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A PROFISSÃO DE JORNALISTA

É amparada pelo Decreto nº 83.284 de 13 de março de 1979. Só pode 
exercer a profissão de jornalista quem for aprovado em curso superior de 
jornalismo e estiver devidamente cadastrado no seu órgão de classe.

IMPRENSA

Em 1747 António Isidoro da Fonseca abre a primeira oficina de 
impressão no Brasil no Rio de Janeiro, fechada em seguida por ordem 
real. 

A imprensa brasileira nasceu oficialmente no Rio de Janeiro em 13 de 
maio de 1808 com a criação da Impressão Régia, pelo príncipe-regente 
Dom João.

A Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado em território 
nacional, começa a circular em 10 de setembro de 1808, impressa em 
máquinas trazidas da Inglaterra e era órgão oficial do governo português

Os jornais que sobreviveram por longo período são o Diário de 
Pernambuco (1825) e, no Rio de Janeiro, o Jornal do Commercio (1827).
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Portugal, Bilhete Postal, 2008 – Bicentenário da Imprensa Brasileira
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V Congresso Nacional de 
Jornalistas, Curitiba, PR, 
1953

Selo e Envelope FDC com
Carimbo datador do 1º dia 
12/09/1953

X Encontro de 
Jornalistas Filatélicos, 
Itu, SP

Carimbo comemorativo 
e carimbo datador do 
1º dia do Congresso
24/06/1972
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Hipólito José da Costa Pereira 
Furtado de Mendonça (1774 
atual Uruguai — Londres 1823) 
jornalista, maçom e diplomata, 
patrono da cadeira 17 da 
Academia Brasileira de Letras. 
Viajou a serviço da Coroa 
Portuguesa para Londres em 
1802, para adquirir obras para a 
Real Biblioteca e maquinário para 
a Imprensa Régia.

Detido pela Inquisição sob a acusação de disseminar as ideias maçônicas na Europa. 
Preso no Tribunal do Santo Ofício até 1805, fugiu para a Espanha e a seguir para a Grã-
Bretanha, exilando-se sob a proteção do príncipe Augusto Frederico.

De Londres passou a editar regularmente aquele que é considerado o primeiro jornal 
brasileiro: o Correio Braziliense ou Armazém Literário, que circulou de 1 de junho de 
1808 a 1823. Em 1812 fez um acordo secreto com a Coroa portuguesa, que compraria 
exemplares do jornal em troca de moderação nas suas críticas contra a monarquia.

Morreu em 1823, sem chegar a saber que fora nomeado cônsul do Império do Brasil em 
Londres. No Brasil é considerado o patrono da imprensa.
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Júlio Mesquita (1862 – 1927) advogado, 
politico e jornalista. Colaborador do jornal A 
Província de São Paulo, assumiu a direção e 
em 1890, renomeou-o para O Estado de S. 
Paulo. Em 1902 torna-se o único proprietário 
do diário, e empreendeu uma revolução 
editorial, tornando-o o primeiro grande jornal 
desvinculado de partidos.

Quadra com 
carimbo de 
primeiro dia de 
circulação.

FDC com carimbo 
comemorativo

18/08/1962
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Ernesto Simões da Silva Freitas Filho, (1886 — 1957) político, jornalista e empresário. 

Aos catorze anos de idade criou um pequeno jornal caseiro chamado O Carrasco. Em 15 
de outubro de 1912 fundou o jornal A Tarde, um dos maiores e mais importantes do 

estado da Bahia.

FDC de 4/10/1986 -  Vultos Históricos – Centenário de Nascimento de 
Ernesto Simões Filho
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Carlos Castelo Branco (1920 — 
1993) jornalista e escritor, membro da 
Academia Brasileira de Letras e da 
Academia Piauiense de Letras. 
Trabalhou nos Diários Associados, O 
Jornal, Diário Carioca e revista O 
Cruzeiro. A coluna que manteve por 
décadas no Jornal do Brasil é um 
marco do jornalismo político.

