a instalação das outras máquinas, custaram ao erário público a importância de réis 10:575$970.
UMA ANEDOTA
Contam os velhos funcionários da casa, a propósito desta celebre máquina de "Reação e retiração'*,
nome com que pomposamente era batizado no catalogo o prelo "Derriey", e que nunca deu o que prometia, um caso interessante.

O mecânico Miiller, que o montara, depois de fazeias experiências necessárias para provar que ele estava
imprimindo bem, como não fosse empregado do "Diário", retirou-se, entregando a máquina ao impressor,
que era um tal Alexandre Will.
Ao acionar o prelo, porém, verificou o Alexandre
que a distribuição da tinta pelos rolos não se processava
regularmente, pois que o tinteiro não funcionava bem,
ocasionando que os exemplares do jornal saíam borrados de um lado, em branco do outro, dando uma
impressão lamentável.
Chamado o mecânico, este acusou o impressor de
imperícia. E, de falo, com ele presidindo ao trabalho,
tudo corria normal e perfeitamente. Mas era o homem
sair, e o tinteiro voltava a distribuir mal a tinta e a
borrar os jornais. Parecia que o tinteiro só obedecesse
ao alemãp.
A coisa foi-se prolongando, porquanto Miiller, estranho ao quadro da Repartição, era pago por esses
trabalhos extraordinários. E isso durou até o momento em que o Alexandre, desconfiado com o "mistério", descobriu que o mecânico carregava consigo,
ao sair, o parafuso ou peça que regulava a distribuição da tinta pelo tinteiro. Quando chegava para concertar o prelo, aplicava a pecinha no seu lugar certo,
e tudo saía às mil maravilhas. Mas, da última vez,
antes que Miiller tivesse tempo de fazer o seu passe de
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mágica, Alexandre foi ao cabide, onde o outro dependurara o paletó; e furtou o parafuso mágico, acabando
assim com a "experteza", debaixo de uma saraivada
de protestos, mui pouco parlamentares, do alemão.
O INVENTARIO DE 1895

l
l
l
í
l
l
l
l
í

máquina de dourar, que ainda existe;
de costurar, com fios de arame;
de encadernar;
de cortar papelão (facão) ;
de serrilhar (picotarJ;
de aparar (guilhotina), ainda em trabalho;
de dobrar;
prensa;
torno.

Vimos páginas atrás o que a repartição possuía
em 1891. Quatro anos depois, dando conta da inauguração da oficina de encadernação, que se efetuára a
14 de novembro de 1895, o diretor interino fez questão
de arrolar o novo material que existia agora na imprensa oficial, e que, comparado ao antigo, já era algo,
bem que para o serviço que a esperava, aquilo fosse
dotação ridícula. Era o seguinte:
l prelo "Derriey", novo, máquina enorme e
pesada, prometendo 5.000 exemplares por hora,
cousa que nunca cumpriu, porquanto foi sempre má e viveu em constantes concertos;
í prelo "Alauzet", movido a pulso, que vinha do tempo de "A Redenção" e que era, nesse
período, apenas um espetro do passado;
l máquina "The Sun", tipo minerva, cuja
data de entrada ou de compra não conseguimos
averiguar, podendo apenas asseverar que permaneceu na Repartição, onde prestou serviços, pelo
menos, durante quarenta anos;

E Miguel Cardoso Júnior, aproveitando-se da oportunidade, fazia uma carga cerrada contra o prelo
"Uerriey", para condená-lo e pedir um prelo novo
"Marinoni", em substituição, cousa"moderna, que devia
orçar aí por uns vinte contos de réis.
O Secretário do Interior, diante das ponderações,
atendeu ao pedido e autorizou a compra. O prelo chegou a Santos em setembro de 1896, mas só foi instalado
em julho de 1897, porque chegara com duas peças quebradas, e foi necessário substituí-las.
Miguel Cardoso Júnior dirigiu, interinamente, o
"Diário Oficial" durante mais de três anos. A não
ser a lembrança que teve de solicitar uma "fundidora
de tipos", para economia da repartição, nada mais se
encontra no arquivo que se possa levar ao seu átivo
como iniciativa para tentar ao menos aparelhar as
oficinas que administrava, pondo-as em harmonia com
o progresso crescente do Estado.
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Pelo contrário até, num dos seus relatórios anuais,
frizou a circunstância de estar a repartição preparada
para os serviços que dela se exigiam. O liomein não
nascera talhado para aquele lugar.
Finda a sua interinidade, ainda permaneceu na
casa, na sua função de gerente, até falecer em 101").
A VOLTA DO DIRETOR EFET1VO
A 7 de outubro de 1898, Horacio de Carvalho reassumia o exercício de seu cargo, deixando, portanto, a
comissão em que estivera.
Voltou com a mesma disposição de batalhar pelo
seu "Diário Oficial , de pô-lo à altura das necessidades
de São Paulo, de transformá-lo, emfim, num órgão
administrativo capaz de prover a todos os pedidos das
outras repartições.
O seu relatório de 1898, escrito em janeiro de 1<S!)!>.
três meses, portanto, depois da reassunção, é mais um
apelo nesse sentido. Pedia mais amplas dependências,
isto é, ou um prédio novo ou que lhe deixassem tomar
maior espaço no que estava ocupando, dando ensanchas para que a repartição crescesse. Reiterava a
solicitação da máquina fundidora de tipos, que um
ano antes fora feita por Miguel Cardoso Júnior. Pedia
material novo em tipos, c, pela primeira vez, uma
máquina de pautar.
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Estes dois últimos pedidos foram autorizados c a
máquina foi adquirida à Casa Laemmert & Cia., do
Rio de Janeiro, por 2:800$000. Veiu uma, primeiro,
que foi recusada por não satisfazer as condições exigidas, e a segunda, aceita, era uma Will, n. 2, que em
agosto de 1899 já se encontrava funcionando e ainda
aqui se encontra, apesar dos seus 40 anos de uso. E'
toda de madeira, e trabalha otimamente, embora o seu
tipo antiquado a torne mais propriamente candidata
a um lugar honroso num Museu Técnico-Profissional.
Das demais medidas pleiteadas, nada se fez. A
intenção de melhorar o "Diário Oficial" ficava ainda
mais nas palavras que nos átos. E' que já surgira ;;
acusação, que ainda continua, de que ele é uma repartição deficitária, apesar dos balanços anuais que
demonstravam saldos líquidos, contínuos e permanentes, como se pôde ver, no fim do volume, no quadro
geral da produção do "Diário Oficial" durante toda a
sua existência.
Como se impunha ao ouvinte distraído esse cxtranho juizo, que era e é a negação da lógica e da verdade? Com um simples sofisma. Perguntava-se com
ar sabido quanto havia arrecadado, em dinheiro, o
"Diário Oficial", no ano tal. Digamos, 120 contos de
réis. Qual foi o total das despesas nesse ano? Digamos, 2,'M) contos. Logo, o "déficit" c de 110 contos de
réis.
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O raciocínio é simplista em demasia e denuncia
claramente o vicio de origem. Porque a análise da
questão dá resultado bem diverso.
Em primeiro lugar, o "Diário Oficial" ou Imprensa
Oficial não é uma repartição única, mas duas reunidas: o jornal e a tipografia. E a prova está em que,
em São Paulo, não ha nenhum jornal que explore as
duas atividades ao mesmo lempo. Um, e grande, que
o tentou, acabou desembaraçando-se da oficina de
obras para só ficar com o jornal.

- Não era, então, assim que se entendia o caso?
- perguntará o leitor.
- Não, senhor. Entendia-se que o "Diário Oficial", com essa receita em que, como vimos, 99%, eram
privativos do jornal, custeasse não só os gastos deste,
mas também as despezas da oficina de obras, onde
se confeccionam os livros, folhetos, impressos e avulsos
de toda a espécie que as repartições públicas encomendam.

Ora bem, a arrecadação da Imprensa Oficial era
e é feita à custa exclusiva das publicações que os
particulares fazem no jornal, por meio de editais, avisos, anúncios e comunicações pagas em geral, e ainda
pelas assinaturas e pela venda avulsa do matutino.
E', e sempre foi, em função do jornal que existe uma
receita, naquela repartição, porque a contribuição da
venda de livros e folhetos impressos na oficina de
obras figura no total global, com um contingente desprezivel, que mal chega a \% de toda a renda. Logicamente, pois, essa arrecadação devia servir para custear, unicamente, as despezas do jornal, e isso ela faz,
com saldo, desde que hoje atinge a cerca de mil e oitocentos contos de réis. Nem seria mesmo desarrazoado
que as duas oficinas gráficas existentes, sob a mesma
denominação de Imprensa Oficial, tivessem as escritas
inteiramente separadas.

