
Era uma quinta-feira do 
dia 11 de junho de 1891 
quando circulou a primei-

ra edição do Diário Oficial, com 
oito páginas, saindo de oficinas 
próprias instaladas no prédio 
situado na Praça da Indepen-
dência, atual Praça D. Pedro II, 
local onde atualmente funcio-
na o Palácio Cabanagem, sede 
do Poder Legislativo do Estado. 
Estava no Governo do Estado o 
capitão de Mar-e-Guerra Duarte 
Huet de Bacellar Pinto Guedes, 
em substituição ao Dr. Justo Leite 
Chermont. 

Entre as matérias publica-
das na edição inaugural estão o 
Regulamento da Imprensa Oficial 
e o respectivo quadro de venci-
mentos do pessoal, o Decreto 
Estadual nº. 351, de 09 de junho 
de 1891, que dava concessão à 
Santa Casa de Misericórdia para 
a extração de doze loterias anu-
ais, durante cinco anos, em seu 
benefício, expedientes das dire-
torias da Secretaria do Governo, 
Secretaria de Polícia do Pará, ex-

Há 118 anos imprimindo a história 
da administração pública estadual

pediente do Comando das Armas 
as atas das sessões preparató-
rias das Câmaras dos senadores 
e dos deputados do Congresso do 
Estado para a Assembléia Consti-
tuinte. 

Naquele mesmo dia, se 

instalava o Congresso 
Constituinte do Pará, pre-
sidido pelo senador José 
Paes de Carvalho que vi-
ria promulgar a primeira 
Constituição Política do 
Estado do Pará, no dia 
22 de junho de 1891. 
E também em 11 de ju-
nho era comemorado o 
dia da Batalha Naval de 
Riachuelo. A data era de 
festa cívica.  

Ainda naquele 
mesmo dia, houve uma 
revolta na capital, che-
fiada por Francisco Xa-
vier da Veiga Cabral, 
conhecido por cabral-
zinho, visando a depo-
sição do então gover-

nador do Estado, Duarte Huet de 
Bacellar Pinto Guedes, nomeado 
pelo Governo Provisório da Repú-
blica em substituição ao Dr. Jus-
to Chermont, que fora chamado 
a ocupar o cargo de Ministro das 
Relações Exteriores.
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A História do Diário Oficial do Estado tem início em 1890, quando o governador Justo Leite Chermont no dia 14 
de abril assinou o Decreto nº. 137 criando a Imprensa Oficial como órgão da administração pública para editar o 

DOE. Mas só no ano seguinte, em 11 de junho, circulou o primeiro número do Diário Oficial do Estado. 

Fac símile do primeiro Diário Oficial do Pará, 11 de junho de 1891
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O nosso Arquivo Público 
guarda, entre muitas ou-
tras preciosidades regio-
nais, uma folha de papel 

medindo 30 c x 42 c, dobrada no 
sentido da menor medida e, nesse 
papel, impresso um Decreto Real, 
datado do Rio de Janeiro, de 6 de 
setembro de 1820 e pelo qual El-Rei 
D. João VI criara os distintivos para 
as classes de 2.ºs cadetes e de 
soldados particulares, abrangendo 
esta os corpos de 2.ª linha, ambas 
criadas pelo Real Decreto de 4 de 
fevereiro de 1820. A impressão des-
se decreto abrange as quatro pági-
nas desse precioso papel.

No caso presente é mais pre-
ciosa a impressão do papel do que 
o próprio decreto régio nele impres-
so. A chapa tipográfica, de cada 
uma das páginas, mede 15 c x 27 
c, em corpo 16. O aspecto geral da 
impressão é agradável à leitura.

Se bem que, à primeira vista, 
haja a mais completa harmonia na 
disposição das linhas com os espa-
ços, uniformidade dos tipos-carac-
teres maiúsculos e minúsculos, uma 
vez que o olhar se detém  no exame 
minucioso de cada letra, percebe-se 
que pequenos detalhes, poderemos 
dizer defeitos, fazem com que se 
sinta que não foi uma só forma para 
fundição dos tipos representando a 
mesma letra. Nem sempre as cur-
vas dos DD, RR, por exemplo, são 
iguais e nem sempre são elas per-
feitas e uniformes.

Os tipos que compõem as 
palavras e estas as linhas não apre-
sentam a regularidade das compo-
sições dos tipos fundidos em máqui-
nas modernas; há, ao contrário, uma 
dança das letras nos convencendo 
da paciência e da pertinácia do seu 
autor no nobre desejo de conseguir 
a vitória almejada. Um pouco mais 
da metade da 4ª página abrange a 
última parte e fim do Régio Decreto; 
há em seguida um pequeno espaço 
em branco, e, ocupando o final da 
chapa tipográfica, estão impressos, 
em duas linhas, os seguintes dize-
res:

“ Por Ordem  Superior Reim-
presso.

 Na Primeira Impressão do 
Pará de Madureira.”

 O trabalho de impressão, de 
que nos ocupamos, saiu da primeira 
tipografia existente no Pará e, o que 
é mais interessante, feita no Pará, 

com tipos de madeira, da invenção 
de um paraense, sem que para 
essa nobre profissão tivesse tido 
ele a mais simples lição de estra-
nhos, bastando para isso intuição 
própria e amor a sua terra natal.

João Francisco de Madurei-
ra (que mais tarde juntou o apelido 
Pará ao de Madureira) nascera, em 
12 de outubro de 1797 na Vila do 
Acará, de pais incógnitos.

Paupérrimo, obtivera do Con-
de de Vila Flor, Capitão General e 
Governador do Estado, o modesto 
emprego de amanuense da Con-
tadoria da Junta da Fazenda, em 
1818, quando viu a sua pretensão 
indeferida pelo Senado da Câmara 
ao qual pediu ele um auxílio a fim 
de cursar a Universidade de Coim-
bra.

Desde então resolveu fundar 
uma tipografia, sem jamais ter visto 
outra coisa desse ofício senão os 
papeis impressos que vinham de 
Lisboa, sem nunca ter saído de seu 
país, animado apenas pela assídua 
vontade de ser útil.

Da idéia à ação pouco tempo 
demorou.

Para cuidar da execução de 
sua tipografia pediu ele à Junta do 
Governo que o dispensasse do ser-
viço da mesma Junta e, sendo essa 
licença concedida, aplicou-se então 
a abrir ponções, a moldar os carac-
teres, a fundir os tipos e a dirigir os 
trabalhos de máquina, e, finalmen-
te, a organizar a imprensa, pondo-a 
em estado de poder trabalhar.

No dia 28 de maio de 1821 
apresentou à Junta do Governo um 
requerimento impresso na sua tipo-
grafia, no qual mostrava ao Gover-
no que esta já podia trabalhar, para 
o que requeria a competente licença 
para poder entrar no livre exercício 
da oficina.

Há quem assevere que Ma-
dureira Pará publicara uma Gazeta 
do Pará, em 1821 (Alberto Bessa, 
O Jornalismo, Lisboa, 1904); en-

tretanto, nada há de positivo a esse 
respeito, visto como nenhum outro 
cronista dela faz menção.

A Junta Provisória do Governo 
Civil da Província do Grão Pará era 
presidida pelo Dr. Antonio Corrêa de 
Lacerda. Recebendo aquele reque-
rimento de Madureira Pará, reque-
rimento esse que vinha, ao mesmo 
tempo justificar a razão de ser do 
seu pedido porque era ele mesmo 
uma prova clara do valor desse pe-
dido, o Dr. Lacerda, em nome da 
Junta, deferiu a licença para a pu-
blicação impressa de papeis, com 
a condição de que Madureira Pará 
se encarregasse de publicar todos 
os papeis do Governo, isto é, expe-
diente oficial enviado pela Secreta-
ria da Junta, e, sem querer abusar 
da boa vontade do modesto artista, 
prometeu-lhe auxiliar com paga-
mento razoável.

Estava assim instalada a pri-
meira imprensa no Pará, em 1821 e 
com caráter oficial; e o documento 
que existe no nosso Arquivo Públi-
co, e de que acima falamos, é dessa 
afirmação uma prova categórica.

 Infelizmente, porém, para 
o pobre Madureira Pará as coisas 
correram em sentido inverso: à 
proporção que o expediente oficial 
aumentava diariamente, obrigando-
lhe a retardar e atrasar a publicação 
de artigos particulares, diminuía-lhe 
o pagamento prometido, não tar-
dando em faltar-lhe por completo, 
sendo por fim exigida pelo Governo 
a publicação gratuita dos documen-
tos da Junta Provisória.

 Visionário sempre, procu-
rando onde obter meios para o 
aperfeiçoamento da sua tipografia 
que ele próprio inventara, pediu Ma-
dureira Pará uma licença para ir ao 
Reino, que conseguiu, porém, sem 
vencimentos.

 Além dessa utilíssima inven-
ção, Madureira Pará pensava em 
fazer as embarcações navegarem 
sem auxílio das marés, sem o das 

velas e sem o de combustível, em-
pregando apenas o ar comprimido; 
melhorar a navegação, fazendo as 
embarcações rumarem sempre em 
linha reta, independente de ventos 
e calmarias; essa experiência se re-
alizou em junho de 1825, no Rio de 
Janeiro, em presença de D. Pedro 
I, dos ministros e do povo, sendo 
essa primeira experiência coroada 
com o mais feliz resultado; inventou 
depois uma máquina portátil de ser-
rar madeira; um engenho para moer 
canas, com grandes melhoramen-
tos, e uma para descascar arroz.

