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De uma simples tipografia criada em 7 de março de 1891 para divulgar as ações políticas e 
atos administrativos dos três poderes, a Imprensa Oficial tornou-se sinônimo de credibilidade 
e qualidade tanto na área editorial quanto na oferta de serviços gráficos e tecnológicos. 

São 120 anos de uma trajetória ascendente marcada pela constante profissionalização. Além 
da confecção do Diário Oficial, sua equipe de quase mil funcionários edita um catálogo que já 
ultrapassa 1.200 títulos somente na última década. 

São mais de 870 obras publicadas em parceria com as principais editoras universitárias do 
País e cerca de 350 edições próprias. Uma produção de êxito, vencedora de mais de 200 
prêmios literários e de qualidade gráfica nacionais e internacionais.

A Imprensa Oficial possui ainda uma agência de notícias que distribui informação sobre o 
Estado a outros meios jornalísticos. Também é empresa credenciada a oferecer produtos 
e serviços de Certificação Digital, o documento eletrônico que comprova a identidade do 
usuário, colocando a tecnologia da informação a serviço da cidadania. 

Em outra ação inovadora, disponibilizou em seu portal todas as edições do Diário Oficial, 
desde o primeiro número, de 1º de maio de 1891. Lá também podem ser encontradas 
dezenas de obras literárias gratuitas para download e seções específicas para pesquisa sobre 
licitações, leis e decretos, entre outros serviços. 

Ao completar doze décadas, a Imprensa Oficial reforça sua atuação como importante 
protagonista na estrutura estatal por oferecer cultura, tecnologia, dar transparência à 
informação e facilitar o diálogo entre governo e sociedade.

Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo

120 anos de Imprensa Oficial



Imprensa Oficial,  
uma história exemplar
Em uma nação jovem e em constante transformação como o Brasil, são raras as instituições que 
conseguem superar um século de existência. Por isso mesmo, a simples comemoração dos 120 anos 
de criação da Imprensa Oficial é por si só motivo de grande alegria e merece aplausos.

Não bastasse ter atravessado todos estes anos testemunhando a história viva do Estado de São 
Paulo e do próprio País, divulgando atos administrativos de nada menos do que 33 governadores,  a 
Imprensa Oficial chega aos dias de hoje esbanjando vitalidade e dinamismo. E esse é mais um motivo 
de júbilo para todos os paulistas.

Daquela tipografia surgida no Largo 7 de Setembro, hoje integrado à Praça João Mendes, até a sua 
sede instalada atualmente na Rua da Mooca,  a empresa passou por inúmeras transformações, 
diversificou sua atuação e ganhou transparência ao disponibilizar suas edições na internet e criar 
o site e-negócios públicos com informações sobre concorrências, concursos, leilões, pregões e 
tomadas de preços. 

Com um parque gráfico modernizado, focou seus esforços na melhoria de serviços e produtos 
que beneficiam cidadãos, empresas e o próprio Estado. Exemplo disso é sua atuação no segmento 
editorial, no gerenciamento eletrônico de documentos e na área de certificação digital.

Em que pese toda essa gama de novas atividades, a edição do Diário Oficial segue, como naquele 
longínquo ano de 1891, como a tarefa primordial da empresa, a impressão do jornal, consumindo 
aproximadamente 7,5 toneladas de papel todas as noites. 

É nosso desejo que a Imprensa Oficial prossiga nesta trilha por séculos vindouros, pois feliz a nação 
que detém o privilégio de poder render homenagens a instituições centenárias.

Sidney Beraldo
Secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo



A comemoração dos 120 anos da Imprensa Oficial é um momento especial. Assumir a sua direção, 
neste ano, representa um desafio ainda maior.  

No dia 17 de janeiro, logo que fui empossado diretor-presidente, anunciei que os primeiros 60 dias 
de minha gestão seriam dedicados a conhecer de perto a empresa. Hoje, mais familiarizado, percebo 
que ainda tenho muito a conhecer e a aprender. 

A dimensão da Imprensa Oficial, com seus 854 empregados e 66 estagiários, me fez repensar que 
o importante não seria definir de imediato as próximas ações, mas cuidar para que todas elas se 
encaminhem com vistas a resultados positivos. Funcionários, colaboradores e clientes precisam 
estar em sintonia, para que possamos atender às expectativas do mercado. 

No decorrer deste ano, muitos estudos e avaliações serão feitos. Precisamos trabalhar para 
buscarmos uma relação mais informal, tanto com os funcionários quanto com os nossos clientes e 
usuários. O diálogo é a relação mais democrática e o caminho mais justo. Esse diálogo mais aberto 
deve começar aqui, com vocês, servidores.

Em termos operacionais, temos preocupação prioritária com a gráfica. Queremos contratos mais 
longos com os nossos clientes, visando à otimização da produção.

Temos também projetos para a editora. Neste primeiro momento estamos procurando dar vazão aos 
compromissos assumidos na administração passada. Ao mesmo tempo estamos trabalhando por 
uma nova regulamentação, através de um conselho editorial. O que deve prevalecer é a importância 
da obra e a qualidade do trabalho para a preservação da cultura de nosso país.

A certificação digital é estratégica para a nossa empresa. Vamos incrementá-la e nos tornar 
referência em certificação pública no Estado de São Paulo.

 E o que dizer do Diário Oficial, nosso produto mais conhecido?  É com orgulho e com muito apreço 
que devemos cuidar dessa publicação, de grande valor histórico e que, ao registrar as ações públicas 
de nosso Estado, se tornou um veículo informativo de valor imensurável. Ele passa por mudanças 
de caráter tecnológico, buscando maior integração com o leitor. Nossa expectativa é que essas 
mudanças tragam mais agilidade à produção e na entrega ao usuário.   

Temos pela frente o desafio de darmos continuidade ao processo de crescimento e desenvolvimento 
da Imprensa Oficial. Projetos e vontade não faltam! Pretendemos dar a essa empresa do século 19 
um compasso de mudança do século 21. Vamos investir na área tecnológica, mas principalmente 
cuidar do seu capital humano. Convidamos todos vocês, servidores dessa empresa, para o diálogo.

Muito obrigado e parabéns a todos que ajudam e ajudaram a construir a história dessa grandiosa 
Imprensa Oficial!

Marcos Antonio Monteiro 
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial

O diálogo mais aberto  
começa com os servidores
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Benjamin Button é um estranho personagem, interpretado no ci-
nema pelo ator Brad Pitt, que ostenta uma singularidade: nasceu ve-
lho e rejuvenesce à medida que vai vivendo, ao contrário de todos nós. 
Esta curta sinopse do filme é a mais precisa biografia que se pode 
escrever da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: nasceu velha, 
com a compra de um modesto prelo usado e carcomido e, ao custo 
de muito esforço e obstinação, chega aos 120 anos jovem, vivaz e fo-
gosa, disposta a exibir sua mais pudica intimidade através de paredes 
transparentes e iluminadas.

Tudo começou 
com uma máquina 

Alauzet usada. Hoje, 
a Imprensa Oficial 

tem máquinas 
que imprimem 

55 mil  folhas por 
hora ou uma a 

uma, conforme a 
necessidade
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A empresa
que rejuvenesceu 120 anos

Na gráfica, rodeada por uma corte de equipamentos modernos e 
sofisticados, reina, altiva e soberana, a novíssima rotativa offset Goss 
equipada com sistemas de controle que possibilitam acentuada rapi-
dez no acerto e mais fidelidade na reprodução durante o processo de 
impressão, com velocidade nominal de 55 mil rotações por hora. 

Na vitrine em frente, outra elegante corte de modernas impresso-
ras digitais. De um lado, impressos jorrando à velocidade de dezenas 
de milhares por hora; do outro, pingando um a um, de acordo com a 
necessidade do momento. E com o certificado ISO, garantia de que to-
dos os trabalhos serão executados sempre com a mesma perfeição.

No Diário Oficial, motivo da compra do velho prelo e principal pro-
duto da empresa, ensaios para que, em breve, ele possa dispensar a 
vestimenta tradicional de papel, ingressar de vez no universo assép-
tico dos documentos digitais e, talvez, até mesmo dispensar a mão 
humana na sua produção. 

E mais: a Editora, ainda não chegada à adolescência, já com uma 
invejável coleção de prêmios, nacionais e internacionais, e um catá-
logo tão volumoso quanto apetitoso; e a Certificação Digital, o mais 
novo e promissor produto da empresa, que se desenvolve com rapi-
dez e amplitude.

Aos funcionários não restou alternativa senão rejuvenescer com 
a empresa, o que eles conseguem recorrendo a doses maciças de 
estudo, treinamento, debates, leituras e até viagens.

E assim, ao chegar à provecta idade dos 120 anos, a Imprensa Ofi-
cial ainda tem um vasto futuro a conquistar.  E viver. Sempre jovem.
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A gráfica da Imprensa Oficial, que começou com um modesto 
prelo Alauzet usado, tornou-se, no correr do tempo, uma das mais 
modernas e produtivas do Brasil.  O início foi tímido, com máquinas 
precárias, espaço pequeno  e edições do Diário Oficial que não iam 
além de oito páginas e  tiragem pouco acima dos mil exemplares. 
Os primeiros diretores se queixavam: Sud Menucci fazia menção, em 
1932, à “odisseia de 40 anos de misérias do Diário Oficial” e repetia 
em termos mais contundentes as críticas de seu antecessor, Horá-
cio de Carvalho, que presidiu a empresa por 39 anos, até 1931.  A 
situação começou a melhorar quando Menucci comprou, do Correio 
Paulistano, 20 linotipos e uma rotativa Marinoni, com capacidade para 
imprimir 96 páginas de jornal tamanho tabloide. Seu sucessor, Pedro 
Caropreso,  marcou sua administração ao comprar uma rotativa Goss 
Urbanite, com capacidade maior de impressão (160 páginas tabloides 
num só caderno). 

Como o velho prelo 
usado se tornou 
uma gráfica moderna
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Logo após a posse de Wandick de Freitas, em 1957, entrou em 
funcionamento outra rotativa Goss tipográfica, com cinco unidades 
impressoras e capacidade para imprimir 160 páginas em formato ta-
bloide em um só caderno. 

O ano de 1970 tornou-se outro marco para a Imprensa Oficial. A 
fase heroica dos primeiros tempos foi vencida, embora com algu-
mas precariedades.  Uma parte do jornal era composta em linotipos 
na Rua da Mooca e ia para impressão na rotativa tipográfica Goss, 
na Rua da Glória. Outra parte era fotografada de originais, de provas 
tipográficas em chumbo e impressa na rotativa offset Cottrell na 
Rua da Mooca.

 Tornada uma autarquia, a Imprensa Oficial passou a reter suas 
receitas, tornou-se autossuficiente e pôde investir numa série de 
melhoramentos que iniciaram seu processo de modernização, ainda 
em curso. Na feitura do Diário Oficial ainda era utilizada a oficina 
tipográfica, embora algumas  máquinas operassem no sistema off-
set. Nesse ano, finalmente, padronizou-se o sistema de impressão, 
optando pelo offset tanto para o jornal quanto para as artes gráficas. 
As impressoras tipográficas mais antigas foram então desativadas.

Nos anos 1980, com toda a gráfica finalmente instalada na Rua 
da Mooca, foram introduzidas profundas modificações, como a foto-
composição, processo de impressão a frio, aposentando-se as rui-
dosas linotipos. Na década de 1990, mudanças mais radicais foram 
promovidas com a informatização de todas as etapas da produção. É 
nesse período que a Imprensa Oficial deixa de ser apenas a impres-
sora do Diário Oficial, e se torna uma gráfica capaz de atender às 
outras necessidades de produtos impressos do governo do Estado. 

Nessa área gráfica, propriamente, o grande destaque foi a chegada 

da impressora sueca Solna.
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Fascinante universo 
de tecnologias 
gráficas e digitais

Atualmente, percorrer os  quase 7 mil  metros quadrados desse 

parque gráfico, que abrange a impressão, acabamento e remessa, é 

descobrir um mundo fascinante de novas tecnologias gráficas e digi-

tais. Seja no prédio da rotativa do jornal, onde se acha uma segunda ro-

tativa Goss-Urbanite, que imprime todos os cadernos do Diário Oficial 
do Estado, além do Diário do Município, seja na área gráfica, onde foi 

implantada uma linha de produção dotada de equipamentos sofistica-

dos, como as máquinas digitais e a rotativa Goss, ou no acabamento, 

setor que abriga a dobradeira, costuradeira e guilhotina. 

Um dos exemplos de tecnologia de ponta é a rotativa Goss, a mais 

nova sensação da gráfica. Orlando Galussi Filho, impressor, não se cansa 

de elogiar. “Dá gosto trabalhar num maquinário desses.” Sobre a capa-

cidade de impressão, explica, imprime até 55 mil folhas por hora, sem 

falar da configuração com quatro unidades frente e verso, porta-bobina, 

dobradeira, secadora, forno e uma infinidade de recursos. Só para se ter 

ideia, a variedade de impressão é enorme e inclui livros, revistas, encar-

tes e tabloides. Outro impressor, Cláudio Barbosa, comenta que o equi-

pamento dá segurança, confiabilidade, principalmente quando se trata 

de volume grande de trabalho. “A máquina é veloz, soma e aprimora nos-

sos conhecimentos.” 

A impressora alemã KBA, que absorveu o trabalho das Mitsubishi, 

chega ao requinte de ter uma linha telefônica que a mantém conecta-
da com os técnicos da empresa alemã que a fabricou, possibilitando a 
solução imediata, a distância, de qualquer problema operacional que 
venha a ocorrer. 