A inconsequência da teoria é visivcl para quem
tenha uma pequena dose de bom senso. E visivel a
uma simples indagação: - - Se a Imprensa Oficial não
puder executar os impressos, as repartições não os
mandam aviar nas oficinas das empresas particulares,
pagando-as em dinheiro de contado?
— Claro, e é o que acontece, na maioria dos casos,
porque as oficinas do Estado não têm capacidade para
dar vasão a todas as necessidades das repartições. Mas,
se tivessem, o argumento viria a dar nesta maravilha
de beleza lógica: que a Imprensa, com os seus 1.800
contos de réis de receita, devia fazer todos os impressos
oficiais, que orçam em cerca de 6 mil contos de réis,
além de manter o próprio órgão oficial. Isso importaria em dizer que o "Diário Oficial" do nada, isto é, da
inexistência de verba orçamentaria, teria de arrancar
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uma porção de milhares de conlos, o que representa
um postulado inteiramente novo em economia polilica (1).
A balela, comtudo, ganhou foros de cidade desd.
os primórdios da repartição, insuflada naturalmente
por quem soniia as desvantagens de sua existência e é mais gente do que parece — e vive por ai, gorda e
feliz, ainda nestes nossos modernos tempos <lc estudos
económicos e de tecnocracia.
RAMERRÀO
De 1900 em diante, o "Diário Oficial" continuou
a arrastar-se, vegetando sem o carinho do Governo,
que, na Primeira República, nunca compreendei!
a repartição e não foi capaz de a levar às magnificas
realizações a que, por exemplo, Mussolini levou a sua
"Libreria dello Stato". Já não falamos na imprensa
Oficial dos Estados Unidos, que ocupa cerca de õ.000
operários, e que é capaz de preparar um folheto, com
o volume de um livro, em poucas, pouquíssimas horas.
(1) Nestes últimos dois anos, esse critério melhorou. Já se considera renda da casa a produção industrial, feita por ordem das
repartições públicas, desde que estas só podem fazer as encomendas
mediante o empenho das verbas respectivas. Assim, a arrecadação
reconhecida pelo Tesouro já ultrapassa agora os 3 mil contos de réis
anuais. Mas, ainda ha o que corrigir porque persiste um bocado da
velha mentalidade em certos casos.
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Lá a mentalidade foi sempre outra. No decénio «^ ,......
1921 a 1930, a Imprensa Oficial Norte Americana custom^?|
ao erário público 128.635.276 dólares, e apenas arrecadou, em dinheiro, 10.615.764 dólares. E não consta
que lá a considerem, por isso, deficitária. Muito ao
contrário, é tida como dos mais importantes departamentos daquela Nação.
Aqui, onde não se fez nada por ela, até 1930, ninguém se lembrou, por exemplo, de a aparelhar para a
produção intensiva dos livros escolares. E' inacreditável que, numa terra onde os grandes empreendimentos encontram meio propício, a Imprensa Oficial não
imprima, nas suas oficinas, essas centenas de milhares
de exemplares de obras didáticas, que o governo espalha beneficamente, às mãos cheias, pelas crianças de
seus milhares de estabelecimentos de ensino.
De 1900 a 1906 pouca coisa ha que registrar. Em
junho de 1901, o direlor efetivo dava parecer contrário
a um pedido da Light & Power para a instalação de
um motor elétrico, pelo preço de 2:500$000, cobram!;/
outro tanto pelo fornecimento anual de energia,
lloracio de Carvalho sustentava que o motor a gás era,
no caso em apreço, mais económico e mais cómodo
para a repartição, o que o não impediu de aceitar,
quatro anos mais tarde, o citado assentamento por
l :500POO e 200$000 mensais de fornecimento de força.
Km 1902, foi adquirida mais uma máquina de coslurar para a encadernação, secção esta que vivia sobre-

carregada de trabalho e de pedidos, sem que nunca se
houvesse cuidado de dar-lhe o desenvolvimento de que
carecia. Em janeiro de 1904, já Horacio de Carvalho
reclamava a construção de um puxado para tal oficina,
que só viu transformado em realidade em abril de
1906. Mais de dois anos para obter um melhoramento
que ficou em 3:646$030!
E apezar de tão pequenos e ínfimos esses melhoramentos, não ha remédio senão citá-los porque, do
contrário, nada haveria que contar. A vida do "Diário
Oficial" era tão sem importância, figurava tão mesquinhamente no taboleiro de xadrez administrativo,
que, para traçar-lhe a história, não se pôde fugir ao
registro dessas miudezas insignificantes.
O GOLPE
Em 1906, inesperadamente, houve um governo que
se preocupou com o "Diário Oficial", e tratou de reformá-lo, o que obteve com a autorização contida no
art. 43, da cauda orçamentaria, da lei 1.059 de 28 de
dezembro desse ano. Mas não foi para ampliá-lo que
a reforma veiu, foi para mutilá-lo. Porque, sem a
menor consulta ao diretor, explodia a 31 de agosto de
1907, o decreto n.° 1.505, pelo qual "a repartição do
"Diário Oficial" teria a seu cargo exclusivamente a
publicação do jornal "Diário Oficial", ficando supri•24
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midas as oficinas de obras, de encadernação e outras
quaisquer que lhe estejam anexas".
O português não é, positivamente, uma maravilha,
mas as intenções não deixam margem a duvidas de
interpretação. Aliás, quem as tivesse, perdê-las-ia por
certo com a leitura do art. 28 do mesmo decreto, que
determinava:
"As obras cuja impressão estiver começada
e as encadernações já principiadas serão terminadas com a máxima presteza; aquelas que ainda não tiverem sido iniciadas, não terão andamento, sendo os originais das obras e livros e
papéis enviados para encadernar, devolvidos às
repartições que os remeteram".
O português continua a ser um modelo de tautologia, mas ninguém pôde alegar que não entende o
que o legislador deseja em última análise, com tantas
explicações: destruir as oficinas de obras do "Diário
Oficial" com a maior velocidade possível.
Não no conseguiu, entretanto. Esse próprio artigo
— garrote, que indicava a marcha da eliminação das
oficinas, foi que as salvou. Havia em andamento várias obras de fatura lenta pela própria natureza do
trabalho: o volume da "Coleção de Leis e Decretos do
Estado de São Paulo", e o "Anuário Demógrafo-Sanitário", que nesses belos tempos vivia rigorosamente
em dia. O governo ficava entre as duas alternativas:

ou deixar terminá-las ou perder a enorme massa de
trabalho já feito, pois que o decreto de reforma alcançava a repartição em setembro, quasi no fim do ano.
Teve que optar pela primeira solução, o que protelava,
contra a vontade governamental, a extinção das
oficinas.
Consultado o diretor acerca do tempo que exigiriam os trabalhos existentes para sua ultimação, mostrou este que antes de junho de 1908 não seria possivel
executá-los. E como não queria assistir à degringoJada daquilo que lhe custara tanto esforço para criar,
solicitou lhe fosse concedida a licença-premio de seis
meses a que tinha direito, e entrou no seu gòso em
princípio de março. Prolongou depois o seu afastamento, com mais três meses de licença comum.
Foi o prazo necessário a que o governo tivesse o
tempo de refletir e de voltar atrás. Tendo verificado
que a economia (.s/c), isto é, a diminuição de despesas
resultante da extinção das oficinas orçava por 100 contos de réis, e tendo apurado que só a impressão de
duas obras de que tinha necessidade, no ano de 1908,
ficar-lhe-iam em mais de 150 contos, o governo mudou
de tática, continuando a mandar trabalhos ao "Diário
Oficial", até que, em fins de novembro, concordou em
deixar reorganizar as oficinas, sem comtudo revogar os
dispositivos expressos do decreto de 31 de agosto de
1907.
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Quando em meados de dezembro, Horacio de Carvalho reassumiu o exercício, encontrou a sua repartição refeita <!<> tremendo golpe que llie havia desferido
o governo Jorge Tibiriçá.
O tempo, entretanto, mostraria que não adiantara
nada a prova feita da necessidade do "Diário Oficial",
nem mesmo esse fato concreto, contra o qual a administração se chocou, da impossibilidade de viver sem
a sua oficina de obras. Nem mesmo recuando, depois
da decisão assentada e sancionada, seria isso capaz de
mudar a mentalidade reinante a respeito da utilidade
da repartição.
Mais de um ano teve ela que esperar a revogação
do decreto de 1907. Só a 4 de agosto de 1910, o decreto
n. 1922, valendo-se da autorização concedida pelo art.
49, letra D, da lei n. 1.197 de 29 de dezembro de 190!)
— sempre a cauda orçamentaria --estatuiu que a repartição do "Diário Oficial" teria a seu cargo não só
a impressão e distribuição do jornal, como também
oficinas para confecção de trabalhos concernentes à
arte tipográfica, à encadernação e à pautação, tanto
oficiais como particulares.
A reforma de 1910 repunha, portanto, o "Diário
Oficial" na mesma situação em que nascera em 1891.
Além de poder atender a pedidos de particulares para
as obras, o jornal publicaria, afora a matéria oficial:
— 37 —

se dizia, o firme propósito de acabar com as misérias do "Diário Oficial" e de transformá-lo numa verdadeira oficina do Estado.
Infelizmente, no ato de fazer a primeira encomenda, surgiu um atrito entre Horacio de Carvalho e o
Secretário do Interior, que era, ao tempo, o dr. Altino
Arantes, desinteligencia essa que tem todas as caracteristicas de haver sido provocada por intrigas dos
desafétos do diretor do "Diário Oficial", que o expunham como querendo passar por cima da autoridade
do ilustre titular da pasta.
Pela correspondência trocada, e existente nos copiadores, não parece verdade que tal tenha sido o
intuito de Horacio de Carvalho. Mas o que é fato é
que esse incidente esfriou a boa vontade do Secretário
do Interior a respeito da repartição.
O impulso inicial parou em meio e o infeliz "Diário Oficial", que a sorte perseguia, continuou naquele
antigo e proverbial anonimato em que sempre jazera.
CALMARIA
Os unos começaram a correr sem que acontecesse
nada de notável ou mesmo digno de registro no "Diário Oficial''. O dr. Altino Arantes, Secretário do Interior de 1912 a 1916, foi o Presidente do Estado d<1916 a 1920.
Durante todo esse largo período, o "Diário" limitou-se a trabalhar e produzir, lembrando, de vez em
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Ainda o prédio da rua Onze de Agosto, na parte da fachada ocupada pelo «Diário
liste só tinha, no andar térreo, a porta da esquerdu e as duas janelas
imediatas. No andar superior, apenas a janela da extremidade esquerda