 Deixou, além disso, vários 
trabalhos impressos referentes, 
a maior parte deles, a esses seus 
úteis inventos.

Eis rapidamente a notícia da 
primeira impressão do Pará em 
1821, iniciando-se com o caráter 
oficial pela publicação do expedien-
te diário do Governo da Província, 
um ano antes da instalação da tipo-
grafia de Daniel Garção de Mello e 
Companhia, adquirida em Lisboa, 
de combinação com Felipe Alberto 
Patroni Martins Maciel Parente, pa-
raense, pelo então alferes de milí-
cias Domingos Simões da Cunha, 
baiano, e José Batista da Silva, 
(depois José Baptista Camecream 
como partidário da Independência), 
paraense, e que publicou o primeiro 
periódico O PARAENSE, cuja pri-
meiro número circulou no dia 22 de 
maio de 1822.

A João Francisco Madureira 
Pará cabe, pois, a dupla glória de 
inventar e fabricar uma tipografia 
paraense e nela publicar e, pela pri-
meira vez, imprimir os documentos 
oficiais do Governo de sua provín-
cia natal, em 1821.

em seguida surgiram outras 
publicações.como “ O Correio Ofi-
cial Paraense”, editado pelo cônego 
Gaspar Siqueira de Queiroz, lança-
do em 1834, no Governo Provincial 
de Bernado Lobo de Souza para 
publicar atos oficiais. Em 1840, o 
jornal “Treze de Maio”, fundado 
por Honório José dos Santos, que 
firmou contrato com o governo da 
antiga província para publicação de 
todo o expediente oficial, contrato 
posteriormente transferido para o 
Jornal “a Província do Pará”. E, logo 
após a proclamação da República a 
Imprensa Oficial do Estado, instituí-
da no dia 14 de abril de 1890.

A primeira impressão de caráter oficial no 
Pará saiu de uma tipografia particular montada 
com dificuldades por João Francisco Madureira. 

Ele próprio fabricou os tipos de madeira
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Os três chalés – o da Imprensa 
Oficial, o da Generalíssimo 
Deodoro onde funcionou o 

Instituto Brasileiro do Café e poste-
riormente o Instituto Hidroterápico, 
e o do falecido senador Álvaro Adol-
fo da Silveira, localizado na Aveni-
da Almirante Barroso onde também 
funcionou a sede do Clube Monte 
Líbano, todos da mesma origem fo-
ram produzidos por Walter Mc Far-
lane e suas instalações nesta capi-
tal datam do final do século XIX.

No fin-de-siècle, a Amazônia 
vivia o boom da borracha e Belém 
necessitava de construções imedia-
tas, objetivas. Entretanto, o Brasil 
passava por uma época de transi-
ção política e ressentia-se de téc-
nica e mão-de-obra especializadas 
em construção civil. Então absorvia 
os inventos e padrões utilizados na 
Europa e E.U.A., criados durante a 
Revolução industrial. Fez, portanto, 
a opção pelas estruturas em módu-
los de ferro. Esses imóveis, esco-
lhidos através de catálogos, eram 
importados e aqui instalados em 
tempo recorde.

Os três chalés possuem, no 
contexto geral, as mesmas carac-
terísticas. O modelo da Imprensa 
Oficial é o que apresentava, entre 
os três citados, as linhas arquitetô-
nicas mais simples e menos rebus-
cadas, contrariando, inclusive, os 

padrões art-noveau muito em vigor 
na época. Entretanto, afora análi-
ses de estética arquitetônica, estes 
prédios representavam as primeiras 
construções pré-fabricadas bem su-
cedidas, com durabilidade compro-
vada.

Os chalés foram instalados 
para servirem de habitação a técni-
cos e engenheiros de determinadas 
empresas inglesas. O da Imprensa 
Oficial situava-se bem afastado do 
centro da cidade, à Estrada de Fer-
ro de Bragança, depois Tito Franco 

e hoje Av. Almirante Barroso, no 
Marco da Légua, atual Bairro do 
Marco. Depois de moradia serviu 
como instalação provisória da polí-
cia Militar, em 1932. Foi em seguida 
abandonado e, em 1946, instalou-
se ali o Departamento de Estradas 
de Rodagem que lá permaneceu 
até 1957. Finalmente o chalé foi do-
ado à Imprensa Oficial do Estado e, 
em 1964, este órgão público ali se 
instalou até 1985. E, posteriormen-
te tombado e doado à Prefeitura de 
Belém para ser remontado no cam-
pus da UFPa.

Inicialmente, como residên-
cia, obedecia ao costume inglês, 
por sua localização distante do 
centro da cidade, o que combinava 
muito bem com o bucolismo nortista 
refletido em sua frente avarandada. 
Assemelhava-se, assim, a uma “ro-
cinha”. E o que reforçava mais ain-
da este aspecto era o seu imenso 
jardim de árvores frondosas, geral-
mente frutíferas, da Amazônia, que 
proporcionavam boa sombra sobre 
os largos gramados ao gosto de 
seus moradores estrangeiros.

A área, cercada por mu-
ros em grades de ferro ao modelo 
da época, compunha uma trilogia 
casa-jardim-rua, elementos que in-
tegrados mantinham a inteira priva-
cidade da moradia. 

 Primeiro prédio onde 
funcionou a Imprensa Oficial 
do Estado. Edificado na Praça 
da Independência, atual Praça 
D. Pedro II, onde hoje funciona 
o Palácio Cabanagem, sede 
da Assembléia legislativa do 
Estado. Terreno que se dizia 
pertencer à Princesa Izabel 
de Orleans.

A IOE funcionou nesse 
prédio até cerca de 1920 quan-
do se transferiu para o Instituto 
Lauro Sodré que, como escola 
profissional, passou a editar o 
Diário Oficial até por volta de 
1945. Em decorrência da exi-
güidade do espaço físico do 
Instituto, passou a Imprensa 
Oficial do Estado a funcionar no 
antigo prédio da Polícia Militar 
do Estado no Bairro do Telégra-
fo (Rua do Una) onde hoje fun-
ciona a Universidade do Estado 
do Pará (UEPA). Também fun-
cionou no quartel da Polícia Mi-
litar localizado na Avenida Almi-
rante Barroso com a Travessa 
do Chaco, atualmente ocupado 
por centro de ressocialização.  
E, em 1964 a IOE passou a 
funcionar no Chalé de Ferro lo-
calizado na Av. Almirante Barro-
so de onde foi desmontado em 
1985 e doado à Prefeitura Mu-
nicipal de Belém pelo Governo 
do Estado a fim de ser instalado 
nas áreas da UFPa, no Campus 
do Guamá. Hoje a IOE funcio-
na em prédio próprio situado na 
Travessa do Chaco com a Ave-
nida Almirante Barroso, onde 
divide espaço com a Fundação 
de Telecomunicações do Pará 
FUNTELPA, atual Fundação de 
Radiodifusão do Pará, desde 
1985.

Peregrinação O antigo Chalé de Ferro da Avenida Almirante Barroso onde funcionou a Imprensa 
Oficial do Estado até 1985, de pré-fabricação metálica e de produção européia represen-

tava um momento de influência estrangeira no Estado e no país, e marco singular na 
arquitetura brasileira, pois, constitui-se um dos três únicos exemplares de arquitetura re-

sidencial pré-fabricada e importada no país.  
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Presença histórica

Durante quase todo o 
período colonial e nas 
duas primeiras décadas 

que se seguiram à Proclamação 
da Independência, todos os atos 
oficiais como Cartas Régias, 
Alvarás e Bandos (pregão 
público de ordem ou decreto) 
tinham suas publicações pela 
boca dos meirinhos (oficiais de 
justiça encarregados de citações 
e outras diligências), que as 
liam pelas esquinas das ruas ao 
som de businas ou campainhas. 
Todos esses documentos eram 
manuscritos, sendo raros os 
que vinham impressos do antigo 
Reino Lusitano.

No Pará os primeiros 
impressos com expediente 
oficial que sem notícia saíram 
da tipografia de João Francisco 
de Madureira, um acaraense de 
nascimento, em 1821, quando 
a Junta Provisória do Governo 
Civil da Província do Grão Pará 
era presidida pelo Dr. Antonio 
Correa de Lacerda, um ano 
antes da instalação da tipografia 
adquirida da Imprensa Nacional 
de Lisboa por Filipe Patroni 
em sociedade com Domingos 

Antecedentes históricos das
publicações oficiais

Simões da Cunha, José Batista 
da Silva e Daniel Garção de 
Melo, que publicaram o jornal 
O PARAENSE, cujo primeiro 
número circulou no dia 22 de 
maio de 1822. 