FDC de 14/04/1994

Afonso Henriques de Lima Barreto 
(1881 — 1922) jornalista e escritor 
brasileiro, publicou romances, 
sátiras, contos, crônicas em revistas 
populares ilustradas e periódicos 
anarquistas do início do século XX. 
Trabalhou na revista Fon-Fon, O 
Careta, ABC, Floreal, Revista do 
Brasil, publicou no Jornal do 
Commercio o seu livro Triste Fim de 
Policarpo Quaresma.

FDC de 13/05/1981
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Leôncio Correia (1865 - 1950) 
advogado, escritor, jornalista e 
político. No dia 15 de Novembro 
de 1939 na Associação Brasileira 
de Imprensa ocupou a 
presidência de honra do 1º 
Congresso Brasileiro de 
Jornalistas Espíritas.
Intimado a ir a Repartição Policial 
deixou suas impressões digitais 
para serem marcadas como 
Presidente da Liga Espírita.

Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho (1897 — 2000) 
advogado, escritor, historiador, ensaísta, jornalista e 
político. Colaborador do Diário de Pernambuco, no Jornal 
Pequeno e no Jornal do Recife, onde escreveu a crônica 
dos domingos, na Revista Americana, Revista de Direito, 
Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, no Correio do 
Povo, de Porto Alegre, e na Gazeta, de São Paulo e Jornal 
do Brasil, no Rio de Janeiro.

FDC de 01/09/1965

Envelope circulado em 13/12/2001 com selo RHM 
C-2386
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Luís da Câmara Cascudo (1898 — 1986) 
historiador, antropólogo, advogado e jornalista. 

Começou o trabalho como jornalista aos 19 anos 
em "A Imprensa", de propriedade de seu pai, e 
depois passou pelo "A República" e o "Diário de 
Natal" - nos anos 1960 já havia publicado quase 2 
mil textos.

FDC de 22/08/1998

Jerônimo Francisco Coelho 
(1806 — 1860) jornalista, militar e 
político. Editou o jornal O 
Catharinense em 1831, o primeiro 
da Província de Santa Catarina. 
Em 1832 lançou o jornal O 
Expositor. Membro fundador da 
primeira loja maçônica de Santa 
Catarina, em Desterro. 
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Francisco Antônio Vieira 
Caldas Júnior (1868 — 1913) 
jornalista e empresário.
 Colaborou como jornalista com A 
Reforma e o Jornal do 
Commercio. Ao sair deste último, 
fundou o jornal Correio do Povo, 
em 1 de outubro de 1895, um 
jornal independente politicamente. 
O slogan do jornal era "O jornal 
de maior circulação e tiragem do 
Rio Grande do Sul.

FDC de 13/12/1968, 
Centenário de Caldas Júnior.
Carimbo de Minas Gerais.

FDC de 13/12/1968, 
Centenário de Caldas Júnior.
Carimbo de São Paulo
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Envelope circulado em São Paulo, 
SP em 6/12/1978 com carimbo 
comemorativo da Exposição de 
Jornalismo Filatélico Brasileiro, 
promovida pela Abrajof, de 4 a 9 
de dezembro de 1978

Carimbo comemorativo do Centenário de Nascimento de 
Rubens do Amaral (1890 - 1964) jornalista e escritor, um dos 
fundadores do Diário da Noite, e seu redator chefe após a 
compra do jornal por Assis Chateaubriand. Ocupou a mesma 
função no Diário de São Paulo e da Folha da Manhã até 
1947. Foi diretor e colunista do Correio de São Paulo, diário 
com notícias de posicionamento político liberal e regionalista. 
O jornal assumiu os ideais constitucionalistas e contra a 
ditadura presidida por Getúlio Vargas.