quando, o seu direíor as necessidades que iam crescendo, mas sem lograr convencer a ninguém. As autoridades que se seguiam nos cargos, animadas sempre
dos melhores propósitos acerca do órgão oficial, esfriavam logo, diante desta ou daquela dificuldade,
maior de todas era a do prédio. O "Diário" não podia
continuar onde se achava, confinado àquele lobrego e
escuro canto do edifício, sem possibilidade de expansão. O certo haveria sido dar-lhe, como se pensara
por ocasião da compra do prédio, toda a casa. E
houve várias oportunidades para que isso pudesse ser
realizado, principalmente quando o Fórum se mudou
para a rua Florcncio de Abreu, deixando as dependências desocupadas. A "guignc" perseguia a repartição
e, em lugar de entregá-las ao "Diário Oficial", para lá
se mudaram sucessivamente: uma secção do recenseamento federal, dois tiros de guerra, que deliciavam os
vizinhos com os ares marciais de suas cornetas e tambores, martelados o dia inteiro; uma secção da Cruz
Azul ou cousa com isso parecida e por fim, a li.il Delegacia Auxiliar, incumbida da fiscalização do trânsito
de veículos. Enfim, todos os que queriam o prédio,
obtinham-no com a máxima facilidade, exceto, está
bem visto, o "Diário Oficial". Parecia, que efetivamente, o fato de haver ele aparecido num 1.° de maio,
que era uma sexta-feira, pesava sobre seus passos como
uma sombra de mau agouro.
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Ano traz ano, lá se foi para o olvido lodo o decénio
1914-1924, sem que a antiga tipografia do Estado beneficiasse dos melhoramentos do surto geral de S. Paulo,
acentuado de mês para mês, crescendo desmesurado
oní todos os ramos da atividade. O progresso não conseguia resvalar, nem ao menos ao de leve, na repartição mumificada.
A prova é fácil fazê-la. Durante quinze anos, de
1910 a 1924 não houve uma reforma, uma lei, um decreto referente ao "Diário Oficial". E a que se fez em
1925, apenas se limitou a confirmar a de 1910, melhorando um pouco os vencimentos dos funcionários.
Em quinze anos de labor, não brotara uma iniciativa, uma idéa, o simples desejo de uma experiência
para salvar do marasmo a infeliz casa, que tanto trabalho produzia, apezar de tudo e que muito mais produziria, se lhe dessem os meios.
Nada. Dir-se-ia que o "Diário Oficial" não pertencia ao rol das repartições públicas e que não era
uma dependência da administração paulista. Três
lustros de completa mudez !

Já em 1901 se opuzera à entrada do motor elétrico,
que não era novidade nem mesmo para muitas cidades do interior, desde que algumas já em 1892 possuíam uzinas fornecedoras dessa energia. Alegou,
na época, razões de economia, defendendo o velho
motor a gás e só se rendeu à evidencia em 1905,
quando não era mais possível manter um estado de
cousas ultrapassado. E assim mesmo, nunca se interessou para que cada uma de suas máquinas tivesse o
seu propulsor próprio, o que lhe seria facilmente defensável pelas mesmas razões de economia. Quando
muito, premido pelas circunstâncias, aceitou um motor
para cada oficina, a de impressão e a de encadernação.
Ainda em 1929, o sistema adotado na casa era esse
do motor geral.

A QUESTÃO DA LUZ ELETRICA
Em parte isso se devia também ao diretor. Horacio de Carvalho não era um espirito que se afeiçoasse
de pronto às conquistas do progresso mecânico. Quando as novidades apareciam, recebi-as com ar desconfiado e levava tempo a concordar com as inovações.

A máquina de escrever não teve, de sua parte, melhor acolhida. Os copiadores de ofícios e de cartas registram, aqui e ali, repontando mal disfarçado azedume, alfinetadas e piadas contra a utilíssima invenção, que acabaria, em pouquíssimos anos, empolgando
inteiramente o universo. Pois, o relatório de 1928
que ele apresentou em princípios de 1929, aparece
ainda escrito a mão, do próprio punho do Diretor.
A primeira máquina de escrever foi adquirida em
novembro de 1916 e à sua revelia, aproveitando-se um
seu afastamento por motivo de saúde. A compra não
agradou ao diretor, que a achou um luxo inútil e nunca
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fez nada para aumcntar-lhc o número. Em 1931, ainda era essa a máquina única que existia na casa.
A luz olétrica também levou anos a conseguir o seu
beneplácito. Só em 1918 aparece o seu primeiro brado
a favor de sua entrada na repartição e pelos papéis
aqui existentes, não se pôde concluir que a solicitação
tivesse partido dele. Conta-se mesmo que foi em virtude de uma visita inesperada ao "Diário", feita à alta
11 ora da madrugada, pelo dr. Oscar Rodrigues Alves,
então Secretário do Interior, que se fez a primeira
tentativa de substituição de gás pela luz elétrica.
O dr. Rodrigues Alves ficou muito mal impressionado com o que viu: iluminação mortiça e insuficiente,
prejudicando o rendimento do serviço, ao mesmo tempo que fatigando e castigando desnecessária e deshumanamente os operários. Mandou, em consequência,
que lhe apresentassem orçamentos para poder realizar
a melhoria imprescindivel.
Diga-se a verdade, entretanto, que depois dessa ordem, ha vários ofícios provando o zelo e o afan com
que o diretor se bateu pela consecução do melhoramento, enchendo laudas e laudas de papel para fundamentar as vantagens da substituição. Concorria para
essa mudança de atitude uma circunstância que tinha
muito peso no espirito ultra-econòmico de Horacio de
Carvalho. Era a seguinte:
A secção de composição do jornal, instalada no
andar térreo do prédio, ficava cxatamente embaixo da
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secção de composição de obras, localizada no primeiro
andar. Acontecia que o trânsito dos tipógrafos, durante o dia, sobre o soalho do pavimento superior,
causava uma grande vibração no forro correspondente
da oficina tipográfica do jornal, uma vez que o vigamento, já naquele tempo, não apresentava grandes condições de resistência e de solidez.
E como a iluminação geral era feita pelos bicos
Auer, dotados de véus, ou "camisinhas", como lhes
chamavam vulgarmente os operários, era fatal que essa
trepidação quebrasse todos os dias, numerosos véus, e
encontrassem os tipógrafos da noite, à sua chegada
para dar começo aos trabalhos, a sala às escuras.
A despeza com a substituição diária desses véus
era grande, e isso irritava Horacio de Carvalho, que era
um acérrimo defensor dos dinhciros públicos. E foi
tal fato que o levou, na esperança de suprimir essa
fonte de despeza, a concordar com a instalação da luz
elétrica.
A "guigne", aquela terrível "guigne" da repartição não lhe deu ganho de causa senão cinco anos
depois. Só em 1923, ao tempo em que o dr. Alarico
Silveira ocupava a pasta do Interior, é que a autorização foi concedida, quando o "Diário Oficial" contava 32 anos de existência.
Foi aliás o mesmo ilustre titular que concedeu,
nessa mesma época, a ordem para que fosse adquirido
um auto-caminhão "Ford", destinado ao transporte
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dos jornais que se remetiam para o interior do Estado.
Até essa data, embora a expedição, não fosse insignificante, o transporte para as estações ferroviárias se
fazia sobre o ombro de alguns carregadores, que recebiam uma miserável gratificação, de 70$000 a 80|000
mensais.
BALANÇO DE UMA ADMINISTRAÇÃO
Em fins do 1.° semestre de 1929, Horacio de Carvalho adoecera gravemente e licenciára-se da repartição, para onde não mais voltaria.
Três meses antes obtivera a sua última vitória,
conseguindo licença para comprar um novo prelo
"Rollrenner", da fábrica "Koenig & Bauer", prelo que
principiara a trabalhar nos primeiros dias de maio,
depois de desmontado o velho e valoroso Marinoni, vendido à firma Bromberg & Cia. por 1:600|000. O Marinoni portara-se à altura de sua nomeada, sustentando
quasi 33 anos de uso ininterrupto.
O movimento outubrista surpreendeu Horacio de
Carvalho ainda de cama, depois de haver sofrido melindrosa operação, e, ao transformar o velho "Diário
Oficial" em Imprensa Oficial do Estado, far-lhe-ia a
única justiça que o incansável batalhador encontraria
em 39 anos de serviço público.
Entrando para o cargo de diretor, em março de
1892, com 8:400$000 anuais, vencimentos razoáveis para

o tempo, ver-se-ia rebaixado a 7:600$GOO quinze anos
depois, em 1907, para só obter 9:600$000 em 1910. E
só em 1925 esses vencimentos seriam elevados a . . . .
14:400|000, menos do dobro do que recebia em 1892
quando tudo, no mínimo, havia quadruplicado. Em
1928, emfim, pela lei chamada Júlio Prestes, teria o
dobro do que percebia em 1913, isto é, 19:200?000.
A revolução, aposentando-o, concedia-lhe o suspirado descanso na base dos novos vencimentos de diretor da Imprensa Oficial — 30 contos de réis anuais —
permitindo-lhe que recebesse inativo, mais do que percebia trabalhando. Foi o único galardão que ele logrou pelo seu zelo e pela sua indiscutível dedicação
à causa pública.
Porque a atuação de Horacio de Carvalho, no "Diário Oficial", durante quasi quatro decénios, não foi brilhante, embora houvesse ele dado tudo à sua repartição como esforço, carinho, competência e devotamento.
Obstara-o na consecução de seus pedidos insistentes de reforma, tentando inutilmente preparar a Imprensa Oficial à sua alta finalidade, levando-a a realizar a ingente e formidável tarefa que ela pôde produzir, não apenas a indiferença dos estadistas que se
sucederam na pasta do Interior, mas também o seu
próprio temperamento.
Horacio de Carvalho fizera, longos anos a fio, tudo
que lhe competia para convencer a administração pú— 47 —

blica da necessidade da reforma do "Diário Oficial".
Nos últimos tempos, então, não deixara escapar nenhuma oportunidade para bater nessa tecla, seja
enviando extensos memoriais a cada novo Secretário
que chegava, seja nas observações com que recheiava
os seus relatórios de fim de ano, seja nas simples iníormações acerca de pedidos para apress?j- obras em
andamento ou para indagar da possibilidade de a v i a r
outras novas. Tudo foi pretexto para inteirar a Secretaria do Interior da urgência da transformação.
Seu clamor foi em vão. E vendo lanlo papel enegrecido, a pleitear, em apelos e demonstrações desesperadas, providencias que não adiantariam individualmente a esse homem, doe verificar até que ponto se
manteve surdo o (lovêrno estadual, insensível e imóvel
ao fracasso das tentativas que redundavam n« fracasso
da repartição. Mas explica o fenómeno, como disse, o
temperamento do diretor,
Horacio de Carvalho era fundamentalmente um
polemista e parecia supor que a vida era também urna
polémica contínua e permanente, encarando tudo
quanto dizia respeito ao "Diário Oficial", movido por
u n i irrefreável espirito de contradição. Não admitia
as queixas e reclamos de seus colegas ou dos outros
funcionários c se erriçava para discutir até as lamurias
de quem desejava um pouco mais de pressa das impreparadas oficinas gráficas.
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Municio cie Carvalho, segundo diretor etetivo ila repartição,
e que nela permaneceu cerca de ii!) anos

