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Confiram alguns depoimentos sobre estes 30 anos de existência do DIÁRIO DE PENÁPOLIS celebrados hoje

por Jorge Vinicius,
narrador da SporTV
Falar sobre três décadas do Diário de

Penápolis é muito fácil e simples. O Diário da nos-
sa Penápolis conseguiu registrar e eternizar pra-
ticamente toda minha  vida profissional. Desde o
inicio na Rádio Difusora até meu retorno a Ribei-
rão Preto. Agradeço a existência de um jornal sé-
rio, com ótimo conteúdo aos seus assinantes, de
pura credibilidade. Um veículo honesto com seu
leitores. Parabéns, viva o Diário do nosso povo,
prestador de serviço da nossa cidade. Vida longa
ao nosso Diário de Penápolis!

por Célio de Oliveira,
Prefeito de Penápolis
Deixo aqui o meu depoimento sobre a im-

portância do Jornal Diário de Penápolis em
nossa cidade, praticando um jornalismo im-
parcial, jornalismo consistente. Tenho a hon-
ra de ter participado um pouco da história do
jornal Diário, porque lá atrás, no início das ati-
vidades, trabalhei por 2 anos no Diário de
Penápolis que na época tinha outro nome, “O
Jornal da Comarca de Penápolis”. Para mim
foi muita honra, muita alegria ter feito parte
da equipe de jornalismo do Diário de
Penápolis. Me recordo do início das ativida-
des deste importante veículo de comunicação
de nossa cidade, e de lá para cá, o que nós
temos percebido sempre é uma dinâmica
muito bacana do jornalismo que o Diário de
Penápolis faz. Então, quero aqui registrar mi-
nha satisfação por este tempo de existência
do Diário, e nesta data comemorativa, cum-
primento ao diretor Arci Lourenço de Almeida,
e sua equipe de colaboradores do jornal. E
continuando a participar agora como homem
público, através das notícias que o Diário

por Paulo de Carvalho,
jornalista
Eu não tenho dúvida nem falsa modéstia em

afirmar que meu período de trabalho como che-
fe de Redação do Diário de Penápolis foi um
dos melhores momentos da história do jornal.
Tive a sorte e o privilégio de atuar com uma
equipe inteligente, arrojada, aberta ao novo e
muito eficiente em suas funções: Silas Reche
de Freitas, repórter e fotógrafo; Alvi Junior e
Fernando Lourenço, na Diagramação e Pagina-
ção; o saudoso Valdair Grotto, repórter, cro-
nista, ilustrador, fotógrafo; Paulo Henrique
Sanches, editor de Esportes; além do Ivahi nas
Vendas e Atendimento. Ao longo do tempo, cla-
ro, a equipe flutuou com algum outro funcio-
nário entrando e saindo, mas sempre somando
ou deixando sua contribuição e legado ao tra-
balho jornalístico desenvolvido. Juntos, sob a
coordenação geral do Arci e da Tania, fizemos
na época o Diário atingir um patamar ímpar de
excelência, apreciado por leitores e anuncian-
tes.

Entrei no Diário em julho de 1998, a convite
do Arci e depois de ter passado pelas chefias
de Redação do Jornal Interior e do Jornal O
Regional. Arci sempre me deu toda a liberdade
de trabalho e em meus anos no jornal foram
raríssimas as vezes que ocorreram interven-
ções quanto à publicação de reportagens, sem-
pre por razões subjetivas e totalmente
contornáveis, e mesmo assim a notícia nunca
deixou de ser veiculada por mera censura pré-
via. Claro que vez ou outra ocorreram confli-
tos e polêmicas, e não foram poucos os em-
presários, políticos, prefeitos, vereadores, co-
merciantes, autoridades e munícipes que fica-
ram irritados conosco ameaçando processos,
ligando para reclamar, pedindo cabeça..., por
simplesmente termos reportado ou notado seus
eventuais malfeitos, denunciados em reporta-
gens e manchetes, criticado, opinado, sugeri-
do e cobrado em colunas, ao bem do interesse
público e como era de nossa obrigação enquanto
órgão de Imprensa, meio de comunicação para
a coletividade. Por outro lado, sempre fomos
cordiais com todos, bem receptivos, simpáti-
cos, atuantes, profissionais, competentes em
nossas funções. Tínhamos amigos padres, pas-
tores, delegados, juízes, promotores, policiais
e, claro, políticos também. Mais furos de re-
portagens demos que tomamos!

