Em julho de 2012
a Escola Livre de Comunicação e Artes e o Observatório da Memória Macaense comemoram os
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150 Anos da Imprensa Macaense
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Do Monitor Macahense à Era da Comunicação Compartilhada e dos Blogs Jornalísticos

Proponentes: Leonor Bianchi (jornalista) e Rúben Pereira (memorialista e músico)

Apresentação

“A Imprensa em Macaé nasceu numa terça-feira, 1° de julho de 1862, dia em que da tipografia de
Seraphim Tavares de Oliveira Nichteroy, à Rua da Boa Vista, saiu o primeiro exemplar de 'O Monitor
Macahense”. O pioneiro do jornalismo nosso, que obedecia à orientação política do Partido
Conservador e se intitulava “politico, literário, comercial e agrícola” circulava duas vezes por
semana; às terças e sextas. Durou até 1870, quando sua tipografia foi à praça, ao que tudo indica
por dificuldades financeiras. Como fato importante de sua existência pode ser citada a visita que lhe
foi feita, em 5 de julho de 1868, pela Princesa Isabel e pelo Conde d'Eu, quando por aqui estiveram.
Visita discriminatória, já que na ocasião circulava outro jornal macaense, “O Telegrapho”.
Discriminação explicável, porém. Este último era publicação de tendências liberais.”
(Trecho extraído do livro Histórias Curtas e Antigas de Macaé, vol. I, de Antônio Álvarez Parada,
1995, crônica 27, pág. 22.).

Apresentação

Com esta crônica de Tonito abrimos um debate que talvez por esquecimento da gestão pública atual de Macaé tenha ficado em segundo plano,
ou até mesmo, e esta me parece a verdadeira razão, completamente esquecido pela mesma. Estamos falando da chegada da imprensa a Macaé.
História que começa no início da segunda metade do século XIX, 54 anos após a chegada da imprensa ao Brasil, em 1808 com o jornal de Hipólito
da Costa, O Correio Braziliense.
Quando surge o primeiro jornal em Macaé, a cidade tem na agricultura sua maior economia. A modernidade dos centros urbanos já avançava
sobre a cidade, que logo três anos depois de ganhar a imprensa, inaugura, em 7 de janeiro de 1866, o Teatro Santa Isabel.
Macaé é elevada a Vila em 1813, cinco anos após a Família Real chegar ao Brasil, sendo uma das primeiras cidades brasileiras a ser elevada a
Vila, por Dom João VI. Por este motivo ganhou o nome de Vila de São João de Macahé. Posteriormente, em 15 de abril de 1846, 33 anos após a
então Vila de São João de Macahé passa a categoria de Cidade. Após este marco, somente 16 anos depois, Macaé ganha seu primeiro
periódico, em 1862. A partir de O Monitor Macahense a sociedade local passa então a contar com seu primeiro jornal.
Em 1865, o Brasil entra na Guerra do Paraguai. Em Macaé, 140 cidadãos macaenses embarcam no Vapor D. Affonso para serem voluntários na
guerra. O fato foi muito marcante para a sociedade local e intensamente tratado pela imprensa brasileira da época e obviamente pelo jornal O
Monitor Macahense.
Promessas vultosas de progresso a 40 anos da instauração da República no Brasil faziam parte daquele cenário, afinal, a nobreza instalada em
Quissamã (cidade emancipada de Macaé em 1993), levou os ares da aristocracia para lá. Como prova disto, temos a inauguração da primeira
usina a vapor do Brasil, em Quissamã, em 12 de setembro de 1877, 15 anos após a chegada da imprensa a Macaé. Quase duas décadas depois
da chegada da imprensa em Macaé é que temos o surgimento das primeiras associações sociais da cidade como a Sociedade Musical Nova
Aurora, (8 de junho de 1873), Sociedade Beneficente Lira dos Conspiradores (25 de dezembro de 1882), além das Sociedade Philocênica
Macaense (1864) e Sociedade Progresso Literário (23 de julho de 1873), entre tantas outras.