O parque gráfico conta ainda três impressoras planas Heidelberg, 
uma Akiyama, uma Müller Martini, que executa simultaneamente ope-
rações de alceamento dos cadernos, fresa, colagem das capas e refile 
de até 4mil livros por hora. O desenvolvimento dessa nova linha de pro-
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Boa parte da gráfica que se pode enxergar 
do pátio, através de paredes de vidro

dução editorial tornou o parque gráfico muito mais diversificado, com 
condições de atender às demandas de vários segmentos do mercado.

“O fluxo operacional é muito extenso, abrangendo serviços que co-
meçam na pré-impressão, como escaneamento de fotos, tratamento 
de imagens e paginação e se estendem até a entrega do produto final”, 
explica Ivail José de Andrade. Na Imprensa Oficial desde 1982, onde en-
trou como aprendiz de impressor offset, aos 14 anos, passou a auxiliar e 
ajudante, foi para a programação, gerência e hoje é o diretor-industrial.

Fez carreira, graças às muitas oportunidades oferecidas pela em-
presa, cursos e bolsas de estudos. Formado em Análise de Sistemas, é 
professor em Tecnologia Gráfica. Segundo ele, a Imprensa Oficial sem-
pre se preocupou em treinar seus funcionários a cada nova aquisição de 
maquinários. Foi assim na implantação da fotocomposição, das impres-
soras de formulários contínuos, da offset. O maquinário de hoje é todo 
automático, com painéis eletrônicos. “Uma grande escola”, diz Ivail. 

José Antonio Avamileno, supervisor de produção industrial, tam-
bém fez carreira na gráfica. Entrou em 1977, como impressor, e de-
pois atuou nos formulários contínuos, setor em que era “craque”, 
brinca. “Aprendi, ensinei, continuo aprendendo com as novidades.” 
Sob seu comando estão as Heidelberg, KBA, Akiyama, as rotativas 
Goss do Jornal e da Gráfica, além da Müller Martini.

A produção do Clipping constituiu outro grande momento na his-
tória da empresa. Em 1999 foram adquiridas duas Xeikon, belgas, 
para atender ao novo produto. Hoje o setor foi incrementado, com 
a aquisição de duas Igen 3, uma impressora Nipson de alta veloci-
dade e uma Océ 6250, que garantem a impressão de cerca de 500 
Clippings diários. Tais impressoras são um dos equipamentos mais 
modernos e versáteis na área gráfica. Operam em diferentes tipos 
de superfícies e formatos, com a capacidade de personalizar cada 
cópia com textos e imagens. Imprimem convites, cartazes, certifi-
cados, livretos, fôlderes, capas para CDs. Uma infinidade de outros 
trabalhos que oferece vantagens nas pequenas tiragens; além dis-
so, elas podem reimprimir um produto a qualquer momento, re-
produzindo diretamente do computador as imagens e os textos ali 
armazenados, com fidelidade ao original.
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Davi Rocha dos Santos, líder da impressão digital, 25 anos de Casa, 
conta que ficou deslumbrado quando teve o primeiro contato com a 
Xeikon. Antes, foi ajudante de tira-prova, função conhecida como pre-
lista (prelo), copiador de chapas. “Não sabia nem ligar o computador. 
Com as novidades, o prelo já em extinção, muitos cursos feitos, aca-
bei me destacando na digital. Gostei demais da tecnologia, complexa 
e fascinante, ao mesmo tempo. Senti-me premiado, embora receoso 
ao preparar a primeira capa do Clipping. Um sucesso. Comemoramos 
esse dia – eu, o Flavinho, o Zé Paulo, a equipe toda, enfim.”  

Na gráfica digital, 
a impressão  
se faz um a um
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Alceadeira e 
grampeadeira integradas 
Aster 220C/51

Na gráfica convencional,  
a impressão se faz em alta 
velocidade e vertiginosa 
produtividade
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A história do Brasil  
no Diário Oficial

Decreto nº 162  
cria o Diário Oficial  
do Estado de São 
Paulo, em 1º de maio 
de 1891
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Em seu primeiro número, no dia 1º de maio de 
1891, sexta-feira, o Diário Oficial estampou ato 
assinado por Américo Braziliense, presidente da 
Província de São Paulo, informando que em 4 de 
junho haveria “eleição para escolha do substituto 
do cidadão dr. Luiz Pereira Barreto, que renun-
ciara à sua cadeira no Congresso Nacional como 
representante de São Paulo”. Além disso, outra 
nota esclarecia que o chefe de polícia e equipe 
tinham ido a Rio Claro a fim de atender a um 
fazendeiro ameaçado de morte, sendo portanto 
“uma inverdade” que a viagem dos policiais se 
destinasse a “pressionar cidadãos paulistas por 
motivos eleitorais”. 

A jovem República brasileira atravessava 
momentos de incerteza política e econômica. 
Em fevereiro, o presidente provisório, marechal 
Deodoro da Fonseca, passou a governar sob a 
nova Constituição, porém com hostilidade do 
Congresso Nacional. Com dificuldade em im-

A impressora 
“minerva”  
Le Soleil está  
no inventário feito 
em 1895

por sua vontade, Deodoro fecha o parlamento 
nacional em novembro daquele ano. Seu plano, 
entretanto, não deu certo e ele foi obrigado a re-
nunciar 20 dias depois. Em seu lugar assumiu o 
vice-presidente, marechal Floriano Peixoto, que 
governou pelo restante do mandato, até 1894, 
quando foi empossado o primeiro presidente ci-
vil e eleito, o paulista Prudente de Morais.   

O jornal não circulou entre os dias 6 e 31 de 
julho de 1924, quando a capital e o governo do 
Estado foram tomados de assalto pelos tenen-
tistas revoltados contra o governo federal. A ocu-
pação durou 23 dias e São Paulo chegou a ser 
bombardeada por aviões. O governador Carlos 
de Campos refugiou-se no interior. Reassumiu 
o posto após o fim do movimento e, na edição 
de 1º de agosto, o Diário Oficial, que voltara a 
circular, estampa manifesto em que desmente 
“várias notícias falsas” que circulam pela cidade, 
inclusive sobre a sua fuga: “É falso que o gover-
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no do Estado se tenha afastado de São Paulo ou 
interrompido suas funcções legaes. Coagido pe-
los abusos rebeldes, retirou-se para Guyaunas, 
de onde lançou logo um manifesto que os falsá-
rios supprimiram à leitura do povo. Acolhido com 
seus bravos soldados pelas forças federaes com 
ellas está cooperando e com ellas voltará dentro 
em breve a Palacio, para alli reencetar a norma-
lidade da administração.” 

Em 1930, outro movimento revolucionário, 
bem maior e melhor organizado, derruba o pre-
sidente da República, o paulista Washington Luiz. 
Era o fim da chamada República Velha. O Diário 
Oficial anunciou oficialmente a posse do novo 

presidente na edição de 5 de novembro. “No dia 3 
do corrente, às 16 horas, na Capital Federal, pe-
rante a Junta Governativa Provisória, composta 
dos srs. generaes Tasso Fragosso e Menna Bar-
reto e o almirante Isaias de Noronha, assumiu 
a Presidência da Republica o sr. doutor Getulio 
Vargas, Chefe Civil da Revolução vencedora.” 

Na edição de 27 de novembro daquele ano, o 
Diário Oficial publicou uma nota sobre as medi-
das que seriam adotadas a partir de então. “O in-
terventor federal, cel. João Alberto Lins de Bar-
ros, os secretarios de Estado, o chefe de policia 
e o prefeito municipal, constituindo o governo 
provisório de S. Paulo, assentaram, em perfei-

Fac-símile do Diário Oficial,  
1º de agosto de 1924
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ta harmonia de vistas, imprimir caracter civil á 
administração publica. Embora garanta plena li-
berdade de pensamento, o governo paulista não 
consentirá em agitações de caracter communis-
ta ou anarchista, estando firmemente resolvido 
a reprimir com severidade as tentativas que se 
façam para perturbar a ordem publica, danificar 
a propriedade particular ou para offender as pes-
soas.” Ao longo de 1930, como reflexo dos tem-
pos agitados, São Paulo chegou a ter seis gover-
nadores (interventores). 

O governo provisório de Vargas fechou o Con-
gresso Nacional, as assembleias legislativas e 
substituiu os governadores por interventores fe-

O paulista Washington Luiz 
é deposto; é o fim  

da República Velha

derais, que governariam os Estados até o adven-
to de uma nova Constituição, que não chegou a 
ser elaborada. Articula-se em São Paulo um mo-
vimento pela redemocratização e em 9 de julho 
começa a luta armada,  que dura três meses.  

Durante o conflito, em 14 de julho, o Diário 
Oficial divulgou ata sobre a aclamação de Pe-
dro de Toledo que, embora interventor nomeado 
por Getúlio Vargas, apoiou o levante. Assinaram 
o documento autoridades políticas, militares e 
da administração: “Aos dez dias do mês de ju-
lho de mil novecentos e trinta e dois, no Palacio 
de Govêrno do Estado de São Paulo, presentes 
(seguem nomes e cargos de 16 autoridades pau-
listas no evento); Forças do Exército e da Milícia 
Estadual; representantes de todas as classes 
sociais de São Paulo e incalculavel multidão que 
enchia literalmente a praça João Pessoa e ruas 
adjacentes, na maior manifestação de civismo a 
que São Paulo tem assistido até a presente data, 
foi aclamado Governador do Estado o sr. Embai-
xador Pedro de Toledo, a quem o povo paulista 
deferiu o solene compromisso de dirigir os seus 
destinos na atual fase da vida brasileira.” 
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Com o golpe de Estado, em 1930, 
inicia-se a Segunda República.

Na nota Governo da 
República, publicada no 
Diário Oficial,  
em 5 de novembro  
de 1930, informa-se  
que Getúlio Vargas, 
“Chefe Civil da Revolução 
Vencedora”, assume  
a presidência.

Pelo Decreto nº 5.783,  
o Diário Oficial passa a se 
chamar Jornal do Estado
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Novo nome

No terceiro dia de janeiro de 1933, o Diário 
Oficial passou por uma das maiores mudanças 
em sua trajetória centenária: tornou-se o Jornal 
do Estado, nome que iria perdurar até 28 de se-
tembro. Em suas páginas noticiosas o leitor en-
contrava fatos de todo o mundo e até mesmo pu-
blicidade. Na primeira página da edição de 28 de 
abril de 1933, exibiu extensa reportagem sobre a 
melhora no estado de saúde do presidente Ge-
túlio Vargas, e de sua esposa, dona Darcy, após 
acidente na Estrada Rio-Petrópolis onde uma 
pedra rolou montanha abaixo e atingiu o automó-
vel em que viajava a comitiva. Embaixo da foto, 
a legenda: “Os peritos da Policia examinando a 
pedra no local em que ela caiu. Foi o chaufeur da 
limousine presidencial quem a retirou do carro, 
prosseguindo sua viagem.”

A nova publicação tinha uma seção intitulada 
Jornal dos Esportes, com notícias sobre futebol, 
principalmente. Na edição de 30 abril, uma nota 
a respeito de uma partida. “Mais um jogo inte-
restadual assistiremos hoje, à tarde, no Campo 
da Floresta, entre o Palestra Itália, campeão 
paulista, e o Vasco da Gama, um dos quadros 
mais possantes da Capital Federal.” O Diário Ofi-
cial recuperou seu nome original em 3 de outu-
bro daquele ano. 

Por meio de um decreto,  
o Diário Oficial passa  
a se chamar Jornal do Estado.  
Com a mudança do nome,  
toma caráter noticioso.  
A primeira página de jornal,  
em 28 de abril de 1933, exibia 
uma reportagem sobre o estado 
de saúde de Vargas e sua mulher 
após acidente automobilístico 
que sofreram na Estrada Rio-
Petrópolis.
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Período militar

Em 31 de março de 1964, quando começou a 
movimentação militar para depor o presidente 
João Goulart, o governo do Estado estava sob co-
mando de Adhemar de Barros. Em 3 de abril, de-
finida a situação, o Diário Oficial publicou enor-
me carta do governador, com elogios ao golpe de 
Estado. “Graças a Deus, a praga daninha da in-
disciplina, da desordem e do caos está sendo ex-
tirpada e o império da lei, da ordem, da disciplina 
e das liberdades humanas está sendo restabele-
cido, vivendo o regime democrático e legal a sua 
plena expressão com fundamento nos preceitos 
do Evangelho e da Constituição.” O texto era di-
rigido ao presidente interino da República, depu-
tado Ranieri Mazzilli, que ficou no cargo até 15 
de abril, quando o general Humberto de Alencar 
Castello Branco, eleito pelo Congresso Nacional, 
assumiu o poder. O governador paulista acabou 
cassado, em 1966, pelo regime que elogiou, e 
morreu no exílio, na França, três anos depois. 

Palavras de Adhemar de Barros:

“Graças a Deus, a praga daninha  
da indisciplina, da desordem  
e do caos está sendo extirpada  
e o império da lei, da ordem,  
da disciplina e das liberdades 
humanas está sendo restabelecido, 
vivendo o regime democrático e legal  
a sua plena expressão com fundamento 
nos preceitos do Evangelho  
e da Constituição.”
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Comoção nacional

Brasília estava em festa, no começo de março 
de 1985, para a posse de Tancredo Neves, primei-
ro presidente civil eleito desde 1964. No entanto, 
ele adoeceu gravemente e o vice, José Sarney, re-
cebeu a faixa presidencial. O Brasil todo acompa-
nhou a lenta agonia de Tancredo e três dias depois 
de sua morte o Diário Oficial apresentou, na pri-
meira página, a homenagem ao presidente morto: 
“ADEUS TANCREDO – Seu programa é nossa mis-
são”, assinado pelo governador Franco Montoro, 
no qual se podia ler: “Como governador, peço à 
população que, ao prestar a última homenagem 
ao nosso Presidente, o faça com tranqüilidade 
e renovada fé em nosso futuro. Esta é a melhor 
forma de expressar nosso sentimento de respei-
to àquele que durante toda a vida trabalhou pela 
conciliação nacional e os direitos de seu povo.”  