Abundam, nos copiadores de cartas e de ofícios, os
documentos nesse sentido pelos quais ele se indispunha
com os seus superiores hierárquicos, com os diretores
e funcionários das outras Secretarias, tanto com aqueles de que precisava a mais intima colaboração, como
com aqueles que lhe eram apenas indiferentes. Não
tolerava a observação, nem a queixa, e menos o prolesto. O polemista que havia no fundo de sua Índole,
permeava logo para o revide. E assim, em lugar <le
tentar eliminar as antipatias que se iam formando,
parecia comprazer-se em aumentá-las, tornando-se um
polarizador de más-vontades contra si mesmo, e, pelo
reflexo natural, conlra a sua repartição.
Desenvolveu-se o hábito de falar mal do "Diário
Oficial", de ridicularizá-lo, de metê-lo à bulha. R a
Imprensa Oficial viveu sempre esquecida. Mais do
que esquecida, desdenhada, desprezada como incapaz,
ineficiente e. . . deficitária, mentira esta a que interesses subalternos davam resonância de intenso e particular relevo.
Acresça-se ainda o seu pouco geito para ir pleitear
as medidas, pessoalmente, junto aos Secretários. Não
o ajudava o seu feitio nesse particular, preferindo
enviar longos memoriais, escritos à mão, naquela sua
letra cerrada e miudinha, imprópria à leitura.
E em repartição como a Secretaria do Interior,
onde o trabalho é intenso, ha pouco lazer para essas
leituras demoradas.
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Os seus memoriais, naturalmente, ficavam para
ser examinados depois, nas horas de calma.. . horas
que nunca chegam nos cargos administrativos.
E Horacio de Carvalho, que viveu quasi quarenta
anos exclusivamente para a sua repartição, não teve
o prazer supremo de realizar o ideal de sua vida,
deixando-a à altura de S. Paulo.
A DIREÇÃO INTERINA DE 1919-1930
Assumindo a direção interina do "Diário Oficial",
em meados de 1929, o dr. Bento Lucas Cardoso, que
era o gevcntc desde 1915, havendo sido o contador
desde 1910, conhecia a fundo todas as inúmeras falhas
i; todos os incontáveis defeitos da sua repartição. Funcionário corretíssimo e de espírito ágil, com uma noção bem marcada das suas responsabilidades, muito
relacionado e muito acatado em virtude de sua brilhante fé de ofício, tinha ele todas as qualidades requeridas para fazer a Imprensa Oficial progredir.
A época, contudo, era mui pouco propícia às inovações e reformas. Empenhado que andava o Governo Paulista na campanha presidencial, que se
delineou imediatamente agitadíssima, não havia, nas
altas esferas administrativas, nem o tempo nem o lazer
para o estudo das necessidades das Secretarias de
Estado. A política absorvia todos os espíritos e todas
as atividades. O pensamento único, central do país,
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era apenas o da luta eleitoral, que se prenunciava em
borrasca próxima, com a ameaça do apelo às armas e
da solução violenta. E os sucessos provaram que não
eram vãos os temores.
Quando a tormenta estalou, as condições do "Diário Oficial" de quasi nada haviam mudado.
Ainda assim conseguira o dr. Bento Lucas Cardoso
instalar mais um prelo "Rollrenner", idêntico ao que
Horacio de Carvalho deixara, como seu derradeiro
triunfo, na oficina de obras. E quem acompanhou
atentamente este relato, ha de concordar que a aquisição de uma nova máquina desse género sempre constituiu uma lança em África e foi sempre uma retumbante
vitória da direção.
Baste ponderar que, em quarenta anos de existência, de 1891 a 1931, mesmo incluindo no total a celebre
"Alauzet", da "Redenção", o "Diário Oficial" apenas
possuirá sete prelos e uma única "mínerva"!
Com a nova "Rollrenner", o "Diário Oficial" apanhava-se com quatro máquinas de impressão. Era a
primeira vez que esse fato lhe acontecia. E' verdade
que um dos prelos já tinha quasi vinte anos de uso e
precisava de substituto, mas, enfim, ia aguentando a
pequena tiragem do jornal e satisfazendo, bem que
mal, na tarefa que lhe exigiam.
O de que mais precisava, no entanto, o órgão oficial
era de espaço. E esse, a hora. não comportava lho
concedessem.
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DEPOIS DE OUTUBRO DE 1930

OS PRIMEIROS DIAS DA REVOLUÇÃO
Na lufa-lufa dos primeiros momentos <la vitória,
quando repontavam de todos os lados as propostas de
reforma de todos os departamentos públicos, o "Diário Oficial" não podia escapar á agitação fremente,
tanto mais que ali verdadeiramente se justificava de
fato uma amplíssima transformação.
Pensaram em encampar as oficinas do "Correio
Paulistano", e juntamente em tomar conta das oficinas
do "Jornal do Comércio", que jaziam abandonadas
num barracão do Instituto Disciplinar, supondo todos
que estes bens pertenciam ao Estado.
Para realizar o intento, inspecionou-se o velho
prédio da rua Onze de Agosto.
Do exame resultou que ele estava impreparado para
receber tamanha carga. E como a 3.a Delegacia Auxiliar
continuava nas dependências contíguas e como as
obras de demolição dos prédios da rua Onze de Agosto para efeito de alargamento da praça do Palácio da
Justiça estivessem em andamento e fosse o edifício do
"Diário Oficial" alcançado por elas, em vez de cuidar
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da aquisição de outro local, o que ocorreu foi mandar
construir em seguida ao puxado da encadernação, a
que nos hemos referido páginas atrás, um grande barracão de madeira cujo custo foi orçado em cerca de
40 contos de réis. Nele é que se abrigariam as máquinas novas que o "Diário Oficial" fosse herdando, emj>ora as suas dimensões, principalmente a sua largura,
mostrassem, visivelmente, a impraticabilidade do plano.
Quando o galpão estava nas demãos finais, houve
a substituição do Secretariado c as obras paralizaramse, já em princípio de dezembro de 1930.
Nos primeiros dias de janeiro, eram desapropriadas, por utilidade pública, as oficinas do "Correio
Paulistano". E no dia 7 de Janeiro, o decreto n. 4.81(5
transformava a antiga repartição do "Diário Oficial"
em Imprensa Oficial do Estado, operando-se assim a
mais profunda reforma de toda sua vida.
NOVA FASE
Quando a 10 de janeiro de 1931, o A. assumiu a direcão da Imprensa Oficial, cm virtude da reforma promovida, não pôde ocultar a impressão de que o haviam nomeado diretor de uma repartição inexistente.
O velho "Diário Oficial", prestes a completar a
1." de maio seguinte, o seu quadragésimo aniversário,
era uma repartição só de nome. Um dado apenas mos-

trará até que ponto haviam abandonado aquele setór
da administração. Embora contivesse duas oficinas
gráficas, a do jornal e a de obras, o património do
"Diário Oficial", compreendendo tudo o que havia na
casa, não alcançava 175 contos de réis!
Instalado num feio e sujíssimo pardieiro, comprido de mais de 70 metros, largo de 25, com três alas internas, só uma delas lhe pertencia. Era justamente a
ala do lado de baixo da rua, com dois pavimentos, mas
com todas as salas mal iluminadas, sem aeração suficiente, sem higiene, sem conforto porque divididas em
cómodos esguios, com o espaço muito mal aproveitado, e sucedendo-se umas ás outras, sem "halls" e sem
corredores para uma distribuição racional das secções.
A entrada, a que se acedia por um largo portão,
dava a sensação da entrada de uma garage, com o piso
todo de cimento, luxo esse, aliás, muito recente, porque antes era de paralelepípedos de feldspato, como o
calçamento da rua fronteira.
Poucos metros além da entrada ficavam três compartimentos importantes da repartição: a contadoria,
saleta que dava para a rua, e tinha por isso luz diréta
proveniente de duas janelas, e na qual se comprimiam
quatro funcionários onde apenas caberia um e onde
apezar do acumulo de gente e de mesas, cofres e estantes, ainda se recebia o publico para o pagamento
das publicações;
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a parlaria, quartinho contíguo, sem janelas, que
possuía a única porta de acesso aos três compartimentos que estamos descrevendo, e onde ficavam dois f u n cionários para a venda dos jornais e obras avulsas,
sufocados por uma atmosfera abafada pela poeira que
caia das prateleiras repletas de jornais velhos e livros
antigos, quartinho em que, durante mais de um quartel de século, se foram intoxicando diariamente os que
precisavam ali permanecer, com as emanações do gás
que queimava nos bicos de iluminação;
o arquivo, cómodo húmido e inféto, completamente escuro e onde apodreciam, em depósito, os livros,
talões, registros c publicações da repartição.
A secção de encadernar comprimia-se, logo adiante, numa sala atulhada de material, e na qual moverse com certo desembaraço constituía um problema
quasi insolúvel. Anexára-se-lhe, em 1906, um puxado,
estreito corredor, onde apenas cabiam as máquinas
operatrizcs. O puxado fizera-se tão acanhado e exíguo
porque, maior, haveria suprimido toda a luz das salas
da ala fronteira, onde ficavam a gerência c as máquinas de impressão.
E para completar o quadro, o governo revolucionário dos primeiros dias, como já relatámos mandara
construir o enorme barracão de madeira, coberto
zinco, destinado a receber as oficinas do "Correio
Paulistano" e, talvez, do "Jornal do Comércio". A idca
era duplamente absurda porque para essas oficinas