Outros jornais lhe 
seguiram como o CORREIO 
OFICIAL PARAENSE lançado 
no Governo Provincial de 
Bernardo Lobo de Souza, no 
dia 02 de julho de 1834, editado 
pelo cônego Gaspar Siqueira 
de Queiroz para publicar 
atos oficiais, sendo, portanto, 
a primeira publicação com 
caráter de DIÁRIO OFICIAL, 
mas funcionou por pouco 
tempo, seis meses apenas, 
quando os cabanos, vitoriosos, 
suspenderam a sua circulação, 
em 07 de janeiro de 1835. Em 
1840, O TREZE DE MAIO, jornal 
fundado por Honório José dos 
Santos, firmava contrato com 
o Governo da antiga Província 
para a publicação de todo o 
expediente oficial. Contrato esse 
que se transferiu a outros jornais 
entre os quais, A PROVÍNCIA 
DO PARÁ, até a implantação do 
Regime Republicano.

O quadro de pessoal da 
Imprensa Oficial do Estado quando da 
edição do primeiro número do Diário 
Oficial era composto pelos seguintes 
servidores: Hygino Amanajás, 
diretor; Antonio Sérgio Vieira da 
Fontoura; Escriturário, Antonio Casal, 
Almoxarife; Rodrigo dos Santos, 

Servidores da Imprensa Oficial que 
participaram da primeira Edição do DOE

Porteiro; Juventino Jayme d’Almeida 
e Francisco Guedes, Revisores; 
Constantino Wan-Meyel, Cobrador; 
Joaquim Viana Coutinho, Mestre 
das oficinas; Antonio Joaquim Lima, 
Contra Mestre; Joaquim Antonio de 
Oliveira, Paginador e Manoel Santos, 
Maquinista.

A Imprensa Oficial no Brasil 
tem início com a criação da 
Imprensa Nacional em 13 

de maio de 1808, por Decreto 
de D. João VI, com o nome de 
Imprensa Régia, quando a Co-
roa Portuguesa acabava de se 
transferir para o Brasil. Os bens 
mais valiosos incluídos na vasta 
bagagem trazida pelo príncipe 
D. João para o Brasil foram os 
livros da Biblioteca Real e, cui-
dadosamente aconchegados na 
pequena nau Medusa (integran-
te da frota que trouxe a Família 
Real Portuguesa), os apetrechos 
que tornariam possível a produ-
ção de livros da colônia, até en-
tão privada da atividade cultural: 
máquinas de impressão e 28 cai-
xas de tipo. Desembarcados, es-
ses bens floresceram, gerando 
dois estabelecimentos de notável 
presença na história do Brasil: 
os livros, a Biblioteca Nacional; 
os prelos e os tipos, a Imprensa 
Régia que recebeu com o decor-
rer dos anos, outros nomes tais 
como: Real Oficina Tipográfica, 
Tipografia Nacional, Tipografia 
Imperial, Imprensa Nacional e 
depois Departamento de Impren-
sa Nacional. Com os dois primei-
ros prelos e oito caixas de tipos 
foram iniciados os trabalhos de 
impressão no Brasil. Eles impri-
miram as primeiras leis, alvarás, 
cartas régias, além de congra-
tulações, odes, atos episcopais, 
orações e compêndios literários.

Como não interessava aos 
portugueses a livre circulação de 
idéias na colônia, outras gráficas 
foram proibidas de funcionar. 
Dai porque a Imprensa Nacional 

A história da Imprensa Nacional, uma das instituições mais antigas do 
país, confunde-se com a história do Brasil. Sua criação é um dos legados 
da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, uma herança que 

sempre se traduziu em bons serviços à sociedade e em pioneirismo.
acabou tendo um papel pioneiro 
na área editorial ao publicar os 
primeiros livros em território bra-
sileiro. O primeiro impresso saiu 
dos dois prelos foi um livreto de 
27 páginas, exatamente no dia de 
sua criação: 13 de maio de 1808. 
Título do livro: Relação dos Des-
pachos Publicados na Corte pelo 
Expediente da Secretaria de Es-
tado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra, no Faustosíssimo 
Dia dos Anos de S.A.R (Sua Al-
teza Real) o Príncipe Regente 
N.S.

Deste in-fólio de caráter ofi-
cial, pulava-se, por ordem de Sua 
Alteza Real, para uma obra mais 
acalentada chamada Reflexões 
sobre Alguns dos Meios Propos-
tos para o mais Conducente para 
melhorar o Clima da Cidade do 
Rio de Janeiro, que é considera-
do o livro mais antigo publicado 
no Brasil, em 1808. Depois, sem-
pre pioneira, editava, em 1810, o 
romance Marília de Dirceu, do 
inconfidente mineiro Thomaz An-
tonio Gonzaga. Um ano depois, 
a Imprensa Nacional imprimia o 
famoso “O Uruguai”, de José Ba-
sílio da Gama, preso e exilado na 
África por ser jesuíta. Mas, a mis-
são principal da Imprensa Régia 
era publicar os atos oficiais do 
Governo, que se instalou no Rio 
de Janeiro em 1808. E, no dia 
10 de setembro do mesmo ano 
saia de suas oficinas, a Gazeta 
do Rio de Janeiro, primeiro jornal 
impresso no Brasil, destinado a 
publicar, divulgar e parabenizar 
os atos administrativos oficiais 
editados pelo governo real então 
instalado na colônia.

O Diário Oficial, a principal 
publicação da Imprensa Oficial do 
Estado, nasceu com o ideal de 
transparência e democratização 
das leis, informações e atos da ad-
ministração pública. 

É impresso diariamente com 
uma média de 80 páginas receben-
do matérias provenientes de 74 
órgãos que compõem a estrutura 
administrativa do Estado, algumas 
publicações dos poderes legislativo 
e judiciário, ministério público, tri-
bunais de contas do Estado e dos 
municípios, prefeituras do interior 

do Estado, empresas particulares e 
outras matérias que necessitam de 
publicações no órgão oficial para 
produzir efeitos legais.

O Diário Oficial experimen-
ta um período de transformação 
com a adoção de um projeto grá-
fico e editorial. É um tratamento 
que consiste em abordar jornalis-
ticamente, na capa da edição, as 
principais matérias encaminhadas 
para publicação. Hoje o D O está 
disponível na Internet no endereço 
www.ioepa.com.br.   desde agosto 
de 2000.

Diário Oficial na
era da Informática
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Em 14 de abril de 1890, o 
então governador do Pará, Justo 
Leite Chermont, assinou o Decreto 
nº. 137 criando a Imprensa Oficial, 
como órgão da estrutura adminis-
trativa do Estado, e abria um cré-
dito de 60 contos de réis destina-
dos à compra de equipamentos e 
construção do prédio da tipografia 
do Estado. O governador também 
autorizava a Repartição de Obras 
Públicas, então sob a direção do 
engenheiro Henrique Américo 
Santa Rosa, que organizasse o 
projeto para execução do serviço.

O local escolhido para 
construção do prédio onde iria fun-
cionar o parque gráfico da Impren-
sa Oficial foi um terreno localizado 
ao largo do Palácio, na esquina da 
Travessa da Rosa, mais tarde Tra-
vessa da Vigia, atual Felix Rocque, 
na antiga Praça da Independência, 
hoje Praça D. Pedro II, onde atual-
mente funciona o Palácio Cabana-
gem, sede do Poder Legislativo do 
Estado. Era um terreno que se di-
zia pertencer a uma das princesas 
imperiais.

Em 02 de maio de 1890 
o Conselho de Arrematação das 
Obras Públicas (nos dias atuais, 
Comissão de Licitação), compos-
to pelos engenheiros Antonio J. 
de Oliveira Campos, Antonio Lei-
te Chermont, S.R. Pampolha e 
Olympio Antonio Vaz de Lima, se 
reuniu para analisar as propostas 
apresentadas pelas firmas con-
correntes denominadas Bentes 
& Filho, Martin & Nina, Tertulia-

A Imprensa Oficial nasce com a República

no dos Santos Tavares e Coelho 
& Companhia, sendo mais vanta-
josa à primeira, cujos autores se 
propunham a fazer a obra com 
abatimento de 15% sobre o valor 
do orçamento e 8 meses o prazo 
de entrega.

Ao Dr. Paes de Carvalho, 
então vice-governador do Estado, 
pareceu demais longo o prazo exi-
gido para a construção, e, não ha-
vendo os proponentes preferidos 
acedido em reduzi-lo para quatro 
meses foi aberta nova concorrên-
cia em 18 de maio, quando ape-
nas três propostas foram apresen-
tadas pelos empreiteiros Coelho & 
Cia, A.G.P. de Magalhães e Lou-
renço Lins de Holanda, que foi o 
preferido, por obrigar-se a execu-
tar a obra no prazo exigido, ofere-

cendo, além disto, abatimento de 
2% sobre o valor orçado.

O material da tipografia, 
encomendado por intermédio da 
casa comercial de Singleshurst 

Brocklehurst & Cia, veio parte dos 
Estados Unidos da América do 
Norte e parte da Europa, cons-
tando de 2 prelos Marinoni, uma 
máquina Minerva, uma de cortar, 
uma de pautar, uma de perfurar e 
uma máquina de tirar provas, uma 
de cortar papel, uma de coser, um 
motor vertical de 2 cavalos e uma 
prensa além de outros pequenos 
aparelhos e grande número de 
caixotes de tipos, cavaletes, me-
sas, porta galés, porta galeões, 
linhas e outros equipamentos que 
seriam utilizados na tipografia.