São Paulo enfrentou outra data trágica em 6 
de março de 2001, com a morte do governador 
Mario Covas. No dia seguinte, o Diário Oficial pu-
blicou quatro páginas com fotos, biografia e opi-
niões de paulistas influentes sobre a trajetória 
e o legado político deixado por ele. Na primeira 
página, a foto do governador com a bandeira do 
Estado, e uma singela homenagem prestada pe-
los funcionários e diretores da Imprensa Oficial: 
“As palavras aqui impressas são poucas e o es-
paço ocupado por elas é pequeno. De propósito. 
Nosso objetivo é criar um contraste com a gran-
deza de sua obra e a importância de sua atuação 
como homem público, forte e guerreiro. Agora, 
descanse em paz.”  

Homenagem do governador 
Franco Montoro ao primeiro 
civil eleito presidente da 
República, depois de 21 anos 
de governos militares
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Sistema de transmissão de dados, o Pubnet permitiu o envio de 
material para publicação pela internet a partir de 2001. Até então os 
6 mil publicantes encaminhavam material em papel ou pelo sistema 
Bulletin Board System (BBS). Para que o arquivo eletrônico tivesse o 
mesmo valor jurídico que o impresso, a empresa investiu em infra-
estrutura, criou sofisticados sistemas de segurança e desenvolveu a 
tecnologia da certificação digital para evitar fraudes e garantir a au-
tenticidade de informações trocadas via internet. 

Produtos inovadores  
ganham reconhecimento  
e prêmios

Da sua mais antiga e conhecida 
publicação, o Diário Oficial,  
a Imprensa Oficial vem desenvolvendo 
novos produtos eletrônicos, editoriais, 
tecnológicos e gráficos. Começou com 
a criação do site da Imprensa Oficial 
que estreou em 1997 com informações 
institucionais e a disponibilização de 
matérias do jornal. O grande impulso na 
área eletrônica veio com o Pubnet, que 
abriu possibilidade de utilização  
dos conteúdos publicados.
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O Data Center e a sala-cofre, com especifica-
ções para garantir  segurança e sigilo das informa-
ções, permitiram à Imprensa Oficial desenvolver a 
tecnologia de certificação digital com Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 
Segundo a obter a certificação ABNT que garante 
elevados níveis de proteção, o Data Center abriga 
o servidor que recebe diariamente 3 mil arquivos 
que chegam de secretarias estaduais, prefeitura, 
autarquias, órgãos governamentais e empresas 
públicas, mistas e privadas.

Esse material, assinado digitalmente, é publi-
cado nos sete cadernos do Diário Oficial: Executivo 
I, Legislativo, Executivo II, Empresarial, Junta Co-
mercial, Cidades e OAB. Com tudo pronto, foi cria-
do novo layout do Portal, em 2003, para oferecer 
serviços eletrônicos e-justitia, e-acordao, publicar 
as páginas editoriais do Diário Oficial dos cadernos 
Executivo I e II, entre outras disponibilidades. Em 
2005, inaugura o Portal de Negócios que incorpora 
produtos anteriores e passa a oferecer os atuais 
que estão divididos em dois grandes grupos. 

O D.O. Online com o sistema de busca e boletim 
(D.O.informa) é feito a partir de atos do governo e 
balanços. Já o grupo do e-negocios, com sistema 

de busca e boletim (e-negocios.informa) trata de 
licitações. O Boletim Eletrônico DO.informa é 
uma forma prática de receber informações pu-
blicadas no Diário Oficial. Para utilizá-lo, basta 
o cliente se cadastrar. Antes mesmo de o jornal 
chegar ao assinante, o sistema envia diariamente 
os dados de acordo com a configuração solicita-
da e oferece os boletins dos três últimos meses.  
Criado para proporcionar transparência aos pro-
cessos de contratação do executivo paulista, o 
serviço e-negócios públicos destina-se à divul-
gação de licitação, dispensa e inexigibilidade, 
edital e minuta de contrato referentes aos negó-
cios públicos realizados no Estado. Concorrên-
cia, concurso, convite, dispensa, inexigibilidade, 
leilão, pregão e tomada de preço estão registra-
dos passo a passo, desde o edital de abertura até 
o seu encerramento.

Outro processo intenso de mudanças veio com 
o Projeto DO.online. Foram 10 milhões de páginas 
e microfilmes digitalizados num total de 1,1 mil 
gigabytes de informações para que todo o acervo 
do jornal, desde a primeira edição, de 1891, ficas-
se acessível no meio digital. Até 2008, o DO.online 
oferecia na internet publicações a partir de 2003.  
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O projeto permitiu que os 120 anos de história da 
Imprensa Oficial ficassem ao alcance do cidadão a 
cliques do computador, com consultas gratuitas e 
a possibilidade de  autenticação digital (sem cus-
tos) da página escolhida. 

Vencedor do Prêmio Governador Mario Covas 
em 2009, o projeto criou novo sistema de bus-
ca no estilo Google para facilitar a navegação 
no site. Com o acesso gratuito na internet, em 
outubro de 2008, o número de visitas ao portal 
DO.online cresceu bastante. Em 2010, registrou 
18,9 milhões de acessos, em 2009 foram 13,7 mi-
lhões e, no ano anterior, 8,2 milhões. Por dia são 
feitas 93 mil pesquisas diárias no portal.

Integração interna

Em 2010 consolidou-se a integração de todos 
os sistemas internos de informática, com uma 
plataforma de desenvolvimento única. A medida 
contribuiu para automatizar processos mecâni-
cos e eliminar tarefas manuais e repetitivas. Um 
dos reflexos foi na produção do Diário Oficial, que 
se tornou um jornal mais seguro e auditável, que 
permite o rastreamento de todas as ações exe-

cutadas em um arquivo, desde sua chegada até a 
diagramação e impressão do jornal. 

Um dos desafios enfrentados no momento é 
o desenvolvimento do projeto D.O. do Futuro, que 
envolve equipe formada por profissionais de tec-
nologia da informação e jornalistas. Quando ins-
talado, até o final de 2011, consolidará o aprimo-
ramento do mecanismo de busca por palavras da 
publicação. A proposta é mudar o modo de inde-
xação do conteúdo – deixará de ser textual para 
ser estruturado – e assim melhor “classificar”o 
material, possibilitando tornar as pesquisas mais 
abrangentes e inteligentes. Hoje, uma pesquisa 
leva o consulente apenas ao local de incidência 
de uma palavra, dentro de uma página ou cader-
no específico do Diário Oficial. No DO do Futuro 
será possível localizar a mesma palavra ou frase 
dentro de toda uma edição do jornal – e também 
das anteriores. Outra vantagem será não passar 
por milhares de resultados irrelevantes, fator 
que muitas vezes dificulta a localização da infor-
mação procurada.

Trata-se agora de consolidar o modelo novo 
nas edições atuais do Diário Oficial, e, em segui-
da, com auxílio dos jornalistas, estruturar o con-
teúdo de 120 anos de edições publicadas desde 
1891. Depois de finalizada, a mudança amplia-
rá a possibilidade de acesso ao Diário Oficial e 
simplificará a diagramação do material para 
quaisquer plataformas, como celulares, tablets, 
o iPad e quaisquer outros dispositivos móveis e, 
num futuro ainda indefinido, tornar dispensável a 
impressão do jornal em papel. 

Outra possibilidade aberta com o DO do Futu-
ro será possibilitar a empresas se cadastrarem 
para receber informações sobre tudo que for 
publicado sobre ela própria, ou ainda pesquisar 
todas as licitações abertas pela administração 
públicas na sua área de atividade.

Empregados da empresa trabalham no 
desenvolvimento do projeto D.O. Futuro
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Produtos tecnológicos

Mais recentes, os produtos de tecnologia tra-
zem inovação, transparência, segurança e aces-
sibilidade. O caminho foi aberto pela atuação da 
Imprensa como certificadora oficial do governo 
paulista que a qualificou a ser responsável por 
desenvolver produtos de tecnologia para as se-
cretarias estaduais, autarquias, órgãos gover-
namentais, Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp), Ministério Público, Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), De-
fensoria Pública entre outros. 

Em 2001, começou a executar projetos de 
certificação digital em todas as esferas gover-
namentais do país. É o carro-chefe dos produtos 
tecnológicos. Em 2010 foram emitidos 40 mil do-
cumentos. A partir de 2009, passou a oferecer, 
também, hospedagem de sites, desenvolvimento 
de soluções de governo eletrônico e gestão ele-
trônica de documentos (GED). 

Os produtos de digitalização, manipulação de 
documento digital, sistema de busca, criação de 
portais, hospedagem segura e perene e certifica-
ção digital são ferramentas que reduzem custo e 
prazo, ampliam competitividade e previnem falsi-
ficação e fraude física ou eletrônica.

Entre os clientes que solicitam certificação 
digital destaca-se a Secretaria da Fazenda. Em 
breve, começará a emissão  de 800 mil certifica-
dos digitais para micro e pequenas empresas do 
Estado. Com a certificação, os empresários pas-
sam a ter acesso ao Domicílio Eletrônico do Con-
tribuinte, ao Registro Mercantil Digital e à Bolsa 
Eletrônica de Compras, entre outros serviços. 

A hospedagem de site garante ambiente se-
guro para armazenamento de dados por dispor 
de sala-cofre e Data Center com elevado nível de 
proteção. Abriga o próprio site (atingiu a marca 

de 18,9 milhões de visitas em 2010), o do gover-
no do Estado (que no ano passado teve 137,5 mi-
lhões de acessos), da Jucesp, entre outros. 

Recentemente desenvolveu o Jucesp Online, 
solução de governo eletrônico sob medida que 
agrega os produtos e serviços tecnológicos, e o 
colocou em funcionamento. Feito para a Jucesp, 
possibilita ao cidadão pesquisar dados de 5,4 mi-
lhões de empresas paulistas e oferece serviços 
aos usuários em ambiente virtual. Vencedora do 
prêmio TI & Governo, informatizou e desburocra-
tizou o acesso a informações e trouxe gratuidade 
para a maioria das consultas. 

Outra solução tecnológica em andamento é o 
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habi-
tacionais (Graprohab) o qual também abrangerá 
todos os produtos e serviços de tecnologia. Em 
parceria com a Secretaria Estadual de Habita-
ção, transferirá a análise e a aprovação de pro-
jeto habitacional para ambiente eletrônico com a 
utilização de certificação digital, e assim tornar o 
processo mais rápido para os clientes da CDHU.

Página da Jucesp
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A parceria com a Assembleia Legislativa re-
sultou na digitalização das normas do Legislativo 
(160 mil páginas), aplicação de selo cronológico 
para o acervo de 1825 a 1891 e assinatura digi-
tal. O projeto recebeu o prêmio Pioneiro do Ano 
em Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
(GED), em 2009, concedido pelo Centro Nacio-
nal da Gestão da Informação. O trabalho com o 
Ministério Público paulista possibilitou aos juí-
zes votação eletrônica com certificação digital. O 
projeto com o Arquivo do Estado de digitalização 
de 280 mil imagens permitiu preservar o acervo 
em ambiente mais seguro e facilitou a localiza-
ção da informação.  

Outros projetos de destaque são os feitos 
para o Tribunal de Justiça do Estado de São Pau-
lo, São Paulo Previdência (SPPREV), Procura-
doria Geral do Estado de São Paulo, Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação, Associação dos 
Advogados de São Paulo,  Fundação Seade, Em-
presa Paulista de Planejamento Metropolitano 
S/A (Emplasa) e Teatro da PUC (Tuca).

Clipping

Serviço essencial ao gestor público, o Clip-
ping publica diariamente notícias, desde 1999, e 
as disponibiliza com rapidez, eficiência e segu-
rança. Seleciona e edita notícias, reportagens 
e artigos veiculados em 12 jornais: Estado de 
S. Paulo, Folha de S. Paulo, Diário de S. Paulo, 
Jornal da Tarde, Agora, Valor Econômico, Bra-
sil Econômico, Destak, Mais e Metro. O conteúdo 
dos jornais Correio Braziliense e O Globo che-
gam via eletrônica, em PDF. 

A edição online – o e-Clipping  –, estreou em 
2005 e está prevista nova reformulação, em ju-
lho, para incluir o histórico completo desde a 
primeira edição. É feito na madrugada para que 
os exemplares estejam nas mãos do governador, 
presidentes de autarquias, diretores, secretá-
rios, assessores e outros gestores públicos nas 
primeiras horas da manhã. Assinante que reside 
na capital recebe o Clipping impresso em seu en-
dereço. Para os demais é oferecido o e-Clipping 
ou o conteúdo no site da Imprensa Oficial.

No sábado é feito o Clipping Revistas, com 
matérias de Exame, Veja, Veja SP, Época, Época 
SP, Istoé, Piauí, Carta Capital e The Economist. 
São produzidos outros cinco: Prefeitura (edição 
diária), Interior e Saúde (nos dias úteis) para a 
Casa Civil, IO na Mídia (mensal) para o setor de 
Marketing, e Educação (mensal). Além desses, 
há especiais para eventos como eleição, lança-
mentos editoriais, artigos econômicos e home-
nagem póstuma. Os últimos produzidos em 2010 
foram Clipping Eleições e Festival de Inverno. 
Todos os dias são impressas 600 cópias com 120 
páginas, em média, por exemplar. 

O io-clipping pode ser visualizado em tablets
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Apenas um ano depois de começar a impri-
mir o Diário Oficial, a pequena gráfica que viria a 
ser a Imprensa Oficial editou seu primeiro livro: 
Memória Histórica de 1891, de Ernesto Moura. 
Sucederam-se edições de relatórios adminis-
trativos, atas de sessões do Poder Legislativo, 
resultados de pesquisas científicas, sobretudo 
na área da saúde pública, documentos em geral. 
A partir de 1970, começam a ser editadas fac-
-similares de obras raras, a começar pelas da 
Coleção Paulística – Quadro da Província de São 
Paulo, de José Joaquim Machado de Oliveira, e 
Emboabas, de José Soares de Mello. 