  

Jornais e Jornalistas do Brasil: a missão de informar

Exposição Nacional de Imprensa Filatélica
20º Aniversário do Clube Filo-Numismático Santos Pinheiro, do Rio de Janeiro

1 a 8 de Março de 1975
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Envelope circulado de São Paulo, SP em 12/01/1985 para Santa Cruz do 
Rio Pardo, com carimbo comemorativo do

Dia da Imprensa Filatélica Brasileira – 15 anos da Abrajof
In memoriam de Teixeira da Rosa

Carimbo no verso de chegada em Santa Cruz do Rio Pardo em 14/02/1985 
devolvida ao remetente.
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JORNAL CRUZEIRO DO SUL – SOROCABA - SP

FDC de 12/06/2003 
100 anos do Jornal 
Cruzeiro do Sul, 
Sorocaba, SP

Jornal fundado em 12/06/1903 pelos irmãos Joaquim Firmino de Carvalho Pires e 
João Clímaco, era bi-semanal com 4 páginas. Atualmente é de propriedade da 

Fundação Ubaldino do Amaral.
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GAZETA DO RIO DE JANEIRO - RJ

Fundada em 10 de setembro de 1808 foi o 
primeiro jornal impresso no Brasil, nas máquinas 
da Imprensa Régia, por ordem do Príncipe 
Regente Dom João VI.

Seu editor era o Frei Tibúrcio José da Rocha, e 
publicava informes sobre política internacional, 
como os conflitos napoleônicos e a instabilidade 
das colonias americanas da Espanha.

A partir de 29 de dezembro de 1821 passou a se 
chamar Gazeta do Rio, e com a independência 
parou de circular.

Foi sucedido pelo Diário Fluminense, de D.Pedro I 
e o Diário do Governo, de D.Pedro II, como 
órgãos oficiais de imprensa.

Atualmente temos os Diários Oficiais, do Governo 
Federal, dos Estados e Municípios.

Selo RHM C-2748 – 200 
Anos da Imprensa Oficial e 
carimbo comemorativo.
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Selo 170 anos do Jornal 
Diário de Pernambuco

Envelope circulado em 
11/03/1996 de Goiânia, 

GO para Cachoeira 
Paulista, SP com selo e 
carimbo comemorativo.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO

Jornal mais antigo em circulação na América Latina, foi fundado em 7 de novembro de 
1825. O jornal sofreu censura e empastelamento em várias ocasiões, inclusive com o 
assassinato do estudante Demócrito de Souza Filho na sacada do prédio pela polícia 

política de Getúlio Vargas
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O Liberal, de Americana, SP foi fundado em 1º de junho de 1952, sendo o jornal mais 
antigo em circulação da cidade. É distribuído nos municípios de Americana, Santa 

Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O LIBERAL – PIRACICABA - SP
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Fundado em 3 de fevereiro de 1919 pelo alagoano Oscar Joseph de Plácido e pelo 
paraibano Benjamin Lins. É o periódico mais antigo do Estado do Paraná.

Envelope circulado de Curitiba, PR para São Paulo, SP em 
29/06/199?, com carimbo comemorativo dos 80 anos do jornal.

GAZETA DO POVO – CURITIBA - PR
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A NOTÍCIA – JOINVILLE, SC

Fundado por Aurino Soares, em Joinville, SC, com primeira edição em 24 de fevereiro 
de 1923, semanal. Era feito em composição manual. Desde 2003 faz parte do grupo 

Rede Brasil Sul
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GAZETA DE NOTÍCIAS – RIO DE JANEIRO

Circulou a partir de agosto de 1875, 
antimonarquista e abolicionista, jornal em 
que José do Patrocínio iniciou sua 
campanha abolicionista.

Em dezembro de 2009 teve o nome 
mudado para Jornal Gazeta de Notícias 
Editora. 

Bilhete postal particular.
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JORNAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO

Fundado em 1891 com o intuito de defender a Monarquia, tinha como jornalistas José 
Veríssimo, Joaquim Nabuco, Aristides Spínola, Ulisses Viana, Barão do Rio Branco e 
Rui Barbosa, este último “caçado” vivo ou morte por Floriano Peixoto. Ficou fechado 

por um ano e quarenta e cinco dias.
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DIÁRIO DO GRANDE ABC – SANTO ANDRÉ, SP

Localizado em Santo André, S, foi fundado em 1958, sendo um dos 
maiores jornais do Brasil.
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O Jornal de Piracicaba nasceu em 4 de agosto de 1900 criado pelo engenheiro 
Manoel Buarque de Macedo em meio à intensa agitação econômica e cultural da 

Piracicaba no início do século XX. Integra o grupo restrito de jornais brasileiros com 
mais de 100 anos de circulação diária e ininterrupta. 