 A montagem desse mate-
rial foi por arrematação contratada 
em fevereiro de 1891, com Júlio 
Costa & Cia. Concluídas as obras 
de montagem tipográfica vinha à 
luz da publicidade, em 11 de junho 
de 1891, o DIÁRIO OFRICIAL, 
principal produto da Imprensa Ofi-
cial do Estado, criada em 14 de 
abril de 1890.

A Lei nº. 1.081, de 14 de 
outubro de 1909, sancionada 
pelo governador João Coelho, 
autorizava a extinção da 
Imprensa Oficial, passando 
todo o serviço que fazia para 
as oficinas tipográficas do 
Instituto Lauro Sodré. Mas, a 
extinção veio a se concretizar, 
realmente, quase 12 anos 
depois, por meio do Decreto nº. 
3.806, de 05 de março de 1921, 
baixado pelo então governador 
Antonino Emiliano de Sousa 
Castro, que defendia a medida 
argumentando, segundo o 
decreto que: “a publicação 
de atos oficiais era a única 
justificativa de existir um jornal do 
Governo, e poderia perfeitamente 
fazer-se com economia e 
descanso por forma diversa, a 

exemplo de outros Estados como o 
de Pernambuco, o qual contratou seu 
serviço com o mais antigo e conhecido 
dos jornais diários do Recife”. 

Sousa Castro também 
considerava a necessidade de 
desafogar o tesouro e aliviá-lo 
de certa forma sem, entretanto, 
causar dano à normalidade 
dos serviços públicos. E como 
complemento dessa medida, os 
atos administrativos do Governo 
passaram a ser publicados no jornal 
“Folha do Norte”, e parte do material 
tipográfico da Imprensa Oficial do 
Estado continuou a ser feita no 
Instituto Lauro Sodré. Era uma 
medida de contenção de despesa 
no orçamento da administração 
pública. O decreto também 
extinguia diretorias e vários cargos 
nos órgãos públicos.

João Coelho extingue a Imprensa 
Oficial, mas o ato só veio a ser 

concretizado no Governo Sousa Castro

No dia 11 de junho de 1921, 
depois da curta interrupção de pou-
ca mais de três meses sem circu-
lar, reaparecia o DIÁRIO OFICIAL 
publicando na primeira página um 
editorial sob o título “O nosso rea-
parecimento”, editado nas oficinas 
do Instituto Lauro Sodré (hoje sede 
do Tribunal de Justiça do Estado–
TJE), sem trazer os informes ge-
rais que tinha anteriormente e pu-

Reaparecimento da Imprensa 
Oficial do Estado

blicando apenas os atos oficiais 
dos poderes públicos tais como 
leis, decretos, portarias e outras 
instruções normativas de caráter 
oficial, sob a direção administrativa 
do professor Raymundo Chaves. A 
redação do DIÁRIO OFICIAL fica-
ria a cargo do Dr. Antenor Caval-
canti, que teria como auxiliares os 
senhores Julio Lobato, repórter e 
Aluízio Cardoso, revisor.

A criação de um jornal oficial foi deliberação tomada desde os primeiros momentos da adesão do Pará à República.
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Em 12 de janeiro de 1933, 
ironia ou não, o DIÁRIO OFICIAL 
publicou sua própria extinção, Era o 
Decreto nº 837, assinado pelo então 
major interventor federal no Estado 
do Pará, Joaquim de Magalhães 
Cardoso Barata. No mesmo decreto 
o interventor criou outro órgão oficial 
de publicação diária, com o título DI-
ÁRIO DO ESTADO, com a finalidade 
de publicar to-
dos os atos ofi-
ciais do gover-
no do Estado e 
dos municípios, 
além das notas 
informativas de 
interesse do 
governo revolu-
cionário.

O major 
Magalhães Ba-
rata justificou a 
medida dizen-
do que “na fase de educação cívica 
e política em que ora ingressamos, 
devem todos os atos do governo 
ser, devidamente publicados, eluci-
dados, comentados e explicados em 
público”.

O interventor também argu-
mentava que “o DIÁRIO OFICIAL, 
pelo seu fim adstrito a atos oficiais 
não despertava ao público o neces-
sário interesse, sendo lido apenas 
por número limitado de funcionários 
e pessoas que tinham relações com 
o governo”. O interventor ainda con-
siderava que “a imprensa é a tribuna 
pela qual o governo poderia mais fa-
cilmente doutrinar os seus concida-
dãos, disciplinando-os nos princípios 
idealistas da Revolução de Outubro 
e preparando-os para a grande obra 
de reconstrução da Pátria”.

O DIÁRIO OFICIAL, em que 
pese sua extinção, circulou com 
esse título por mais 05 meses, pas-
sando a funcionar como DIÁRIO DO 
ESTADO, a partir do dia 18 de junho 
de 1933, publicando entre os atos da 
administração pública mensagens de 
congratulações do presidente Getú-
lio Vargas e do chanceler Afrânio de 

Magalhães Barata Extingue O Diário
Oficial e cria O Diário Do Estado

Melo Franco. O diretor desse diário 
era Abel Chermont. No ano seguinte 
o interventor Magalhães Barata re-
organizou a estrutura administrativa 
do DIÁRIO DO ESTADO, através do 
Decreto nº. 1.289, de 21 de maio de 
1934. De acordo com o decreto, o D 
E seria dirigido pelo Governo, como 
Órgão Oficial dos Poderes Públicos 
do Estado do Pará, por intermédio 

de dois dire-
tores, um de 
redação e ou-
tro comercial. 
O decreto, 
entre outras 
disposições, 
determinava 
que os cargos 
de diretores 
não seriam 
remunerados, 
e recairiam 
em pessoas 

de absoluta confiança do Governo, 
sendo tais funções consideradas 
como serviços relevantes prestados 
ao Estado do Pará. 

Todas as nomeações para 
os cargos no DIÁRIO DO ESTADO 
seriam consideradas em comissão. 
Seriam mantidos em seus cargos os 
funcionários que estivessem servin-
do no órgão.

Foi um período agitado na 
política paraense não só por causa 
do regime ditatorial de Getúlio Var-
gas, mas por que, no Pará, o major 
interventor abriu uma guerra sem 
trégua com a Folha do Norte, na 
época, o maior jornal do Norte do 
País, então dirigido pelo jornalista 
Paulo Maranhão.

Em junho de 1935, José 
Carneiro da Gama Malcher, eleito 
governador pela Assembléia Consti-
tuinte Estadual, considerando que o 
DIÁRIO DO ESTADO deveria limitar-
se apenas a inserir os atos adminis-
trativos, baixou o Decreto nº 1.663, 
dando nova organização do DIÁRIO 
DO ESTADO, restringindo-o à publi-
cação apenas dos atos puramente 
administrativos.

A publicação instituída 
pelo major Magalhães Barata 

foi, por sua vez, também 
extinta em 1935. O então 

governador José Carneiro 
da Gama Malcher, por meio 
do Decreto nº. 1.691, de 15 
de junho de 1935, extingue 

o DIÁRIO DO ESTADO e 
restaura o DIÁRIO OFICIAL, o 
qual passou a ser editado pelo 

Instituto Dom Macedo Costa 
(denominação do Instituto 

Lauro Sodré em virtude do 
Decreto nº. 84/1931, assinado 

pelo interventor Magalhães 
Barata, que mudou o nome de 

vários estabelecimentos).

José Malcher extingue o Diário do
Estado e restaura o Diário Oficial

Através da Lei nº. 4.438, de 
12 de dezembro de 1972, sancio-
nada pelo governador Fernando 
José de Leão Guilhon, a Imprensa 
Oficial do Estado, foi transforma-
da em autarquia, passando por 
nova modificação na sua estrutura 
funcional e a ter vida própria, ga-
nhando autonomia administrativa e 
financeira. A partir desse período o 
DIÁRIO OFICIALDO ESTADO pas-
sou a ser operado no sistema off-
set, confeccionado por uma Lino-
comp-2 Composer, de procedência 
americana, que veio substituir as 

Fernando Guilhon transforma
A imprensa Oficial em Autarquia

antigas linotipos. A primeira edição 
do DOE em off-set impresso em 
uma  Solna 125 de fabricação na-
cional. A partir circulou no dia 12 de 
junho de 1976. O primeiro diretor 
do novo órgão foi Fernando Farias 
Pinto, em cuja administração a IO-
EPA conseguiu seu prédio próprio, 
inaugurado em 1975, localizado na 
Travessa do Chaco com a Avenida 
Almirante Barroso, onde divide o 
espaço, desde 1982, com a Funda-
ção de Telecomunicações do Esta-
do do Pará, atual Fundação de Ra-
diodifusão do Pará (FUNTELPA).

O Diário Oficial Informati-
vo, iniciativa da administração do 
jornalista Gilberto Danin (1982-
1985), deu maior divulgação aos 
atos da administração estadual, a 
exemplo de outros Estados, como 
São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 
Bahia, Alagoas entre outros. Esse 
Informativo prestou relevante ser-
viço ao Governo do Estado e seus 
órgãos auxiliares. Na adminstra-
ção iniciada em janeiro de 1995, 
sob a presidência do jornalista 
Nélio Palheta a Imprensa Oficial 
do Estado experimenta um perío-
do de transformação com adoção 

de novas tecnologias de produção 
editorial. Em 1997 foi lançado um 
novo projeto gráfico e editorial do 
Diário Oficial do Estado, que con-
sistia abordar jornalisticamente na 
capa de cada edição manchetes, 
as principais matérias encaminha-
das para publicação. A capa, as-
sim, ganhou fisionomia gráfica de 
um jornal convencional, noticioso. 
Estas mudanças começaram em 
1997 quando a Imprensa Oficial 
passou a integra a rede com uma 
home page que inclui informações 
históricas, comerciais e edição in-
tegral do Diário Oficial.