Em meados da década de 1990, a Imprensa 
Oficial estabelece parcerias com diversas edi-
toras universitárias e com elas passa a produzir 
livros de interesse histórico e cultural. As pri-
meiras parceiras, nessa década, foram a Uni-
versidade de São Paulo (USP), a Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de 
Brasília (UnB). Tendo em vista o parque gráfico 
instalado e a evolução da produção editorial, a 
Imprensa Oficial ampliou seu leque de ativida-
des, regulamentando sua editora, embasada em  
lei aprovada pela Assembleia Legislativa.

Explica Cecília Scharlach, desde 2005 respon-
sável por um segmento dos projetos editoriais da 
empresa: “A vocação da editora foi sendo con-
solidada por meio dos projetos empreendidos e 
pelo esboço de uma política pública que inten-
tava colocar à disposição do leitor não apenas 
obras esgotadas, mas também as de relevante 
interesse cultural e histórico,  as quais as edi-
toras comerciais, por razões diversas, não têm 
interesse ou condições de publicar.” E completa: 
“O reconhecimento de instituições culturais e da 
academia às nossas publicações não é obra do 
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conquistado se deve a trabalho 
cuidadoso e seletivo
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acaso, mas fruto de trabalho cuidadoso. O catá-
logo de títulos e a excelência gráfica das publica-
ções colocaram a Imprensa Oficial entre as mais 
destacadas editoras do país.”

Com efeito, a editora da Imprensa Oficial 
tem um significativo naipe de obras premiadas, 
no Brasil e no exterior – apenas do Jabuti, pa-
trocinado pela Câmara Brasileira do Livro, são 
40 estatuetas. Duas dessas publicações foram 
ainda premiadas como o melhor livro do ano 
– Resmungos, de Ferreira Gullar, em 2007; e 
Monteiro Lobato Livro a Livro, de Marisa Lajolo 
e João Luís Ceccantini, coedição com a Editora 
Unesp, em 2009.

Resmungos, de Ferreira Gullar, ilustrado por 
Antônio Henrique Amaral, recebeu o prêmio  
de Melhor Livro do Ano, pela CBL, em 2007
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A área editorial da Imprensa Oficial está en-
tusiasmada com a expectativa da constituição de 
um Conselho Editorial, o que deve acontecer ain-
da este ano. Por enquanto, a seleção dos projetos 
se apoia em pareceres da equipe editorial da Im-
prensa Oficial ou nas respostas a consultas feitas 
a especialistas de diversas áreas de conhecimento, 
conforme o caso. Muitas vezes a recomendação é 
resultado de pareceres dos coeditores, previamen-
te aprovados por seus conselhos editoriais.

Um editor precisa ter cultura geral, ler de 
tudo, “ser um leitor profissional, segundo afirma 
Luiz Schwartz”, observa Cecília. Acrescenta que, 
às vezes, isso ainda é insuficiente para avaliar o 

conteúdo da obra e tomar a decisão de publicá-
-la. O livro de Daniel Piza (ganhador do Jabuti em 
2006) exigiu não apenas o parecer, mas também 
a contribuição de especialistas em Machado de 
Assis – Eugênio Vinci de Moraes e Oswaldo de 
Camargo –, para verificar inconsistências de tex-
to e a contextualização histórico-cultural, exem-
plifica Cecília. “(...) tenho certeza de que o livro 
será uma das referências obrigatórias sobre Ma-
chado”, escreveu Carlos Heitor Cony na capa. 

Para a obra de edição póstuma – Uma tar-
de destas, de José Roberto Melhem –, o presti-
giado escritor Milton Hatoum se encantou tan-
to com sua qualidade literária excepcional,  

O livro escrito por Daniel Piza ganhou o prêmio 
Jabuti no gênero biografia, em 2006
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A aventura mais ousada no campo editorial foi 
a reprodução, em fac-símile, de toda a coleção do 
Correio Braziliense, o primeiro jornal brasileiro, 
produzido em Londres por Hipólito da Costa, en-
tre 1808, quando a corte portuguesa se instalou 
no Rio de Janeiro, fugindo das tropas francesas 
que invadiram Portugal, e 1822, ano da procla-
mação da independência do Brasil. O projeto co-
meçou em abril de 2000, como parte dos festejos 
para comemorar os 500 anos do descobrimento 
do Brasil, mas resumiu-se ao primeiro volume. 
Lembra o jornalista Alberto Dines: “Logo em se-
guida, o diretor-presidente da Imprensa Oficial, 
Sérgio Kobayashi, aceitou o desafio de reproduzir 
a coleção completa. O volume I voltou a ser im-
presso, em maio de 2001, e os dois tomos finais, 
do volume XXX, em dezembro de 2002.”

São 29 volumes de jornais, um com índice 
remissivo e onomástico, outro com estudos his-
tóricos de estudiosos modernos, e mais um de 
referências bibliográficas. São raras as coleções 
completas dos jornais existentes, e em todas fal-
tam páginas, ou há páginas deterioradas. Foi uma 
ação conjunta da Imprensa Oficial com o Correio 
Braziliense de Brasília, o Laboratório de Estudos 
Avançados da Imprensa (Labjor) da Universidade 
de Campinas e do programa de televisão Observa-
tório da Imprensa (não havia ainda o site).

A biblioteca Guita-José Mindlin forneceu as 
duas coleções e meia que possui, mas ainda 
foi necessário recorrer à da Biblioteca Nacio-
nal. Na Imprensa Oficial, graças aos modernos 
equipamentos de tratamento de imagens pouco 
antes instalados, foi possível realizar um tra-
balho de limpeza, página por página, e de cor-
reção, praticamente letra a letra. Foi montado 
um alfabeto completo, com cópias de letras em 
perfeito estado, e elas eram usadas para subs-
tituir as que estivessem danificadas nos papéis 
originais.

Foi um trabalho meticuloso, comandado 
pelo jornalista Alberto Dines, que herdara de 
Barbosa Lima Sobrinho o sonho dessa edição. E 
na Imprensa Oficial, executado pelo pessoal do 
tratamento de imagens, sob a coordenação do 
editor especialmente contratado Cláudio  Gior-
dano. Dines não poupa elogios ao desempenho 
do pessoal da Imprensa Oficial: “Projeto 
emocionante para mim, como jornalista, e tenho 
a certeza, emocionante para a historiadora 
Isabel Lustosa. Graças à tecnologia, mas 
também ao extraordinário empenho dos 
gráficos, conseguimos produzir um flagrante 
do nascimento de nosso jornalismo e, junto, 
o surpreendente painel sobre os primeiros 
passos na construção do país.”

O primeiro jornal brasileiro em fac-símile
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que escreveu um texto – em princípio, um 
prefácio, como lhe havia pedido Cecília. Modes-
tamente, Hatoum insistiu para que o texto fosse 
publicado como posfácio. Além disso, Hatoum 
muito contribuiu para a divulgação do livro in-
cluindo-o como tema de debate no blog literário 
O Livreiro. Na quarta capa destaca-se o excerto 
de carta do professor e crítico literário Antonio 
Candido ao autor: “Para um crítico literário, é 
sempre grato o encontro com um leitor insus-
peitado, e o senhor é sem dúvida um escritor, 
que sai de dentro do advogado para manifestar 
indiscutível talento narrativo.”

Todos vão à direita porque

“o que é interessante está lá”;

eu viro à esquerda

“onde nada há”,

e, com certeza, me deparo 

com os “lugares a que pertenço”.

Wim Wenders
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O desafio gráfico e editorial

Algumas de nossas edições se destacaram 
comercialmente no mundo editorial: Machado 
de Assis – um gênio brasileiro; Paulo Francis: 
polemista profissional; Diário de bordo: a viagem 
presidencial de Tancredo; e O quadrado amarelo, 
entre outras. Todas elas exigiram da equipe edi-
torial aprofundada pesquisa iconográfica e do-
cumental. Os projetos gráficos contratados pela 
editora IO têm permitido que livros de produção 
de baixo custo sejam, ao mesmo tempo, edições 
requintadas. 

Para o livro do cineasta alemão Wim Wenders, 
lançado nesta gestão, a editora se apoiou em pare-
ceres altamente especializados, pois as fotos che-
garam já digitalizadas da Alemanha, tendo exigido 
cuidado excepcional no ajuste da paleta de cores 
para sua apropriada reprodução e impressão. 

Quanto ao livro José Claudio da Silva – 100 te-
las, 60 dias & um diário de viagem: Amazonas, 
1975, as atividades de pré-produção exigiram o 
estudo e a análise das pinturas originais perten-
centes ao acervo dos palácios do governo de São 
Paulo e expostas no Palácio dos Bandeirantes. 
A edição do livro – conciliando e compondo pin-
turas, desenhos e os textos do diário do artista 
pernambucano –, aliada ao excelente projeto 
gráfico, tornaram-no um dos destaques da casa. 

Vale citar inovações editoriais devidas à cria-
tividade do projeto gráfico, mais especificamente 
o livro da coleção Os filmes da minha vida, cuja 
sobrecapa desdobrada reproduz os cartazes de 
filmes da Mostra Internacional de Cinema, cita-
dos pelos autores da obra. 

A coleção A formação da Estética se desta-
ca pelo ineditismo de suas capas, em que as 
imagens foram editadas por meio da inserção 

Os personagens são como as lembranças, surgem, moldam-se, 
corporificam-se e em algum momento se vão, ou não se vão, de 
repente ou não, por vezes demoram a desfazer-se na memória até 
que deixam, finalmente, de existir por completo, como se nunca 
tivessem feito parte da nossa vida. Outros há que se integram ao 
nosso cotidiano e não desaparecem, mesmo que o queiramos com 
todas as forças. […] quando nos damos conta alguns personagens 
e lembranças vão se transferindo do nosso presente para um lugar 
ignoto, podem ter morrido de verdade ou não, pode até ser que os 
tenhamos banido deliberadamente de nossa memória, fato é que 
passam a ser mortos, nossos mortos. 

Trecho do conto Figuras no corredor, do livro Uma tarde dessas,  
de José Roberto Melhem
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da numeração dos volumes. O numeral foi tra-
tado com a mesma importância gráfica devida 
às imagens. 

A caixa com o livreto e partituras Pixingui-
nha na Pauta resultou de minucioso trabalho 
de reconstrução e recuperação de 36 arranjos 
inéditos para orquestra. A encadernação de 
cada partitura em separado permitiu seu uso 
de maneira confortável aos músicos, pois elas 
se mantêm nas estantes e nos suportes de al-
guns instrumentos musicais. O uso da “costura 
de sapateiro” em vez de grampos, que enfer-
rujam com o tempo, evitará o desgaste oca-
sionado pelo constante manuseio da peça. Por 
sua importância histórica, esse conjunto com 
obra inédita de Pixinguinha será enviado, gra-
tuitamente, aos conservatórios musicais, or-
questras públicas brasileiras e personalidades 
ligadas à música popular, jazzística e erudita. 

Grade de programação

Além dos livros, a área editorial se destaca 
pela publicação de revistas – Teresa, da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Univer-
sidade de São Paulo, e a Revista da Biblioteca 
Mário de Andrade –, em especial as edições de-
dicadas a Tarsila do Amaral, Pagu e à Missão 
Francesa no Brasil. 

Para este ano estão previstas edições es-
peciais – Impressões do Brasil, de Roger Bas-
tide; Áporo itabirano: epistolografia à beira do 
acaso, de Hermínio Bello de Carvalho e Carlos 
Drummond de Andrade; livro, ainda sem título, 
baseado nas pesquisas e estudos de Marcelo 
Bortoloti, apoiados na reunião de documentos 
inéditos de Carlos Drummond de Andrade; Via-
gem às nascentes do rio São Francisco, reu-
nindo cadernos de desenhos e fotografias de 
Evandro Carlos Jardim; livro, ainda sem título, 
baseado na obra de Olavo Bilac, por meio de 
documentos inéditos que permitem uma inter-
pretação histórica do fim do Império e do início 
da Velha República, entre outros. Encontram-
-se no prelo as edições dos livros Aquarelas, 
de Renina Katz; e Mário Covas: democracia – 
defender, conquistar, praticar, na ocasião de 
10 anos de sua morte.  
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A primeira parceria foi estabelecida em 1981 
com o Arquivo Público do Estado para reedição 
de obras raras em fac-símiles. Carlos de Almeida 
Prado Bacellar, coordenador do Arquivo do Esta-
do, recorda que os projetos desenvolvidos possibi-
litaram à sociedade acesso ao conteúdo histórico 
de alguns preciosos documentos do Estado de 
São Paulo. “A Imprensa Oficial acreditou em nos-
sa proposta e deu os primeiros passos de cresci-
mento em sua área editorial, ao registrar e ajudar 
a preservar a memória documental paulista. Cada 
impressão era um novo desafio. E isso nos ajudou, 
ao mesmo tempo, a fortalecer vínculos e prestar 
contas à sociedade de nossas ações.” 