não haveria bastado toda a área que o "Diário Oficial" ocupava no prédio, c porque não era com um galpão dessa ordem, semi-aberto, que se protegeria um
capital de mais de dois mil contos de réis, todo ele
constituído de máquinas de precisão. A única vantagem visível que se colheu da obra, foi roubar ás oficinas de impressão, que ficavam defronte, o resto da
pouca luz que ainda tinham.
A reforma de 1931 aumentara o pessoal burocrático, principalmente na contadoria e não havia onde
colocá-lo, porquanto a própria sala da direção, no 2."
pavimento, era um corredor de mau aspéto.
A dotação do mobiliário e material dava pena.
Moveis desparceirados e revelhos, quasi todos estragados, documentavam flagrantemente a antiguidade da
repartição.
Material mecanográfico, na secção de contabilidade, não existia. Apenas aquela Remington, adquirida
cm 1916, e que, em 1928, Horacio de Cavralho avaliara
em 250fOOO ,tal o estado do utensílio. E era tudo, ainda
que a avaliação fosse exagerada.
Todo o serviço de escrituração continuava a ser
feito a mão. Apezar de haver folhas de pagamento
quinzenacs para 90 % do funcionalismo e existir um
grande trabalho de f aturas, não se encontrava um
aparelho que minorasse esse esforço dos escriturários,
nem mesmo uma simples máquina de carro grande ou
uma moderna máquina de somar.
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As oficinas confirmavam a desorientação que reinara durante quatro decénios de aquisições "á Ia dia]>le": faltava um plano de conjunto bem ordenado,
que articulasse as várias secções entre si. E faltava-lhes
o espirito moderno, que as subordinasse ao conceito
fundamentai da eficiência.
O jornal, em pieua fase de industrialismo intenso,
ainda se imprimia no velho prelo adquirido em 1910,
coisa que durou alo 20 de janeiro de 1931. O redime
a que isso sotopunha os empregados é fácil de calcular.
Cada folha de papel era impressa, um lado cada vex,
com a tiragem máxima de 1.200 exemplares por hora.
Quando a miúdo o jornal aumentava um, dois, três ou
mais "oitavos" na edição comum, a impressão terminava na tarde do dia seguinte... De maneira que os
impressores trabalhavam a noite toda, quasi todo o
dia seguinte. .. para, á noite, recomeçar a tarefa. Dante Alighieri esqueceu-se de relatar essa nova espécie de
pena nas paginas do seu "Inferno".
A composição, tanto de obras, quanto do jornal,
era feita a mão, porque em matéria de composição automática, lino ou monotipica, o "Diário Oficial" ignorava candidamente o que sucedia pelo mundo. Ele
permanecia singelamente em pleno e bucólico primitivismo, quasi que ao tempo de Gutenberg!
Havia cerca de cincoenta tipógrafos, que faziam
um trabalho facilmente substituível por cinco ou seis
linotipistas.

A oficina de obras, em maquinário, estava como
relatámos acima, um pouco melhor: possuía três prelos, o de 1913, ainda em excelente estado de conservação e duas "Rollrenner" novas, adquiridas em 1929.
Mas em matéria de ininervas ostentava unicamente a
vetustissima e tradicional "The Sun", com 36 anos
garantidos de uso.
Na encadernação, oficina em que brilhavam funcionários habilissimos, o mal não era tanto a falta de
máquinas, mas a falta de espaço. Andar entre as máquinas operatrizes, no estreito corredor em que se encontravam, constituía uma arriscada aventura por
causa das correias de transmissão. E a esse perigo
constante se expunham os operários, diariamente, durante o ano inteiro, anos a fio...
A AQUISIÇÃO DO NOVO PRÉDIO
Impunha-se a remodelação "daquilo". Mas remodelar naquele prédio? Ele não comportaria as duas
importantes secções de que se compunha agora a Imprensa Oficial: o antigo "Diário Oficial", que passava
desde então a simples oficinas de obras, e as novas oficinas do "Correio Paulistano", recentemente encampadas.
Seria indispensável todo o edifício que adquirido,
em 1894, inicialmente para sede do "Diário Oficial",
fora ao depois repartido com outras Secretarias. Ainda
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agora lá estava a 3.a Delegacia Auxiliar, abiscoitando
a maior área do prédio. E mesmo na hipótese favorável da cessão integral da casa, chegaria ela muito tarde. O Governo tinha tomado a peito realizar o projctado alargamento da praça onde se acha o Palácio
da Justiça, a encantada obra que só a Revolução terminou. Já começara a demolição das casas compreendidas entre as ruas Anita Garibaldi, do Quartel, c Onxc
de Agosto e entre os imóveis a serem demolidos figurava a maior parte do prédio do "Diário Oficial", pouco mais ou menos toda a secção que ele nunca ocupara.
Dado mesmo que o que sobrasse fosse suficiente para
conter as duas oficinas gráficas, a velha e a nova, haveria necessidade de reconstruir o edifício semi-demolido por duas razões: porque estava velho e impreparado para o uso a que o destinavam, não tendo as condições imprescindiveis de solidez para receber a nova
carga de máquinas que herdara; porque mudando de
prédio expremido entre casas vizinhas, a prédio com
frente para o Palácio da Justiça, impunha-se uma reconstrução em harmonia com o magnifico monumento
que lhe ficava em frente.
Tudo isso, contudo, era apenas para discutir porquanto a verdadeira situação era outra. As obras da
praça do Palácio da Justiça far-se-iam, sem duvida,
mas com a morosidade natural de todos os empreendimentos desse vulto, ao passo que o "Diário Oficial" tinha de resolver de pronto uma situação angustiosa,

que era alojar o espolio do "Correio Paulistano". Onde estava, na Praça António Prado, no coração da própria "city", custava-lhe isso 60 contos de réis de aluguel por ano. E o acervo do material que ali existia
não era uma bagatela, como se vai ver:
vinte linotipos, dos quais oito do modelo 5; uma
do modelo 8; duas do modelo 9; duas do modelo 14;
seis do modelo 18; e uma do modelo 19;
uma rotativa Marinoni, moderna, montada em
1926, com capacidade para 96 páginas do formato do
"Diário Oficial" c 30 mil exemplares por hora;
uma calandra Marinoni;
uma bobinadeira-cortadeira, que se achava em depósito por não ser possível instalá-la nas oficinas;
um forno para fundição das paginas, com dois
moldes;
uma serra eléctrica, duas fresas, um laminador,
dois tornos para fresar a pulso, uma máquina de estereotipia, uma faca para matriz e mais todo o material
acctóorio, mesas, estantes, caixas para tipos, carrinhos,
e outros pertences.
O mais simples e mais urgente era, portanto, cuidar de adquirir um novo local onde se pudessem u n i ficar as duas oficinas.
Foi o que fez o A., sendo-lhe em fevereiro oferecido o belo prédio em que até recentemente funcionara
a Fábrica de Calçado Rocha, á rua da Gloria, 88, (hoje,
364) com frentes para o Largo São Paulo, para a rua
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Galvão Bueno c para a Travessa Rocha, prédio esse
que em marco desse ano, iria à hasta pública.
O inicio das negociações partiu de 500 contos direis. Tratava-se de um solidissimo edifício com duas
frentes de 15 metros cada uma e outra de 90, a que
dava para a Travessa Rocha. Tinha dois pavimentos
em quasi toda a sua extensão, pois sendo o terreno em
declive, uma parte do que acedia para a rua Galvão
Bueno era térreo, embora correspondesse ao andar superior da parte que dava para o Largo São Paulo (hoje Almeida Júnior). A superficie do terreno alcançava
1.350 metros quadrados, a superfície construída mais
de 2.300 metros quadrados.
Vistoriado o edifício pelo diretor de Obras Públicas, achou-o solidissimo, capaz de suportar ainda a
construção de outro andar, que para isso bastavam as
fundações, a espessura das paredes e o vigamento metálico existente.
Enquanto se procedia a essas negociações, o decreto n.° 4.917, de 3 de março de 1931, transformando
a Secretaria do Interior em Secretaria da Educação e
Saúde Pública, transferia a Imprensa Oficial para a
Secretaria da Fazenda (3). Achava-se á testa desta
pasta um homem inteligentíssimo, o dr. Marcos de
Souza Dantas, que alcançou logo e rapidamente toda
(3) Era um fato virgem, na história administrativa de São
Paulo, o "Diário Oficial" sempre pertencera ao Interior.
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a vantagem da medida pleiteada pelo A. Apenas, hábil financeiro, começou a negacear no preço, afim de
dijíer o prédio em melhores condições. E realizou um
negócio como poucos talvez possam citar os anais da
administração pública paulista: ficou assente que o
Ksíado arremataria o edifício pela quantia de
350:000$000 em bónus rotativos do Tesouro, o que íir
fato aconteceu, como o atesta o decreto n.° -1.949 de
31 de Março desse ano, abrindo o crédito necessário ao
pagamento da carta de arrematação.
Havia sido um legitimo negócio da China: em
tempos normais, muito mais de 350 contos valia o terreno sozinho. Quanto mais com um imóvel que custara,
na sua construção, nada menos de 600 contos de réis!
INICIANDO A REORGANISAÇÃO
A primeira vitória estava assegurada. O "Diário
Oficial" entrava na vida nova com bem mais sorte do
que na Primeira República.
Podia agora cuidar-se de ir, aos poucos, reaparcIhando a administração e a oficina de obras, desde
que a secção do jornal de pouco mais reclamava. Na
administração, o problema do mobiliário podia ser
adiado para quando se efetivasse a mudança de prédio, mas a contabilidade não se concebia continuasse
naquela extrema penúria de material mecanográfico.
Foram assim adquiridas quatro máquinas de escrever, duas das quais destinadas á secção "do jornal; uma
— 65 —

