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APRESENTAÇÃO
A IX Reunião das Imprensas Oficiais (RIO) trouxe a oportunidade de
prepararmos esta publicação, onde se faz, pela primeira vez, uma síntese
histórica das imprensas oficiais brasileiras.
Trata-se de um esforço que deverá repetir-se no futuro, com o enriquecimento que certamente ocorrerá, por parte dos próprios responsáveis em
cada Estado.
Esta publicação não está completa, pois um Estado deixou de enviar
sua colaboração. Para não prejudicar aqueles que atenderam nosso apelo,
decidimos pela impressão, tanto para os participantes desta IX Rio quanto
para lançar esta semente que, temos certeza, crescerá rapidamente.

DINORÁ MORAES FERREIRA
Presidenta da ABIO
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ALAGOAS

O nascimento da Imprensa Oficial em Alagoas no primeiro quartel
deste século coincide com lutas políticas originárias da campanha incentivada pela Presidência da República contra as oligarquias nordestinas.
Antes da criação da Imprensa Oficial através do Decreto n? 537, de 15
de janeiro de 1912, pelo então governador Euclides Vieira Malta, os atos do
governo eram publicados, desde l? de fevereiro de 1898 até 24 de dezembro
de 1911, pelo jornal A Tribuna, órgão oficial do Partido Republicano Conservador.
O primeiro número do Diário Oficial saiu dia 17 de janeiro de 1912,
rodado numa impressora plana de fabricação alemã.
O formato inicial do D.O. era de 69,5 x 51cm, quatro páginas, nove
colunas de impressão, de 5cm cada. Mês seguinte, seu tamanho diminuiu:
69,5 x 47cm, oito colunas. Outra redução em julho do mesmo ano: 32 x
24,5cm, 4 colunas.
Na verdade, nesse período inicial, o D.O. foi continuação de A
Tribuna em formato maior, pois este jornal media 52 x 35cm, 6 colunas de
impressão.
Tal como a A Tribuna, o D.O. do período inicial acolhia noticiário
político, atos do governo, poemas, anúncios, enfim, uma infinidade de notas estranhas aos seus principais propósitos.
O processo de linotipo foi introduzido em Alagoas em 1918 pelo Diário
Oficial.
Em 1925 e 1936 nasceram inovações tecnológicas no D.O. com novos
equipamentos, mas o processo de offset só chegou a Alagoas em 1944 através do D.O. Mas o D.O. só passou mesmo a usar offset a partir de 11 de janeiro de 1977, quando, já na gestão do atual presidente, jornalista Zacarias
Santana, completou-se a reestruturação administrativa, que deu origem a
SERGASA — Serviços Gráficos de Alagoas S.A., e assimilou-se modernos

processos tecnológicos de editoração. Do período de sua aquisição até 77 o
sistema offset foi usado na execução de pequenos serviços gráficos.
De um quadro funcional bastante reduzido, hoje a SERGASA tem um
quadro de 275 funcionários e se situa entre os maiores parques gráficos do
Nordeste.

AMAPÁ
O l; 1 jornal oficial do Governo do Território Federal do Amapá circulou no dia I P de março do ano de 1945, com o nome de "Amapá", trazendo uma linda e simples mensagem intitulada de "Caboclo", de autoria do
então governador capitão Janary Gentil Nunez. O jornal Amapá publicava
em editorial um artigo muito oportuno, mostrando a necessidade premente
da criação de um órgão de divulgação oficial. Segundo o editorial, desde o
jornal independente "Pinzonia", editado pelo jornalista e político Mendonça Júnior, o Múcio Javrot da literatura paraense, o "Amapá" não contava
com um órgão de divulgação.
O jornal "Amapá" publicava o primeiro decreto do Governo do Território— Decreto n" l de 25 de janeiro de 1944, criando, então, os órgãos da
Administração Amapaense.
A circulação do jornal "Amapá" era semanal, sob a supervisão do
Serviço de Imprensa e Propaganda, em cuja direção estava o jornalista profissional Paulo Eleutério Cavalcanti de Albuquerque. Sua composição e impressão eram feitas tipograficamente.
O Diário Oficial do Amapá só veio a ser criado em 24 de julho de
1964, através do Decreto n? 01/64-GAB, sendo rodado no dia 27 do mesmo
mês e ano, publicando o decreto de sua criação. Na época o governador do
Território era o general Luiz Mendes da Silva e o diretor da Imprensa Oficial o jornalista Agostinho Nogueira de Souza.
O Departamento de Imprensa Oficial tem como atual diretor o administrador Jackson Benedito da Graça Costa Gomes, funcionário celetista,
lotado na Secretaria de Administração.
Fazendo parte da estrutura da Secretaria de Administração, o Departamento de Imprensa Oficial é estruturado da seguinte maneira: Diretor, Divisão de Publicações e Artes Gráficas, Divisão de Custos, Divisão de Distribuição.
O objetivo principal do Departamento de Imprensa Oficial é publicar
no Diário Oficial do Governo todos os atos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, competindo-lhe ainda, confeccionar trabalhos gráficos das
repartições públicas, trabalhos culturais e impressos em geral e editar coletâneas.

AMAZONAS;
Os presidentes da Província do Amazonas utilizavam-se dos periódicos
locais para a divulgação de todos os atos administrativos, a partir de 1852.
Pode ler-se no jornalzinho Estrela do Amazonas, que substituiu ao pouco
durável 5 de Setembro, a sinopse dos despachos, etc. Mais tarde seriam publicados, ainda por contrato, no Comércio do Amazonas e em outros.
Ao assumir o Governo do Estado do Amazonas, o doutor Eduardo
Gonçalves Ribeiro deu início a várias obras que honraram a sua magnífica
administração, sendo uma delas a criação da Imprensa Oficial do Estado,
pela Lei nf l, de 31 de agosto de 1892, medida pela qual a administração
pública esquivava-se à tutela dos contratos com periódicos, contratos que a
cada ano custavam os olhos da cara ao Estado ou à Província.
Seu primeiro diretor foi o doutor Pedro Freire, e o prédio levantado na
então Rua Municipal (atual Avenida Sete de Setembro, onde hoje está a
sede do Banco do Estado do Amazonas).
Impossível, neste espaço, enunciar os nomes ilustres que dirigiram o
Órgão.
Através dos anos, seu parque gráfico vai-se enriquecendo e consolidando, e, além da atividade-base, que é a publicação dos atos e documentos
oficiais, vem prestando um inestimável serviço ao Amazonas e à Amazónia,
com o apoio à literatura, editando livros, plaquetas, cartazes, posters e toda
uma gama de serviços gráficos modernos.
Recentemente, em novembro de 1986, sob a orientação do seu atual
diretor-presidente, Dr. Joaquim de Alencar e Silva, foi criado o Suplemento
Literário Amazonas, mensal, que é distribuído ao Brasil inteiro, a intelectuais e entidades culturais, abrindo novos caminhos para intercâmbio e levando a outras regiões amostragens de facetas pouco conhecidas da cultura
amazônica.

