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JORNAIS E JORNALISTAS DO BRASIL:
A MISSAO DE INFORMAR

A informagao transmitida por qualquer meio forma e informa, ensina ou corrompe, produz
mdltiplas interpretag6es do mesmo fato. E ainda assim, bons jornais sao feitos por bons

jornalistas, moldam a sociedade pelo que escrevem e transmitem. E cabe ao leitor estar
preparado para ler, ver, ouvir e interpretar tudo o que lhe chega, para se tornar urn cidadao
melhor. 0 homem que le vale por dois, uma velha maxima muito atual. Boa leitura!

A imprensa no Brasil tern seu inieio em 1808 com a chegada da familia real portuguesa,
quando o governo portugues foi transferido para o Brasil, na fuga dos ex6rcitos
napole6nicos. Dom Joao Vl fundou a lmprensa Regia (hoje lmprensa Nacional), onde se
imprimiu o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Lentamente os jornais

particulares foram crescendo, sendo responsaveis por grande parte da Hist6ria do Brasil.

Bilhete Postal de Portugal para porte interno, comemorativo aos
200 anos da lmprensa Brasileira

Roberto Aniche
www.robertoaniche.com.br
02/2021

CONGRESSOS E ENCONTROS

FDC do V Cc>ngresso Nacional de Jornalistas
1953, Curitiba, Parana

X° Encontro de Jornalistas Filatelicos
24 de Junho de 1972, ltu, Sao Paulo

Carimbo Comemorativo sobre envelope e carimbo datador da cidade de ltu, SP

EXPOSICOES FILATELICAS

Envelope circulado com carimbo comemorativo da Exposigao de
Jornalismo Filat6lico Brasileiro, Abraj.of de 4 a 9 de dezembro de 1978
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EXP6SIC^O DE IMPRENSA
E CuLTURA
20.a ANIV. DO CLUBE FILONUMISMATICO
`'SANTOS PINHEIRO"

JORNADA AEROFILATELICA
1.a A 8 DE MARCO DE 1976

Envelope com carimbo comemorativo da
Exposieao Nacional de lmprensa Filatelica e 20° Aniversario do
Clube Filo-Numismatico Santos Pinheiro de 1 a 8 de marpe de 1975

HIPOLITO DA COSTA E SIMOES FILHO, jornalistas
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Prlmelro Dla de C!rculacao

Hip6lito Jos6 da Costa Pereira Furtado de Mendonca (Col6nia do Sacramento,1774 -1823) jornalista, maapm e
diplomata brasileiro, patrono da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras.
Radicado e ja com nacionalidade inglesa, de Londres passou a editar regularmente aquele que 6 considerado o
primeiro jornal brasileiro: o "Correio Braziliense" ou Armazem Literario, de 1 de junho de 1808 a 1823, defendendo
ideias ljberais, inclusive as de emancipacao colonial.

Emesto Sim6es da Silva Freitas Filho (1886 -1957), politico, jornalista e empresarlo,
ministro da Educagao e fundador do jornal "A Tarde''.
Aos catorze anos de idade criou urn pequeno jomal caseiro, chamado "0 Carrasco". Em 15 de outubro de
1912 fundou ''A Tarde", que se tornou urn dos maiores e mais importantes

jomais do estado da Bahia.

JULIO DE MESQUITA, jornalista

Selo Centenario de Nascjmento de Julio de Mesquita
1 862 - 1 962

Jdlio C6sar Ferreira de Mesquita (Campinas 1862 -1927), advogado, politico e jornalista.
Iniciou no jomal "A Provincia de Sao Paulo", em janeiro de 1885, assumindo em 1981 a sua diregao. Aderiu
ao movimento republicano no Brasil. Assumiu a diregao do jornal em 1890, renomeando-o para "0 Estado
de S. Paulo", acompanhando a virada republicana do ano anterior.

Em 1902 Jdlio Mesquita, redator desde 1885 tornou-se o dnico proprietario do jornal, e empreendeu uma
revolugao edltorial, tornando-o o primeiro grande jornal desvinculado de partidos.

FDC do Centenario de nascimento do Jomalista Julio de Mesquita com selo e carimbo comemorativo

LIMA BARRETO E CARLOS CASTELLO BRANCO, jornalistas

Afonso Henriques de Lima Barreto (1881 -1922) jornalista e escritor. publicou romances, satiras, contos,
cr6nicas e uma vasta obra em peri6dicos, principalmente em revistas populares ilustradas e peri6dicos anarquistas
do inicio do s6culo XX.