JORNAL DE PIRACICABA - SP

Envelope circulado em Piracicaba em 4/08/1980 com carimbo comemorativo dos 
80 anos do jornal.
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A NOTÍCIA – SÃO JOSÉ RO RIO PRETO - SP

Envelope comemorativo da 1ª Exposição Filatélica homenageando os 55 anos do jornal A 
Notícia, de S.J.Rio Preto, promovida pela Soc.Filatélica de S.J.Rio Preto, SP em 30 de 

novembro de 1979
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A TRIBUNA DE SANTOS - SP

Com o nome de A Tribuna do Povo o jornal começou a circular duas vezes por 
semana, em 26 de março de 1894 por iniciativa de Olímpio Lima, um 

maranhense de ideias combativas que havia se fixado em Santos.

Carimbo comemorativo dos 110 
anos do Jornal A Tribuna de 
Santos.
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS – RIO DE JANEIRO

Fundado em 1930 por Orlando Ribeiro Dantas, circulou até meados de 1970.
Houve pelo menos mais dois jornais com este título no Rio de Janeiro:

O de A.Clímaco dos Reis, fundado em 1870
O Diário de Notícias, republicano,

Carimbo comemorativo dos 30 
anos do Diário de Notícias, de 
12 de junho de 1930.
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CORREIO PAULISTANO – SÃO PAULO

Envelope com carimbo comemorativo do Centenário do Correio Paulistano em 26/06/1954

Lançado em 26 de junho de 1854, fundado por Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 
fechado por Getúlio Vargas. Desde 2005 voltou a circular na cidade de São Paulo.
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O ESTADO DE SÃO PAULO - SP

Fundado em 4 de janeiro de 1875 por um grupo de Republicanos, com o nome de A 
Província de São Paulo e pioneiro em vendas avulsas no Brasil, impulsionada pelo 

imigrante francês Bernard Gregoire, que saia às ruas montado num cavalo e tocando 
uma corneta para chamar a atenção do público, o que décadas após tornou-se o 

símbolo do jornal.

Fdc DO Centenário do jornal O Estado de São Paulo, 4/01/1975
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DIÁRIO DE PORTO ALEGRE - RS

Fundado em 1º de junho de 1827 pelo governador da Província, Brig.Salvador José 
Maciel, publicando política local, atos de guerras, pequenos anúncios e poesias.

Envelope circulado em Porto Alegre com selo e carimbo comemorativo do 
Sesquicentenário do Diário de Porto Alegre em 1º de junho de 1977
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DIÁRIO POPULAR – SÃO PAULO

Fundado em 1884 por José Maria 
Lisboa e Américo de Campos 
caracterizava-se por ser um jornal de 
pequenos anúncios para pequenos 
negócios, com grande tiragem e sólida 
situação financeira.

O vespertino era chamado de Popular 
da Tarde, especializado em esportes e 
circulou nas décadas de 1970 e 1980.

Atualmente tem o nome de Diário de 
São Paulo.

Folhinha Filatélica com carimbo 
comemorativo de 80 anos do jornal, 
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DIÁRIO POPULAR - SP

Envelope institucinal com carimbo comemorativo dos 100 anos do Jornal:
“Um século de Lutas pela Liberdade”
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Terminando:

Agradeço muito ao convite da AFNB para esta apresentação e aos filatelistas 
que tiveram a paciência de assistirem.

Blog:

www.robertoaniche.com.br

Lista dos Amigos dos Selos:

robertoaniche@yahoo.com.br 

http://www.robertoaniche.com.br/
mailto:robertoaniche@yahoo.com.br

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