BAHIA
A Imprensa Oficial e o Diário Oficial do Estado da Bahia foram criados pelo governador José Joaquim Seabra através do Decreto n? 1.170, de
12 de setembro de 1912 e vinculados, então, à Secretaria de Interior e Justiça. A inauguração, entretanto, só ocorreu em 7 de setembro de 1915 e a
primeira edição do Diário Oficial circulou em l ? de outubro do mesmo
ano. Foi equipada com o que havia, na época, de mais moderno em termos
de composição, impressão e encadernação e o seu primeiro diretor, José
Aguiar Costa Pinto, tinha ampla experiência na área gráfico-editorial.
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Desde o início a Imprensa Oficial manteve intensa atividade editorial.
Além de fornecer todos os impressos necessários às atividades governamentais, editava mensagens dos governadores, regulamentos, regimentos, relatórios, e, mais especialmente, uma série bastante diversificada de obras literárias e cientificas de autores brasileiros e estrangeiros.
Em 1925 já era considerada um «centro de irradiação de uma verdadeira ação educativa... estimulando-a por meio da divulgação de úteis publicações atinentes a variados assuntos a respeito de saúde pública, crédito rural,
fomento agrícola, levando ainda, diariamente, ao conhecimento da população, os atos e providências da administração». (Empresa Gráfica da Bahia,
documento comemorativo dos 70 anos).
O próprio Diário Oficial mantinha em suas edições diárias artigos diversos não só para explicitar os atos e programas de governo, como para
divulgar técnicas para melhor produtividade de algumas culturas, mercado
internacional, resultados de pesquisas minerais etc. Segundo depoimentos, o
Diário Oficial foi o principal elemento divulgador e estimulador das atividades intelectuais do Estado.
Já em 1958, dirigida pelo professor e jornalista Milton de Almeida
Santos, a Imprensa Oficial retoma a atividade editorial, que havia perdido a
pujança em parte pelo não-pagamento das dívidas do Estado, já que passara, como Imprensa Oficial da Bahia (Lei n? 92 de 30.8.1948), a custear suas
próprias despesas. Dois meses depois da posse do professor Milton Santos
os primeiros trabalhos foram editados, entre livros e revistas, alguns em colaboração com a Livraria Progresso Editora, que, embora fosse a mais
atuante editora da capital baiana, não tinha porte para suportar o risco financeiro que representa a atividade editorial.
À intensa atividade editorial da EGBA não correspondeu uma maior
preocupação com o registro de sua memória. Não existem em sua biblioteca
exemplares do material publicado nem tampouco os impressos eram catalogados na fonte. Entre as preocupações da nova direção da empresa está a
criação de um Centro de Documentação envolvendo toda sua produção, inclusive cartazes, além da retomada da atividade editorial, com o propósito
firme de lançar no mercado editorial brasileiro novos valores, dos quais a
Bahia tem se revelado prolífera.

CEARÁ;
A partir da instauração do regime republicano (1889) e até primeiro decendio de outubro de 1933, o expediente dos poderes constituídos do Estaca ao Ceara foi publicado como texto ineditorial em jornais particulares.
-> «J1?°rÍCamente> a Im P rensa Ofi cial do Ceará foi criada pela Lei n?
• wo, de 16 de setembro de 1928, no Governo José Carlos de Matos Peixo-

to. Este presidente, à época, solicitara e recebera, por doação, alguns equipamentos já em desuso no Departamento de Imprensa Nacional,
instalando-os num salão da Cadeia Pública de Fortaleza.
Sob a égide da Revolução de 1930, o capitão Roberto Carneiro de
Mendonça, — que sucedeu ao interventor Manuel do Nascimento Fernandes Távora, — editou o Decreto n? 1.112, de 11 de outubro de 1933, criando a Imprensa Oficial do Estado. Com esta decisão, filosoficamente positivista, a Interventoria neutralizava uma acirrada e já duradoura polémica
travada pelos órgãos de comunicação de Fortaleza, relacionada com a conquista de primazia na veiculação dos atos obrigatórios do Governo.
Carneiro de Mendonça, neste tocante, embora olvidando a legislação
consuetudinária, dava seguimento ao projeto Matos Peixoto. O jornalista
Demócrito Rocha, partidário da Aliança Liberal, e em cujo jornal — «O
Povo» — estavam então sendo inseridos os expedientes da Interventoria,
cedeu-lhe o jornalista Alfeu Faria de Aboim e o mestre em artes gráficas
Eduardo Carvalho, para viabilizarem a Imprensa Oficial. O modesto acervo
localizado na Cadeia Pública incorporou-se à maquinaria da gráfica Meton
Gadelha, no prédio desta, encampada pelo Estado.
O Decreto Institucional da I.O. n? 1.112, entre outras matérias, foi publicado no Diário Oficial do Estado n? l, datado de 16 de outubro de 1933.
Foi de 43 contos e 220 mil-réis o crédito especial aberto para atender ao pagamento das despesas necessárias até o final daquele exercício. Custava 100
réis o número avulso do D.O. e todos os funcionários públicos do Estado
eram obrigados a assiná-lo.
Nos seus primórdios, a I.O. compunha a estrutura organizacional da
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e da Justiça. Na década de
60, passou a vincular-se à Secretaria de Administração, na condição de Órgão Departamental.
Como única repartição industrial do sistema administrativo cearense, o
Departamento de Imprensa Oficial do Ceará tinha seu potencial emperrado
pelas ações burocráticas. Campanha partida do seu âmbito interno ensejou
a transformação do D.I.O. em empresa pública, através da Lei n? 9.950, de
14 de outubro de 1975, mantendo ainda na atualidade esta forma jurídica.
A autonomia administrativo-financeira daí resultante, cumulada com a
modernização do seu equipamento, — inclusive introdução do sistema rotativo offset, — proporcionam-lhe amplo dimensionamento operacional.
Além das edições do Diário Oficial e Diário da Justiça, a IOCE detém
a reserva de mercado dos formulários gráficos do serviço público estadual,
mantendo, ainda, linhas de incentivo à cultura, com a publicação média de
100 títulos anuais, entre técnicos e literários. É igualmente da sua responsabilidade a confecção das publicações destinadas aos programas educacionais
do Estado.
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especificava que além da publicação dos Atos dos Poderes Públicos Estaduais (Legislativo, Judiciário, Executivo) o Diário Oficial faria pelo modo
mais completo possível, o serviço de informação ao público, quer no tocante aos fatos diários, dentro ou fora do Estado, quer no interesse do desenvolvimento material deste e da cultura.
O primeiro número do Diário Oficial foi confeccionado e impresso na
Tipografia Nacional de Frias e Cia. Ltda., estampando em seu corpus telegramas, decretos-leis, notícias, transcrições, editais e pautas semanais, além
de publicar, gratuitamente, artigos de particulares, sob a direção de seu
fundador e primeiro diretor, Máximo Martins Ferreira Sobrinho.
Em 1908, o Diário Oficial, sob a direção de Domingos Barbosa, passa
a ser jornal político, literário, crítico e noticioso. A partir de julho de 1912,
em prédio adaptado na Rua da Palma n? 21, a Imprensa Oficial pôde oferecer um Diário Oficial com seis colunas de 7cm, impresso em papel «linha
d'água» publicando transcrições, plantão de farmácia, artigos literários e
notas policiais, além de artigos assinados por eruditos ilustres: Ribeiro do
Amaral, Astolfo Marques e Domingos Barbosa.
Nesse mesmo ano de 1912, para auxiliar no serviço de composição, foi
adquirida uma máquina linotipo junto à Mergenthaler Linotype Company,
de New York, por 700 dólares, pelo então governador Coronel António
Brício de Araújo.
Na Interventoria de Paulo Ramos o prédio recebeu modernas reformas,
novas máquinas, entre elas um prelo «Rápida de Lusse», uma linotipo
«Super-Relâmpago», uma platina autêntica «Ideal», uma Máquina Pautar,
automática, G.E. Rheinhard e um cutelo automático «Perfecta». E ainda
nesse governo foi criado o DEIP — Departamento Estadual de Imprensa e
Propaganda, constituído pelas Divisões de Radiodifusão, Imprensa e Obras
Gráficas e a Comercial. Em 1946 recebe a denominação de Serviço de Imprensa Oficial — SIO.
Passou a ser autarquia, em consequência da Lei n.° 45, de 19 de dezembro de 1947, sob o nome Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado.
O governador Sebastião Archer da Silva expede Lei n? 175, datada de
5.11.1948 reformando a Imprensa Oficial ao regime anterior de Divisão.
Através da Lei n.° 1.701, de 31.12.1958 a Imprensa Oficial foi reconduzida
ao regime de Autarquia com definitiva denominação de Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado — SIOGE, vinculado à Secretaria do Interior, Justiça e Segurança o Serviço de Imprensa e Obras Gráficas passou a
editar Diário Oficial, o Diário da Assembleia Legislativa, Diário da Justiça
e a executar trabalhos gráficos para o governo do Estado.
Através da Lei n? 4.245 de 9 de dezembro de 1980 o SIOGE passou
oficialmente a ser vinculado à Secretaria de Administração, tendo como finalidade editar o Diário Oficial, que passou a ter três publicações distintas,
ou seja, o Diário Oficial (Publicação do Poder Executivo), Diário Oficial
(Publicação de Terceiros) e Diário da Justiça.
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O Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado além de editar o
Diário Oficial, de executar serviços gráficos para a Administração Estadual
participa das atividades de difusão e desenvolvimento cultural na publicação
de livros.