Em 1911, publicou o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma nas paginas do Jornal do Commercio, pagando
do pr6prio bolso a edigao em livro langada em dezembro de 1915.

Carlos Castelo Branco (1920 -1993) jornalista e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e da
Piauiense. Iniciou a carreira nos Diarios Associados em 1939,
e a partir de 1949 dedicou-se a reportagem politica.
Assumiu a chefia da sucursal do Jomal do Brasil em Brasilia (1962 a 1972). All nascia a Coluna do Castello,
lida, apreciada e temida pelos politicos, que manteve ate o fim de sua vida.

BARBOSA LIMA E CAMARA CASCUDO, jornalistas

Alexandre Jos6 Barbosa Lima Sobrinho (1897 -2000) advogado, escritor, historiador, ensaista, politico e
jornalista.

Mudando-se de Recife para o Rio de Janeiro dedicou-se ao jornalismo. Trabalhou no Jomal do Brasjl a partir
de 1921 como noticiarista, depois como redator politico, e a partir de 1924 como redator principal. Escreveu,
ate sua morte em julho de 2000, urn artigo semanal neste jornal

Luis dea Camara Cascfudo (1898 -1986) historiador, antrop6logo, advogado e jomalista. Nasceu e viveu em Natal,
dedicando-se ao estudo da cultura brasileira.
Comegou como jornalista aos 19 anos no jornal "A lmprensa" de propriedade de seu pai. Passou tambem pelos
jornais "A Repi]blica" e o "Diario de Natal". Na decada de 1960 ja havia publicado quase 2 mil textos.

RUBENS DO AMARAL E LEONCIO CORREIA, jornalistas

Estanislau Rubens do Amaral (Sao Carlos,14 de marap de 1890 -Sao Paulo,1964) foi urn jornalista e escritor
brasileiro.[1 I Ocupou a cadeira 9 da Academia Paulista de Letras.
Foi urn dos fundadores e redatorchefe do Diario da Noite e do Diario de Sao Paulo e tambem foi diretor da Folha
da Manha ate 1947, al6m de diretor e colunista do Correio de S. Paulo.

Le6ncio Correia (1865 -de 1950) advogado, escritor, jornalista e politico
Em 1922 entrou para o Congresso Espirita no Rio de Janeiro. Pertenceu ao Conselho da Associagao Espirita Obreiros
do Bern e presidente da Liga Espirita do Brasil. No dia 15 de Novembro de 1939 na Associaeao Brasileira de lmprensa,
Le6ncio Correia ocupou a presidencia de honra do 1 0 Congresso Brasileiro de Jornalistas Espintas.

CALDAS JUNIOR, jornalista

Francisco Ant6nio Vieira Caldas Jdnior (1868 -1913) jornalista e empresario.
Colaborou, como jornalista, com os jornais A Reforma e o Jornal do Commercio. Fundou o jomal Correio do Povo, em
1895, urn jomal independente pc)liticamente 0 slogan do jornal era "0 jornal de major circulagao e tiragem do Rio
Grande do Sul"

DIA DA IMPRENSA FILATELICA -TEIXEIRA DA ROSA
150 ANOS DA IMPRENSA E MAQONARIA CATARINENSE
Jer6nimo Francisco Coelho (1806 -1860), politico, militar, jornalista e maapm, em 1831 introduziu o prelo

(aparelho manual ou mecanico de impressao gfafica), que permitiu a impressao do primeiro jornal em Santa
Catarina. 0 Catarinense, sendo considerado fundador da imprensa catarinense. Em 1832 lanapu urn segundo

Envelope ciroulado com carimbo comemorativo do Dia da lmprensa Filat6lica Brasileira -15 anos da Abrajof de
12 a 18 de janeiro de 1985, in memoriam do jomaljsta filatelico Teixeira da Rosa

JOR.NAL CRUZEIRO DO SUL - SOROCABA, SP
DIARIO DE PERNAMBUCO

DIARIO DE PERNAMBUCO, jornal publicado em Recife, PE, sendo o mais antigo peri6dico em
circulacao da America Latina, fundado em 7 de novembro de 1825 pelo tip6grafo Antonino Jos6
de Miranda Falcao. 0 Diario foi fundado na casa de seu criador, e primeiramente era impresso

numa dnica folha, como urn caderno de andncios de im6veis, achados e perdidos, leil6es, etc,
ao custo de 4o leis.