Apresentação

O naufrágio do vapor Hermes, conhecido por ter a bordo o romancista Manoel Antônio de Almeida (que escreveu o livro clássico “Memórias do
Sargento de Milícias”), naufragara em águas macaenses em 1861. O acontecimento marcou profundamente a história local, mas não chega a ser
notícia da imprensa macaense, já que neste tempo Macaé ainda não tinha um jornal.
Em 1862, Macaé já contava com a ordem policial e já tinha uma delegacia. Foi neste ano também, a construção do cemitério Nossa Senhora do
Rosário, inaugurado em 1864.
D. Pedro II visitou Macaé em três momentos: quando tinha 21 anos, em 1847, em junho de 1875 e em novembro de 1877. Nestas ocasiões, D.
Pedro II passou por Quissamã, Carapebus, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu (todas essas localidades pertenciam a Macaé neste tempo).
Certamente o acontecimento mais importante na vida social de Macaé, na década de 1860, fora a visita da Princesa Isabel e do Conde d'Eu, em
1868, que entre vários lugares, visitaram a redação do jornal O Monitor Machaense.
Dois anos depois, seria extinto o primeiro periódico impresso em Macaé. A esta altura surgiam na cidade outros jornais com outras propostas
ideológicas e rapidamente vê-se em Macaé o inicio do que podemos chamar de incipiente desenvolvimento da imprensa local.
Em 1873, Macaé teve uma das maiores enchentes de sua história e jornal O Telegrapho destaca a notícia. Este fora um dos jornais progressistas
nos primeiros anos da imprensa em Macaé.
Macaé teve neste primeiro momento do surgimento da imprensa impressa diversos outros jornais: O Telégrapho, 1867, Gazeta Popular, Tribuno
do Povo, O Federalista, O Constitucional, O Século, 1896, O Lynce, 1895, Correio de Macabu, 1899, O Regenerador, 1909, O Rebate,
comprovando assim, um fértil terreno para o desenvolvimento desta, que fora e ainda é uma importante atividade de utilidade pública para o
cidadão macaense, a imprensa.

Imprensa local na contemporaneidade

A imprensa se instaura plenamente em Macaé. Ao longo desses 150 anos ela acompanhou diversos cenários econômicos
e culturais da sociedade local constituindo-se importante instrumento a ser pesquisado e interpretado, ora como
elemento 'fundador' de ideologias, ora como instrumento agregador dos valores sociais e solidificador de uma identidade e
de uma memória social. Não precisamos ser enfadonhos e ressaltar a importância do jornal como fonte importantíssima
para as pesquisas históricas.
Praticamente todas as grandes emissoras de TV do país têm hoje afiliadas atuando na Capital do Petróleo, embora
vejamos há três décadas a pujança de um único grupo de comunicação na cidade, detentor ainda de outros jornais em
diversos municípios adjacentes.
Onde ainda há hegemonia na comunicação é porque pouco avanço há no debate sobre políticas para o setor. Enfraquecida,
a categoria de jornalistas não conta com representações sindicais, ou bases do Sindicato Estadual de Jornalistas na
cidade e região. Poucas iniciativas de fomento à integração de jornalistas a organizações de classe, ou a discussões mais
amplas que despontam no cenário nacional sobre os rumos da comunicação no Brasil e no mundo foram ensaiadas na
cidade. É necessário retomar esta pauta, conhecer as dificuldades do profissional de jornalismo e comunicação da cidade
e da região, suas demandas, a fim de fortalecer o entrosamento destes e sua inserção nos debates da classe.
Macaé conta hoje com cerca de 10 jornais impressos (alguns mantém sites na Internet), dois canais de televisão a cabo,
um canal universitário da Faculdade Salesiana, recentemente a Câmara de Vereadores de Macaé aprovou a lei que
implanta uma TV do Legislativo Macaense e as sessões são transmitidas ao vivo pelo site da Câmara na Internet, há cerca
de sete emissoras de rádio na cidade (frequências AM e FM), uma rádio comunitária e muitos blogs de jornalistas
independentes, que nos últimos quatro anos têm inaugurado uma nova forma de fazer, transmitir e compartilhar
informações no contexto local.

