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25 de Junho de 2014: marco do 118º ano de fundação de nosso O IMPARCIAL, fundado em sua 1ª fase em
1896 pelo idealismo do heróico homem do campo, Francisco Vieira de Siqueira, que transformou seus filhos Agenor e
José de Assis Vieira, figuras brilhantes na arte de escrever, como seus predecessores.
No passado ainda não
muito distante, nós, filhos de Zé de Assis, quando já tínhamos a consciência da responsabilidade (década de 60),
fomos testemunhas de sua luta nessa árdua e persistente missão na velha tipografia, em substituição ao seu saudoso
pai, falecido em 1933. Em local precário, em sistema artesanal, em meio a tintas, tipos e componedores, vencendo a
madrugada para levar semanalmente o jornalzinho domingueiro aos seus assinantes, o velho guerreiro Zé de Assis,
soube à custa de muito sacrifício conciliar sua atuação jornalística com os serviços tipográficos e seu comércio de
papelaria.
Com todos os obstáculos enfrentados e que hoje ainda defrontamos apesar da alta tecnologia, para o
prosseguimento de nossa jornada cada vez mais pesada pelo altíssimo custo lá fora dos serviços de diagramação,
editoração e impressão do jornal, vem sempre à nossa mente se essa longevidade dedicada a uma imprensa sadia e
imparcial valeu a pena para nós, da Redação; nossos colaboradores, assinantes, leitores, nosso povo e o município.
Hoje, enquanto lançamos nossa folha de 15 em 15 dias, a internet reduz esse tempo em segundos e minutos na
atualização de notícias, daí nossa opção de lançarmos nosso site e o facebook do jornal, seguindo a modernidade.
Ainda temos a nosso favor que O IMPARCIAL impresso continua com uma redação clarividente dos fatos e
acontecimentos, seguindo sua conduta voltada para a ética e a imparcialidade, deixando registradas as notícias como
informe de pesquisas e como legado à posteridade.
Por essa razão e pelo minucioso empenho de seguirmos as
metas e a linha editorial traçadas pelos nossos ancestrais, certamente valeu a pena e continua valendo os esforços
envidados, sendo nossa veterana folha já consolidada e repercutida nos âmbitos estadual e nacional como o terceiro
jornal mais antigo da imprensa mineira. Ainda entusiasmados e fortalecidos no trabalho de luta, idealismo e união,
nós, da Redação, estamos levando avante essa obra abraçada a partir de 15 de agosto de 1976, cujo trabalho de
assessoria ao meu pai venho exercendo desde o ano de 1968. São, portanto, 38 anos de direção somados aos 46
anos de compromisso vinculado a uma vida abdicada e à perenidade do jornal com o mesmo espírito transmitido por
nossos antecessores. Deixamos aqui registrado nosso reconhecimento aos nossos parceiros assinantes, leitores,
anunciantes, colaboradores cronistas e colunistas, funcionários e aos profissionais especializados no
&#8220;layout&#8221; e na impressão do jornal. Juntos continuaremos agregando forças para mantermos acesa a
chama da imprensa rio-pombense a favor de seu povo e pelo progresso do município e da região.
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