0 CRUZEIRO DO SUL, jornal da cidade de Sorocaba, SP, fundado em 12 de junho de 1903 pelos
irmaos Joaquim Firmino de Camargo Pires e Joao Cli'maco. Injciou sua circula¢ao no mesmo ano
e tinha inicialmente quatro paginas, com circulacao bi-semanal. E de propriedade da Fundac5o
Ubaldino do Amaral (FUA), que € mantenedora.

Autodenominando-se "uma folha republicana e nada mais", fazia forte oposicao ao Partido
Republicano Paulista (PRP) e a seus lideres locais. Houve represalia naquele ano de fundacao,
sofrendo repres5Iias. Em 1936 o jornal muda novamente de dono e € adquirido por Ignacio da
Silva Rocha e Carlos Correia. Em 1940, Orlando da Silva Freitas, diretor da Radio Clube de
Sorocaba, compra o jornal e inicia urn profundo processo de modernizacao grafica.

No ano de 1963, urn grupo de 21 integrantes da Loja Mac6nica Perseverance Ill adquire a
editora Cruzeiro do Sul, que se torna uma entidade sem fins lucratjvos.

HOMENAGEM A IMPRENSA BRASILEIRA -DIARIO DE PERNAMBUCO

Envelope ciroulado de Goiania, GO em 11 de mango de 1996, com selo comemorativo dos 170 anos do Diario
de Pernambuco e respectivo carimbo comemorativo de 1° dia de circulagao, de Recife, Pernambuco para
Cachoeira Paulista, Sao Paulo

FDC Homenagem a lmprensa Brasiuleira com selo retratando o primeiro nllmero do Diario de Pernambuco e
respectivo carimbo comemorativo de 1° dia de ciroulaeao em 7 de novembro de 1985

Db4RIO DE PERNAMBUcO - JORNAL 0 LIBERAL DE AMERICANA

Diario de Pernambuco, jomal publicado no Recite, PE, 6 o mais antigo peri6dico em circula¢ao
da America Latina, fundado em 7 de novembro de 1825 por Antonino Jos6 de Miranda Falcao.

0 Di5rio sofreu censura em virias ocasi6es, com o empastelamento de suas rotativas, jornais
queimados , depredac6es da sede e deixou de circular por alguns dias nos anos de 1911, 1912,
1931 e 1945. Fato marcante de sua hist6ria foi o assassinato do estudante Dem6crito de Souza
Filho, na sacada do predio do ].ornal pela policia politica de Getdlio Vargas, em mango de 1945

0 Liberal, jornal editado no municipio de Americana, Sao Paulo, foi fundado em 01 de junho de
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Odessa, Sumafe e Hortolandia.

GAZET;A DO POVO

0 jornal foi fundado em 3 de
fevereiro de 1919 pelo
alagoano Oscar Joseph de
Placido e Silva e pelo paraibano
Benjamin Lins. Em 1962 o

jornal foi comprado por
Francisco Cunha Pereira Filho e
Edmundo Lemanski,

transformando o peri6dico no
maior e mais antigo em
circulacao no Estado do Paran5.

Envelope institucional circulado de Curitiba, PR para Sao Paulo, SP

com carimbo comemorativo de 80 Anos da Gazeta do Povo e carjmbo obliterador
com data de 29 de junho de 199? sobre selos ordinarios 787 (2000) e 749 e 750 (1997)
com datador com ano errado.

A NorfcIA - DE ]olNVILLE, sc

Fundado por Aurino Soares em Joinville, SC, sua primeira edic5o foi veiculada no dia 24 de
fevereiro de 1923, com quatro paginas e com periodicidade semanal. Era produzido por
composicao manual, e impresso na llpografia Koch, localizada na rua Conselheiro Mafra, atual
Abdon Batista, Desde 21 de maio de 2006 faz parte do Grupo Rede Brasil Sul.

GAZEi;A DE NOviclAs - RIO DE ]ANElro

A Gazeta de Notfcias, peri6dico publicado no Rio de Janeiro, do final do s6culo XIX at61942.