Em 1990 foi ampliada a linha de parcerias no 
setor editorial, começando com as editoras das 
universidades de São Paulo (USP),  Estadual Pau-
lista (Unesp),  Estadual de Campinas (Unicamp), 

Parceiros satisfeitos:

“Tudo ficou mais fácil”

de Brasília (UnB), e o resultado foram livros que 
exigiam grande apuro gráfico. Plínio Martins Fi-
lho, presidente da Edusp, relembra o início tími-
do da parceria. “Nesse período, não possuíamos 
uma estrutura profissional e a produção do livro 
seguia muito mais os caminhos burocráticos do 
que o bom senso editorial. O envolvimento com a 
Imprensa Oficial permitiu a troca de experiências 
e o aprimoramento em cada trabalho impresso”. 
O professor Jézio Bonfim Gutierre, editor execu-
tivo da Fundação Editora Unesp, observa que a 
parceria desenvolveu uma saudável sintonia  en-
tre duas instituições igualmente sólidas. “A Im-
prensa Oficial evidenciou claramente seu poten-
cial editorial e institucional, sem se desvincular 
de suas atividades primárias, se caracterizando 
como um exemplo de seriedade, relevância e 
respeito às pessoas”.
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A parceria com a Vunesp exigiu outro tipo de 
cuidados. Ela aplica provas para concursos públi-
cos e exames vestibulares e exige extrema segu-
rança em todos os processos da impressão. Tudo 
foi feito sem tropeços, como atesta Elias José 
Simon, diretor-presidente da Fundação Vunesp: 
“Sempre estivemos muito satisfeitos, pela qualida-
de do serviço e também pela questão do cuidado de 
manipulação do nosso material, essencial na ativi-
dade da Fundação Vunesp. Alguns com milhões de 
exemplares impressos em tempo hábil. Contudo, o 
principal desafio é a constante atualização nos tra-
balhos gráficos e a manutenção do método de tra-
balho desenvolvido pela Vunesp em parceria com a 
Imprensa Oficial ao longo de três décadas”. 

O Jucesp Online é uma iniciativa da área di-
gital desenvolvida especialmente para a Junta 
Comercial do Estado. O site permite pesquisas 

a dados e documentos de mais de 5 milhões de 
empresas paulistas. José Constantino de Bas-
tos Junior, presidente da Jucesp, enfatiza a im-
portância da parceria para o fortalecimento das 
instituições e principalmente para todos os que 
utilizam o serviço. “O nosso sistema permitiu ao 
cidadão, por meio da internet, realizar consulta 
ao banco de dados da Junta Comercial, a emis-
são online de fichas cadastrais, certidões, ima-
gens digitais, solicitações e agendamentos de 
serviços presenciais”. 

Para se ter ideia da importância do serviço, o 
número de usuários solicitando presencialmen-

O envolvimento da Imprensa Oficial  
foi capital para a expansão das editoras 
universitárias
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te esses serviços caiu de 275 para cerca de 120 
pessoas por dia (queda de 56%). O número de 
certidões em papel diminuiu cerca de 70%. En-
tretanto, o número total de certidões emitidas, 
incluindo as digitais, aumentou de 10.210 para 
35.280 por mês (32.086 digitais), graças às novas 
facilidades oferecidas aos usuários. Constantino 
acredita que a desburocratização consolidará, 
no futuro, maior aproximação com outras enti-
dades e novos desafios. “Precisaremos aperfei-
çoar procedimentos, por meio da tramitação de 
documentos eletrônicos, com uso de certificação 
digital, know-how que a Imprensa Oficial já pos-
sui como Autoridade Certificadora”.

É o que pensa também o presidente da As-
sociação Comercial do Estado de São Paulo, 
Alencar Burti: “Apoiamos ideias e projetos que 
tornem a realidade a melhor possível em favor 
dos que queiram empreender. O site facilita a 
vida das empresas, das pessoas e também dos 
demais órgãos públicos”.

Outros parceiros são as agências de propagan-
da e publicidade, que prestam serviços aos clien-
tes na área de Publicações Legais e Financeiras 
nos Diários Oficiais. Ricardo Sá, diretor-superin-
tendente da Luz Publicidade, comenta a impor-
tância dessa atividade: “O trabalho desenvolvido 
com a Imprensa Oficial é importante pela parceria 
histórica, pelo crescimento constante e principal-
mente pelo desenvolvimento, do qual participamos 
de forma muito presente na vida do Diário Oficial. 

Além de concretizar importantes desafios e pers-
pectivas, atendendo com prioridade ao cliente e 
promovendo o crescimento mútuo”. 

Cesar Gnoatto, gerente administrativo da 
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo 
(Cosesp), um dos primeiros clientes a publicar 
balanço no Empresarial (desde 1968), comenta a 
evolução nos formatos e a visibilidade das publi-
cações. “Foi uma honra para a Cosesp ser um 
dos primeiros a fazer parte das publicações. A 
inovação proposta pela Imprensa Oficial facilita e 
nos dá maior visibilidade e respaldo de um órgão 
oficial. A Cosesp publica processos licitatórios, 
contratações e balanços semestrais.” 

Parceiro da área de publicações do Diário 
Oficial desde 1989, Celso Tavares, sócio-diretor 
da Agência de Publicidade M. Tavares, ressalta 
a importância do trabalho e das publicações de 
atos societários, avisos aos acionistas, editais de 
convocações, balanços e atas de assembleias 
no Caderno Empresarial. “As publicações são a 
forma mais simples, transparente e objetiva de 
estar em contato com os setores empresarial, 
financeiro e securitário. E tudo ficou mais fácil 
com a implantação do Pub Net, com ele temos a 
possibilidade de enviar anúncios via online.”   

A Imprensa Oficial  
é a certificadora oficial  
do governo do Estado  
de São Paulo
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Reunir quatro funcionários, dois deles com mais tempo de serviço e os outros 
dois admitidos há menos de dois anos foi tarefa prazerosa, que rendeu, ao mesmo 
tempo, momentos de descontração e humor. 

Desde o primeiro momento em que pisaram a sala do pregão, onde foi feita a 
entrevista coletiva, Elias Vieira, Elaine Rovero Munayer, Marcelo de Oliveira Da-
niel e Andreia Gonçalves Ramalho Campinho deixaram rastros de suas histórias 
intimamente ligadas à empresa. Elias, que já perdeu a conta das vezes em que 

Novos e antigos, todos 
têm boas lembranças
Quatro depoimentos lembram boas histórias  
vividas na empresa, cujo passado “vale ouro” 
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falou sobre o assunto, não teve dúvida. Puxou, de 
uma pilha, um informativo amarelado – que cir-
culou por 20 anos na empresa – e abriu sem nem 
precisar folhear, na página exata. Lá estava ele, 
dando show de bola nos campeonatos esportivos 
promovidos pela Afimesp. “É, o tempo passou, 
mas deixou muitas saudades e bons amigos”, 
comenta, com ar nostálgico.

Entre os exemplares salta uma foto em bran-
co e preto, registro de momento de confraterni-
zação no Salão de Lazer, que funcionava no se-
gundo andar do prédio do restaurante. Lá está de 
novo o Elias, magro, mais barbudo e com vasta 
cabeleira. Mudou pouco, dizem os colegas. 

“Nossa, Elias,  você era bonitinho!”, brinca 
Elaine. Elias não deixa por menos: “É, agora sou 
bonitão”, ri. Marcelo e Andreia acham graça e se 
dizem surpresos em ver a empresa em momen-
tos tão diferentes. Pensar que nem eram nas-
cidos em 1981! Andreia, gestora de projetos no 
Núcleo de Tecnologia da Informação, é concur-
sada, assim como Marcelo. É difícil para ambos 
imaginar como foi o ingresso de Elias e Elaine na 
empresa, meio que ao acaso. 

Elias desfia história: veio com o pai fazer teste 
na vizinha Açúcar União (ah!, cheirinho de café no 
ar!), ali onde hoje se ergue o condomínio Luzes da 
Mooca. Passaram diante da Imprensa Oficial e de-
ram de cara com um cartaz de PRECISA-SE igual 
àqueles das portas de fábricas. Para aumentar o 
desespero, o cartaz estava em branco. “Enchi-me 
de coragem e fui ao Departamento de Pessoal fa-
lar com a chefe Maria Helena Patella. Só tem vaga 
para contínuo, ela antecipou. Aos 18 anos, agarrei 
a oportunidade e fiquei por quatro meses na fun-
ção, o começo do começo.” Depois conquistou a 
posição de auxiliar de escritório e mais tarde tor-
nou-se especialista em RH, ao cursar Administra-
ção em Recursos Humanos, com pós-graduação 

em consultoria interna pelo Mackenzie. Hoje é su-
pervisor de Recursos Humanos.

“Eram tempos diferentes, de coisas simples, 
em que a convivência se assemelhava à de uma 
grande e unida família. O exame médico de ad-
missão, por exemplo, era feito na Rua Maria Pau-
la; a linotipia, nos seus últimos suspiros, ainda 
fascinava a gente; a revisão feita em duplas em 
mesas fechadas por vidros dos lados, no mínimo 
despertava curiosidade. O pessoal dos Recursos 
Humanos se deslocava duas vezes por mês da 
Mooca até a Rua Galvão Bueno, onde se imprimia 
o jornal, para fazer os apontamentos de frequên-
cia dos funcionários, o que hoje chamamos folha 
de anomalia.

Para ele, o RH é uma espécie de coração da 
empresa (antigamente, ele talvez desconheça, 
dizia-se que o coração do jornal ficava na linotipia; 
se as máquinas parassem, tudo o mais silenciaria, 

Elias veio com o pai fazer teste na Açúcar União. 
Passaram diante da Imprensa Oficial e deram de 
cara com um cartaz de PRECISA-SE igual àqueles 
das portas das fábricas. Saiu com o emprego na mão.
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tal a força do setor). “Acho que por isso me apai-
xonei pelos Recursos Humanos, gosto de conhe-
cer as pessoas, conviver com elas e, nesse caso, 
o melhor lugar é onde estou há exatos 34 anos.” 

 As emoções da principiante Elaine Rovero 
Munayer, que completa 30 anos na Imprensa 
Oficial em maio, começaram bem cedo.  Desde 
adolescente, conhecia a empresa por meio dos 
jornais que sua tia Elza, ex-funcionária da gráfi-
ca, levava para casa (o mesmo trazido por  Elias 
e dos quais Elaine guarda um exemplar) . “Eu 
ficava folheando, encantada, imaginando um dia 
fazer parte do grupo de funcionários da casa.”

Um belo dia, no auge dos seus 18 anos, Elai-
ne teve a oportunidade de realizar seu sonho. Foi 
durante uma visita que a empresa promovia aos 
parentes de funcionários. De setor em setor, pa-
rou na microfilmagem e deslumbrou-se com o 
trabalho ali desenvolvido. Alguém sussurrou que 

havia vaga e perguntou a ela: “Você quer vir tra-
balhar aqui?”

Ficou perturbada, sem atinar com a resposta. 
“Não tenho experiência nenhuma.” E realmente 
não tinha, a não ser como auxiliar de cabeleirei-
ro. Nesse mesmo dia, preencheu ficha no Recru-
tamento e Seleção, o RH de hoje. 

“Achei bárbaro trabalhar num setor que re-
presentava o que havia de mais moderno e avan-
çado na época.”.  Na microfilmagem, recém-ins-
talada na empresa com a finalidade de preservar 
documentos, viu a história desfilar. Mas viveu um 
momento inesquecível, ao receber a tarefa de 
descobrir, nos microfilmes, a primeira mulher 
que trabalhou na Imprensa Oficial. Era assunto 
para uma reportagem. Ninguém sabia o paradei-
ro dela. “Pulamos de alegria quando localizamos 
o registro de Olímpia Oliveira Mussolini. Aí des-
cobrimos mais, que ela começou na Revisão e 
estava ‘vivinha da silva’, bem de saúde, morando 
na Aclimação. Depois li a reportagem sobre ela 
no mesmo jornal que via em casa quando crian-
ça. Fiquei emocionada.”

Andreia se surpreende ao ouvir Elaine contar 
sobre as muitas mudanças que assistiu nesses 
30 anos. “Quando cheguei, o restaurante ficava 
onde hoje é o auditório e para ir ao banco, antigo 
Banespa, era preciso subir a escadaria da reda-
ção. Depois, o banco teve vários endereços, um 
deles, onde hoje é o Acabamento.”

Formada em Ciências da Computação, An-
dreia conheceu a Imprensa Oficial por meio da 
internet, num site de concurso público. Acos-
tumada a trabalhar em empresas privadas, a 
princípio teve uma visão só de Diário Oficial, que 
imaginava meio arcaico. Surpreendeu-se com a 
modernidade, os trabalhos gráficos de alta qua-
lidade, pessoal preparado e um Núcleo de Tec-
nologia da Informação de olhos postos no futuro. 

Elaine, quando tinha 18 anos,  durante uma visita 
que a Imprensa Oficial promovia aos parentes dos 
funcionários, alguém lhe sussurou que havia uma 
vaga e perguntou: “Você quer vir trabalhar aqui?”
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“Trata-se de uma empresa que cativa o funcio-
nário a permanecer 20, 30 anos, como ficaram 
muitos de nossos colegas.”

Quando a reportagem contatou o editor Mar-
celo na quarta-feira de cinzas, ele estava em 
Lambari, Minas Gerais, onde curtiu o carnaval. 
Marcelo não é mineiro, é paulista de Pirajuí, nas-
cido numa família de funcionários públicos. Está 
há oito meses no Clipping, mas é como se esti-
vesse há 20. Tem amigos não só do Clipping, mas 
no Jornal, na Gráfica e nos Recursos Humanos. 
Do Diário Oficial diz ser velho conhecido. “Cresci 
entre assinaturas do jornal, ouvindo meus pais, 
tios e primas comentando sobre promoções, 
transferências e reajustes salariais.” Mais tarde, 
já em São Paulo, na assessoria de imprensa da 
Secretaria da Administração Penitenciária, virou 
leitor do Clipping. “Ficava impressionado e curio-
so sobre o processo de edição de um jornal de 
recortes”.

O ex-radialista de Pirajuí, formado pela 
Unesp, com pós em comunicação na Cásper Lí-
bero, abocanhou o terceiro lugar no concurso de 
apenas três vagas da Imprensa Oficial.  “Fiz de 

tudo para ser aprovado no concurso: estudei pra 
caramba, na véspera perdi um show de rock da 
minha banda predileta, além do baile do Havaí, 
tradicional em minha cidade”.