Como eu e Valdair sempre fomos muito afei-
tos à Arte e Cultura, e o Arci e a Tania também
apreciavam, destacamos bastante essa área em
nossas edições diárias, com matérias especi-

ais, entrevistas a artistas e músicos locais e de
expressão nacional em visita à cidade, cober-
turas de eventos culturais, shows, lançamen-
tos, estreias, vernissages, exposições, noites de
autógrafo. Tudo publicado com muitas fotos
bonitas, captadas em belos e modernos ângu-
los e que ganhavam ainda mais destaque nas
edições coloridas do jornal, para as quais re-
servávamos as reportagens mais extensas e
redigidas sem a correria cotidiana e a pressão
do fechamento diário. Orgulho-me bastante da
Edição Especial dos 500 anos do Descobrimento
do Brasil, em 2000, para a qual convidei gente
bacana de diferentes vertentes do conhecimento
e visões políticas, sociais e culturais para es-
crever e refletir sobre a data. Os meninos da
Diagramação entraram no clima e fizemos uma
das edições mais bonitas e bem elaboradas do
Diário de Penápolis.

Mesmo eu, particularmente, não sendo mui-
to afeito ao exercício de especulação da políti-
ca de bastidores, também cobrimos com com-
petência esse setor em nossas colunas e repor-
tagens, entrevistando e dando espaço a candi-
datos, vereadores, prefeitos, deputados esta-
duais e federais, governadores, presidenciá-
veis..., cobrindo eleições, convenções e reuni-
ões partidárias, analisando alianças e conchavos
político-eleitorais. Lembro-me de ter entrevis-
tado o Lula, Mário Covas, Orestes Quércia,
Geraldo Alckmin, Marta Suplicy, Paulo Maluf,
Eduardo Suplicy, Michel Temer..., entre outros,
alguns inclusive mais de uma vez. Também
sempre estivemos abertos a todos que nos pro-
curavam para reportagens: entidades e organi-
zações sociais, artistas, clubes de serviço, gru-
pos de igreja e de jovens, esportistas, sindica-
listas, representantes de setor. Mesmo que nem
sempre o assunto fosse pautável à primeira vis-
ta, foram várias as vezes que surgiram dessa
abertura ou de oportunidade, reportagens inu-
sitadas e curiosas, como a do ufólogo que re-
cebia mensagens interplanetárias de um coman-
dante alienígena baseado em Alpha Centauri, a
do jovem cientista amador autodidata que pre-
cisava de patrocínio para desenvolver um mo-
tor de moto-contínuo, a da coxinha de gato que
não era de gato, a do empresário sumido que
simulou rapto... Cobrimos vitórias, nascimen-
tos, lançamentos, mortes, prisões, inaugura-
ções, crimes terríveis, assassinatos, efemérides,
trivialidades, derrotas, acidentes.

Saí do Diário em junho de 2006, por inicia-
tiva própria. Ansioso em dar uma guinada na
vida, entrei na sala do Arci e anunciei que pre-
tendia me dedicar a outra atividade profissio-
nal, fui para São Paulo fazer Gastronomia quan-
do ainda não era essa moda toda que é hoje.
Tive a sorte de enveredar na área gastronômica
antes do seu boom e com isso consolidei um
nicho de mercado, o de aulas modulares de
culinária individuais e para grupos, além de
consultoria e eventos. Sinto muita saudade da
Redação do Diário e das pessoas que conheci e
convivi. Malgrado o stress diário que era fe-
char uma edição de 8, 10, 12 páginas numa
cidade pequena e sem tanta notícia assim, sem-
pre foi muito bom e prazeroso fazer o jornal.
Trabalhávamos de manhã até o início da noite,
às vezes até bem tarde quando ocorria algum
fato importante de última hora que não podia
deixar de entrar na edição do dia seguinte. Tra-
balhávamos depois do expediente quando ha-
via algum evento noturno a ser coberto, aos
sábados até a tarde, sempre contentes buscan-
do fazer o melhor jornal. Até hoje sonho ocasi-
onalmente que estou na Redação precisando de
notícias para fechar o Diário...

Parabéns meus amigos Arci, Tania, atual
equipe e a todos que passaram pelo jornal
ao longo de sua história. Quem sabe um
dia retorno?