Imprensa local na contemporaneidade

Muitos jornalistas que atuaram na imprensa local nos últimos 30 anos assinam hoje a direção de sites, blogs e colunas
em jornais virtuais. Podemos afirmar que muitos nomes desse corpo de profissionais que atuaram nos bastidores da
imprensa e até mesmo diretamente nela estão hoje no Facebook. Zé Silva é um deles. Tem seu perfil na rede e administra
o grupo virtual “Z1”, que conta com a contribuição de sugestões de pautas de diversos jornalistas de Macaé e região.
Xico Almeida conserva sua crítica apimentada e sempre em dia com o que importa ao cidadão macaense em sua Gazeta
do Litoral, Rubem Almeida, precursor da utilização de blogs jornalísticos em Macaé, de dois anos para cá mantém
diariamente atualizado o blog Macaé em Pauta. Além disso, há outras dezenas de blogs de jornalistas independentes,
que se inserem neste novo contexto do jornalismo local.
O grupo no Facebook Observatório da Imprensa Regional, criado como suporte agregador ao conteúdo pesquisado e
desenvolvido para o site de mesmo nome, tem congregado amplos olhares sobre a imprensa local. Olhares que vem dos
próprios profissionais, mas, sobretudo, de seus leitores.
O Seminário '150 anos da Imprensa Macaense: Do Monitor Macahense à Era Comunicação Compartilhada e dos Blogs
de Jornalismo Independente' propõe-se a criar um espaço para reflexão desse instrumento primordial para a plenitude
do espírito democrático: a imprensa. E pretende apontar, sem pretensões, novas perspectivas para o setor na era das
mídias digitais a partir das experiências locais e regionais.

Objetivos

# Comemorar os 150 anos da Imprensa Macaense;
# Valorizar a História do Jornalismo local e regional;
# Aproveitar o momento oportuno da data para promover uma reflexão sobre o papel da imprensa na
sociedade macaense;
# Ampliar o conhecimento a respeito da presença da imprensa em Macaé;
#Promover o encontro de profissionais do setor de imprensa e comunicação a fim de debater aspectos
relevantes para a categoria e além de inseri-los nas discussões acerca das novas políticas vigentes,
voltadas atualmente para a criação de um Marco Regulatório para a Mídia e dos Conselhos de
Comunicação;
# Integrar a sociedade com os profissionais de imprensa e comunicação;
# Fomentar um espaço de debate permanente sobre o papel da imprensa em Macaé;
# Estimular a integração e a participação da sociedade na construção de uma imprensa livre e
democrática em Macaé;
# Sugerir (apontar) novos olhares sob a imprensa local ante as novas tecnologias digitais de
comunicação;
# Iniciar um debate acerca da criação de um espaço com sede na cidade para a preservação,
conservação e difusão da História da Imprensa Macaense;

Metodologia

O Seminário acontecerá no dia 26 de julho na UNIGRANRIO de Macaé, apoiadora do projeto.

Justificativa

Neste seminário queremos trazer à tona a história do surgimento da imprensa em Macaé, relembrar seus momentos
mais importantes sem esquecer a importância de outros veículos de comunicação como o rádio, no cinema, na TV e mais
recentemente, na Internet e nas mídias digitais voltadas para o jornalismo, na sociedade macaense.
Para além disto queremos apontar novas perspectivas para a imprensa local através da integração de profissionais e
entidades de classe e ainda, fomentar a preservação e a difusão dessa memória através da proposição da criação de um
acervo público na cidade de Macaé para resguardar o mesmo.