Diário Oficial Informativo
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Desde a sua fundação, até 26 de 
novembro de 1917, A Imprensa 
Oficial do Estado esteve sob a 

direção do coronel Hygino Amanajás, 
sendo substituído nessa data, por 
aposentadoria, pelo Dr. Luiz Barreiros, 
que dirigiu a IOEPA até 05 de março 
de 1921, quando o jornal foi extinto, no 
governo Sousa Castro, para reaparecer 
três meses depois, em 11 de junho do 
mesmo ano, desta vez impresso nas 
oficinas tipográficas do Instituto Lauro 
Sodré, sob a direção do professor 
Raimundo Chaves.
 Antonio Hygino Cardoso 
Amanajás nasceu na então Fregue-
sia de Nossa Senhora da Conceição 
de Abaeté, hoje Abaetetuba, em 15 
de junho de 1852, filho do coronel 
Antonio Cardoso Amanajás e de d. 
Vitória Maria da Silva Brabo Amana-
jás. Fez o curso primário em sua ter-
ra natal e o secundário no Seminário 
Episcopal de Belém, sob a direção de 
D. Joaquim Gonçalves de Azevedo, 
então reitor e de D. Antonio de Mace-
do Costa, bispo egrégio, de quem era 
afilhado. Em três núpcias constituiu 
numerosa prole dando a seu Estado 
profissionais da medicina, advocacia, 
magistério, música e rádio.

Na sua terra natal fez parte do 
diretório do Partido Conservador che-
fiado no local pelo major José Honório 
Roberto Maués e na capital pelo cône-
go Siqueira Campos. Hygino Amana-
jás iniciou carreira política em sua ter-
ra natal, como vogal da Câmara, em 
1887, chegando à presidência desse 
legislativo. Foi eleito deputado estadu-
al em três legislaturas sucessivas até 

a proclamação da República. Foi um 
dos cinco deputados que, na memo-
rável sessão em que o Dr. Domingos 
Olympio Braga Cavalcante, apresen-
tou a célebre indicação que pedia a 
manifestação das Câmaras Munici-
pais pela proclamação da República, 
votou por ela sendo seus companhei-
ros nesse ato: Domingos Olympio, Ig-
nácio Moura e Raymundo Martins.

Fundou em sua terra o jornal 
“Abaetense” que dirigiu por 10 nos, e 
de lá saiu atendendo ao convite do 
então governador do Estado Justo 
Chermont, para organizar o Diário 
Oficial, o qual comandou durante 26 
anos quando se aposentou. Eleito 
deputado no primeiro governo do Dr. 
Lauro Sodré. Serviu sucessivamente 
aquele cargo até o governo do Dr. 
João Coelho. Foi autor do primeiro 
projeto do Montepio dos Funcionários 
Públicos, que defendeu e viu conver-
tido em lei. Entre outros projetos de 
autoria de Hygino Amanajás, está o 
que mandou adotar a bandeira do 
Clube Republicano como bandeira 
do Estado, ato realizado em sessão 
de 03 de junho de 1898, tornando a 
bandeira reconhecida pelos governa-
dos. Colaborou em diversos jornais 
da capital; sócio do Instituto Histórico 
e Geográfico e Santa Casa de Miseri-
córdia. Como escritor produziu várias 
obras entre as quais: Contos e Len-
das paraenses, Educação Cívica e 
Alma e Coração. 

Hygino Amanajás o primeiro
Diretor da Imprensa Oficial

 Através do Decreto nº. 137, 
de 14 de abril de 1890, o governa-
dor Justo Leite  Chermont criou a 
Imprensa Oficial do Estado, com 
órgão da estrutura administrativa 
do Estado para editar o Diário Ofi-
cial do Estado.

Justo Chermont, primeiro 
governador do Pará no regime re-
publicano, nomeado em 23 de no-
vembro de 1889, pelo presidente 
Deodoro da Fonseca, e empossa-
do a 17 de dezembro governando 
o Estado até o dia 07 de fevereiro 
de 1891, quando transmite o cargo 
ao vice, Gentil Augusto de Morais 
Bittencourt, para assumir o cargo 
de Ministro de Relações Exterio-
res, permanecendo na função até 
a queda de Deodoro da Fonseca, 
em novembro de 1891.

Justo Chermont nasceu em 
Belém a 27 de julho de 1857; fale-

Justo Leite Chermont criou a IOE
secretário da Legação Brasileira, 
em Caracas, onde foi condecorado 
pelo Governo Venezuelano, com a 
Comenda da Ordem Bolívar. Exo-
nerando-se desse cargo, voltou a 
Belém, montando seu escritório de 
advocacia, disputando, pouco de-
pois, uma cadeira na Assembléia 
Provincial. Reeleito, mais tarde, 
pelo Partido Liberal, ao qual per-
tencia.

Ao lado de Paes de Carva-
lho, Lauro Sodré, Manoel Barata, 
Gentil Bittencourt e outros, Justo 
Chermont dedicou-se à intensifica-
ção da propaganda, sendo Redator-
chefe do jornal “A República”, criado 
para esse fim. Em 1889, teve seu 
nome indicado, pelo Partido Repu-
blicano Paraense, para suceder ao 
Dr. Paes de Carvalho no Governo 
do Estado, sendo derrotado pelo Dr. 
Augusto Montenegro.

ceu na mesma cidade, exercendo 
o mandato de Senador Federal, 
em 02 de abril de 1926. Filho do 
Visconde de Arari, Antonio La-
cerda Chermont e de d. Catarina 
Leite Chermont. Formou-se em 
Direito pela Faculdade do Recife 
e ingressou na diplomacia, sendo 

JOSÉ FRANCISCO PEREIRA 
nasceu no dia 15   de novem-
bro de 1954, no município de 

Cametá. Filho de Antônio Pereira e 
Dolores Pantoja Pereira. Fez o cur-
so primário e o secundário em sua 
terra natal, nos colégios Dom Romu-
aldo de Seixas e Ginásio Nossa Se-
nhora Auxiliadora, respectivamente. 
Iniciou suas atividades profissionais 
ocupando o cargo de servente no 
Hospital São Marcos. Oriundo do 
movimento sindical, começou sua 
trajetória no inicio da década de 80 
no Sindicato dos Trabalhadores em 
Hospitais do Estado do Pará, tornan-
do-se presidente da entidade. Foi 
presidente da antiga CGT (Confede-
ração Geral dos Trabalhadores) que 
deu origem a atual UGT (União Ge-
ral dos Trabalhadores). É presidente 
licenciado da UGT e Federação dos 
Trabalhadores no Comércio do Pará 
e Amapá, ocupou também o cargo 
de Juiz Classista no Tribunal Regio-
nal do Trabalho por 6 anos. Filiado 
ao Partido Verde (PV), sendo su-
plente de Deputado Estadual. Pro-
fessor de Educação Física concur-
sado do quadro efetivo da Secretaria 
de Estado de Educação (SEDUC) e 
aluno do curso de Direito. Chega à 
Direção da Imprensa Oficial do Es-
tado do Pará (IOEPA) nomeado pela 
governadora Ana Júlia Carepa. Em 
seu discurso de posse prometeu dar 
continuidade a administração dos 
presidentes que o antecederam e 
assumiu o compromisso e valorizar 
o servidor público entendendo que 
a IOEPA é um órgão de comunica-
ção do governo com a sociedade e 
responsável pela transparência da 
administração pública.

Atual diretor 
presidente da IOEPA
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Cada diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Estado, 
no decorrer do tempo, foi acrescentando algo mais na sua organização 
funcional. Atualmente o cargo de diretor presidente da IOEPA é ocupado 
por José Francisco de Jesus Pantoja Pereira.

Desde a sua fundação em 14 de abril de 1890 até 26 de novembro 
de 1917 a IOE esteve sob a direção do coronel Hygino Amanajás. Sendo 
substituído nesta data, em decorrência de sua aposentadoria, pelo Dr. 
Luiz Barreiros, que dirigiu o órgão até 05 de março de 1921.

Ao longo desses 116 anos a Imprensa Oficial do Estado foi ad-
ministrada por 33 diretores - presidentes, entre os quais 27 nomeados 
pelos respectivos governadores e 9 interinos. Nesses anos de história, 
os diretores deixaram suas contribuições, cada um da sua maneira, para 
transformar a IOEPA no que ela é hoje. Os que mais tempo passaram à 
frente da entidade foram: o coronel Hygino Amanajás, 26 anos e o bacha-
rel Fernando Farias Pinto, 15 anos. 