“
“

por Ivan Eid Sammarco,
Presidente da Câmara
O  jornal Diário de Penápolis consolidou-se como

uma das mais importantes e tradicionais referências
dos meios de comunicação da cidade.  São 30 anos de
ótimos serviços, notadamente pela credibilidade na in-
formação, publicidade eficiente  e investimentos na qua-
lidade gráfica. O Diário de Penápolis,  acompanhando
os avanços tecnológicos, pode ser acessado ainda no
mundo inteiro através de sua página na internet, com
somatória de atendimento imensurável. Além das notí-
cias para nossa atualização, nos contempla com regis-
tros como  fonte de pesquisa da história da Terra de
Maria Chica. Aliás, o Diário de Penápolis escreve e faz
história. Em nome de todos os vereadores,  manifesto
parabéns pelos 30 anos. Sucesso sempre!!!

sempre publica a respeito de todos os fatos
que acontecem na cidade. Parabéns ao Diá-
rio, vida longa ao Diário! É uma grande honra
ter um órgão de imprensa como este em nos-
sa cidade e principalmente de ter feito parte
da equipe.

“

“

por Paulo Sanchez,
Editor de Esportes do
DIÁRIO e Secretário
Municipal de Esportes
Era por apenas 7 dias, mas...
Não sou muito de guardar datas, portanto,

não me perguntem o dia, mês e ano que pisei
pela primeira vez no Diário de Penápolis, na-
quela época chamado de O Jornal da
Comarca. Recordo, no entanto, que fui con-
vidado para ficar durante uma semana pro-
duzindo as matérias de
esportes, até que a dire-
ção do jornal encontrasse
alguém para substituir o
meu amigo Célio de Oli-
veira, que estava deixan-
do a função e tinha me in-
dicado, já que eu era o res-
ponsável pelos noticiários
do Torneio dos Cobras de
Futsal, informes estes que
redigia a noite, numa sala
do ginásio de esportes
“Antonio de Castilho
Braga”. No outro dia bem
cedo, pegava a minha bi-
cicleta e saía entregando
na Rádio Difusora e nos
jornais. O convite já havia
sido endereçado a mim,
que declinei num primeiro
momento, já que estudava em Lins e acredi-
tava não ter tempo para continuar por um
período longo, por isto, o convite para escre-
ver somente por sete dias, até que alguém
fosse encontrado para ocupar o posto. O jor-
nal era produzido, digamos, de forma bem
artesanal, ainda na base do linotipo e do chum-
bo. Saía do trabalho no Tiro de Guerra às 17h00
e antes de pegar o ônibus para a Faculdade
em Lins, ia a pé até a sede do jornal, que fica-
va na avenida Marginal Maria Chica, próxi-
mo ao Centro de Lazer, e entregava as maté-
rias datilografadas. Fotos nas reportagens
nem pensar, já que até chegar às páginas do
jornal, tinham que ser reveladas e passarem
por um longo processo fora da cidade para

“
conseguir ser encaixada entre os chumbos
derretidos que compunham uma página. Eram
anos de chumbo, porém, com nenhuma se-
melhança a ditadura militar brasileira. Tudo
era muito corrido, porém, a satisfação de po-
der conferir no dia seguinte o resultado do
que foi por você produzido, era motivo de or-
gulho, e, isto acabou criando um fascínio.
Como a direção do jornal não encontrou nin-
guém para ocupar a vaga e eu também já não
demonstrava muita disposição para sair, re-
solvi permanecer e aqui estou há mais de 25
anos. O Diário de Penápolis está completan-
do 30 anos de existência e eu, seguramente,
sou o “funcionário” mais antigo em atividade
no matutino. Não dá para negar que os tem-

pos são outros. O acesso
à informação, advinda com
a internet, tornou tudo mais
fácil. Se antigamente para
ter conhecimento do trio
de arbitragem que traba-
lharia num jogo do
Penapolense você tinha
que ligar para a Federação
Paulista de Futebol e es-
perar por mais de 10 mi-
nutos, ainda torcendo para
a linha não cair, hoje con-
segue-se a mesma infor-
mação no exato momento
em que os homens do api-
to são escalados, basta
acessar a página eletrôni-
ca destinada a este fim.
Durante este longo perío-
do no jornal, ele mudou de

prédio, mudou a diagramação, mudou a pagi-
nação e também a impressão. Nós também
mudamos, digamos, que ficamos um pouco
mais experientes. Tudo mudou, mas o que per-
manece até hoje são as amizades que nasce-
ram no jornal e foram solidificadas, o respeito
por nossos assinantes e leitores, e, principal-
mente a nossa admiração ao casal Arci e
Tânia, diretores do querido Diário de
Penápolis, que mesmo diante das turbulênci-
as que a vida impõe, estão firmes e
compromissados com o jornalismo sério, man-
tendo o ideal de informar com credibilidade.
Parabéns Diário!

“