MATO GROSSO
Os registros históricos disponíveis permitem a conclusão de que a Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso foi a primeira Imprensa Oficial
do Centro-Oeste brasileiro e o primeiro órgão criado pela administração
mato-grossense a nível regional. Sabe-se que o primeiro jornal do CentroOeste foi «A Matutina Meyapontense», que existiu de 5 de março de 1830 a
24 de maio de 1834, no antigo arraial de Meyaponte, hoje Pirenópolis, em
Goiás. Acontece que «A Matutina Meyapontense» era editada pela Typographia de Oliveira, de propriedade do comendador Joaquim Alves de Oliveira.
Durante o governo do Dr. José António Pimenta Bueno a Província de
Mato Grosso adquiriu uma tipografia através de subscrição popular, ficando a mesma subordinada administrativamente à Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso. Para se ter uma ideia da importância dada à mencionada tipografia, recorda-se que ela foi adquirida em 1838, pouco mais de
três anos após a instalação da Assembleia Legislativa Provincial de Mato
Grosso e 36 anos antes da solenidade de implantação do Tribunal de Relação da Província de Mato Grosso, hoje Tribunal de Justiça do Estado, no
dia primeiro de maio de 1874.
Ao fazer funcionar a primeira Imprensa Oficial do Centro-Oeste brasileiro, a Província de Mato Grosso assegurou a circulação do primeiro órgão
da imprensa mato-grossense, o jornal «Themis Mattogrossense», no dia 14
de agosto de 1839. Para tanto, o governo provincial arrecadou a importância de 2:948$868 em subscrição popular. Deste valor, o quarto presidente da
Província de Mato Grosso aplicou 1:178$480 na compra da impressora, que
era de madeira, dos tipos, papel e tinta. Somente o frete, entre o Rio de Janeiro e Cuiabá, custou 772S346. O restante ficou com a contratação de um
tipógrafo em Meyaponte e o pagamento dos primeiros funcionários da primeira gráfica instalada em Mato Grosso.
O primeiro jornal de Cuiabá e de Mato Grosso não conseguiu superar
a primeira grande crise política que surgiu após a sua criação. Como órgão
oficial da Província de Mato Grosso, o «Themis Mattogrossense» estava
vinculado à Assembleia Legislativa Provincial, mas funcionava com os escassos recursos orçamentários do governo provincial. O cónego José da Silva Guimarães, um ardoroso defensor da tipografia, ainda tentou salvá-la no
seu governo mudando o título do jornal para «Cuyabano Official», a partir
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de 30 de julho de 1842. Um ano depois, numa nova 'tentativa de salvar a
gráfica, o nome do órgão oficial era apenas «O Cuyabano». Infelizmente,
em j u n h o de 1845 «O Cuyabano» deixou de circular e mais uma vez a
Província de Mato Grosso ficou sem o seu jornal oficial. Quase dois anos
depois, no dia 2 de junho de 1847, a Typographia Provincial editou o primeiro número do jornal «A Gazeta Cuyabana», que sobreviveu até o ano
seguinte.
No dia 31 de agosto de 1848, a Província de Mato Grosso colocou em
hasta pública a sua primeira tipografia oficial. Era o fim da Typographia
Provincial, que foi arrematada pela importância de 810SOOO. Já em poder
de um particular, a mesma gráfica foi contratada, pelo governo provincial
para a publicação dos seus atos oficiais por 1:200$000, isto é, 150% mais
caro do que custou toda a tipografia. A partir de então, e durante 42 anos,
a Imprensa Oficial de Mato Grosso esteve em jornais particulares. O primeiro deles foi o «Echo Cuiabano», que iniciou a circular no dia 2 de setembro de 1848. Não se sabe ao exato quando o citado jornal deixou de circular. O certo é que a 3 de maio de 1857 circulou o primeiro número do
«Notícittdor Cuiabano», que deixou de circular no dia 3 de abril de 1859,
depois de editar cem números, um recorde para a época.
Surpreendendo aos meios políticos de Cuiabá, no dia 23 de julho de
1859 surgiu na capital mato-grossense o primeiro jornal de oposição ao governo provincial, «A Imprensa de Cuyabá», que também publicava atos
oficiais da Presidência da Província e da Assembleia Legislativa Provincial.
Não se sabe quando o citado jornal deixou de circular, mas a partir do dia
19 de janeiro de 1865 a mesma tipografia publicava o «Boletim de Mato
Grosso», que por quase quatro anos publicou os atos oficiais da Província.
A fase seguinte foi com o jornal «A Situação», um só nome para dois posicionamentos antagónicos, que surgiu para apoiar o governo provincial e
mais tarde passou para a oposição. «A Situação» era o órgão do Partido
Conservador desde o seu aparecimento e se dizia «Jornal Official, Político e
Litterário».
No dia 9 de janeiro de 1879, por iniciativa do Dr. João José Pedrosa,
então Presidente da Província, circulou pela primeira vez «A Província de
Matto Grosso», o mais importante jornal do período provincial. Era um
periódico literário, noticioso e dedicado aos interesses da Província. Foi
fundado pelo capitão Joaquim José Rodrigues Calháo, que o transformou
em porta-voz do Partido Liberal até a Proclamação da República, quando
passou a se denominar «O Mato Grosso».
O primeiro governador do Estado de Mato Grosso, o general António
Maria Coelho, tomou posse no dia 10 de dezembro de 1889, com o apoio
dos liberais. Logo após a sua posse, houve um rompimento com os demais
componentes do ex-Partido Liberal, sendo instalado o Partido Nacional em
Cuiabá, pelo próprio chefe do governo, contrariando vários políticos locais.
Algumas das suas medidas afetaram as relações com a imprensa, principal-
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mente com «O Matto Grosso», que passou a ter os seus dias contados.
Contudo, o último jornal particular que publicou atos oficiais em Mato
Grosso foi «A Gazeta», de propriedade do Sr. Victal Baptista de Araújo,
que era o seu redator e que fazia a propaganda republicana em Cuiabá. Era
o único jornal que defendia a implantação da República e nada mais justo
do que ele encerrasse este segundo ciclo da Imprensa Oficial em Mato Grosso.
O governo do marechal António Maria Coelho, cumprindo os ideais
republicanos, empenhou-se em realizar profundas modificações na vida
mato-grossense. A Imprensa Oficial foi um dos primeiros setores beneficiados. Um dos artífices da implantação da Typographia do Estado foi o advogado José Maria Velasco, oficial de gabinete do governador António Maria Coelho, e que foi o primeiro diretor da «Gazeta Official», o órgão oficial do Estado. A «Gazeta Official» foi criada pelo Decreto n;1 17, juntamente com a Typographia do Estado. O seu primeiro número circulou no
dia 8 de maio de 1890, uma quinta-feira. O novo órgão oficial do Estado
foi impresso na antiga tipografia do jornal «O Atalaia», que circulava em
Cáceres. As suas máquinas foram adquiridas pelo governo do marechal António Maria Coelho e transportadas logo em seguida para Cuiabá. A Imprensa Oficial de Mato Grosso voltou a ter as suas próprias instalações, editando o seu órgão oficial. A «Gazeta Official» iniciou com apenas quatro
páginas. Somente a partir de 7 de janeiro de 1938 é que passou para 12 páginas, depois de uma evolução para 6, 8 e 10 páginas. Embora desde a sua
fundação estivesse em pauta a circulação diária da «Gazeta Official», somente a partir do dia 15 de janeiro de 1935 o órgão da Imprensa Oficial do
Estado de Mato Grosso passou efetivamente a ser diário. Em 1937, a Typographia Official do Estado teve uma importante modificação: mudou de estrutura e até mesmo de nome. Passou a se chamar «Diário Official». Pela
Lei n" 3.907, de 19 de setembro de 1977, a Imprensa Oficial do Estado de
Mato Grosso foi transformada em autarquia, vinculada à Secretaria de Administração, com personalidade jurídica própria, tendo sede e foro -em
Cuiabá. Desde a sua fundação, talvez tenha sido esta a providência administrativa mais importante que ocorreu ao longo da história da Imprensa
Oficial do Estado de Mato Grosso, que passou a viver com autonomia financeira, estrutura industrial aberta e competitiva, além de ter orçamento
próprio.
MINAS GERAIS
A História Administrativa de Minas Gerais ainda conserva a memória
das primeiras tentativas de criação da Imprensa Oficial em Minas. Ela começa com a proposta do Governo, datada de 8 de abril de 1822 (5 meses
antes da Independência) elaborada pelo major Luiz Maria da Silva Pinto,
mais tarde secretário do Governo da Província — acompanhada do plano
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para administração da primeira tipografia oficial de Minas e da publicação
de um folha diária ou trimestral, como jornal oficial do Governo.
Executado o plano, adquiriu-se no Rio de Janeiro uma pequena gráfica
que, instalada em Vila Rica, foi enriquecida com matrizes e tipos fundidos
no local, por José Vicente Ferreira.
Para administrar a tipografia oficial, foi nomeado inspetor o próprio
major Luiz Maria da Silva Pinto que imprimiu, além dos papéis oficiais da
Província, um Dicionário da Língua Portuguesa, de sua autoria, o primeiro
editado em Ouro Preto.
I m p r i m i u também, em abril de 1822 a Proclamação do Príncipe Regente ao Povo e à Tropa, atendendo à seguinte ordem Imperial:
«Minas S.A.R. o Príncipe Regente que o Imperador da Imprensa desta
Capital — major Luiz Maria da Silva Pinto, faça imprimir quinhentos
exemplares da Fala que S.A.R. fez ao Povo e à Tropa desta Província, do
que se lhe remete cópia assinada pelo oficial Francisco João Teixeira Chaves:
— e que se repartam, gratuitamente, 200 exemplares nesta e mais Comarcas da Província, enviando-se às diferentes autoridades civis e militares.
Paço da Vila Rica, 10 de Abril de 1822 — ass) Estevão Ribeiro de Resende».
O jornal oficial de Minas, entretanto não apareceu nesta época.
^ Mais tarde, em 1866, surge na Província a lei supracitada, autorizando
o Governo a montar, imediatamente, um tipografia destinada a editar um
diário oficial, estipulando para esse fim, uma verba do valor de
12.000.000.000 (doze contos de réis) de acordo com orçamento junto, mas
ainda não foi desta vez que surgiu a folha oficial de Minas.
Enquanto o órgão oficial não aparecia, o Governo fazia publicar as
leis, decretos e atos públicos nos jornais mais destacados da época, em Ouro Preto, como o «Liberal Mineiro», «O Constitucional» ou o «Vinte de
Agosto». Nenhum deles, entretanto, possuía condições, nem instalações
convenientes, limitando-se a estampar, três vezes por semana, os atos oficiais da Assembleia ou do Congresso Mineiro.
Com a Lei n? 08, de 1891 criou-se, afinal, a Imprensa do Governo, capaz de editar também o Órgão Oficial definitivo, empreendimento que encontrou pela frente uma severa contenção económica, tanto que o vicegovernador Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira instalou-a, precariamente,
no pavimento térreo do Palácio dos Governadores, em prédio, hoje, cedido
a Escola de Minas.
Em virtude das dificuldades para recrutamento de pessoal especializado
em artes gráficas, o Governo encarregou o comendador António Nunes
alvao para contratar na Imprensa Nacional, no Rio de Janeiro, os técnicos , mestres-salas e artistas-gráficos, com o que se iniciou em 21 de abril de
a publicação do «Minas Gerais».