Trabalhar na Imprensa Oficial é um “baita” 
aprendizado, diz. Sente falta de escrever, mas 
gosta do desafio diário do Clipping, de editar, se-
lecionar e organizar a informação. “É uma cons-
tante batalha contra o tempo e, por isso, fasci-
nante. Tem a mesma adrenalina do fechamento 
de uma revista, só que no nosso caso, é diária, 
tarefa que a equipe constrói manualmente. Pa-
rece o trabalho de uma orquestra, um time de fu-
tebol, em que entram em campo diagramadores, 
jornalistas, impressores e entregadores. Tenho 
grande orgulho disso”.

Marcelo revela outro gosto: conhecer fatos da 
empresa, ouvir as pessoas, curtir fotos antigas, 
saber como eram as festas, os campeonatos. 
“Não podia perder por nada essa reportagem. O 
passado da empresa é ouro.”  

Marcelo perdeu um show de rock e um baile do 
Havaí, estudando para conseguir uma das três 
vagas disponíveis na Imprensa Oficial.

Andreia, depois de ter sido aprovada no concurso 
da Imprensa Oficial, surpreendeu-se com a 
modernidade da empresa.
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“Faço parte dessa história e eu queria deixar 
minha marca nela”, comenta Didiu, ou melhor, 
Odilo Rio Branco Neto, cartunista e “arteiro-ge-
ral” da Pré-Mídia, o vencedor do concurso que 
selecionou a logomarca alusiva ao aniversário 
da Imprensa Oficial. Os produtores gráficos Tia-
go Cheregati e Fernanda Buccelli conquistaram o 
segundo e o terceiro lugares, respectivamente. A 
Menção Honrosa foi conferida para outro produtor 
gráfico, Fabio de Andrade Leal, da Editoração do 
Clipping.

Os desenhos foram selecionados por um cor-
po de jurados formado por três conceituados pro-
fissionais do desenho e indústria gráfica nacional: 
o artista plástico, desenhista e professor Gilberto 
Salvador, o chargista e cartunista Paulo Caruso, e 
o artista plástico e arquiteto Takashi Fukushima.

Caruso esclareceu que os critérios de seleção 
foram basicamente a ideia simples transmitida 

Números e cores  
se destacam no concurso  
da logomarca

Jurados destacaram  
a simplicidade como grande 
virtude da ideia que levou  
ao trabalho vencedor

pela boa leitura e fácil assimilação da mensagem. 
“O desenho não utilizou o nome da Imprensa Ofi-
cial e sim o evento. Ficou muito claro”, esclareceu 
o cartunista. Para ele, “a inclusão do numeral 2, na 
cor branca entre os números 1 (desenhado com a 
letra I, de Imprensa Oficial) e o número zero des-
tacado como negativo e positivo foram utilizados 
com muita criatividade pelo profissional da casa”.

O trabalho que conquistou o segundo lugar,  
criado por Cheregati, com o número 1 desenhado 
no formato de uma vela de aniversário, também 
mereceu considerações efusivas dos jurados pela 
mensagem lúdica e interativa do trabalho. O ter-
ceiro desenho, produzido por Fernanda Buccelli, 
apresenta o número zero como uma bobina de pa-
pel – que visualmente remete à rotina gráfica.

O diretor-presidente da Imprensa Oficial, 
professor Marcos Monteiro, ficou satisfeito com 
o resultado do concurso e mais ainda com a par-
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ticipação de outros 27 funcionários, nem todos 
profissionais da área de comunicação. A parti-
cipação do supervisor de manutenção elétrica e 
de sistemas, o engenheiro Jonas Odécio Comin, 
é um exemplo disso. Sua principal motivação foi 
aproveitar a possibilidade de expor sua criativi-
dade. “Minha inspiração foi baseada na evolução 
da tecnologia gráfica, onde o princípio básico, 
apesar do desenvolvimento  tecnológico, conti-
nua sendo as cores básicas e os cilindros de im-
pressão”.

“ Faço parte dessa história e eu 
queria deixar minha marca nela ”
Didiu Rio Branco

Paulo Caruso, Takashi Fukushima, professor 
Marcos Monteiro e Gilberto Salvador tecem 
comentários sobre os trabalhos que ficaram com  
os primeiros lugares.

Abaixo, professor Marcos Monteiro e Didiu Rio 
Branco, vencedor do concurso
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“ Minha inspiração foi baseada na evolução da 
tecnologia gráfica, onde o princípio básico, apesar 
do desenvolvimento  tecnológico, continua sendo 
as cores básicas e os cilindros de impressão ”
Jonas Comin

Como prêmio, os vencedores receberão di-
plomas e  coleções de livros editados pela Im-
prensa Oficial.

Os desenhos para o concurso da logomarca 
120 Anos foram avaliados na manhã do dia 30 de 
março e, durante o anúncio aos vencedores, na 
tarde do mesmo dia, o cartunista Paulo Caruso 
demonstrou seus talentos musicais ao tocar ao 
piano,  na sala da presidência, a bem-humorada 
música Carla Bruni, La femme de la patrie e Garo-
ta de Ipanema, do maestro Antonio Carlos Jobim. Proposta de Jonas Comin

Paulo Caruso, além de 
talentoso cartunista e 
desenhista, canta e toca 
piano com a mesma 
competência
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Além do concurso de Logo dos 120 anos da 
Imprensa Oficial foi promovido o Concurso Lite-
rário que contou com 25 participantes. Os ven-
cedores foram: Marcelo de Oliveira Daniel, do 
Clipping (1º lugar); Claudio Caminski, da Audito-
ria Interna (2º lugar); Otávio Nunes, do Núcleo 
de Redação (3º lugar); além da menção honrosa 
para Edson Lima, da Segurança, e Nei Leite, da 
Edição da Agência de Notícias.

Durante uma semana, os três jurados convi-
dados, Rubens Ewald Filho – crítico de cinema e 
coordenador da Coleção Aplauso; Chico de Assis 
– dramaturgo; e Ignácio de Loyola Brandão – es-
critor; leram todos os textos inscritos. Após uma 
reunião aqui na Imprensa Oficial escolheram os 
melhores. Apenas Loyola não esteve presente 
por conta de um compromisso profissional, mas 
se comunicou com os demais jurados por e-mail. 
“Foi consenso e não tivemos problemas para es-
colher os textos, apesar de todos apresentarem 
ótima qualidade”, disse Rubens Ewald. 

Para Chico de Assis, todos os textos estavam 
excelentes: “Um terço do que foi apresentado era 
excelente, acima da média para pessoas que não 

Os vencedores do Concurso literário dos 120 anos

“ … personifiquei um gigante como 
o Estado, e a Imprensa Oficial como o 
seu coração. ”
Edson Lima

Edson, Caminski, 
Alexandre, Chico de Assis, 
Otávio e Rubens Ewald

escrevem profissionalmente”. E o que mais impres-
sionou? Ele responde: “percebi que os funcionários 
aqui vestem a camisa e têm orgulho do produto que 
eles ajudam a fazer. Isso é raro hoje em dia”.

Ewald ainda completou: “É verdade. As pesso-
as gostam muito da empresa e percebemos que 
escreveram isso de coração, o que é mais bonito”.

Por telefone, Loyola também elogiou os tex-
tos: “Fiquei agradavelmente surpreso porque 
não esperava tanto. Eu sempre participo do 
júri de concursos como estes, mas dificilmen-
te encontro textos tão bons. Em primeiro lugar 
ressalto a sensibilidade em relação às coisas e 
depois a variedade de gêneros. Essas pessoas 
estão procurando uma maneira de se expressar 
e, quando o caminho se abre, elas correm”.

O diretor de gestão de negócios José Alexandre 
de Araújo recebeu os jurados convidados e os ven-
cedores: “É um momento de orgulho para todos 
nós. Parabéns aos vencedores e muito obrigados 
ao apoio constante do Rubens, Chico e Loyola”.  
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Um dia na vida de um “antigão” da Imprensa

Jurava que não haveria dificuldades em escrever sobre o dia a dia do funcionário mais antigo da 
história da Imprensa Oficial. Afinal, em minha cabeça, era apenas um senhor na mesma função pú-
blica, repetida por exatos 120 anos.

Linão Cardoso faz parte da folha de pagamento da empresa desde a sua fundação – “sem nunca 
ter atrasado um dia no ordenado”, já resmunga o ranzinza entrevistado.

Deu um pulo do trólebus e já estava em frente ao vistoso prédio da Imprensa, uma construção 
que mistura clássico e moderno e que domina todo o trecho do bairro – seja pela suas proporções, 
ou pelo movimento que seus funcionários geram na localidade. “Anda lesma! Além de invadir minha 
privacidade, ainda vai me atrasar? Eu não quero desconto hein? Vou reclamar no RH”...

Do bolso da calça jeans, levantou um cartão de plástico, com uma foto sua bem recente, carran-
cuda, é claro. Elevou-o até um moderno relógio de ponto que, automaticamente, gera um pedacinho 
de papel, cheio de coisas escritas. 

“O papel já sai na minha mão, impresso”, disse com certo ar de deboche, “você não faz ideia da 
trabalheira que eu tinha para imprimir algo assim. Várias etapas, cheias de máquinas e trabalhado-
res envolvidos”. Na maior parte de sua vida funcional, Linão retirava uma folha de papelão de uns 
escaninhos com seu nome e picava (furava) o ponto na data e horário. Tentei argumentar que, hoje, 
essa tecnologia também envolve horas de trabalho e desenvolvimento. “Já falaram que você é bem 
chato”? Era melhor não interagir tanto com o entrevistado, não é mesmo?

Os tempos definitivamente eram outros quando nosso personagem deu as caras pela primeira vez 
na empresa, há mais de um século. Para começo de conversa, muita gente literalmente “chegava” 
e trabalhava. “Às vezes a pessoa ouvia falar do lugar onde era feito o jornal, pegava um ônibus e ia 
bater à porta, preenchia um formulário e, pronto, era mais um para a equipe”. 

“Hoje em dia todo mundo quer entrar aqui – sem falar que a coisa anda braba lá fora”, completa 
Linão, “é um baita concurso que tem que ser feito, difícil e cheio de concorrentes. Não é para o seu 
bico” – ele perde a pata, mas não o coice.

Seus olhos cansados viram a firma deixar a rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, para ocu-
par o parque gráfico na Mooca. Antes, dividia as ruas do bairro com milhares de trabalhadores de 
tantas outras indústrias. Hoje são poucas, “verdadeiras sobreviventes”, como dramatizou o próprio 
Linão. “Isso eu falo das outras. Nós aqui estamos muito bem das pernas, pode escrever isso aí”.

*

Para os colegas de Imprensa Oficial, falar dele é sempre festa - zombam que possui um patrimô-
nio IMESP colado na nuca.

“O Lino só não está na foto da Santa Ceia porque teve de sair correndo para fechar o D.O. do outro 
dia”, brinca um camarada da Rotativa. 

A crônica vencedora
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19
00

18
91

1891 Criada a Tipografia do Estado pelo governador Américo 
Brasiliense. O Diário Oficial circula a partir de 1º de maio. O diretor 
da empresa, instalada na Praça João Mendes, é João José Araújo, que 
permanece seis meses no cargo

1891 Promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil. 
Em novembro, o presidente Deodoro da Fonseca renuncia 
e assume em seu lugar o vice Floriano Peixoto. Congresso 
Nacional, no Rio de Janeiro, é reaberto após ter sido fechado por 
Deodoro.

1891 Américo Brasiliense passa o cargo de presidente do Estado 
a Cerqueira César, que fica no governo até o ano seguinte. 
Inauguração da Avenida Paulista.

1892 Congresso Estadual Paulista (atual Assembleia Legislativa) é 
reaberto pelo presidente da República, marechal Floriano Peixoto, 
após ter sido fechado no governo anterior de Deodoro da Fonseca. 
Bernardino de Campos assume a presidência do Estado.

1891 O antropologista Eugène Dubois descobre o Pithecanthropus Erectus. 

O americano W. L. Judson inventa o zíper, que por falta de prática só será 
utilizado a partir de 1919. 

O escritor inglês Conan Doyle começa a publicar as aventuras do detetive 
Sherlock Holmes na revista Strand.

1892 Morre outro grande poeta: o americano  Walt Withman. O também 
americano Jesse Rino cria a escada rolante. 

O pintor francês Toulouse-Lautrec pinta seu famoso quadro O Moulin Rouge.

imprensa oficial

Brasil

são paulo

mundo

no decorrer do tempo

1892 Horácio de Carvalho assume a direção 
e nela permanece até 1931.

1892 Morre no Rio de Janeiro Deodoro da Fonseca, o primeiro 
presidente. Nasce em Quebrâmbulo (AL), Graciliano Ramos, 
importante escritor do século seguinte.

Marechal Deodoro

Américo Brasiliense

Primeira sede da Imprensa 
Oficial, na rua da Glória, 

Liberdade, São Paulo

Sir Conan Doyle
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Euclides da Cunha

Leon Trotsky

1902  Instalada em nova sede, na Rua 11 de Agosto, a gráfica recebe 
nova máquina de costura para encadernação.

1915 Lei estadual proíbe a impressão de trabalhos para 
particulares. Imprime-se o livro Bibliothecosophia, sobre 
organização de bibliotecas.

1902 Tratado entre Inglaterra e Japão reconhece a independência da China  
e da Coreia. 

O líder comunista russo Leon Trotsky foge da prisão na Sibéria  
e se estabelece em Londres. 

Morre o escritor francês Emile Zola. Violenta erupção do vulcão Monte Pelée, 
na Martinica (Caribe) provoca a morte de quase 30 mil pessoas e a destruição 
de uma cidade ao pé da montanha.

