
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 52/17 
PROTOCOLO GERAL Nº 6179/17 

AS COMISSÕES 
  
(     ) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
(     ) FINANÇAS E ORÇAMENTO 
(     ) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
(     ) EDUC., CULTURA E ESPORTES 
(     ) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 
(     ) ASSUNTOS METROPOLITANOS 
(     ) DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
(     ) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
(     ) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
(     ) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(     ) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
(     ) IDOSO, APOSENT.PENS. E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
(     ) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
(     ) COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
(     ) COMISSÃO MISTA 
  
________/________________________/________ 
  
__________________________________________ 

 
Dispõe sobre concessão de “Medalha João 
Ramalho” ao “Jornal @Hora”, pertencente ao 
“Grupo @Hora”. 
 

  Faço saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do 
Campo, em sessão realizada no dia ___ de _________ de 20__, aprovou e 
eu, PERY RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente, promulgo o seguinte 
DECRETO LEGISLATIVO: 
 
  Art. 1º. É concedida a Medalha “João Ramalho” ao “Jornal 
@Hora”, pertencente ao “Grupo @Hora”. 
 
  Parágrafo único. A Medalha correspondente à honraria de que 
trata este artigo será entregue ao representante do jornal homenageado, 
durante a realização de sessão solene. 
 
  Art. 2º. Integra o presente Decreto Legislativo, Anexo Único 
contendo o histórico do jornal homenageado. 
 
  Art. 3º. As despesas com a execução deste Decreto Legislativo 
correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. 
 
  Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 

ÍNDIO 
Vereador do PR 

 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 
ANEXO ÚNICO – Folha 01 
HISTÓRICO DO JORNAL @HORA  
 

O Jornal @Hora, pertencente ao “Grupo @Hora”, foi fundado 
em dezembro de 1996 pelo Sr. Vicente José Barone e completa, neste mês 
de dezembro de 2017, 21 anos de existência. 

Seu fundador nasceu no dia 15 de janeiro de 1957. 

Cursou Administração de Empresas pela Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP), onde também se especializou em Finanças e 
Marketing. 

Ao longo da carreira, iniciada em 1980, passou pelo DCI - 
Diário, Comércio & Indústria; Shopping News; City News; Jornal da Semana e 
Ford, além de ter atuado como responsável pelo setor de comunicação do 
Metrô de São Paulo no período de 1983 a 1985. Foi, também, responsável 
pelos setores de marketing, propaganda e comunicação de diversos grupos 
financeiros como o Nacional, Crefisul/Citybank e Itaú. 

Foi professor nas Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU/SP), Organização Santamarense de Educação e Cultura (Osec/SP) e 
Anhembi Morumbi (SP), além de ser palestrante no Brasil e no exterior sobre 
os temas Marketing de Transportes; Comunicação e  Marketing em 
Turismo; Marketing Pessoal; Política e Marketing Político. Também ministrou 
cursos de extensão universitária na Universidade Federal do Paraná, para a 
cadeira de Marketing de Turismo. 

No Metrô de São Paulo, desenvolveu toda a sistemática 
comercial de métodos de divulgação por meios de displays nas estações, 
bem como a TV Metrô. 

Em novembro de 1994, criou o Jornal “A Voz do ABC” e o 
especial com a “Revista A Voz”, com a primeira pesquisa de opinião interativa 
realizada para as eleições de 1996. 

Após as eleições de 1996, fundou o “Jornal @Hora ABCD”, 
que iniciou sua circulação no formato standard semanal. Em 1º de maio de 
1998, tendo o saudoso Sr. Maurício de Castro na capa, lançou o primeiro 
jornal com cores do Grande ABC. 

A distribuição do jornal na época, era restrita aos diversos 
bairros da cidade de São Bernardo do Campo, na porta de cada residência. 

Em 2002, o Sr. Vicente José Barone entendeu que era 
necessário ampliar os horizontes e, então, passou a trabalhar junto ao Grupo 
de Comunicação @Hora, que tem atuação no ABC Paulista, Baixada Santista 
e região de Campinas, tornando-se editor-chefe de todos os veículos da 
corporação: os jornais @Hora ABCD, @Hora Litoral, O Inconfidente, revista 
Ecolife, rádio @Hora e a TV @Hora.  

A sede do grupo fica em São Bernardo do Campo, com 
sucursais em São Paulo, Santos, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. 

 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

ANEXO ÚNICO – Folha 02 
HISTÓRICO DO JORNAL @HORA  
 

No ano de 2004, o jornal mudou o formato para tablóide e a 
distribuição passou a ser realizada em semáforos, em vias de grande 
movimento por todo Grande ABCD, algo inovador que gerou 
desentendimentos com diversas Prefeituras Municipais. 

O jornal sempre defendeu a população, denunciando casos 
como a tentativa de cobrança do excesso de consumo de banda larga; 
cobrança abusiva e desnecessária para o uso de provedor para se conectar à 
internet; funcionários fantasmas; desvios de verbas; crimes eleitorais, entre 
outros assuntos relevantes que marcaram o jornal com uma linha de 
jornalismo investigativo. 

Desde o ano de 2012, o Jornal @Hora se tornou diário em 
todo Grande ABC, com ênfase para a internet e, posteriormente, para as 
mídias sociais. 

Outras áreas foram implementadas no Grupo, que hoje possui 
um Instituto de Pesquisa, o “Data Hora”, uma consultoria de segurança digital, 
uma consultoria de marketing e a BBRN, uma agência de marketing digital. 

Pelos motivos acima expostos, este ilustre Jornal faz jus à 
homenagem oferecida por esta Casa de Leis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

Apresentamos o presente projeto de Decreto Legislativo, 

com o intuito de outorgar a Medalha “João Ramalho” ao Jornal @Hora, 

pertencente ao “Grupo @Hora”, devido aos relevantes serviços prestados ao 

Município de São Bernardo do Campo. 

 

   É de significativa importância e de indiscutível justiça a 

dignificação, por esta Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, 

daquelas entidades que honram e contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento do município, motivo pelo qual justifica-se a concessão da 

Medalha “João Ramalho” ao Jornal @Hora. 

 

Assim, aguardamos o beneplácito do E. Plenário na 

aprovação do projeto de Decreto Legislativo em tela. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