A estrutura da Imprensa, em 1892, já se estribava nas três divisões básicas, o «Minas Gerais», as Oficinas Gráficas e o Departamento Administrativo.
Sete anos depois de referendada a Lei n? 08 que lhe deu origem, a Imprensa Oficial se transferia para Belo Horizonte (então cidade de Minas)
sendo este o primeiro acontecimento marcante da sua trajetória: o segundo,
viria pouco depois, em agosto de 1912, quando se introduziram as Linotipos nas oficinas, na gestão do diretor Leon Roussoulieres e Governo Bueno
Brandão.
Se de um lado o interesse dos governantes e o espírito empreendedor
das sucessivas diretorias muito concorreram para o avanço da Imprensa
Oficial, por outro, a adversidade também se fez presente para retardar a
marcha progressiva, deste importante parque industrial. Assinalem-se, então, a crise do papel importado durante a Grande Guerra de 1914-18 e os
prejuízos causados pelos incêndios de 1939 e 1948, com perdas de instalações e equipamentos valiosos.
Nas últimas décadas, entretanto, a Imprensa Oficial atingiu uma fase
de inteira consolidação, conseguindo substituir as velhas estruturas e expandir a sua produtividade, mediante processamentos avançados no campo da
moderna tecnologia de artes gráficas.
O conteúdo da lei que criou o «Minas Gerais» encontra-se hoje ampliado após a decretação das Leis n:'s 4.428, de 9.2.67 e 5.189, de 19 de maio
de 1969 que criaram outras publicações, como o «Suplemento Literário do
Minas Gerais» e o «Suplemento Rural do Minas Gerais», aquele conhecido
hoje no mundo inteiro e este que iniciou circulação mais recentemente, os
quais são encartados, alternadamente, nas edições de sábado do «Minas Gerais.»
A Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais muito deve de alta representação no complexo cultural e administrativo do Estado, à colaboração de milhares de funcionários anónimos — homens, mulheres e meninosaprendizes, dentre eles, os surdos-mudos e os excepcionais que exercem determinadas tarefas em suas oficinas.
Além desses, louve-se o trabalho dos ex-diretores escolhidos entre figuras destacadas de nossa vida pública e cujas diretrizes permitiram à Imprensa Oficial expandir e marchar a caminho do século.

PARÁ
Criada em 1891 pelo governador Duarte Huet de Bacellar Pinto Guedes, com objetivo de publicar o Diário Oficial e preparar edições ou reedições de obras de valor literário ou científico, além de outras atribuições, a
Imprensa Oficial vem prestando um serviço valioso à preservação e divulgação da memória paraense.
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Seus primeiros diretores foram: Higino Amanajás, Hildebrando Azevedo, Cláudio de Souza Menezes, Pedro Santos e Cunha Coimbra.
Em 1972, o governador Fernando Guilhon transformou a Imprensa
Oficial em autarquia, passando ela a sobreviver com seus próprios recursos,
situação que se mantém até os dias atuais.
A IOE peregrinou por vários bairros de Belém, até fixar-se no Marco,
à Av. Almirante Barroso com a Trav. do Chaco (num dos poucos chalés de
ferro, importados da Europa e montados em Belém, no começo deste século), onde ocupa uma ampla área construída, tendo ainda um terreno destinado à expansão das instalações, ou à construção de um conjunto habitacional destinado aos funcionários sem residência própria, através de convénio com o PASEP.
Os funcionários também gozam de amplo atendimento médico-odontológico e social.
Para sua melhoria salarial, a IOE está se reestruturando e, por decisão
do governador Hélio Cueiros, terá seus funcionários beneficiados pela opção ao regime estatutário.
Em 1985, foi a anfitriã de todas as Imprensas Oficiais do Brasil, durante a VII RIO, ocasião em que se distribuiu a «.História da Imprensa Oficial do Pará», de autoria do escritor José Ildone, diretor de Documentação
e Divulgação da Autarquia.
Seu parque gráfico está bem equipado, inclusive com a rotativa GOSS
para 12 mil impressos de 16 pág./hora, e uma impressora offset Roland, e
mais 8 impressoras diversas.
No plano promocional, a IOE lançará um livro com a biografia dos expoentes da vida pública do Pará e inicia o Plano de Expansão do número
de Assinantes do Diário Oficial.
Hoje, esta possui aproximadamente 160 funcionários e entra, na atual
gestão do governador Hélio Cueiros, dirigida pelo jornalista Pedro Pinto,
na fase de informática, tendo adquirido um equipamento UCP COBRA
480, com 6 terminais e 4 impressoras, o que bem expressa a situação que
atingiu.