Dinâmica do Seminário
Em aberto

Abertura
10h – 11h20 - Mesa 1:
O surgimento de imprensa em Macaé com o nascimento do jornal O Monitor Machaense, em 1862
Convidados:
Herivelto Couto - Membro fundador da Academia Macaense de Letras, cronista de semanários macaenses dos anos 40 até os anos 2000;
Francisco De Paula Almeida Pereira (Xico) - Trabalhou em gráficas de Macaé desde o final dos anos 40, tornando-se proprietário de gráfica nos anos 60 e 70, editor dos
jornais Tribuna de Macaé, O rebate, Gazeta do Litoral, acompanhou o desenvolvimento da imprensa contemporânea de Macaé e hoje assina o blog jornalístico,
Gazeta do Litoral,
Luiz Ernesto Olive (Ernestinho) - Jornalista nas décadas de 50, 60, 70, primeiro jornalista profissional e sindicalizado de Macaé, escreveu para outros jornais da capital,
como O Fluminense, editou em Macaé o Jornal da Cidade por três décadas, jornal muito atuante na cidade,
José Milbs de Lacerda Gama - Jornalista, trabalhou em jornais diários na capital do estado, editor do jornal O rebate impresso (e hoje online) por três décadas, escritor
e militante da imprensa livre.
11h30 a 12h30 – Mesa 2:
Contextualização do cenário socioeconômico e cultural de Macaé a partir da segunda metade do século XIX e qual a herança que fica para a Imprensa Atual
Convidados:
Vilcson Gavinho - Historiador, estudioso da memória macaense, escritor de inúmeros artigos sobre a cidade, autor de livros, colaborador em diversas iniciativas no
campo da história local, funcionário público de Macaé, lotado no Núcleo de Educação e Estudo da História Regional (NEHIR), da FUNEMAC, membro da Coordenadoria
Extraordinária Macaé 200 Anos (COOEX).
Ivana Pinheiro - Historiadora, professora de História da rede pública municipal de Macaé.
Rúben Pereira - Músico, memorialista, porta, fundador do Observatório do Observatório da Memória Macaense, idealizador da homenagem ao músico macaense
Benedicto Lacerda, pesquisador convidado do Núcleo de Educação e Estudo da História Regional (NEHIR), da FUNEMAC.

Dinâmica do Seminário

12h30 – 14h30 - Almoço
14h30 – 15h20 - Mesa 3:
Imprensa macaense: Diálogos com Tonito Parada
Convidados:
Cesareo Parada - Professor de História, sobrinho de Antônio Álvares Parada, guardião do acervo de Tonito, grande incentivador da difusão da memória de seu
padrinho (Tonito - filho de Macaé, e personalidade marcante na cidade até seu falecimento, nos anos 80).
Larissa Frossard - Historiadora, organizadora do livro “Cartas da Província”, com artigos que Tonito escrevia sobre Macaé, publicados no jornal O Fluminense entre
1977 e 78.
15h30 - 16h50 - Mesa 4:
Imprensa Regional: Perspectivas para uma imprensa livre na Era Digital
Convidados
TV
Rádio
Internet
Impressos

Recusos Materiais Solicitados

Para a execução
Espaço físico para a locação do mesmo
1 Computador ligado a Internet
1 Projetor Datashow
1 Telão para exibição de slides e/ou vídeo
70 Pastas
70 Canetas
70 Blocos de anotações
Display com o nome dos convidados para as Mesas (ver número de convidados)
Para a divulgação
3 outdoors (2 em Macaé e 1 em Rio das Ostras)
4 banners para serem afixados no local do Seminário
No mínimo 100 Catálogos com o Programa do Seminário, ilustrado com textos e imagens.
5 mil filipetas 4/4
Produção Executiva
Valor = R$ 4.000,00
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Assessoria de Comunicação

ImprensaBR Assessoria de Comunicação
Leonor Bianchi
22 9903-8733
22 8153-1983
imprensabr@gmail.com