1902 Domingos de Morais governa o Estado de fevereiro a julho 
e a partir daí, até 1904, Bernardino de Campos cumprirá seu 
segundo mandato. Realiza-se o primeiro campeonato paulista de 
futebol, tendo como campeão o São Paulo Athletic.

1915 Morre Bernardino de Campos, duas vezes 
presidente do Estado. Seu filho, Carlos de Campos, 
será presidente do Estado em 1924/1927.

1902 O paulista Rodrigues Alves assume a Presidência da República. 
Euclides da Cunha publica Os sertões, sobre a Guerra de Canudos 
(1896/97).

1915 O Congresso Nacional aprova o Código Civil Brasileiro, 
do jurista Clóvis Beviláqua. Governo federal vence a Guerra 
do Contestado, revolta de sertanejos que lutam por terras 
na divisa entre Paraná e Santa Catarina.

Bernardino de Campos

19
15
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Cenários grandiosos do clássico 
Nascimento de Uma Nação, de 

D.W. Griffith

Posse do  presidente da  
República no Diário Oficial

imprensa oficial

mundo1915 Intensa movimentação provocada pela I Grande Guerra Mundial.  
Aviões alemães bombardeiam portos ingleses. 

O escritor francês Romain Rolland ganha o Prêmio Nobel de 
Literatura.

A escritora americana Margareth Sanger é presa nos Estados Unidos  
por escrever o livro Limitação familiar, em defesa do controle da 
natalidade. 

São exibidos os filmes Nascimento de uma nação, de D.W. Griffith, 
e Carmen, de Cecil B. De Mille. O cientista Albert Einstein publica a 
Teoria Geral da Relatividade. Henry Ford desenvolve um trator para a 
agricultura.
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1924  Diário Oficial deixa de 
circular entre 6 e 31 de julho 
devido à revolução liderada pelos 
tenentes do Exército.

1924 O presidente da República Arthur Bernardes governa sob 
estado de sítio, por causa de inúmeras revoltas políticas no País. 
Como resultado dos conflitos, surge a Coluna Prestes, que vai 
percorrer o Brasil em oposição ao governo federal. No jornal 
Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, Oswald de Andrade publica 
seu Manifesto da Poesia Pau-Brasil.     

1924 Deflagrada violenta 
revolução em julho pelos 
tenentistas, na capital. Os 
insurretos são derrotados pelo 
Exército, que bombardeou a 
cidade com tiros de canhão.  

1924 Herman Hollerith e mais 
dois sócios fundam a IBM. Morre 
o líder comunista russo Vladmir 
Ilitch Ulianov, Lênin. Mussolini 
tem preferência de 65% dos 
eleitores na Itália. A companhia 
Ford produz 10 milhões de 
automóveis. O escritor alemão 
Thomas Mann publica A Montanha 
Mágica.

Integrantes  
da Coluna Prestes 

19
24
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1931  A Tipografia torna-se Imprensa 
Oficial do Estado e se instala na Rua da 
Glória. 

Sud Menucci é empossado como 
diretor e a revisora Olympia de 
Oliveira Mussolini é a primeira mulher 
admitida como empregada.

1931 Governo revolucionário de Getúlio 
Vargas, no poder desde o ano anterior, 
cria Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

Jogador Leônidas da Silva, o 
Diamante Negro, marca o primeiro 
gol de bicicleta no Brasil, jogando pelo 
Bonsucesso, numa partida contra o 
Esporte Clube Carioca.

1931 Laudo Ferreira de Camargo 
é nomeado interventor pelo 
governo revolucionário de 
Getúlio Vargas. No final do ano é 
substituído por Manoel Rabello. 
No cinema, faz sucesso o filme 
Anjo Azul, com a atriz alemã 
Marlene Dietrich.

1931 Walt Disney produz seu primeiro filme 
colorido, Árvores e Flores. 

Charles Chaplin produz Luzes da Cidade. Clark 
Gable inicia sua carreira de ator em Hollywood. 

Al [Alphonse] Capone, gângster que chega a 
ganhar 20 milhões de dólares por ano, é preso 
nos Estados Unidos por sonegação de impostos.

19
31

são paulo
Getúlio Vargas

mundo

Marlene Dietrich brilha em O Anjo Azul

Charles Chaplin, em Luzes da Cidade

Sud Menucci
Olympia de Oliveira Mussolini
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1942 O Diário Oficial inclui o 
Caderno Judiciário.

1942 Brasil declara guerra ao Eixo (Alemanha, Itália e Japão) após ter 
vários navios torpedeados por submarinos alemães. Estados Unidos 
incentivam entrada do Brasil no conflito e prometem financiar a 
construção da Companhia Siderúrgica Nacional.

1942 O interventor Fernando Costa investe na ampliação da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Morre Pedro 
Alexandrino, pintor, desenhista e grande mestre das artes.

1942  Morre na Europa, num campo de 
concentração nazista, a alemã Olga Benário, 
mulher do líder comunista brasileiro Luiz Carlos 
Prestes.

A guerra agora se tornou verdadeiramente 
mundial – a Alemanha domina a Europa e o 
Japão ataca na Ásia. Nos Estados Unidos, o físico 
italiano Enrico Fermi divide o átomo. Ainda nos 
Estados Unidos desenvolve-se o primeiro cérebro 
eletrônico ou computador automático. 

Empregados na  
frente do prédio da  

Imprensa Oficial

Olga Benário
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1947 Sud Menucci deixa a 
diretoria e Pedro Caropreso o 
substitui. Inicia-se construção 
de novo prédio anexo e a gráfica 
recebe moderna impressora 
Goss, capaz de imprimir até 160 
páginas em formato tabloide. 

1947 Brasil rompe relações diplomáticas com a União 
Soviética e o Partido Comunista Brasileiro é declarado 
ilegal.  Waldir Azevedo compõe o choro Brasileirinho.

1947 De volta ao governo do Estado, pelo voto 
popular, Adhemar de Barros conclui o Hospital 
das Clínicas. Assis Chateaubriand abre as portas 
do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Visitar o 
litoral fica mais fácil com a inauguração da Via 
Anchieta. Enchente inunda a cidade de São Paulo, 
no janeiro mais chuvoso da história. Nasce na 
capital a futura roqueira Rita Lee.  

1947 Assinado em Paris o tratado de paz que põe fim à Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall 
americano ajuda países europeus a se reerguerem após o grande conflito. 

Primeira proposta inglesa para dividir o território da Palestina entre árabes e judeus é recusado pelos dois 
povos. O notável violoncelista espanhol 

Pablo Casals promete não tocar mais em público enquanto o ditador Francisco Franco continuar no poder no 
seu país. 

A soprano Maria Callas debuta em Verona cantando a ópera de Ponchielli, Gioconda. 

Avião americano faz o primeiro voo a velocidade maior que a do som.

19
47

Adhemar de Barros

Gráfica da Imprensa Oficial se 
moderniza com as linotipos
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1957

Maria Callas

1957 O jornalista Wandyck de 
Freitas é o novo diretor. Outra 
impressora Goss, a Headline, 
é instalada na gráfica. Ela 
imprime 40 mil exemplares 
do jornal por hora, com 32 
páginas em cada uma das 
cinco unidades impressoras. O 
grampeamento é automático. 
O Diário Oficial volta a publicar 
notícias e adota diagramação 
moderna, com fotografias.

1957 Juscelino Kubitschek 
governa o Brasil 
prometendo industrialização 
e desenvolvimento. Começa 
a construção de Brasília.

 

1957 Jânio Quadros governa o Estado e inicia a construção da 
Casa de Detenção. Paulistano ganha o Jardim Zoológico, com 
animais vindos de circos e da Amazônia.

1957  União Soviética espanta 
o mundo colocando o primeiro 
satélite artificial em órbita da 
Terra. Meses depois, outra 
surpresa: o segundo satélite 
leva a cadela Laika, o primeiro 
viajante do espaço sideral.

 

J K, o presidente  “bossa nova”

Jornalista Wandick de Freitas

Jânio Quadros AE
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1966 A Imprensa Oficial torna-se autarquia e os 
funcionários passam a ser regidos pela legislação 
trabalhista. O jornal inclui o Caderno Ineditoriais.

1966 Castello Branco, primeiro presidente do 
regime ditatorial instaurado em 1964, torna 
indiretas as eleições de governadores de Estado.

Nasce no Rio de Janeiro Romário de Souza Faria, 
um dos grandes jogadores de futebol brasileiros.

1966 Reeleito em 1962, Adhemar de Barros é 
afastado do cargo de governador pela ditadura 
militar, que apoiava.

É criada a Universidade Estadual de Campinas, 
Unicamp. O 5º Salão do Automóvel comemora  
10 anos de indústria automobilística no Brasil, 
com lançamento do Ford Galaxie.

Chico Buarque e Geraldo Vandré vencem  
o II Festival de Música Popular Brasileira,  
da TV Record, com as canções A Banda e 
Disparada, respectivamente.

1966 Inglaterra ganha sua primeira Copa do Mundo,  
ao vencer a Alemanha Ocidental na final por 4 a 2.  

O papa Paulo VI se encontra com o primeiro ministro 
russo Gromyko; mais tarde, lança encíclica sobre a 
guerra do Vietnã. 

A nave soviética Luna 9 aterrisou suavemente na Lua. 
Logo depois, a americana Surveyor I faz o mesmo e,  
de quebra, envia 11 mil imagens de TV para a Terra.

A Surveyor I na Lua

Marechal Humberto de Alencar Castello Branco; 
com binóculos, general Costa e Silva

são paulo

Geraldo Vandré

AE

AE
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1968 O prédio da Companhia de Calçados Clark, 
na Rua da Mooca,  
é desapropriado, mediante decreto, para ser 
sede da Imprensa Oficial.  
A empresa se instala ali em 1970 e adquire 
imóveis vizinhos para ampliar suas instalações.

1968 Em 13 de dezembro, o governo militar, 
chefiado pelo marechal Arthur da Costa e Silva, 
edita o Ato Institucional número 5, em represália 
à recusa da Câmara dos Deputados em conceder 
licença para que fosse processado o deputado 
Márcio Moreira Alves. O ato dá ao presidente da 
República poderes absolutos  para governar.

1968 Dois lances dramáticos da 
luta contra a ditadura militar: 
estudantes das Universidades 
de São Paulo  e do Mackenzie 
entram em luta violenta, na 
Rua Maria Antonia; poucos dias 
depois, há a prisão de centenas 
de universitários reunidos 
clandestinamente no Congresso 
da União Nacional de Estudantes 
(UNE), em Ibiúna.

1968 Em maio, estudantes franceses tomam as ruas de Paris em revolta contra tudo, brandindo palavras de 
ordem como “é proibido proibir” e “a imaginação ao poder”. 

O movimento se estende a praticamente todo o mundo e marcará um período de agitações nos anos 
seguintes. 

Nos Estados Unidos são assassinados o líder negro Martin Luther King e o senador Robert Kennedy, irmão 
do presidente John Kennedy, também assassinado anteriormente. 

O médico sul-africano Christian Barnard realiza com sucesso transplante de coração. 

Os Estados Unidos explodem sua primeira bomba de hidrogênio no subsolo. 

A espaçonave americana Appolo 7, com três astronautas a bordo, permanece em voo durante onze dias. 
Logo a seguir, a Appolo 8 leva três astronautas até a Lua, e retorna à Terra.

 

19
68

Passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro

A polícia detem centenas de universitários no Congresso 
clandestino patrocinado pela UNE

AE

AE
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1972 Instala-se uma rotativa 
offset Cottrell, que imprime 40 
mil exemplares por hora, com 
cadernos de 16 páginas em cada 
uma das seis unidades.

1972 Começam os estudos e as negociações internacionais para a 
construção da usina hidrelétrica de Itaipu.

1972 Laudo Natel, de volta ao 
Palácio dos Bandeirantes, recebe 
os restos mortais de Dom Pedro I, 
enviados pelo governo português 
na comemoração de 150 anos da 
Independência do Brasil.

Começam a aparecer nas ruas 
os primeiros telefones públicos, 
logo apelidados de orelhões, que 
fazem ligações para todo o país.

1972 O presidente dos Estados Unidos Richard Nixon visita a 
China e a Rússia. 

Policiais prendem cinco homens dentro do quartel general do 
Partido Democrático no edifício Watergate. O processo dura 
vários meses e termina com a renúncia do presidente Nixon, do 
Partido Republicano, responsabilizado pelo incidente. 

Durante a Olimpíada de Munique (Alemanha) grupo terrorista 
palestino faz parte da delegação israelense como refém e exige 
libertação de presos políticos. Reação da polícia alemã é violenta, 
com saldo de dezessete mortos.

Laudo Natel e o general-presidente Garrastazu Médici

Mao Tsé Tung e 
Richard Nixon, 1972

Getty Image
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1978

1978  O general João Baptista Figueiredo é eleito presidente pelo 
Congresso Nacional. Governará sem os poderes discricionários do 
AI-5, revogado pelo presidente Ernesto Geisel.

1978 O presidente da República 
Ernesto Geisel acompanha o 
governador Paulo Egídio Martins 
na inauguração da Rodovia dos 
Bandeirantes. 

Morre o estilista  Dener Pamplona 
de Abreu.  

1978 Mudanças repentinas no Vaticano. Morre o papa Paulo VI e 
assume João Paulo I, que também falece um mês depois. O sucessor 
escolhido é o polonês Karol Wojtyla, que adota o nome João Paulo II. 

Exemplar da Bíblia impresso por Gutenberg é vendido em Nova York 
por 2 milhões de dólares, o maior preço pago por um livro até então.