Fundado por Manuel Carneiro, Ferreira de Aradjo e Eli'sio Mendes, circulou a partir de Agosto de
1875. Inovador, abriu espaco para a literatura publicada em folhetins e debatia os grandes
temas nacionais. Antimonarquista e abolicionista, foi em suas paginas que Jos6 do Patrocinio

(sob o pseud6nimo de Prudhome) iniciou a sua campanha pela Aboljcao (1879). Machado de
Assis, Capistrano de Abreu, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Joao do Rio e os portugueses Eca

de Queir6z e Ramalho Ortigao, entre outros, tamb€m escreveram em suas paginas.
Em 1 de dezembro de 2009 o titulo foi retomado pela Jornal Gazeta de Notl'cias Editora. Na

primeira pagina das edi¢6es, esta nova versao 6 indicada como segunda fase, com numero de
edic5o reiniciada, apresentando tamb6m a primeira fase como sendo de 1875 a 1942.

JORNAL DO BRASIL

Fundado em 1891 por Rodolfo Dantas, com intencao de defender a monarquia recentemente
deposta. Contava com a colaborac5o de Jos6 Verfssimo, Joaquim Nabuco, Aristides Spfnola,
Ulisses Viana, o Barao do RIo Branco e outros. 0 peri6dico inovou por sua estrutura
empresarial, parque grafico, pela distribuicao em carrocas e a participac5o de correspondentes
estrangeiros, como Eta de Queir6s.

Unico peri6dico da ent5o Capital Federal a publicar o manifesto do Contra-Almirante Cust6dio de
Melo (eclosao da Segunda Revolta da Armada em 6 de setembro de 1893), o presidente da
Rept]blica Floriano Peixoto determinou o fechamento do jornal e mandou ca¢ar Rui Barbosa vivo
ou morto. 0 jornal permaneceu fechado por urn ano e quarenta e cinco djas.

DIARIO DO GRANDE ABC - SP

Di5rio do Grande ABC, € o principal peri6dico do Grande ABC, em Sao Paulo. Localizado no
centro de Santo Andrfe, foi fundado em 1958 pelos s6cios Edson Danillo Dotto, Maury de
Campos Dotto, Angelo Puga e Fausto Polesi. Inicialmente era chamado de "News Seller". De
acordo com a Associa¢5o Paulista de Jornais, o Di5rio do Grande ABC 6 o maior jornal regional
do Brasil.

JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC

FDC

comemorativo

aos 30 anos do
Diario do

Grande ABC
com carimbos
de Santo Andr6

e Sao Caetano
do Sul 9 a 14
de maio de
1988

DIARK) DO ORAND[ ABC
SANTO ANDBE -SP

CAPTAO POSTAL
TAFiJETA POSTAL
POST CABD

Edillcio Sede

:::i.::
1958 - 1978

Cartao Postal com carimbo comemorativo de Santo
Andie, dos 20 anos do Diario do Grande ABC, de 9 a
15 de maio de 1978
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A NcndcIA - DE sto ]OsE DO RIO pREi70, sp

Envelope comemorativo da la Exposicao Filatelica homenageando
os 55 anos do Jornal "A Notieia'; de Sao Jos6 do Rio Preto
promovido pela Sociedade Filatelica de Sao Jose do Rio Preto, SP
em 30 de novembro de 1979

A ThlBUNA DE SANTOS E o DIARIo DE NorriaAS

A IRIBUNA DE SANTOS - Com o nome A Tribuna do Povo, o jomal come€ou a circular duas
vezes por semana, em 26 de mango de 1894, por iniciativa de Olinpio Lima, urn maranhense de
id€ias combativas que se fixou em Santos.

DIARIO DE NO"CIAS - Houve pelo menos tres jornais com o trtulo Diario de Noticias no Rjo de
Janeiro: o de A. CII'maco dos Rejs, que come¢ou a circular em 1870; o Di5rio de Noti'cias
republicano, no qual escreveram Rui Barbosa, Lopes Trovao, Medejros e Albuquerque, Aristides
Lobo e outros nofaveis da literatura e politica nacionais, e o Di5rio de Notl'cias fundado em 1930

por Orlando Ribeiro Dantas e que circulou ate meados da ddeada de 1970.

CORREIO PAULIST;ANO E a Esl;ADO DE SAO PAULO

CORREI0 PAULISTANO - Lan¢ado em 26 de junho de 1854 foi o primeiro jornal diario publicado

paulista e o terceiro do Brasil. Teve como fundador o proprietario da llpografia Imparcial,
Joaquim Roberto de Azevedo Marques. Fechado por ordem de Getdlio Vargas retornou nos anos
de 1980. Desde 2005 voltou a circular na cidade de Sao Paulo, obrigando o jornal 0 Estado de
Sao Paulo a retirar a afirmag5o de que era o jornal mais antigo em circula¢ao no estado.

de janeiro de 1875, chamado inicialmente de A Provfncja de Sao Paulo e pioneiro em venda
avulsa no pats, impulsionada pelo imigrante frances Bernard Gregoire, que safe as ruas

montado num cavalo e tocando uma corneta para chamar a atenc5o do ptlblico , tormando-se
decadas depois o pr6prio si'mbolo do jornal.