m á q u i n a i i i • M i h u i i c i i i , destinada ao preparo das folhas
quinzenais c mapas mensais; uma máquina de somar
"Bourrough", movida clelricameníe; uma máquina
para as quatro operações "Triumphator"; duas registradoras e três máquinas "Com-Pak". Estas ultimas se
destinavam á salvaguarda do bom nome c do crédito
dos próprios funcionários, evitando o aparecimento de
denuncias anónimas, que surgiram, acerca da probidade com que eram preenchidos os talões de recibos
das publicações, denuncias que, se não chegaram a
provar nada quanto á honestidade dos funcionários,
deixavam o ambiente propicio ao florescimento de
suspeitas e prevenções. As máquinas eliminaram todas
as duvidas e mataram as desconfianças.
Foi ainda adquirida uma nova "Rollrenner", tipo
1!)2S), para substituir o velho prelo "Koenig", de 1910,
o qual depois de 21 anos de pesadíssimos serviços,
ainda foi vendido pela quantia de 8 contos de réis.
Custara, com montagem e tudo, pouco mais de 12 conlos de réis.
O CARGO DESNECESSÁRIO
A 24 de novembro de 1931, o diretor da Imprensa
Oficial foi comissionado para dirigir a instrução pública do Estado, a convite do dr. Francisco Sales Gomes Júnior, Secretário da Educação, na Interventoria
do então Coronel Manuel Rabelo.
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Permaneceu na comissão até 23 de maio do ano
seguinte, e embora houvesse exercido, a contar de 1~>
de Março, ambos os cargos ao mesmo tempo, está bem
visto que, diante da grande reforma que planejara na
Diretoria Geral do Ensino, esta lhe absorveria integralmente o tempo.
Ao "Diário Oficial" ficariam apenas reservados os
minutos indispensáveis ao despacho do expediente
normal e isso, naturalmente, se refletiria sobre a marcha da reorganização em andamento nesta casa.
Deixando a direção do ensino, o A. verificou que
as obras de adaptação do prédio da Rua da Gloria, 88,
andavam lentissimamente e que, naquele andar, nem
dentro de três anos conseguir-se-ia efetuar a mudança
total da Imprensa Oficial.
Tentou apressá-las, mas não esteve em suas mãos
realizá-lo. A irrupção do movimento de 1932 afastou-o,
durante vários meses, da direção do "Diário."
Um decreto do Governo, datado de 17 de agosto,
o de n. 5.637, suprimia os cargos de diretor, redator e
sub-gerente, "por desnecessários", (1) dispensando sumariamente os funcionários que os ocupavam, embora
o A. contasse quasi vinte anos de serviço efetivo.
O lugar "desnecessário" de diretor era preenchido
pelo diretor-gerente, para o qual se nomeava o antigo
gerente, dr. Bento Lucas Cardoso.
(1) Assim resava textualmente o decreto.
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REGRESSO
Reintegrado a 11 de novembro, em consequência
do decreto n. 5.721, datado da véspera, que declarara
nulo o de n. 5.G37, já encontrou o A., em a nova casa,
as oficinas do "Correio Paulistano", que se haviam
transferido em fins de agosto.
Mas as oficinas de obras continuavam á rua Onze
de Agosto, impossibilitadas de transferencia porquanto a casa da rua da Gloria só fora reformada em parte. Todo o andar superior e grande parte do térreo careciam de obras. Faltavam mais de 1.200 metros quadrados de forro, pintura, divisões, instalações de toda
espécie, a começar pela eletrica.
Urgindo cada vez mais a unificação das duas oficinas, tomaram-se todas as providencias para que a 1."
de janeiro de 1933 a Imprensa Oficial, pelo menos em
suas secções essenciais, estivesse localizada num único
prédio. E isso se realizou, pois no dia 2 desse mês, o
Governo recebia comunicação de que a direção se
transferira para a rua da Gloria, 88 (hoje 364).
Era uma instalação provisória, já se vê, apenas
para desfazer definitivamente a convicção que se
criara até entre os próprios funcionários, de que o
"Diário Oficial" não conseguiria mudar-se. Estava na
casa nova. Mas tínhamos de iniciar a lufa-lufa. Fizerase a mudança do que era indispensável e era ao mesmo tempo facilmente transportável. Não assim o que
exigia bases de concreto, como as máquinas pesadas, e
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o que não havia inconveniente em demorar mais um
pouco, como o material do arquivo e do almoxarifado. Os prelos foram montados devagar, um por vez,
para não determinar interrupções nos trabalhos em
andamento. Começámos pela ultima "Rollrenner" adquirida, que ainda não saíra da casa fornecedora, á espera de ser instalada no prédio novo. Vieram depois,
uma por vez, as duas outras máquinas do mesmo tipo
r por fim, a "Werk-Augusburg". Esta exigiu uma séria reforma e reajustamento de peças, mas ficou e está
funcionando como si fosse um prelo inteiramente novo, apezar de seus muitos lustros de uso constante.
Também a minerva "The Sun", uma das relíquias
da casa, reclamou reparos profundos, pois ao remontá-la se havia verificado que suas peças só se conservavam ajustadas em virtude da sujeira que se formara pelo longo uso. Ela já figurava, como afirmámos ha
pouco, no rói do inventário que o diretor interino, Miguel Cardoso Júnior, fizera em 1895. Mas aqui não
queria funcionar. Depois da reforma por que passou,
a valente máquina ainda continuou a produzir até ser
trocada por outra nova.
Tudo isso não bastava. Já era algo o que se estava fazendo ,mas a Imprensa Oficial necessitava de
tudo. Tempo exageradamente longo se havia permanecido sem aparelhá-la pelo menos com o indispensável, e por isso podia-se dizer, sem exageros retóricos,
que a repartição estava em tanga.
—
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Pedimos máquinas novas, que foram adquiridas
pelo Departamento Geral de Compras, em fevereiro
de 1933. O Governo começava a mostrar-se amável.
Deu á Imprensa três máquinas minervas, tipo "Phenix", uma outra tipo Emile Kahle. E como no acervo
do "Correio Paulistano" houvesse também outra minerva, tipo "Ahogenforst", conservada inativa por dois
anos, em virtude de estar com peças quebradas que se
julgavam de difícil ou mesmo de impossível substituição na praça, fizemo-la examinar e conseguimos que
as peças fossem feitas. Ganhámos, assim, mais uma
máquina inteiramente nova, com o que se elevou a seis
o número de minervas em funcionamento, na casa.
âeis minervas e quatro rotoplanas eram um luxo
que o "Diário Oficial" nunca havia experimentado,
desde que existia. Não quer dizer que elas bastem ao
serviço do Estado - - a Imprensa Nacional só em rotoplanas possue 40! - - e que sejam capazes de dar vasão ao enorme volume de trabalho que teríamos, se todas as repartições encomendassem aqui todas as publicações de que têm necessidade. Basta pensar na Sorocabana e na Araraquarense para calcular, por alto,
esse volume. Mas para quem nunca teve, senão nos
melhores tempos, três prelos e uma minerva velha, a
nova dotação já tinha aspéto promissor.
A pautação, que encalhara na máquina "Will", de
1889, recebeu duas máquinas novas, do mesmo fabricante, de maneira que se pôde ali apanhar a evolução

do ramo nestes trinta e quatro anos de existência. A
primeira é toda de madeira. Estas são de aço, uma
para pautação dupla, a outra para simples.
A oficina de encadernação lambem foi contemplada com nova remessa, apanhando um facão novo,
isto é, uma máquina de cortar papelão, visto como o
existente na casa tem 30 anos de uso; uma máquina
para lombada de livros, o que não se explicava não
existisse na repartição; duas guilhotinas, de tamanho
diferente; duas máquinas de picotar, uma grande, pois
a única existente era de boca pequena e obrigava,
muitas vezes, a trabalho dobrado para que as folhas
impressas conseguissem entrar na máquina; quatro
prensas de vários tamanhos.
A secção de remessa do jornal, que se arrastava
ainda no antiquado sistema de recortar os papeluchos
impressos com os endereços dos assinantes, obteve
duas máquinas: uma "Adressograph" com o seu "Graphotipo" c uma "Challenge", o que deu rapidez e limpeza ao serviço de expedição da folha para o interior.
Todo o mobiliário da casa foi reformado, em todas as secções. Para a diretoria, administração, correspondência e contadoria foram adquiridas qualro mesas de aço, um "btireau-ministre", de aço, uma burra
dupla, dois armarios-arquivos e uma estante-arquivo
de aço; unia máquina "Dalton" e seis máquinas de esc.rever; 12 "bureaux", estantes, armários e mesas de
madeira.
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A revisão teve todas as suas mesas substituídas
por outras adequadas ao mister, dotadas de anteparos
laterais de vidro, e de lâmpadas eletricas defendidas
por abajús, para resguardo da vista dos funcionários.
Os escritórios para o contacto com o público, que
eram na rua 11 de Agosto aquela coisa desagradável
descrita páginas atrás, foram aparelhados com "guichets" e com grandes envidraçados, armários c prateleiras, onde se guardam as coleções de jornais antigos e as obras publicadas destinadas á venda avulsa
e mais ainda para o arquivo do fichário dos assinantes e para a coiecão do "Diário Oficial", destinada á
consulta gratuita do público.
As oficinas, tanto de obras como do jornal, que
sempre lutaram com a maior deficiência de material
acessório, até em suportes de madeira para as composições feitas, tiveram mesas, armários, estantes em perfeita harmonia e quantidade com a massa do serviço.
O "Diário Oficial" transformou-se, em 1933, numa
repartição que se pôde ver e que, como estabelecimento gráfico, não desmerece das melhores congéneres existentes em São Paulo, nem faz má figura deante de outras dos demais Estados da Federação ou mesmo de outros países.
Numa única coisa não conseguiu progredir: na
secção de tipografia de obras. Não foi possivel mudar
o sistema ainda em uso da composição manual, nessa
oficina, sistema que está atrasado de meio século. Má
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vontade? Não, recuo diante da despesa a realizar. Porque a oficina de obras, para ser alguma cousa, vai precisar de várias linolipos e monotipos modernissimas,
afim de acudir, com rapidez, aos diversos géneros do
trabalhos de que necessitam as múltiplas repartições.
E isso custa dinheiro, principalmente porque determinará, por sua vez, o aumento das máquinas de impressão.
INOVAÇÃO EFÉMERA
Juntamente com a mudança do prédio, a Imprensa Oficial sofreu nova e profunda reforma: a do decreto n. 5.783, de 30 de dezembro de 1932 c que o transformou em órgão noticioso, á imitação do que fazem
ainda vários Estados da Federação, como Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte.
A lembrança dessa idéa coube ao então Governador Militar de São Paulo, General Waldomiro Castilho
de Lima e foi, em certo sentido, provocada pela resistência da imprensa particular em publicar noticiário
detalhado de Palácio. Quando o General fez, em dezembro de 1932, uma visita a Belo Horizonte c lá pronunciou um discurso que a nossa imprensa se negou
a estampar na integra e bem assim em reproduzir as
apreciações que os jornais mineiros haviam feito acerca da visita, a bomba estourou. O General Castilho de
Lima chamou o diretor da Imprensa Oficial a Palácio
e determinou lhe apresentasse um plano da transfor/ J

