O primeiro jornal de Taubaté

Acervo da Hemeroteca Antonio Mello Júnior

Há 150 Anos, a imprensa taubateana começou
a dar seus primeiros passos, com a criação do
jornal O Taubateense.
Antes, em 1842, havia circulado um manuscrito
chamado O Paulista Imparcial, cuja existência
só consta em livros, uma vez que seus originais
nunca foram localizados.
Assim sendo, O Taubatèense é aclamado
como o primeiro órgão de imprensa de Taubaté, tendo circulado pela primeira vez numa
quinta-feira do dia 29 de agosto de 1861, sob a
responsabilidade de Antonio Gomes de Araújo
(redator) e Francisco Inácio Xavier de Assis
(proprietário).
Situada na rua do Rosário nº 55, a oficina gráfica de O Taubatèense era bastante modesta. O
prelo de madeira, usado na confecção do jornal,
era semelhante à prensa inventada por Johann
Gutemberg ainda no século XV e tinha a capa-

cidade de imprimir no máximo 100 cópias por
dia.
A partir de 1º de fevereiro de 1862, O Taubatèense passou a circular aos sábados, por conta de um problema com a impressora manual
que o impediu de ser distribuído na quinta-feira. Em 27 de julho daquele mesmo ano, chegou
ao público com novo visual, graças à substituição do prelo de madeira por uma impressora de
ferro, que, segundo consta, foi levada do porto
de Ubatuba – no Litoral Norte de São Paulo –
para Taubaté no “lombo de burros”. Na nova
fase, o periódico continuou a ser impresso no
formato original (32 por 22 centímetros), com
quatro páginas, mas com tipos mais limpos e
revisão cuidadosa.
O Taubatèense circulou regularmente até 19 de
dezembro de 1863, com a edição nº 97.

O pensamento que produziu esse
periódico é o mais louvável
possível e digno da proteção
mais dedicada. O Taubateense, n. 1

O Taubateense em três momentos: em 1861, com a
diagramação original; em 1862, com algumas mudanças
gráficas; em 1863, com novos tipos e formatação.

na inTerneT

Uma série de publicações sobre a história da imprensa taubateana foi reservada para serem exibidas no portal Almanaque
Urupês:
•
•
•
•
Trecho da edição n.8 d’O Taubateense mostra a dificuldade de
diagramação e colocação dos tipos para impressão.

Minidocumentários sobre os eventos publicados nos jornais da cidade;
A republicação do livro “IMPRENSA TAUBATEANA. CONTRIBUIÇÃO À SUA HISTÓRIA (1861-1981)”, de Antônio Mello
Júnior.
Versão digital do fac simili d’O TAUBATEENSE.
Publicação das efemérides taubateanas: uma compilação
de notícias de jornais sobre todos os períodos da história
de Taubaté.

Acompanhe em:

www.almanaqueurupes.com

Maquete eletrônica do novo prédio da Resolução Gráfica que será inaugurado em 2012

Resolução Gráfica contribui com o crescimento
do mercado editorial no Vale do Paraíba
Há 10 anos no mercado, atendendo a todo o Vale do
Paraíba, Sul de Minas, Campinas e São Paulo Capital, a
Resolução Gráfica, vem contribuindo fortemente para o
crescimento do mercado editorial regional, colocando a
disposição o que há de melhor em tecnologia gráfica para
pré-produção e produção de impressos.
Reflexo disso é o número de publicações produzidas atualmente na gráfica. Cerca
de 160 títulos, que têm como fator principal passar a informação certa a um público
determinado. ”Cada material que recebemos chega com ainda mais profissionalismo e
uma grande preocupação no desenvolvimento do produto, desde o conteúdo editorial
até as fotos e projeto gráfico, por isso também investimos muito para oferecer o que há
de mais moderno em tecnologia gráfica”, ressalta o diretor da Resolução Gráfica, Helio
Nascimento.
Novos investimentos irão beneficiar o segmento editorial – para a próxima década,
os planos da direção da Resolução Gráfica são realizar investimentos que permitam a

ampliação do parque produtivo e a compra de novos equipamentos que proporcionem
entrada em novos segmentos do ramo gráfico, bem como a redução do tempo do
processo de impressão com ganho de qualidade.
Para isso, já foi iniciada a construção de uma nova planta da gráfica em Quiririm, distrito
industrial de Taubaté. Instalado em uma área de 6.000 metros quadrados, o novo prédio,
que deverá ser inaugurado no primeiro semestre de 2012, terá 3.000 metros quadrados e
facilitará o acesso à empresa, principalmente para quem vem de outras cidades.
Além disso, esse espaço também permitirá a incorporação de novos equipamentos
e tecnologias. Entre eles uma nova linha de lombada quadrada Müller Martini que
possibilita um aumento na produção de livros e revistas com esse acabamento já
adquirida e que está somente aguardando a conclusão do novo prédio para ser posta
em operação.
Após a mudança de endereço também deverá ocorrer a ampliação dos formatos
de impressão. Para isso, está sendo adquirida uma nova impressora Heidelberg
para formatos 105x70 centímetros com verniz em linha e de um segundo CTP. “Essa
impressora permitirá uma melhor performance em altas tiragens, pois nos aproximará
muito das impressoras rotativas, aumentando nossa produtividade no segmento
editorial. Conseguiremos imprimir 32 páginas de revista simultaneamente, por exemplo”,
explica Helio.