PARAÍBA
A história de A União começa em dois de fevereiro de 1893, data de
sua fundação, com o nome de Imprensa Official, sendo governador da Paraíba o Dr. Álvaro Machado. O primeiro diretor do jornal foi Dr. Tito Silva.
O Sistema de Impressão era feito em máquina plana, posteriormente
em rotoplana, e a composição em Linotypo, que eram máquinas que traba-

lhavam a quente. Basicamente o processo era o seguinte: o chumbo devia
ser colocado na caldeira, onde era derretido a uma temperatura de 800
graus. Da caldeira, o chumbo seguia derretido para as linhas de composição
onde eram formadas, nos magazines, pequenas chapas de metal. Estas chapas, depois de habilmente colecionadas, eram paginadas e colocadas na impressora e então impresso o jornal.
O sistema de composição por Linotypo permaneceu até 1974.
Um ano antes, em 1973, redação e oficinas de A União funcionavam
no velho prédio de A Imprensa Oficial, posteriormente demolido para dar
lugar ao atual prédio da Assembleia Legislativa. A demolição de tão importante prédio representou uma perda e um grande desfalque ao património
da cidade de João Pessoa.
Neste mesmo ano, 1973, as oficinas de A União foram transferidas para o Distrito Industrial de João Pessoa, onde hoje ainda permanecem. No
entanto, apesar da modernização das novas instalações, ainda prevalecia o
velho sistema de composição a quente.
O sistema de composição a quente finalmente foi substituído em
9.11.1974. Moderno, mais rápido e eficiente, o novo sistema de fotocomposição e impressão em offset
melhorou a performance do jornal,
emprestando-lhe feição gráfica mais atraente e de melhor qualidade.
Reportagem — Todos os repórteres chegam à redação às 7h da manhã.
A partir daí, o chefe de reportagem distribui as pautas — dicas para o levantamento das notícias diárias que interessem ao esquema editorial.
A utilização do transporte da redação é feita segundo a necessidade e
importância do evento jornalístico. Embora viajem em conjunto, cada um
dos repórteres tem um objetivo diferente a cumprir.
Levantada a notícia, o repórter passa-a para o papel, devidamente datilografada. Deve indicar, também, se tal matéria tem ilustração (fotos).
Já datilografada, a matéria é entregue ao secretário de redação. Cabe a
este analisá-la, observá-la e decidir se o texto está redigido em linguagem
compatível. Caso contrário será destinada a um redator, para melhorá-lo.
Em A União, raramente ocorre a copidescagem de um texto, vez que a
maioria dos repórteres tem redação adequada.
Julgada a matéria, copidescada ou não, ela é entregue ao editor-geral
ou assistente. Dali, a matéria ocupará seu lugar em uma das páginas, segundo sua importância. Se for curta e importante, sairá na primeira página. Se
for longa e estratégica sairá na página específica, com chamada na primeira
página. Sendo de rotina sua destinação e localização no noticiário, depende
do editor.
A matéria do repórter já percorreu todos os caminhos editoriais. Agora
ela está sendo traçada na página de diagramação. O diagramador utiliza como medida o sistema de paicas. Este cortejo entre o texto e o diagrama e
que vai determinar o espaço a ser ocupado pela matéria.
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As matérias de cada página são enviadas para a perfuração computadorizada. Já compostas, as matérias seguem para a paginação, onde são
submetidas à estética previamente indicada pela diagramação. Terminada a
paginação, o passo seguinte é a fotolitagem, que fornece as películas gravadas em filmes negativos ou positivos para a elaboração das chapas impressoras, à base de zinco galvanizado e pré-sensibilizada para gravação e revelação. Verificada a perfeição da imagem, as chapas de zinco fotossensíveis
são colocadas na impressora offset, que deve ser equipada com borracha
compressiva (blanqueta) no cilindro de impressão. A chapa de zinco transfere a imagem para a blanqueta e esta para o papel. A partir daí este mesmo equipamento passa a imprimir, cortar e arrumar 14 mil exemplares por
hora.
O jornal está pronto para ser levado às bancas.

PARANÁ
A Imprensa Oficial do Paraná foi criada na gestão do governador Brasil Pinheiro Machado, pelo Decreto n.° 480, de 27 de junho de 1946.
Apesar de criada em 1946, só foi instalada em 1947, numa casa leste da
praça Tiradentes. Essa instalação provisória foi logo substituída pelo barracão na rua Conselheiro Laurindo, que se tornou famoso como ponto de referência e pelo serviço que a Imprensa Oficial ali realizava.
Em 15 de julho de 1969 pela Lei n? 5.970, o Departamento de Imprensa Oficial tornou-se autarquia com personalidade jurídica, com autonomia
administrativa e financeira. Nessa época foi vinculada à Secretaria do Interior e Justiça. Em 29 de novembro de 1974, com a promulgação da Lei do
Estado, o Departamento de Imprensa Oficial passava a ser vinculado à Secretaria de Estado da Administração, como permanece até esta data.
Os serviços prestados pela Imprensa cresceram, como cresceu a cidade
de Curitiba, e nova mudança se fez necessária, o barracão foi demolido, e a
sede da Imprensa passou a ser no bairro Juveve, em prédio próprio a partir
de 1972.
A Imprensa Oficial edita o Diário Oficial, o Diário da Justiça e do
Município, sendo o Paraná o segundo Estado da Federação a publicar em
Diário da Justiça despachos abrangendo Comarcas do Norte, Sul, Oeste,
Sudoeste e Litoral, além de confeccionar, estocar e fornecer impressos padronizados à Administração Estadual, inclusive os destinados à Rede Escolar e a partir deste mês os volantes da Lotopar (Loteria do Estado do Paraná).
No aspecto de apoio cultural edita em co-edição com a Secretaria da
Cultura o jornal mensal: Nicolau, além de dar apoio a entidades filantrópicas.

PERNAMBUCO
A Imprensa Oficial, como órgão público, surgiu em Pernambuco por
força da Lei n? 1.832, de 22 de dezembro de 1926, no Governo de Estácio
Coimbra. Entretanto, os historiadores e pesquisadores pernambucanos informam que o primeiro número da Imprensa Oficial surgiu no Governo de
Manuel Borba, editado pela Repartição das Publicações Oficiais, que f u n cionava no sesquicentenário Colégio «Ginásio Pernambuco».
O jornal Imprensa Oficial foi extinto em 1920, no Governo de José
Rufino, por medida de economia, e surgiu em seu lugar o Diário do
Estado, criado em 1924, no Governo de Sérgio Loreto e impresso ainda pela Repartição de Publicações Oficiais, que houvera se transferido para a antiga Casa da Detenção, onde atualmente funciona a Casa de Cultura de
Pernambuco.
O Diário Oficial passou a ser editado pela Imprensa Oficial e não mais
pela Repartição de Publicações Oficiais, em 22 de dezembro de 1926, com o
nome de Diário do Estado, até que em 1944, no Governo de Agamemnon
Magalhães, o Diário do Estado passou a se denominar Diário Oficial do Estado de Pernambuco, editado pela Imprensa Oficial, situada em um prédio
da Rua da Concórdia onde funcionou até 1967, quando foi criada através
da Lei n" 6.065, de /." de dezembro daquele ano a Companhia Editora de
Pernambuco — CEPE.
A CEPE funciona, desde 1970, em sede própria, situada à Rua Coelho
Leite, n? 530, no subúrbio operário de Santo Amaro. Dispõe de moderno
parque industrial, com máquinas de offset e tipográficas e é responsável pela edição do Diário Oficial, com tiragem de 5 mil exemplares, e de livros de
autores pernambucanos.
A companhia gráfico-editora do Estado se rege pela legislação das sociedades de economia mista e è responsável pelo emprego direto de 250 f u n cionários, entre gráficos, jornalistas, burocratas e operários de mão-de-obra
não especializada.
A CEPE foi pioneira no Brasil na impressão de Diário Oficial em
offset rotativa, e inovou na área de composição, substituindo os antigos linotipos e toda a sua pesada estrutura de apoio (fundição de chumbo, mecânicos, emendadores, paginadores) por modernos equipamentos de fotocomposição.