mação do "Diário Oficial" em órgão noticioso. A mudança abrangeria o próprio antigo nome da folha, que
passaria a denominar-sc "Jornal do Estado", nome escolhido pelo próprio General.
Em meados de janeiro de 1933 o órgão oficial
aparecia em sua nova feição, sob a direção do autor e
tendo como redator-chefe o brilhante jornalista Ayres
Martins Torres. O jornal pegou rapidamente, embora
tivesse surgido cm época imprópria para a colheita
das assinaturas. Mas o interesse crescente que se formava em volta dele, garantia um segundo ano de existência prospero, do ponto de vista financeiro.
Infelizmente os sucessos políticos mudaram de
rumo e o "Jornal do Estado" teve de lhe sofrer as consequências.
A EXTINÇÃO DO ÓRGÃO NOTICIOSO
Em fins de julho de 1933, o General Waldomiro
Castilho de Lima deixava a chefia do Governo de São
Paulo, entregue a outro illustre militar, o General
Daltro Filho,
Como este se considerasse um Interventor para
poucos dias, apenas durante o tempo em que o Governo Federal escolhesse o civil que teria de tomar
as rédeas de São Paulo, tanto assim que recusou o convite do Presidente da República no intuito de permanecer à testa dos negócios públicos paulistas pelo menos até terminar o inquérito acerca do caso do café,
o "Jornal do Estado" não sofreu modificação alguma.

Mas, a 21 de agosto tomava posse do Governo de
São Paulo o sr. Armando de Salles Oliveira e a 28 de
setembro, o decreto n." 8.100, reformava mais uma vez"
a Imprensa Oficial, para fazer voltar o "Jornal do Estado" á sua antiga c tradicional feição de "Diário Oficial", como boletim meramente informativo dos actos
administrativos e burocráticos.
Para fazer a nova reforma, houve alegações de
vário género, sendo a principal o fato de fazer o órgão
do governo concorrência às empresas particulares, afirmativa que obteve certo relevo porque encampada pelo presidente da Associação Brasileira de Imprensa,
em telegrama dirigido ao Governo de São Paulo. Mas
era uma afirmativa apenas, porque a Associação só se
preocupou com o caso paulista e deixou como estavam os casos semelhantes de Minas, Paraíba e Rio
Grande do Norte, que continuam a ter os seus órgãos
oficiais noticiosos.
Ademais, não era novidade para a legislação de
uosso Estado o carater de noticioso para o "Diário Oficial". Quem acompanhou este relato, sabe que nas duas
principais leis de organização do jornal, na de 1891 <>
na de 1910, esse carácter está marcadissimo, não tendo
o governo aberto mão desse direito de vir a fazer concorrência á iniciativa particular. Se isso nunca se fez
com o vulto da reforma de 1932, não é menos verdad>
que o Governo de São Paulo sempre se reservou o direito de vir a fazê-lo.
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Acresce uma circunstancia de relevo: o decreto n.
6.100, na hora em que apareceu, primava pela deseleganeia. Vinha asinado por um chefe de Estado cujas ligações com uma importantíssima empresa jornalística
«ram conhecidas e que, portanto, estaria inibido de
lançar mão de um recurso desses. Mesmo que houvesse
a favor da medida todas as razões possíveis c imagináveis, faltava ao Interventor aquela isenção de ânimo
indispensável para tomar a providencia. Por muito
bem justificado que ele fosse, o decreto deixaria sempre no espirito público, como deixou, a desconfiança
de que não era em beneficio exclusivo da administração que se promulgava.
MELHORAMENTOS
Liquidado o caso do jornal noticioso, com o decreto que o extinguia, nem por isso a Imprensa deixava
de continuar a ser uma importantíssima repartição
publica, que as reformas dos últimos três anos tinham
arrancado do marasmo em que jazera oito lustros.
Em 1931, houve alguns melhoramentos, dos quais
o mais relevante era a substituição do sistema de iluminação pelo de luz difusa, medida de proteção ao
pessoal operário que trabalha á noite ou que trabalha
aos sectores de menor claridade. Além de distribuir
melhor a luz. ainda realizava um gasto menor de
p.nergia.

O u t r o melhoramento importante foi a lotai substituição do material tipográfico da oficina de obras,
cousa que ha mais de vinte anos não se fazia e onde
nada foi poupado. A substituição começou pelos
cavaletes.
Em 1935, no primeiro semestre, continuando o espirito de melhorar cada vez mais a oficina de obras,
adquiriram-se, por preço de pouco mais de cem contos de reis, seis máquinas de impressão, das quais duas
cilíndricas c quatro tipo Minerva alem de uma máquina de cortar e com pressão automática. Seis rotoplanas c de/ máquinas "minervas" constituíam agora a
bateria de impressão da oficina de obras, o que lhe alíeava a capacidade de produção a um nivel a que nen h u m dos funcionários, por mais otimista, nunca pensara pudesse chegar.
A REFORMA DE

1935

O Decreto n.° 7.078 de G de abril de ÍT>35 traiisIVrira a Imprensa Oficial mais uma vez de Secretaria,
Nascera ela com a Secretaria do Interior e lá estivera
quarenta anos. Em 1931, quando o Interior se transformou em Secretaria da Educação e da Saúde Pública,
a Imprensa fora subordinada á Secretaria da Fazenda,
onde permaneceu até 31 de dezembro de 1932.
Com a reforma de 30 de dezembro desse ano, foi
ela transferida outra vez para a Secretaria da Educação e da Saúde Pública. Também não durou muito a
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nova subordinação. O decreto acima citado, de abril
de 1935, mandava-a agora á Secretaria da Justiça e dos
Negócios do Interior. Quer dizer que, em quatro anos,
mudara outras tantas vezes de pasta. Já era andar.
Pouco depois da mudança, em vésperas da reconstitucionalização do Estado, o decreto n.° 7.342, de 7 de
julho de 1935, processava nova reforma.
As inovações desse decreto cifravam-se a duas: o
cargo de diretor, que durante mais de quarenta anos,
sempre fora de carater efetivo, passava a ser da confiança da Secretaria da Justiça; e pela primeira vez,
em toda a vida da repartição, publicava-se um quadro
de seu corpo técnico.
A primeira inovação não merece discutida: era tão
inoxia e tão platónica que se inventava um cargo de
confiança onde havia funcionário efetivo nomeado.
Não estava em melhores condições a segunda, porque, alem de ser mera formalidade legal, a revestir
uma situação de fato, não beneficiara em nada o operariado.
Realmente, o que se poderia haver feito a favor
das corporações da Imprensa Oficial, já se realizara
antes, entre os anos de 1932 a 1934.
Quando, em princípios de 1931, o A. assumiu a
direção da casa, entre as mil cousas erradas que encontrou na Imprensa, figurava a completa insegurança
do corpo técnico, classificados os obreiros como meusaI is t as, diaristas e tarefeiros. Só se lhes concediam, por

equidade, as licenças em caso de tratamento de saúde
e muito mais por favor que como direito. Os operários
não faziam jús nem ás ferias e menos á aposentadoria.
Em 1935, por ocasião da reforma do mesmo ano,
esses direitos já estavam todos consagrados em lei,
pleiteados e obtidos pelo A. Conseguiu mais ainda: o
direito de efetivação do funcionário, no cargo que
ocupasse, depois de dez anos de bons serviços. Esta
medida deu origem a impugnação: a mentalidade dominante não concebia se efetivasse um empregado em
cargo que não existia cm lei e apenas de fato. Mas o
A. teve ganho de causa e a medida ficou o ainda permanece de pé: efetiva-se um funcionário num cargo,
que, quando se vaga, volta á sua antiga situação de
contrato.
A publicação do quadro, portanto, não lhes dava
nenhum direito novo. Em compensação, pela forma
como se organizou esse tão gabado quadro, serviu a
prejudicar inúmeros velhos servidores da casa, porque
não foram incluídos na lista. Para concertar a situação, foi preciso inventar os "extra-quadro", o que
constituía o mais legitimo contrasenso. Pois, se se havia reconhecido a necessidade de criar um quadro,
como é que, justamente na hora de organizá-lo, se forjavam os "extra-quadro"? Um exemplo, para documentar: naquele tempo, havia, na oficina do jornal,
vinte linotipos. Deviam estabelecer-se, portanto, vinte
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linotipislas, que ocupariam essas máquinas. O numero,
entretanto, foi fixado, em 18, o que deixava a impressão de que as outras máquinas não existiam. Mas como
estas continuavam firmes, trabalhando todas as noites, foram sendo ocupadas pelos suplentes, isto é, por
empregados que, pelo titulo, apenas tinham o direito
de trabalhar nas faltas eventuais dos linotipistas contratados. Mas são uns suplentes de género novo porquanto eles realmente trabalham todas as noites e não
substituem ninguém. E se o não fizessem, o "Diário"
uão poderia sair com o número de páginas com que
<sáe normalmente.
O quadro teve ainda outra desagradável consequência: quando ele não existia, todos os funcionários
técnicos estavam no mesmo pé de igualdade e recebiam
seus vencimentos pela mesma folha, no mesmo dia.
Agora, as folhas são três: contratados do quadro, exIra-quadro e suplentes, o que tem trazido complicações iião só aos trabalhadores como á repartição.
E como não bastasse, o quadro serviu a provocar
o desestimulo das corporações. Até 1935, as promoções dos obreiros, de uma categoria para outra, eram
i'eitas pelo diretor, sob indicação dos chefes de secção
e dos chefes das oficinas. Essas promoções, em toda a
píirlc, independem da existência de uma escala rigida,
c, por motivos que bem se compreendem e dizem respeito á melhoria do trabalho, nelas só se leva em conta
o merecimento do empregado, seu zelo e esforço. Em
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trabalhos técnicos, o tempo da antiguidade influo
pouco c uma repartição industrial tem de viver pela
ânsia de progresso de seus artífices. A forma de provocar essa ânsia e esse desejo é a promoção e a melhoria de situação.
Pois bem, o quadro fechou essa válvula de segurança. A corporação caiu no regime estritamente burocrático de aguardar vaga para ser promovido, pois estão trancadas as vias de acesso e impedidos os saltos
dos melhores dotados e dos obreiros de maior forca de
vontade. Aconteceu que aprendizes de 3." classe, que
já o eram em 1935, ainda assim permaneciam quatro
anos depois. O quadro ignora candidamente que uni
aprendi/ progride em tempo relativamente curto. Em
alguns meses, se se dedica, ele pode percorrer toda a
escala que medeia entre o aprendiz de terceira classe
e o oficial de quarta. Depende exclusivamente do esforço do operário. O quadro, como todo quadro burocrático, desconhece essa circunstancia. Ele só sabe se ha
<m não ha vaga. Em não havendo, também não podo
haver promoção. E as oficinas caem, com isso, no regimen do desestimulo e da baixa da produção.
Isso demonstra, por isso só, como se faziam as reformas no Governo que reclamara a orientação da
Idort para reorganizar os serviços públicos, e como se
entregava a confecção de reformas importantes a gente
que ignorava as necessidades mais elementares das repartições que iam ser reorganizadas.
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Nos dois anos em que permaneceu á testa da casa,
realizou a compra de algumas máquinas novas.
A oficina do jornal obteve quatro linotipos, modelo 5 FR, elevando assim o seu numero para 24 máquinas; uma serra, uma máquina fundidora "Elrod".
para fios, entrelinhas e lingotes, alem de 16 carrinhos
de ferro para transporte das ramas de composição. K
na secção da remessa, foi substituída por outra mais
moderna, a antiga "Adressograph" para endereços do
jornal. A oficina de obras ganhou uma máquina de
impressão cilíndrica, tipo "Planeta".