Inauguração da Rodovia  
dos Bandeirantes, 1978

Terrorista palestino 
nas Olimpíadas de Munique

Mao Tsé Tung e 
Richard Nixon, 1972

AE

1978 O jornalista Eugênio Gertel 
é nomeado diretor da empresa.
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1979 João Figueiredo, 
último presidente 
militar, promulga a lei 
da anistia que permite 
a volta ao Brasil de 
milhares de exilados 
políticos.

1979 O governador Paulo Maluf investe 
pesado para encontrar petróleo no 
subsolo paulista, mas fracassa. 

Chico Buarque, ao contrário, faz sucesso 
no teatro com a peça Ópera do Malandro. 

Movimento grevista dos metalúrgicos se 
alastra pelo ABC, sob o comando de Luiz 
Inácio da Silva, o Lula.

1979 O xá do Irã, Reza Pahlevi, deixa 
o poder e o líder religioso muçulmano 
aiatolá Khomeini volta ao país para 
organizar novo governo. 

O CD é inventado.  

 

mundo

O aiatolá Khomeini volta aclamado ao Irã 
depois da queda de Reza Pahlevi

1979 Caio Plínio Aguiar Alves de 
Lima é o novo diretor. 

É criada a Associação dos 
Funcionários da Imprensa Oficial 
(Afimesp).

Brasil

 Lula fala aos trabalhadores

AE
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1981 Construção de outro edifício 
nas dependências da Rua da 
Mooca. O Diário Oficial é dividido 
em cadernos Executivo Seções I e 
II, Poder Judiciário e Ineditoriais. 
A velha impressora Goss é 
desativada.

1981 Malogra atentado contra multidão 
reunida no Riocentro, no Rio de Janeiro.  
A bomba explode no colo de dois militares 
que a manuseavam. 

Um deles morre. Nelson Piquet ganha seu 
primeiro campeonato de Fórmula 1.  

1981 Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, 
casa-se com lady Diana, princesa de Gales. 

A IBM lança o primeiro computador pessoal.

1981 Governo estadual adquire a parte paulista da 
concessionária de eletricidade Light & Power e cria a 
Eletropaulo. 

O grupo de roque inglês Queen, com Fred Mercury 
no vocal, balança as arquibancadas do Estádio do 
Morumbi.

Príncipe Charles e Diana

O atentado frustrado no Riocentro

AE
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1986

1983 O jornalista Audálio Dantas 
assume a direção,  
no cargo de superintendente.

1983 Em março, o deputado 
federal Dante de Oliveira 
(MT) apresenta proposta de 
emenda constitucional que 
restabelece eleição direta para 
presidente no Brasil. Realizam-
se monumentais comícios 
populares em todas as capitais 
brasileiras pela sua aprovação. 
Apesar disso, ela não é aprovada 
pelo Congresso Nacional.

1983 Depois de 16 anos e quatro 
governadores eleitos pela 
Assembleia Legislativa, o povo 
paulista escolhe em eleição direta 
André Franco Montoro.

Operadores da Bolsa de Valores 
passam a utilizar a grande 
novidade eletrônica do momento, 
telefones sem fio.

imprensa oficial
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1985 Criada na capital a 
primeira delegacia brasileira 
especializada em crimes 
contra a mulher. No Instituto 
do Coração, morre Tancredo 
Neves, o primeiro civil a se 
eleger presidente da República, 
desde 1964.

1983 Morre o pintor 
catalão Joan Miró, 
que forma com 
Pablo Picasso e 
Salvador Dalí o tripé 
da arte espanhola do 
século 20.

1985  O deputado Tancredo 
Neves, da oposição ao governo 
militar, é eleito presidente 
da República pelo Colégio 
Eleitoral, mas morre antes 
da posse, em março. Assume 
o governo o vice-presidente 
José Sarney, até pouco antes 
dirigente máximo do partido de 
apoio do governo militar. 

É realizado o primeiro festival 
Rock in Rio. 

 

1985 O caderno cultural  
DO Leitura, criado em 1982, 
recebe o Prêmio APCA de 
Divulgação Cultural.

Tancredo Neves
Getty Image

1985 Morre em Moscou o 
secretário geral do Partido 
Comunista, Constantin 
Chernenko. Seu substituto, 
Mikhail Gorbachev promoverá 
profundas mudanças políticas 
que culminarão com a 
dissolução da URSS e o fim do 
regime comunista
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1986

1995

1986 Wolfgang 
Schoeps é empossado 
como diretor-
superintendente. 
Será substituído por 
Antônio Arnosti no ano 
seguinte.

1986 Para conter a inflação, o presidente José Sarney 
lança o Plano Cruzado, com mudança de moeda e 
tabelamento de preços de produtos e serviços.

 Vazamento de água radioativa da Usina Nuclear de 
Angra dos Reis leva medo à população da cidade e 
região.

1986  Conselho 
de Defesa do 
Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado 
(Condephaat), tomba o 
Parque da Aclimação.

1986 Acidente 
em usina nuclear 
de Chernobil, na 
Ucrânia, espalha 
material radioativo 
nos países do 
Leste Europeu e 
da Escandinávia.

Schoeps (esquerda),  
e Arnosti (direita)

1995 O jornalista Sergio Kobayashi 
assume a direção.

 1995 Fernando 
Henrique Cardoso 
assume a Presidência 
da República, a inflação 
está sob controle, 
graças ao Plano Real. 

O grupo de rock 
brasileiro Mamonas 
Assassinas faz grande 
sucesso.

1995 Mario Covas assume 
o governo e realiza vasto 
programa de obras, que inclui 
desestatização de serviços e 
empresas públicas, a construção 
do Rodoanel e a criação do 
Poupatempo. 

A prefeitura da capital inicia o 
rodízio das placas para orientar 
o tráfego de veículos na cidade.

1995 Termina a Guerra 
da Bósnia e a Iugoslávia 
fica resumida a Sérvia 
e Montenegro; as 
demais repúblicas 
(Croácia, Macedônia, 
Eslovênia e Bósnia) ficam 
independentes.

Mario Covas

Fernando Henrique Cardoso  
e Marco Maciel
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1997 É criado o site da Imprensa 
Oficial na Internet.

1997 Governo federal cria 
o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica, uma verdadeira 
revolução no ensino que 
condiciona a distribuição dos 
recursos ao número de crianças 
matriculadas nas escolas e 
assim estimula as prefeituras a 
incentivar as matrículas.

1997 Morre o pintor 
Manabu Mabe, aos 
73 anos.

1997 Morre em acidente 
automobilístico, em Paris,  
lady Diana, princesa 
de Gales, ex-esposa do 
príncipe Charles, herdeiro 
do trono inglês.

1998 O material para publicação 
no Diário Oficial passa a ser 
transmitido eletronicamente.

1998 A conclusão da eclusa de 
Jupiá torna a Hidrovia Tietê-
Paraná perfeitamente navegável 
até a Hidrelétrica de Itaipu. 
Empresas estudam adotar o novo 
meio de transporte, seduzidas 
pela redução de até 50% no preço 
dos fretes. A Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
realiza concorrido seminário para 
debater o assunto.

1998 Dom Paulo Evaristo 
Arns deixa de ser arcebispo 
de São Paulo. É substituído 
por dom Cláudio Hummes.

1998 A seleção 
de futebol da 
França vence 
sua primeira 
Copa do Mundo 
de futebol, 
derrotando a do 
Brasil no jogo 
final por 3 a 0.

Ronaldo lamenta a derrota na final da 
Copa do Mundo de Futebol de 1998

Dom Paulo Evaristo Arns

A Fome, de Manabu Mabe.  
Acervo dos Palácios  

de Governo de São Paulo

AE
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1999 A moeda euro 
começa a circular 
em alguns países 
europeus. É o Ano 
Internacional do 
Idoso, pela ONU.

 

1999 Mario Covas  
é reeleito governador. 

Em Interlagos, o finlandês 
Mika Hakkinen ganha o Grande 
Prêmio Brasil de Fórmula 1.

 1999 Reeleito Fernando 
Henrique Cardoso para 
mais quatro anos na 
presidência. 

O professor gaucho 
Donald Schüller inicia 
a tradução, para o 
português, do famigerado 
romance Finnegans 
Wake, do escritor 
irlandês James Joyce.  

1999 A Imprensa Oficial passa 
a produzir o clipping para o 
Governo do Estado. É criada 
a Livraria Virtual, no site da 
empresa. Caderno Ineditoriais é 
rebatizado como DO Empresarial. 
O caderno cultural D.O. Leitura, 
desativado um ano antes, 
ressurge no formato revista.

2001 Com a morte de 
Covas, assume o governo 
o vice-governador Geraldo 
Alckmin.

2001 Em 11 de 
setembro, Nova 
Iorque é palco do 
maior atentado 
terrorista de todos os 
tempos. Dois aviões 
são atirados sobre 
as torres gêmeas do 
edifício World Trade 
Center. Morrem mais 
de 3 mil pessoas.

 

2001 Entram em operação 
as máquinas belgas Xeikon 
de impressão digital em 
cores, especialmente para 
produção do Clipping.

2001 Plataforma marítima 
P 36, da Petrobras, sofre 
explosão, afunda na Bacia 
de Campos (RJ) e mata 11 
pessoas. 

Bandido invade a casa do 
empresário e apresentador 
de televisão Sílvio Santos 
e o toma como refém. É o 
mesmo rapaz que havia 
sequestrado a filha de Sílvio 
Santos alguns dias antes. 

AE

Agência Folha
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2002 A empresa é a primeira no 
Brasil a autenticar digitalmente 
a cópia de seus produtos. São 
lançados os serviços eletrônicos 
PUBnet, e-diariooficial, 
e-negócios públicos e e-justitia. 

Criada a Agência de Notícias 
Imprensa Oficial.  

2002 Luiz Inácio Lula da Silva 
toma posse como presidente da 
República e anuncia o programa 
Fome Zero. 

Seleção brasileira se torna 
pentacampeã de futebol, ao 
vencer a Alemanha por 2 a 0, 
em Yokohama, Japão. 

2002 É inaugurada a primeira 
unidade do Acessa SP, que 
instala postos com computadores 
para uso gratuito da população. 

Em outubro, um crime choca a 
cidade e o Brasil: a jovem Suzane 
Von Richtofen participa do 
assassinato de seus pais, com a 
ajuda do namorado.

2002 Timor Leste, país asiático 
de língua portuguesa, torna-se 
membro da ONU.

 

2003 Hubert Alquéres 
torna-se diretor-presidente 
da Imprensa Oficial.

Empresa torna-se editora 
e  certificadora digital do 
governo do Estado.

2003  Morre, no Rio de Janeiro, o jornalista Roberto Marinho, 
fundador das Organizações Globo.

2003 Reeleito governador, Geraldo Alckmin inicia obras no Rio 
Tietê e, em julho, cria o programa Um Estado de Leitores. 

No final do ano, um brasileiro, Marílson Gomes dos Santos, volta 
a ganhar a corrida de São Silvestre, após cinco anos de jejum.

2003 Tropas americanas e aliadas invadem o Iraque sob suspeita 
de que o país guarda armas de destruição em massa.

 

2003
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2006 Entre 2006 e 2010, a empresa adquire 
novos equipamentos gráficos:  impressora 
offset Akiyama; três impressoras digitais 
monocromáticas e duas impressoras digitais 
policromáticas; máquina encadernadora de 
livros para impressão digital; duas máquinas 
de costura com alceadeira em linha; conjunto 
de CTPs para produção de chapas para 
impressão offset; impressora off-set plana 
duas cores; duas impressoras off-set planas 
cinco cores mais uma de verniz; impressora 
off-set rotativa Goss. 

2006 Reeleição de Luiz Inácio 
Lula da Silva para presidente. 

No Ministério da Fazenda, sai 
Antonio Palocci e entra Guido 
Mantega. 

Falece o técnico de futebol Telê 
Santana, em Belo Horizonte.

2006 O vice-governador Cláudio 
Lembo assume o governo com 
o afastamento do governador 
Geraldo Alckmin, que disputará 
a eleição para presidente da 
República.

2006 Morre em Santiago o ex-ditador 
chileno Augusto Pinochet, que 
presidiu seu país de 1973 a 1990. 

Saddam Hussein é executado em 
Bagdá, após ser preso pela força 
americana de ocupação. Governou o 
Iraque com mão de ferro desde 1979.  

2008 Completa-se a digitalização  
do Diário Oficial: o acesso aos jornais,  
desde a primeira edição, é livre.

2008 Congresso extingue a Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira (CPMF). 

Supremo Tribunal Federal aprova utilização de 
células-tronco embrionárias em pesquisas científicas 
e terapias.

Morre o compositor Dorival Caymmi, aos 94 anos.

2008 Criado o Instituto do Câncer, para 
tratamento e pesquisas sobre a doença. 
Comemora-se os cem anos da imigração 
japonesa para o Brasil.

Barack Obama

2008 Barack Obama 
eleito presidente dos 
EUA. Pela primeira 
vez um negro ocupa 
esse cargo. 
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2011 Professor Marcos Monteiro 
assume a direção da empresa.

2011 Dilma Roussef assume a Presidência da República.  

Brasil já tem mais celulares do que habitantes.

2011  Geraldo Alckmin assume o 
governo paulista novamente. 

O jogador de futebol Ronaldo, 
do Corinthians, maior artilheiro 
da Copa do Mundo, três vezes 
eleito melhor jogador do mundo, 
pendura as chuteiras, vencido 
pelo próprio corpo, segundo 
explicou.

2011 Revoltas populares por democracia e melhoria 
de vida agitam países árabes. Governantes da Tunísia 
e do Egito deixam o poder e há conflitos também na 
Líbia, Iêmen e Bahrein. 

Japão sofre o maior terremoto de sua história, o que 
provoca milhares de mortes e vasta destruição nas 
cidades.

População egípcia comemora a 
renúncia de Hosni Mubarak

Agência Folha
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