- Antonio Hygino Cardoso Amanajás, primeiro diretor, nomea-
do em março de 1891 pelo governador Justo Chermont, administrando 
o órgão desde a sua inauguração, em 11 de junho de 1891 até o dia 26 
de novembro de 1917. Mais de 26 anos à frente da IOEPA, nos governos 
Duarte Huet Bacellar Pinto Guedes, Lauro Sodré, José Paes de Carva-
lho, Augusto Montenegro (dois mandatos, 1º governador reeleito na fase 
republicana) João Antônio Luis Coelho, Enéas Martins e 2º governo de 
Lauro Sodré, em 1917.

- Luiz Barreiros, 1917 a 1921, 2º governo de Lauro Sodré. 
Durante as interrupções dos diretores Hygino Amanajás e Luiz 

Barreiros, a IOE foi administrada, interinamente, pelos senhores Dulcí-
dio Cezar, José Olimpio Pereira de Mello, Raimundo Guedes da Costa, 
Pedro Capitulino de Paiva, João Alves Dias, padre Antônio Cândido da 
Rocha e João Alfredo de Mendonça. 

- Raimundo Gonçalves Chaves, 1921 a 1925, governo de Anto-
nino Emiliano de Sousa Castro, quando o DIÁRIO OFICIAL foi incorpora-
do ao Instituto Lauro Sodré.

- Alfredo Chaves, 1931, governo José Carneiro da Gama Mal-
cher

- Abel Chermont, 1933, governo Magalhães Barata, intervento-
ria;

- Otero Seabra, 1944 - 1945, governo Magalhães Barata
- Raimundo de Oliveira Machado, 1945 - 1947, governos La-

meira Bittencourt / Maroja Neto / Otávio Meira / José Faustino; 
-Cunha Coimbra, 1947 - 1951, governo Moura Carvalho;

- Álvaro da Costa Lobo, 1951, governos Waldir Bouhid / Alberto 
Engelhard; 

- Carlos Vitor Pereira, 1951; Arnaldo Lobo / Abel Nunes de Fi-
gueiredo;

- Ossian da Silveira Brito, 1951 - 1953, governo Zacarias de 
Assunção;

- Pedro Santos, 1953 a 1956, governos Zacarias de Assunção / 
Edward Cattete Pinheiro;

- Hildebrando Azevedo, 1956 – 1957, governo constitucional de 
Magalhães Barata;

- Cláudio de Souza Menezes, 1957, governo constitucional de 
Magalhães Barata; 

- Manuel Gomes de Araújo Filho, 1957 – 1961, governo consti-
tucional de Magalhães Barata / Moura Carvalho, que assumiu o governo 
com a morte de Magalhães Barata;

- Acyr Castro, 1961 – 1964, governo Aurélio do Carmo;
- Laércio Barbalho, 1964, governo Aurélio do Carmo;
- Holderman da Silva Rodrigues, 1964, governo Aurélio do Car-

mo;
- Raimundo de Sena Maués, 1964 – 1968, governo Alacid Nu-

nes;
- Fernando Farias Pinto, 1968 – 1983, (depois de Hygino Ama-

najás, foi o diretor–presidente que passou mais tempo à frente da IOEPA, 
15 anos) governos Alacid Nunes / Fernando Guilhon / Aluisio da Costa 
Chaves / Clóvis Silva de Morais / Alacid Nunes;

- Gilberto Severiano Danin, 1983 – 1985, governo Jáder Barba-
lho;

- Nazir Rachid, 1986, 1º governo Jader Barbalho;
- Pedro de Oliveira Pinto, 1987 a 1991, governo Hélio da Mota 

Gueiros;
- José Maia, 1991 – 1994, 2º governo Jader Barbalho;
- Walter Guimarães, 1994, governo Carlos Santos;
- Nélio Palheta, 1995 – 2003, governo Almir Gabriel (dois manda-

tos, 2º governador reeleito)
- Altino Tavares Pinheiro, 2003 – 2009, governo Simão Jatene/

Ana Júlia Carepa;
Atualmente a Imprensa Oficial do Estado tem como presidente 

José Francisco Pereira e como diretores, Laurivaldo Da Conceição dos 
Reis (administração e finanças), João Augusto Rios Brito (documentação 
e tecnologia) e Luiz Carlos Silva Martins (industrial).

Diretores-presidentes da Imprensa oficial do estado

A  primeira edição de um 
DIÁRIO OFICIAL circulou no 
Brasil no dia 1º de outubro 

de 1862. Impresso quase 54 anos 
depois da criação da Tipografia 
Nacional, como então se chamava 
a Imprensa Nacional, instituída em 
13 de maio de 1808, através de 
decreto baixado por D. João VI, 
com o nom e de Imprensa Régia.

A missão principal da 
Imprensa Régia era publicar os 
atos oficiais do Governo que se 
instalou no Rio de janeiro em 1808. 
Em 10 de setembro desse ano 

Diário Oficial: mais de um século a serviço da Administração Pública
saia de suas oficinas o primeiro 
jornal impresso, a Gazeta do Rio 
de Janeiro, divulgando os atos e 
diplomas legais, além de notícias 
do exterior.

Até 30 de setembro de 1862, 
os atos oficiais foram publicados 
na Gazeta e em outros veículos 
impressos, como matéria paga. 
Foi quando, em 1º de outubro do 
mesmo ano, o Governo resolveu, 
durante o 18º Gabinete do 2º 
Reinado, sob a presidência de 
Pedro de Araújo Lima, Marquês de 
Olinda (regente do trono durante a 

menoridade de D. Pedro II), editar 
o Diário Oficial com a finalidade 
de divulgar os atos do governo do 
império do Brasil, e outras matérias 
como anúncios administrativos, 
parte comercial e movimento do 
Porto.

Ao longo desses 147 anos 
de existência o DIÁRIO OFICIAL, 
editado atualmente com o nome 
de DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
(DOU) experimentou alterações de 
formato, que revelaram o avanço 
tecnológico vivido pelo parque 
gráfico brasileiro.

Em 23 de maio de 1890 surgiu 
o primeiro jornal oficial de âmbito 
estadual, o Diário Oficial do Espírito 
Santo, editado pelo Departamento 
de Imprensa Oficial (DIO), vinculado 
à Superintendência Estadual de 
Comunicação, seguindo-se logo o 
de Mato Grosso, em 02 de maio de 
1890, São Paulo, em 1º de maio 
de 1891, Pará, em 11 de junho de 
1891 e Minas Gerais, criado em 
06 de novembro de 1891. O mais 
novo é o Diário Oficial do Estado 
do Tocantins, instituído em 1º de 
janeiro de 1989.
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A Imprensa Oficial do Rio 
Grande do Norte nasceu com a 
República, fundada pelo líder po-
lítico Pedro Velho de Albuquerque 
Maranhão, para defender os ideais 
republicanos. Seu primeiro número 
circulou no dia 1º de julho de 1889 
e, em 15 de novembro do mesmo 
ano, o jornal, de forma oficiosa 
tornou-se o veiculador dos atos do 
governo. Mas, oficialmente, a IOE 
desse Estado foi criada oficialmen-
te em 28 de janeiro de 1928.

O Diário Oficial do Espí-
rito Santo é o segundo mais anti-
go do Brasil. Produzido e editado 
pelo Departamento de Imprensa, 
foi criado em 23 de maio de 1890 
pelo governador Affonso Cláudio. 
Seguindo-se logo a Imprensa Ofi-
cial do Moto Grosso, criada no dia 
02 de maio de 1890, no governo do 
general Antonio Maria Coelho; a do 
Estado do Pará, criada em 14 de 
abril de 1890, pelo governador Jus-
to Leite Chermont, mas a primeira 
edição do Diário Oficial ocorreu 
apenas em 11 de junho de 1891.

No governo de Américo Bra-

Imprensa Oficial do Pará
entre as mais antigas

siliense de Almeida Mello, nasce o 
Diário Oficial de São Paulo através 
do Decreto nº. 162, de 28 de abril 
de 1891. Em 06 de novembro de 
1891, por meio da Lei nº. 08, foi 
instituída a Imprensa Oficial de Mi-
nas, sendo presidente do Estado 
Francisco Faria Alvim. A Imprensa 
Oficial do Estado do Amazonas 
fora criada pela Lei nº. 01, de 31 
de agosto de 1892, durante o man-
dato do governador Eduardo Ribei-
ro. Na Paraíba, como o único jor-
nal oficial vinculado ao governo foi 
fundado no dia 02 de fevereiro de 
1893, pelo presidente da Província 
Álvaro Machado. A Fundação da 
Imprensa Oficial do Estado de Ser-
gipe ocorreu em 05 de dezembro 
de 1894, com a Lei nº. 104, assina-
da pelo coronel Manoel Presciliano 
de Oliveira Valadão e a Imprensa 
Oficial do Maranhão, criada por 
meio da Lei nº. 245, de 15 de mar-
ço de 1900. As demais imprensas 
oficiais foram criadas já a partir de 
1912. O mais novo é o Diário Ofi-
cial do Estado do Tocantins, criado 
em 1º de janeiro de 1989. 

Passados mais de 100 
anos de existência, a Imprensa 
Oficial do Estado, hoje vinculada 
à Secretaria Especial de Gestão, 
vive um período de mudanças, 
com uma nova filosofia administra-
tiva. Os investimentos em tecnolo-
gia e, acima de tudo, em recursos 
humanos são prioridades estraté-
gicas da autarquia visando suprir 
as exigências do mercado com a 
máxima eficiência. Por isso vem 
investindo em tecnologia e na in-
fra-estrutura de modernização do 
parque gráfico, além de diversificar 
suas atividades editoriais gráficas.