RIO GRANDE DO NORTE
O Jornal «A República», fundado em l? de julho de 1889, pelo Dr.
Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, foi o primeiro órgão a publicar o
expediente do Governo (atos oficiais). Em 1891, na edição de 3 de março,
publicava que, tendo em vista a nova direção política do jornal, requeria a
rescisão do contrato que celebrara com o Governo para publicação dos
atos.
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No Governo do Dr. Juvenal Lamartine de Faria é criada a Imprensa
Oficial e designada «A República» como Órgão dos Poderes do Estado,
através do Decreto n" 379, de 28 de janeiro de 1928, com o seguinte regulamento:
1 — Executar todos os trabalhos gráficos e assessorias de que precisarem a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Superior Tribunal de
Justiça, a Secretaria-Geral do Estado, os departamentos e repartições subordinadas, do mesmo modo que as obras premiadas pelo Governo.
2 -- Imprimir em Coleção ou em Avulsos, as Leis, Decretos, Instruções, Circulares, Memoriais, Regulamentos e outros quaisquer atos do Governo Estadual.
3 -- Encarregar-se de trabalhos para particulares, sem preterição dos
de que tratam os números anteriores.
4 -- Imprimir o Órgão oficial, no qual deverão ser feitas regularmente as publicações, que são: Leis, Regulamentos, Decretos, Instruções
etc.
Posteriormente «A República» deixou de circular por determinação governamental, sendo criado em 20 de janeiro de 1932 como órgão oficial o
Diário Oficial, através de decreto, para legitimar os atos do poder público e
também oriundos de sociedades civis.
No governo do Dr. José Cortez Pereira de Araújo, foi criado pela Lei
Estadual n" 4.027, de 13 de dezembro de 1971, a Companhia Editora do
Rio Grande do Norte — CERN (Diário Oficial, A República e Gráfica),
com o objetivo de prestação de serviços gráficos e editoriais a órgãos públicos e a particulares, à manutenção do Diário Oficial do Estado e, ainda, a
edição de outros periódicos e de livros dentro ou fora do território estadual.
A C E R N não recebe dotação orçamentaria do Tesouro Estadual.
A Companhia Editora do Rio Grande do Norte — CERN é presidida
pelo jornalista Walter Bezerra de Medeiros, tendo como Diretora-técnica a
Sra. Tânia Lúcia da Silva e na Direção Administrativa o advogado Fernando Roberto Capistrano de oliveira, indicados pelo governador do Rio
Grande do Norte, Dr. Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo. A CERN
tem como sede a histórica casa onde residia o fundador de «A República»
Pedro Velho, à Avenida Junqueira Ayres, 355, Ribeira.

RIO GRANDE DO SUL
Em 1883, no seio do Partido Republicano, na província de São Pedro
do Rio Grande do Sul, nascia uma ideia liderada por Júlio de Castilhos: a
criação de um órgão de imprensa que defendesse os ideais do partido. Assim surgiu em 11V01/I884 o número 01 do jornal «A Federação».
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O desenvolvimento do programa do Partido Republicano, o crescimento do comércio, artes e indústrias da província, e tudo que pudesse concorrer para o progresso e a civilização da comunhão brasileira estava ali, impresso nas páginas de «A Federação».
A propaganda da República, combatendo sistematicamente os argumentos dos monarquistas, através de «A Federação», faz com que Júlio de
Castilhos seja afastado da presidência do Estado. Sem perder seus ideais o
jornal continua aluando como órgão da oposição até reconduzir Júlio de
Castilhos à chefia do Governo Estadual.
Como órgão de oposição ao regime monárquico, «A Federação» não visava ao lucro e, sim, ao esclarecimento da opinião pública causando, para
si e para o Partido Republicano, dificuldades financeiras. Mesmo assim,
atua de modo importante na Proclamação da República.
A partir da 1:' Grande Guerra, desenvolve-se o noticiário telegráfico. O
interesse despertado pelo que se passava na Europa resulta em uma melhora
nos serviços do jornal e aumento da sua circulação.
Consolidavam-se as finanças do órgão republicano. Em 1922, marcando o centenário da Independência, «A Federação», inaugura seu novo prédio, mas a situação política brasileira estava numa fase de crescente agitação.
Em 1932, durante o movimento constitucionalista em São Paulo, surgem divergências entre os republicanos, dividindo o partido. De um lado
apoiavam Borges de Medeiros, de outro, Getúlio Vargas.
Flores da Cunha, sob a chefia de Getúlio Vargas, cria o Partido Republicano Liberal, do qual «A Federação» passa a ser porta-voz.
A 12 de janeiro de 1933, o velho órgão republicano é dotado como
Diário Oficial do Estado. No ano seguinte, passa a ser propriedade do Estado. Em 1935, é publicado o Diário Oficial.
Dois anos depois, o governador Flores da Cunha rompe com Getúlio
Vargas. Seguem-se seis meses de violento confronto entre os governos Federal e Estadual, do qual o órgão do Estado é um espelho fiel. Em 18 de outubro de 1937, Flores da Cunha renuncia, e, em 10 de novembro do mesmo
ano, Getúlio estabelece o Estado Novo.
Em 16 de novembro de 1937, morre o Diário Oficial e, em seu lugar,
aparece o Jornal do Estado, ao mesmo tempo órgão noticioso dos governos
Estadual e Federal.
Durante a 2? Grande Guerra, em 1942, deixa de existir o Jornal do
Estado para renascer o Diário Oficial, porém, novamente com a indicação:
Ano l, NP 01. Assim o Diário Oficial, foi crescendo dia a dia, informando
ao povo rio-grandense que, com o Brasil, expandia-se economicamente. A
instituição foi se solidificando até que em 05/07/1973 é criada a CORAG
— Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, pela Lei n? 6.573, ocor-
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rendo em 11/09/73 a transformação oficial do DIO (Diário da Imprensa
Oficial) para Sociedade Anónima de Economia Mista, objetivando atender
especificamente, além da edição do Diário Oficial do Estado, trabalhos gráficos para órgãos estaduais da Administração Direta e Indireta, com sede
própria na Rua Cel. Aparício Borges, 2.199 — Bairro Partenon — Porto
Alegre — RS.

SANTA C ATAR IN A
A Imprensa Oficial do Estado foi criada em 05 de fevereiro de 1934 pelo Decreto n? 483. O Diário Oficial surgiu da compra, pelo Governo do Estado, do jornal «República» que anteriormente era responsável pela publicação dos atos oficiais da Administração Estadual. A Imprensa Oficial foi
criada no período do Interventor Federal Coronel Aristiliano Ramos e estava subordinada à Secretaria de Negócios do Interior e Justiça. No decreto
de criação, entre as outras providências, já constava o seguinte:
«Art. 2? A Imprensa Oficial do Estado editará o Diário Oficial
do Estado e imprimirá todos os trabalhos necessários à administração
pública».
«Art. 4í'. Nenhuma publicação oficial e nenhum trabalho gráfico
destinado a repartições públicas estaduais se fará em outro estabelecimento ou empresa particular sem que o diretor da Imprensa Oficial
haja expressamente declarado a impossibilidade material de executá-lo,
sob pena de ficar responsabilizado pela importância gasta, o autor da
encomenda». O primeiro Diário Oficial do Estado foi editado em \°
de março de 1934.
A Imprensa Oficial do Estado foi criada como um Departamento subordinado à Secretaria do Interior e Justiça. Em 1966, ainda subordinada a
essa Secretaria, foi concedida autonomia financeira à Imprensa Oficial.
Posteriormente, em 1970, foi transformada em um órgão autárquico, subordinado à Secretaria de Administração. Em 1975, com a reforma administrativa, a Imprensa Oficial passa a ser Empresa Pública, com a razão social de Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina S.A. — IOESC, e
vinculada ao Gabinete do Vice-Governador. Em 1982 passa a ter vinculação
com a Casa Civil do Governo do Estado.
Em 1986, pelo Decreto n? 29.284, de 16 de junho de 1986 é transformada em autarquia.
A IOESC tem por objetivo:
— planejar, coordenar, orientar, controlar e executar a impressão
gráfica do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e dos órgãos
oficiais dos Poderes Legislativo e Judiciário;
— atuar supletivamente no campo da exploração económica das
artes gráficas em todas suas modalidades de impressão, «layout», en-

cadernação e edição de livros e material didático, a pedido de pessoas
jurídicas de direito público ou privado ou de particulares;
— durante o exercício de seu mandato, o ex-governador António
Carlos Konder Reis manteve um acordo com as empresas gráficas de
Florianópolis, pelo qual a IOESC somente prestaria serviços à Administração Direta e Indireta do Governo do Estado, deixando os serviços de terceiros para a iniciativa privada, bem como, liberando os serviços gráficos da Administração Estadual, que não pudesse absorver,
para as gráficas privadas. Este acordo vem sendo respeitado até os
dias de hoje;
— poderá, ainda, por meio de convénios específicos atuar no
campo educacional como centro de estágio para formação, aperfeiçoamento e treinamento de especialistas em operação, assistência, manutenção e conservação de máquinas impressoras, fotogravadoras, policromáticas, bem como em outras atividades das artes gráficas.
Desta forma, os serviços prestados pela IOESC estão divididos em serviços de divulgação oficial, que compreendem as publicações no Diário
Oficial, Diário da Justiça e Diário da Assembleia e serviços gráficos, que
compreendem impressos, livros e encadernações.
Recursos Físicos — A IOESC conta com excelentes instalações tamo
para sua área administrativa como para a área industrial e atividades de
apoio. Além de suas dependências no bairro do Saco dos Limões, conta
com uma Agência Central — Rua Tenente Silveira, para atendimento ao
público.
Recursos Técnicos — A IOESC dispõe de um bem-equipado parque
gráfico, com um número de máquinas, equipamentos e instalações físicas
que colocam a empresa em condições de prestar serviços consideráveis ao
Governo no setor de produção gráfica. Nos últimos anos, nosso parque gráfico vem se modernizando e reequipando a fim de atender ao aumento da
demanda de serviço gerada pelos órgãos da Administração Estadual.
• Recursos Financeiros — A Imprensa Oficial opera com recursos financeiros próprios, não tendo nenhuma participação nas dotações orçamentarias do Estado.