A 1." de agosto de 1935, convidado pelo enlão tit u l a r da pasta da Agricultura, dr. Luiz de Toledo Piza
Sobrinho, o A., foi comissionado para ir organizar o
Departamento dos Clubes do Trabalho, que iam ser
creados naquela Secretaria.
Para seu cargo, dava-se-lhe, na Imprensa, como
substituto, o contador da casa, saltando assim por cima
do gerente, autoridade mais alta c substituto-nato do
diretor. E' que São Paulo acabava de entrar em regime constitucional e os tempos eram novos. Tão novos
c- tão desmandados que foi preciso o golpe de 10 de
novembro de 1937 para repor o pais nas suas tradicionais normas de justiça.
Em 1935, no segundo semestre, pouca cousa se fez:
apenas a oficina de encadernação foi beneficiada com
a compra de algumas pequenas máquinas: uma de costurar livros, uma de corte vertical, uma de arredondar
lombadas, uma de chanfrar couro, uma de numerar
livros, um tesourão e uma prensa nova para dourar.
Em 1936, adquiriu-se uma minerva nova, anunciada como velocíssima. E' tão veloz que nunca conseguiu funcionar e está na oficina parada e inerte, a
ocupar um espaço que faz falta.
Em principies de 1937, a Imprensa teve novo dirctor em comissão, o sr. José Benedito d'OIiveira China, gerente efetivo da repartição.

Apezar de seus 48 anos de existência e de ter surgido logo no ano de 1891, quando no Brasil acabava de
ser instaurado o período constitucional, a Imprensa
Oficial de S. Paulo foi organizada e sucessivamente reformada por meio de decretos. Mesmo na fase de 1892
a 1930, em que nossa terra esteve sob o império da
Constituição, o "Diário Oficial" obteve as poucas reformas de que foi alvo por melo de autorizações concedidas pelo Congresso ao Poder Executivo. Isso se fazia ou nas caudas orçamentarias, no tempo em que era
permitido, ou nas celebradas 'leis-carroção", isto é,
leis que eram um "bric-á-brac", onde havia disposições
referentes a todas as Secretarias de Estado. Está bem
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visto que estas autorizações, nos termos da Constituição Paulista, eram ilegais, desde que um poder não
pode delegar a outro o exercicio de suas funções. Eram
ilegais, mas sempre se fizeram e sempre tiveram força
de lei.
De modo que assistimos, em quasi meio século de
vida da Imprensa, a este flagrante contrasenso: o veículo das decisões de um Estado democrático, o órgão
que faz a fé publica dos atos de sua administração, tornando-os válidos e permitindo que eles entrem em vigor, nunca mereceu uma-lei do Congresso que lhe regulasse a ele o funcionamento. Quer dizer que o instrumento que imprime o cunbo da legitimidade aos
atos governamentais, nunca teve essa mesma legitimidade revestindo as formalidades de sua organização e
viveu sempre refletindo os pontos de vista dos administradores da hora, que tinham a vontade e a força
necessárias para efetivar as reformas.
De 1930 para cá a situação não se modificou: tivemos quatro grandes reformas, a de 7 de janeiro de
1931, a de 30 de Dezembro de 1932, a de 28 de setembro de 1933, e a de 7 de julho de 1935, todas elas frutos
de decretos, embora tivéssemos tido, de abril de 1935 a
novembro de 1937, um largo periodo legislativo.
Esse é, talvez, o aspeto mais curioso de toda n
longa existência da Imprensa Oficial.
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PATRIMÓNIO DA IMPRENSA OFICIAL
M AQUINISMOS, IMÓVEL, ACESSÓRIOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS EXISTENTES
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1930, 1931, 1934 e 1938.

1930

Maquínismos

113:2128000

1931

1.063:8128000

1934

1938

1.253:5018900

2.2:.!2:94<iS90u

Imóvel

350:0008000 i

480:2058200

(>10::)81S.W

Acessórios.

112:976S500

252:037S500

522:7508200

32:241$400

40:888$ 100

148:9378800

205M88S600

174317S100

l.r)fi7:27(iSOOO

Moveis c Utcnsilios.

TOTAL.

.

2.14OÍ92S400 |

:!.571:572S5(i7

Movimento do «Diário Oficial» de 1893 a 1938

Anos

Números de
edições

Tiragem
média

1893

287 1.308

1898

278

Assinaturas
pagas

Assinaturas
c/ desconto

Assinaturas
gratuitas

TOTAL

1.293

896

1.2461.536

1.594

120

1905 28(5

1.750

221

99 1.346

1.566

1910

286

3. 450

189

122 1.728

2.039

1915

286

2.623

291

118

2.096

2.505

294

1.812

828

588

441

1.857

1925

279

3.182

1.044 1. 485

471

3.000

1930

294

3.639

1.231 2.085

743

4.059

1931

299

4.964

1.920

1. 965

801

1931

28õ

7. 185

1.623 2. 820 1.589

6.032

1938

291

9.382

1.940 2. 763
i

8.112

1920

1 .

í

|

167

••••••••••••••-

4.686
i

3.409

=5^=^-—

-

—

^—^^^^^^^^^

Movimento Financeiro e Industrial do «Diário Oficial» de 1892 a 1938
Ano

Arrecadação
em dinheiro

Renda
Industrial

1892

TOTAL

94:9768320

DESPESAS

64:6348850 ,

SALDO

30:1418470

1894

22:0488680

140:1588730

162:207$416

142:9888510

19:2188900

1898

28:2788970

188:386$980

196:503$950

196:5038950

20:0628000

1905

229:985$752

189:5078727

40:4788025
30:5278200

25:3363560

204:6498192

1910

44:384$960

186:6098280

230:994$240

200:4678040

1915

95:0928990

247:9558457

343:048$447

256:0538207

86:9928240

1920

173:6983140

333:0068830

180:8018898

1925

273:538$500

513:808$728
721:603$105
925:2348210
2.193:2658100

532:7008194

188:9028911

695:6968640

229:5378570

1 . 918:6428858

1930

431:8798200

1931

1.368:915$550

340:1108588
448:0648605
493:3558010
824:3498550

1934

1.058:0478500

1.572:7348220

2.630:7818720

2.300:543$900

330:2378820

1938

1.437:6598700

2.023:5408300

3.461:2008000

3:05480858500

407:1148500

274:6228242

LISTA DOS DIRETORES DA IMPRENSA OFICIAL
l." diretor efetivo — João José de Araújo
(l.o de junho de 1891 a 12 de março de 1892)
licenciado de 15 de dezembro de 1891 até 11 de março de
1892 e substituído pelo administrador Pedro Braga)
2.° diretor efetivo — Horacio de Carvalho

(11 de março de 1892 a 9 de janeiro de 1931)
comissionado de outubro de 1394 a 7 de outubro de 1898
substituído pelo gerente Pedro Braga de outubro de 1894 a
julho de 1895 e pelo gerente Miguel Cardoso Júnior de
julho de 1895 a 6 de outubro de 1898
licenciado de principio de março a dezembro de 1908, substituído pelo gerente Miguel Cardoso Júnior
licenciado de junho de 1929 a 9 de janeiro de 1931
substituído pelo gerente dr. Bento Lucas Cardoso
3.° diretor efetivo — Sud Mennucci

(10 de janeiro de 1931 em diante)
comissionado como Diretor Geral do Ensino de 25 de novembro de 1931 a 15 de março de 1932, substituído pelo
gerente dr Bento Lucas Cardoso.
Dispensado do cargo (decr. 5.637, de 17 de agosto de 1932)
de 17 de agosto a 10 de novembro de 1932 — Reintegrado
pelo decreto n. 5.724, de 10 de novembro do mesmo ano.
Substituído pelo diretor-gerente dr Bento Lucas Cardoso, nesse período.
Comissionado na Secretaria da Agricultura e na da Justiça
de l.» de agosto de 1935 a 11 de janeiro de 1939. Substituído pelo contador Maercio Munhoz, de l.o de agosto
de 1935 a 5 de janeiro de 1937 e pelo gerente José Benedito de Oliveira China, de 5 de janeiro de 1937 a 12
de janeiro de 1939.
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