Qualidade e eficiência
Entre outros produtos e ser-

viços oferecidos pela IOEPA estão: 
a criação, editoração, fotocomposi-
ção, fotolitagem, impressão off-set 
e digital de livros, jornais, revistas, 
folderes e cartões. E, também re-
aliza um trabalho expressivo na 
produção de livros incentivando a 
cultura. Cabe também à IOEPA a 
edição e publicação do Diário da 
Justiça, Diário Oficial da Assem-
bléia Legislativa do Estado, além 
de confeccionar trabalhos para os 
órgãos estaduais da administração 
direta, indireta e fundacional.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – Edição Especial. Diretoria da Imprensa Oficial do Estado do Pará: José Francisco Pereira – Diretor-Presidente, Laurivaldo da 
Conceição dos Reis – Diretor de Administração e Finanças, João Augusto Rios Brito – Diretor de Documentação e Tecnologia, Luiz Carlos Silva Martins – Di-
retor Industrial. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (Filiada à Associação Brasileira das Imprensas Oficiais – ABIO) – Travessa do Chaco, 2271, Bairro do marco. 
CEP: 66.690-120. Belém – PA. Telefones: (091) 4009-7800 (geral), 4009-7802 (Fax Gabinete), 4009-7803 (Gabinete da Presidência), 4009-7804 (Diretoria Admi-
nistrativa e Financeira), 4009-7808 (Assessoria Jurídica), 4009-7810 (Gerência Comercial), 4009-7821 (Gerência de Editoração), 4009-7814 (Recursos Humanos), 
4009-7818 (Assinaturas), 4009-7819 (Recebimento de matérias), 4009-7820 (Cobrança), 4009-7838 (Editoração), 4009-7847 (Controle de Qualidade). Endereço na 
Internet: www.ioepa.com.br. E-mail: atendimento@ioepa.com.br. Redação: Ribamar Castro, Arilda Carvalho. Projeto Gráfico/Editoração Eletrônica: Robson Keller/
Nilton Nunes, Revisão: Maria Augusta, Amauri Guimarães e Reynaldo Magalhães. Pesquisa: Ribamar Castro. 

Conservam um compro-
misso com a transparência das 
administrações públicas. Adian-
te, acompanhando a própria 
evolução da indústria gráfica, 
passaram a ser, também for-
necedoras de toda espécie de 
matérias aos órgãos da admi-
nistração, gerando, portanto, 
acentuada economia ao erário. 
Tornaram-se assim, reguladoras 
de preços do próprio mercado 
gráfico. É importante ressaltar 
que as Imprensas Oficiais não 
foram criadas para competir com 
o mercado privado. Elas com-
petem sim, no padrão de quali-
dade, atualizando-se, moderni-
zando seus parques industriais, 
para dar ao seu grande cliente, 
o Estado, um produto compatí-
vel com as exigências de Qua-
lidade. E, contempladas por lei 
com publicações cativas, não só 
do governo como de particula-
res, nos Diários Oficiais que edi-
tam, dispõem de receitas para 
sua manutenção e cobertura de 
seus investimentos em melhoria 
de pessoal, equipamentos, ser-
viços e produtos.

Esse destino histórico das 
Imprensas Oficiais tem evoluí-
do a cada dia, e a cada dia são 
mais amplos os serviços que 
prestam, não só ao governo, 
como à própria população, nas 

Papel das Imprensas Oficiais

áreas social, cultural e educa-
cional. De suas máquinas saem, 
além dos jornais oficiais diários, 
uma ampla e variada quantida-
de de impressos utilizados nos 
órgãos da administração pública 
e outros indispensáveis para o 
desempenho dos inumeráveis 
deveres sociais do poder públi-
co.

Pela imensa gama de 
ações que desempenham, as 
Imprensas Oficiais são indispen-
sáveis e mesmo insubstituíveis, 
em qualquer estrutura moderna 
e dinâmica da administração pú-
blica. Sejam elas pertencentes à 
administração direta, sejam au-
tarquias ou sociedades anôni-
mas são, na verdade, um braço 
do Estado. O Diário Oficial, seu 
principal produto, funciona como 
valioso veículo de consulta para 
os tribunais de contas, na fisca-
lização do trabalho da adminis-
tração. Para atender o princí-
pio da publicidade determinado 
pela Constituição, os detentores 
do poder são obrigados a fazer 
suas publicações no Diário Ofi-
cial. E, nas publicações de natu-
reza jurídica de direito privado, o 
Diário Oficial resguarda os inte-
resses gerais particulares ou da 
comunidade, pela divulgação do 
balanço anual, dando conta da 
saúde financeira das empresas.

As Imprensas Oficiais nasceram como instrumento de agilização 
dos atos oficiais e prestação de contas dos governos à comunidade
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Raimundo N. Marques
Na década de 60, mais 

precisamente agosto de 1968, 
quando comecei trabalhar como 
“linotipista” na Imprensa Oficial do 
Estado, o sistema de composição 
da época era a Linotipo, máquina 
com mais ou menos 2,5m de 
altura por 2,0m de largura, 
pesava aproximadamente uma 
tonelada.

A impressão do Diário 
Oficial era feita por uma máquina, 
que hoje está exposta no pátio 
de entrada da Imprensa Oficial, 
um protótipo em destaque.

Livros, revistas e afins 
eram impressos por máquinas 
automáticas que imprimiam 
de duas em duas páginas 
(primeiramente a frente depois 
o verso). Essas máquinas há 
bem pouco tempo ainda eram 

utilizadas em pequenos serviços, 
mas foram desativadas.

Por volta de 1976 mais 
ou menos, se não me falha 
a memória, a IOE entrou 
na era Offset. O sistema de 
impressão era composto por 
quatro máquinas ‘Solna 125’ e 
uma GTO, que executavam a 
impressão de todos os trabalhos 
da IOE, inclusive o Diário Oficial 
e outros impressos.

No início a composição 
de texto ainda era feito em 
Linotipo e em seguida enviada 
para o fotolito; somente algum 
tempo depois, a IOE adquiriu 
o sistema de composição 
chamado Linocomp, uma 
espécie de máquina datilográfica 
melhorada, onde o texto digitado 
era armazenado em um “cassete” 
e posteriormente revelado em 
papel fotográfico; 

Mais tarde adquiriu-se 
na ordem, o Photom, IBM, e 
outros sistemas um pouco mais 
modernos de composição de 
texto. O próximo passo era colar 
esse material em diagramas 

previamente impresso no formato 
que deveria ser finalizado, 
montado em um layout de acordo 
com o número de páginas e 
enviado para a ‘fotomecânica’, 
para preparar o fotolito e 
posterior gravação em chapas 
de alumínio no setor conhecido 
como ‘Fotogravura’, e em seguida 
direcionadas para impressão. O 
DO era impresso em máquina 
rotativa de impressão, que até 
hoje ainda é usada.

O laboratório de 
‘fotomecânica’ como se 
chamava, era uma sala 
especialmente preparada para 
lidar com material fotográfico, 
onde ali eram confeccionados os 
fotolitos, revelados manualmente 
em banheiras com químicos 
apropriados, depois essa 
revelação passou a ser feita 
em processadoras, dando mais 
agilidade e precisão na revelação 
dos filmes. Todo trabalho gráfico 
passava por esse setor, que 
foi desativado há mais de dez 
anos.

A gráfica adquiriu várias 

máquinas para se somar às 
já existentes, e por último 
foram compradas mais três 
impressoras do tipo bicolor para 
tornar mais eficiente e mais 
rápida a impressão em cores.

Finalmente surgiu a era 
do computador, onde pode se 
dar ao luxo de visualizar toda 
digitação ou ilustração feitas. 
Melhorar a aparência final com 
maior criatividade e habilidade 
de cada operador. A impressão 
em material transparente (papel 
vegetal ou poliester), dá condição 
de após o término da paginação 
no computador, gravar as chapas 
para impressão em rotativa ou 
máquina plana. O ‘velho’ fotolito 
ainda é usado em trabalhos que 
necessitam de maior qualidade 
na apresentação final, mas hoje 
este serviço é terceirizado.

Há perspectivas para um 
futuro bem próximo, onde a IOE 
possa alcançar  mais um degrau 
da modernidade gráfica, que é 
o sistema Computer to Plate - 
CPT, sistema de impressão que 
elimina o fotolito: o trabalho 
gráfico é enviado diretamente 
do computador para a chapa. 
Vamos aguardar.

Servidora da Imprensa 
Oficial do Estado desde agosto 
de 1967, mulher que doou 
41 anos de sua vida para o 
progresso da autarquia, mãe 
abnegada, que muitas vezes 
passou até mesmo por tripla 
jornada de trabalho, mas não 
deixou de ter uma importante 
atuação nos papéis de casa e 
nunca encontrou dificuldade 
em equilibrar o peso de um 
trabalho no mercado com 
o peso de seus deveres 
domésticos.