SÃO PAULO
O aparecimento da Imprensa Oficial em São Paulo coincidiu com o
momento de radical transformação política do país. Enquanto a República
consolidava-se através do esforço de Deodoro e Floriano Peixoto, o governador Américo Brasiliense de Almeida Mello criava, através do Decreto n f
162, de 28 de abril de 1891, o Diário Oficial. Dessa forma, em li 1 de maio
daquele ano, numa sexta-feira, circulava o primeiro número do Diário
Oficial.
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A infra-estrutura do novo órgão era modesta e resultava da aquisição
da pequena Tipografia Diniz & Sol, no Largo 7 de Setembro, n? 10, esquina com a Rua Onze de Agosto, nos fundos da Igreja dos Remédios. As instalações eram péssimas — na palavra de Horácio de Carvalho, o terceiro diretor de organismo — a começar pelo prédio e as edições não iam além de
8 páginas, com tiragem de pouco mais de mil exemplares. Nada indicava as
transformações que iria sofrer até converter-se no poderoso parque gráfico
de hoje.
Em 1931 (que longa caminhada!) assume a direção da empresa o professor Sud Menuci, glória do ensino paulista, a quem coube escolher novo
local para funcionamento do jornal: Rua da Glória, 88, na antiga fábrica
de calçados Rocha. O educador referia-se quase à «odisseia de 40 anos de
misérias do Diário Oficial». Por essa época, eis o único sinal de progresso:
a compra de máquinas do Correio Paulistano, 20 linotipos e uma rotativa
Marinoni, com capacidade para 96 páginas tablóide.
Após a revolução de 30, o Diário Oficial sofreu três reformas, uma delas o transformou em «Jornal do Estado», tornando-o noticioso como os
jornais diários, e a outra o fez voltar à sua feição antiga.
Representaram avanço, no ano de 1947, a aquisição da moderna rotativa Goss, com 5 unidades e capacidade de impressão de 160 páginas formato
tablóide num só caderno e a construção de novo prédio, ao lado do já existente, cujas obras se arrastaram durante anos. Uma década depois, continuava o ambiente de ceticismo, pois mudavam os diretores e permaneciam
os problemas.
Tudo começou por volta de 1970, quando, vencida a fase heróica dos
primeiros tempos, a Imprensa Oficial, transformada em autarquia, entrou
na fase do progresso.
A transferência da Rua da Glória para a Rua da Móoca foi acompanhada de variadas providências que atingiram em cheio a obsoleta estrutura
da Imprensa Oficial, modernizando-a. Construiu-se novo edifício-sede,
introduziram-se profundas modificações estruturais, tais como a adoção de
fotografias de originais e impressão em offset. Hoje, graças a essa modernização, imprimimos revistas de categoria, livros, jornais, cartazes, catálogos,
etc., de interesse para diversos setores da administração pública.
Além dos quatro jornais aqui editados, a Imesp imprime o D.O.,
leitura, caderno cultural, trazendo em suas páginas figuras de expressão do
nosso meio literário, científico e jornalístico.

SERGIPE
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de dezembro de 1895, através do
Decreto n? 141, o então presidente do Estado de Sergipe, Exmo. Sr. Manoel P. de Oliveira Valladão, baseado na Lei ní1 104, de 05 de dezembro de

1894, que autorizava a criação da Imprensa Oficial do Estado de Sergipe,
baixou o decreto supracitado, criando assim a Imprensa Oficial do Estado
de Sergipe. J u n t a m e n t e com o decreto de criação da Imprensa Oficial, foi
baixado um regulamento composto de 50 (cinquenta) artigos, disciplinando
o funcionamento do órgão. Em 12 de dezembro de 1896, através do Decreto nP 212, o então presidente do Estado, Exmo. Sr. Martinho Garcez, determinou a observação de novo regulamento para a Imprensa Oficial, regulamento este composto de 52 (cinquenta e dois) artigos.
A partir de 21 de outubro de 1969, por ato do então governador do Estado, Exmo. Sr. Lourival Baptista, através do Decreto-lei n" 168, a Imprensa Oficial do Estado de Sergipe foi transformada em Empresa Pública,
com a denominação de Serviços Gráficos de Sergipe, usando a sigla ou
abreviatura de Segrase.
A Segrase, conforme o disposto no artigo 2? do citado decreto-lei teria
como finalidade prioritária imprimir o Diário Oficial, sendo-lhe atribuídas
outras finalidades, tais como de produção de artigos de livraria e produtos
de artes gráficas para o Governo do Estado e outras entidades públicas e
privadas. Quando da sua transformação, a Segrase ficou vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e do Interior, passando posteriormente a ser vinculada à Secretaria de Estado da Administração.
Atualmente, e após passar por várias transformações na sua estrutura
organizacional, está vinculada à Secretaria de Estado de Governo. Organizacionalmente, a Segrase hoje tem a seguinte estrutura: Um Conselho de
Administração composto de 6 (seis) membros assim distribuídos: Secretário
de Estado de Governo, que o preside; Secretário de.Estado da Administração; Secretário de Estado do Planejamento; Secretário de Estado da Fazenda; Diretor-Geral da Segrase e por um servidor da empresa nomeado pelo
Governador do Estado, mediante lista tríplice, eleito pelos demais servidores. Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros, nomeados pelo Governador do Estado. Uma Diretoria-Geral, cujo titular do cargo é nomeado em
comissão pelo Governador do Estado.
Dentro da Estrutura da Diretoria-Geral, encontram-se órgãos internos
que desenvolvem atividades de apoio, assessoramento, orientação e execução, quais sejam: Gabinete, Assessoria Técnica, Departamento Administrativo e Financeiro e Departamento Industrial e Comercial; sendo estes, por
sua vez, subdivididos em Divisões e Seções. Todos os ocupantes destas funções são designados pelo Diretor-Geral da Segrase.
Através da Resolução n? 008/87 de 12 de junho de 1987, do Conselho
de Administração da Segrase, após apreciação do projeto de Reformulação
do Estatuto da Empresa, projeto este apresentado pelo Diretor-Geral, a
Segrase teve aprovada a reformulação do seu estatuto. Encontra-se em fase
de implantação, um novo regulamento para a Segrase, bem como, um novo
plano de cargos e salários.
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Estão sendo elaborados também projetos de ampliação do parque gráfico e espaço físico da empresa, para serem submetidos à apreciação do Exmo. Sr. governador do Estado, Dr. António Carlos Valadares, o qual muito tem se sensibilizado, pois, em companhia do Diretor-Geral da Segrase,
esteve recentemente visitando a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,
com o objetivo de angariar subsídios técnicos para a execução dos planos
desta empresa.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Para conhecer melhor, hoje, o Departamento de Imprensa Nacional e
tecer considerações sobre as suas realizações no campo da indústria gráfica
no País, é necessário transportar-se através da máquina do tempo e viajar à
velocidade da luz até o ano de 1808. Chega-se então, a um Brasil não impresso, onde tudo que se tenta publicar é confiscado em nome de S.M. o
Rei de Portugal. E com a vinda da família real, ocasião que Napoleão Bonaparte invade Portugal pela força do seu desejo imperialista, o País vislumbra benefícios inestimáveis para melhor instalar e reaparelhar o Estado.
D. João VI, ciente do momento que vive, tem o cuidado de destinar os
primeiros prelos e tipos, que anteriormente serviriam à Secretaria de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal, ao Brasil. A bordo da
nau Medusa, embarcação que faz parte da frota do traslado da Corte Portuguesa, estes prelos e tipos, aqui desembarcados, serão utilizados para dar
início aos trabalhos de impressão gráfica no País.
O momento histórico é oportuno. A Metrópole instalada na Colónia
serve de ponte para as transformações no próprio Regime. A abertura dos
portos às nações amigas, o Brasil elevado à categoria de Reino Unido a
Portugal, o Regime Colonial abolido, além de um elenco variado de benefícios trazidos à Colónia, tudo concorre para tornar mais rápida a evolução social do povo brasileiro neste período.
Impressão Régia
E é neste clima de mudanças que surge a Impressão Régia a 13 de maio
de 1808. Criada através de decreto assinado por D. João VI, sua finalidade
consiste na impressão, com exclusividade, de todos os atos normativos e administrativos oficiais. Ainda em setembro deste mesmo ano sai dos prelos
da Impressão Régia o primeiro jornal publicado no Brasil: Gazeta do Rio
de Janeiro. Jornal este de conteúdo variado, onde o governo só se responsabiliza pelos atos publicados em seu nome.
Avançando a viagem no tempo chega-se ao ano de 1862. A l? de outubro é impresso o primeiro Diário Oficial. Este jornal contém editorial, atos
oficiais, artigos sobre comércio e política internacionais, além de noticiário