JORNAL 0 ESTADO DE SAO PAULO

4 a 11 -jAN -1975
CENTEN^'RIC
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SAO PAULO
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C.E.P. 01o90

ENDERECO

TELEGRAFIC.O:

ESTADO

Mod. 75 - C 1.000 - 12

FDC particular em envelope institucional do Centenario de Fundagao do Jornal "0 Estado de Sao Paulo" com
carimbo comemorativo de Sao Paulo, Capital, de 4 a 11 de |aneiro de 1975
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FDC 0ficial do Centenario de Fundagao do Jornal ''0 Estado de Sao Paulo" com crimbo de primeiro dia de circulaeao de
4 de janeiro de 1975 e carimbo comemorativo de Sao Paulo, Capital

GAZET;A DO RIO DE JANEIRO

A Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em 10 de setembro de 1808, foi o primeiro jornal impresso
no Brasil, nas maquinas da Imprensa REgia, marcando o infcio da imprensa no pats.

Ate a sua publicacao, fruto da transferencia da corte portuguesa para o Brasil, era
terminantemente proibido aos habitantes do Brasil o acesso a publica¢6es.
Publicado duas vezes por semana era urn jornal oficial e consistia de comunicados do governo.
Seu editor era o Frei llbdrcio Jos6 da Rocha.
Tamb6m publicava informes sobre a polftica internacional, em especial, a realidade europeia
diante dos conflitos napole6nicos e a instabilidade das col6nias americanas da Espanha.
A partir de 29 de dezembro de 1821 passou a se denominar simplesmente Gazeta do Rio. Com
a independencia, a Gazeta deixou de circular.
Com seu fim, foi sucedido pelo Di5rio Fluminense, de Pedro I e o Diario do Governo, de Pedro
11, como 6rgaos oficiais de imprensa.

DIARIO DE PORTO AttGRE
Fundado em 10 de junho de 1827 pelo Governador da Provincia, Brigadeiro Salvador Jos6
Maciel, sendo o primeiro jornal gaucho na llpografia Rio-Grandense. Transcrevia a poll'tica local,
atos da guerra do Sul, al6m de pequenos andncios, al6m de poesias.
0 Di5rio de Porto Alegre circulou de sua fundacao ate 30 de junho de 1828

com 144 ndmeros editados em urn ano.

Envelope circulado em 10 de Junho de 1977 com o selo comemorativo do Sesquicentenario do
Diario de Porto Alegre, com Carimbo de Primeiro Dia de Circulacao e Carimbo Comemorativo.

DIARIO DE PORTO ALEGRE

Envelope FDC particular alusivo ao Sesquicentenario do Diario de Porto Alegre.

Envelope FDC oficial dos Correjos alusivo ao Sesquicenten5rio do Di5rio de Porto Alegre.

DIARIO POPULAR

Fundado na cidade de Sao Paulo em 1884 por Jos6 Maria Lisboa e Am6rico de Campos,
caracterizava-se por ser urn jornal de pequenos andncios para pequenos neg6cios, com grande
tiragem e s6lida sjtua¢ao financeira.
0 vespertino vinculado ao Diario Popular, chamado Popular da Tarde e especializado em
esportes circulou nas d6cadas de 1970 e 1980. Mudou de propriefarios diversas vezes,

atualmente tern o nome de
Di5rio de Sao Paulo.

Dtl{RIO POPUIAR

Envelope circulado em 10 de novembro de 1984 de Sao Paulo, SP para Piracicaba, SP
com carimbo comemorativo do Centenario do Jornal Diario Popular, chegada em
Piracicaba em 12 de novembro de 1984, devolvido ao remetente por
endere€amento insuficiente.

JORNAL DE PIRACICABA E DIARIO POPULAR

Envelope institucional circulado com carimbo comemorativo dos 80 anos do Jomal de Piracicaba e carimbo

datador de 4 de agosto de 1 980

Envelope institucional com carimbo comemorativo do Centenario do Jomal Diario Popular

de 8 a 14 de novembro de 1984