Atualmente é revisora do 
Diário Oficial, mas já colaborou 
em outros setores também de 

grande importância para o 
estado. É parte da estatística 
que pela primeira vez em toda 
história do Brasil, a mulher 
consegue ocupar local de 
igualdade aos homens em 
relação à representação da 
população economicamente 
ativa, atingindo melhores 
condições de trabalho, respeito 
e dignidade. 

Muitas vezes participou 
de lutas por igualdade de direitos 
e ampliação dos espaços 
políticos, que hoje é constante 
na vida das brasileiras. Sempre 
se demonstrou contrária a 
discriminação no mundo do 

trabalho, as desigualdades 
sociais e a violência que 
ainda hoje é a realidade 
que acompanha o cotidiano 
feminino.

Milhares de mulheres 
de diferentes raças, crenças 
e opiniões, mas todas com o 
mesmo anseio de viver num 
mundo igualitário. O avanço 
da participação delas em todas 
as áreas tem sido resultado da 
mobilização do movimento de 
mulheres em todo o planeta, 
isso tem ajudado a escrever 
muitas páginas importantes da 
história.

Exemplo de dedicação ao trabalho

A evolução do sistema gráfico da 
Imprensa Oficial do Estado

Maria Augusta da Silva Valente
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A gráfica da Imprensa Oficial do 
Estado tem dado respostas rápi-
das e baratas para o Governo na 
produção de pequenas e grandes 
tiragens de impressos, tais como 

Parque gráfico da Imprensa Oficial Estado
livros, jornais, revistas, folderes in-
centivando a cultura, além de ou-
tros tipos de produções gráficas 
usadas nos órgãos da administra-
ção pública.

Hoje o Diário Oficial do Estado 
completa 118 anos publicando os 
atos oficiais dos poderes públicos. 
Nasceu com a criação da Impren-
sa Oficial no dia 14 de abril de abril 
de 1890, por meio do decreto nº, 
137, assinado pelo governador 

Justo Chermont, mas só veio a cir-
cular no dia 11 de junho de 1891, já 
no governo de Duarte Huet de Ba-
cellar Pinto Guedes. O Diário Ofi-
cial contribui para que a sociedade 
disponha de informações exatas e 
instantâneas. 

Diário Oficial hoje

 Desde 1995 a Imprensa 
Oficial do Estado vem 
resgatando a sua face de 
editora oferecendo ao público, 
ora por iniciativa própria, ora 
contratada por terceiros e 
ainda em parceria com outros 
órgãos do governo, um pacote 
de títulos, que abrigam obras 
para a história do Pará. Sob 
o título Memória Paraense, já 
foram editadas algumas obras: 
“Uma Crônica do Maravilhoso”, 

Impresa Oficial do Estado
RESGATA SUA FACE DE EDITORA

de Geraldo Mártires Coelho 
e “Cidade Transitiva”, de 
Armando Mendes. Em parceria 
com a Secretaria de Cultura, foi 
produzida e edição fac-similar 
de “A História do Futuro”, obra 
de Antonio Vieira, lançada em 
1918, em Portugal. Outras 
dezenas de obras contratadas 
por terceiros já foram produzidas 
pela Imprensa Oficial do Estado, 
entre as quais (livros editados 

É o primeiro volume de uma 
coletânea dos principais atos da 
administração pública expedidos 
pelos governadores do Estado do 
Pará e publicados no Diário Oficial, 
desde a instituição do regime re-
publicano. Além de outras informa-
ções adicionais que repercutiram 
na vida administrativa do Estado e 
fatos envolvendo lideranças políti-
cas que marcaram a vida da socie-
dade paraense. 

Este primeiro volume editado 
pela Imprensa Oficial do Estado e 
organizado por Ribamar Castro, 
servidor da IOE, inicia com a no-
meação de Justo Chermont no Go-
verno do Estado do Pará no dia 17 
de dezembro de 1889, até a depo-
sição do governador Eurico Valle, 
em 24 de outubro de 1930. Envolve 
cerca de 40 anos de administração 
pública, dos quais participaram, 
efetivamente, nesse período, 11 
governadores, além dos interinos, 
incluindo as duas fases do governo 
Lauro Sodré e os dois quadriênios 
de Augusto Montenegro, 

O livro, além de contribuir 

ATOS DOS GOVERNADORES
PERÍODO DE 1891 a 1930

para a preservação da administra-
ção pública e da história paraense, 
também é uma boa fonte inclusive 
para se resgatar os feitos de al-
guns governadores cujos nomes 
são pouco conhecidos, como Du-
artre Bacellar Pinto Guedes, Gen-
til Bittencourt, estes com rápidas 
passagens pelo governo do Esta-
do. E, João Antonio Luis Coelho, 
Antonino Emliano Sousa Castro. 
Além desses os famosos da épo-
ca com Justo Chermont, Lauro So-
dré, Paes de Carvalho e Augusto 
Montenegro. Sem tirar os méritos 
administrativos de Enéas Martins, 
Dionísio Bentes e Eurico Valle.

O segundo volume tem inicio 
a partir da Junta Governativa Para-
ense formada por Mário Chermont, 
Abel Chermont, Otávio Ismaelino 
Sarmento de Castro, em decorrên-
cia da Revolução de 1930; inter-
ventoria de Magalhães Barata, go-
verno de José Carneiro da Gama 
Malcher até 1947. E o terceiro vo-
lume encerra em 15 de junho de 
1964, final do governo Aurélio do 
Carmo.

 Em 20 de janeiro de 1889 
os empregados, operários e apren-
dizes da Imprensa Oficial do Es-
tado fundam uma sociedade de 
auxílios mútuos, por empréstimo à 
juro mensal e desconto semanal, 
sob o título: Caixa de Auxílios Mú-
tuos – Imprensa Oficial. O estatuto 
dessa sociedade foi aprovado pelo 
Decreto nº. 529, de 24 de janeiro 
de 1898, assinado pelo governador 
José Paes de Carvalho. 

A sociedade teria sócios 
efetivos e protetores. Estes os que 
auxiliassem com donativos, ou ser-
viços relevantes a sociedade. Já 
os sócios efetivos seriam todos os 
empregados da IOE que assina-
ram o estatuto, ou fossem admiti-
dos posteriormente.

Caixa de Auxílios Mútuos da IOE
A existência da sociedade 

seria por tempo indeterminado. A 
entidade seria administrada por 
uma diretoria, com mandato de 
um ano. O fundo social seria for-
mado: pela contribuição semanal 
dos sócios operários, jornaleiros, 
aprendizes e outros empregados; 
pela contribuição mensal; pelos 
produtos das multas aos empre-
gados e operários da IOE; pelos 
juros emprestados aos sócios; e 
por donativos e auxílios de parti-
culares ou do governo. O estatuo 
determinava juros de 5%, quan-
do a amortização do empréstimo 
fosse em quatro prestações se-
manais e uma mensal, e com 3%, 
quando fosse em duas prestações 
semanais.
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 Para o DIÁRIO OFICIAL 
chegar à sua empresa, associação 
ou entidade da administração 
pública ou privada existe uma 
equipe de funcionários que 
passa a noite trabalhando para 
edição do DOE. Enquanto vocês 
dormem ou assiste ao programa 

 Na área de informática, 
as mudanças e investimentos 
possibilitaram a disponibiliza-
ção de uma grande quantida-
de de serviços como o sistema 
eletrônico de envio de matérias 
e a consulta gratuita ao Diário 
Oficial pela internet. E, ainda, 
através do sistema de envio de 
matérias desenvolvido pela pró-

Enquanto você dorme
 eles trabalham

de televisão, ou outra atividade 
noturna, esses abnegados 
trabalhadores imprimem uma 
média de 96 páginas por dia. 
Ao todo são 19 servidores que 
atuam na composição eletrônica, 
revisão, montagem e impressão 
do DIÁRIO OFICIAL.

Ferramentas para auxiliar os usuários
pria IOEPA, permite que todos 
os órgãos da administração di-
reta e indireta publiquem seus 
atos eletronicamente no Diário 
Oficial do Estado. Convém res-
saltar, todas as edições do DOE, 
desde o mês de março de 2000, 
estão à disposição do público 
para consulta gratuita através 
do site www.ioepa.com.br .

A Imprensa Oficial do Esta-
do possui uma administração volta-
da para a racionalização, redução 
de custos e eficiência na produção 
dos serviços. O processo de rees-
truturação da autarquia revela as 
medidas acertadas, pelas ações 
executadas, os resultados atingi-

Administração da IOEPA
dos, os avanços em tecnologia e 
a qualificação do pessoal. Enfim, 
hoje a IOEPA é uma referência de 
qualidade e eficiência na adminis-
tração do Estado. Vale ressaltar, o 
site da IOEPA está entre os 10 fi-
nalistas de 2006 da categoria iBest 
Regional – Pará.

Gazeta do Rio de 
Janeiro,  primeiro 
Jornal impresso 
no Brasil, em 
1808, destinado 
a publicar os Atos 
Administrativos 
Oficiais editados 
pelo Governo Real 
então instalado na 
colônia.

Nova diretoria da Imprensa Oficial

João Augusto (diretor DDT), Laurivaldo Reis (Diretor da DAF), José Francisco 
(Presidente), Paulo Roberto Ferreira (Secretário de Comunicação), Luiz Carlos 
(Diretor Técnico) e Valdo Martins (Chefe de Gabinete).