sobre acontecimentos de interesse geral. Mas é a 21 de fevereiro de 1885
que o Diário Oficial, através de decreto, é definitivamente incorporado à
Imprensa Nacional, passando a ter caráter exclusivamente oficial.
Espírito de Mudança
Ao longo dos anos a Impressão Régia transfere-se, amplia-se e recebe
outros nomes: Real Officina Typographica, Typographia Nacional e Imperial e Imprensa Nacional. No ano de 1931 a Imprensa Nacional passa a ser
subordinada ao Ministério da Justiça. Em 1948 é transformada em Departamento de Imprensa Nacional.
A viagem segue quarenta anos no tempo, evocando imagens do passado que fazem lembrar os percalços e dificuldades transpostos e as alegrias
vivenciadas no decorrer de 180 anos de existência. Fato que demonstra um
inegável pioneirismo de um órgão público que, desde seu início, vem realizando trabalhos gráficos para atender a maior parte das necessidades do
Governo.
Da modesta casa de n? 44, na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro,
onde abrigava a Impressão Régia às modernas instalações que compõem o
complexo industrial e administrativo, em Brasília, desde 1960, hoje o Departamento de Imprensa Nacional caminha com o mesmo espírito de mudanças que o fez surgir há 180 anos. Mudanças estas que demonstram sua
primazia no universo de impressões gráficas e reafirmam o seu papel de incentivador e inovador no setor das artes gráficas no Brasil.
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Em 1928 - pela Lei
n? 2.606 - Governo
de José Carlos de
Matos Peixoto. Em
1933 Carneiro de
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1913, quando aparece o jornal «Imprensa».
Pela 4:' vez em 1915 reaparece «0 Correio».
Em 1921 o «Correio Oficial» passou a ser
publicado diariamente, até que em 31-1243
encerrou suas atividades.
Em 12-1-1944 circulou 0 \" número do
«Diário Oficial».
A Imprensa Oficial tornou-se fonte segura
de estudos e pesquisas.
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Cuyabana». Em 1848 chegava ao fim a
Typographia Provincial que era arrematada
em hasta pública. Durante 42 anos os atos
oficiais foram publicados em jornais particulares: «Echio Cuiabano», «Noticiador
Cuiabano», «A Imprensa de Cuyabá»,
«Boletim de Mato Grosso», «A Situação»,
«A Província de Mato Grosso», «0 Mato
Grosso», «A Gazeta», «A Gazeta Official»
em 8-5-1890 i finalmente Diário Oficial em
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Órgão Oficial definitivo «Minas Gerais»,
214-1892. Somente 7 anos depois de referendada a Lei n!' 08, que lhe deu origem,
acontecia a transferência
para Belo Horizonte, sendo o l! 1 acontencimento marcante, em 1912 foram introduzidas as linotipias nas oficinas, na gestão do diretor Leon
Roussoulieres e Governo Bueno Brandão. 0
conteúdo da lei que criou o «Minas Gerais»
encontra-se hojes ampliado após a decretação das Leis n? 4.428, de 9-2-67 e 5. 1 89, de
19-5-1969 que criaram outras publicações
como o «Suplemento Literário de Minas
Gerais» e o «Suplemento Rural de Minas
Gerais» conhecido no mundo inteiro.
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Nas oficinas de «A União» funciona a Imprensa Oficial (de sua fundação até hoje)
— Hoje, seu nome: União — Superintendência de Imprensa e Editora.

Diário Oficial do Estado — Diário do Poder Judiciário — Diário do Poder Legislativo- — Jornal diário «A União» — Editora
de Livros, Revistas e Jornais.
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Oficial tornou-se autarquia com personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira.
Em 29-11-74, com a promulgação da Lei
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de Estado da Administração como permanece até hoje.
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filantrópicas.
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Oficiais — extinto em 1920 — «Diário òo
Estado» - criado em 1924 - impresso
ainda na Repartição de Publicações Oficiais.

mprensa Oficial
22-12-1926). Com o nome ainda de «Diário do Estado até
944, quando no Governo de
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se chamar «Diário Oficial».
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blicar o expediente do governo «A República» - Decreto n? .179, de 28-1-1928, Governo Juvenal Lamartine de Faria — criado
como Órgão dos Poderes do Estado, destinado a executar todos os trabalhos da Assembleia Legislativa, Governo do Estado,
Superior Tribunal de Justiça, SecretariaGeral do Estado, Departamentos e Repartições Subordinadas, trabalhos para particulares e decretos, etc.
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circular por determinação governamental,
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«A Federação»
(fazia propaganda política e publicava atos
oficiais).
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D.O. — em 1937 morre o D.O.
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1942 deixa de existir o «Jornal
do Estado» e renasce o D. Oficial.
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São Paulo

28-4-1891

Criado pelo Decreto n:' 162. de 28-4-1891,
o «Diário Oficial» circulou seu l:' número
já em 1-5-1891 com infra-estrutura modesta, resultava da aquisição da pequena Tipografia Diniz & Sol e após uma odisseia de
40 anos, em 1931, o Diário Oficial com a
aquisição de novos equipamentos começa a
progredir.
Com a Resolução de 1930 o «Diário Oficial» se transformou no «Jornal do Estado»
para depois voltar a ser «Diário Oficial».
Em 1970 transformou-se em Autarquia já
na Rua da Móoca modernizou-se transformando-se na mais moderna e eficiente
imprensa oficial.

Sergipe
(Aracaju)

24-12-1895
Dec. n!'

Imprensa Oficial - é desde 21-10-1969 passou a denominar-se Serviços Gráficos
de Sergipe - SEGRASE

União

13 de maio
de 1808,
Decreto

A Imprensa Nacional foi criada por Decreto de D. João VI, em 13 de maio de 1808,
com o nome de «Impressão Régia», mais
tarde «Tipographya Nacional», para publicação dos atos oficiais e despacho do Governo.
0 «Diário Oficial» foi fundado em l:1 de
outubro de 1862 para divulgação dos atos
oficiais e editado até a presente data com a
mesma denominação.
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D.O. - 1-5-1891

Américo Brasiliense
de Almeida Mello

Horácio de Carvalho
seu K Diretor foi
quem registrou primeiramente a história
do D.O. de São Pau-

lo.

Diário Oficial

Dam O&H/- 01 -10-1862

Manoel P. de Oliveira Valladão

Reinado
de Dom
João VI (criação da
«Impressão Régia»)
Reinado de Dom Pedro II (fundação do
«Diário Oficial»)

l.J Junta Diretòria:
José Bernardes de
Castro
José Mariano Pereira
da Fonseca
José da Silva Lisboa

Dinorá Moraes Ferreira

Órgão Autónomo da
Administração Dire-

ta.

