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JUSTIFICATIVA - PL 0060/2015
O Presente Projeto de Lei tem como objetivo homenagear o Sr. Ronaldo Gonçalves
Côrtes, jornalista que ao longo de toda a sua fecunda existência, foi um grande amigo e
defensor desta metrópole, empenhando com seu grupo de jornais a incansável defesa dos
interesses e do bem estar da população.
Nasceu em São Paulo no dia 30 de outubro de 1936 e desde pequeno gostava de
escrever. Sua primeira matéria foi sobre o "Quarto Centenário de São Paulo" para a Tribuna
Nacional, Revista Elite, Revista Edição Extra.
Em 1958, fundou a Revista City Show, a primeira revista eclética paulista.
Por algum tempo deixou o jornalismo, transferindo-se para a Editora de Guias LTB,
Editora de Expressão e Cultura e, Editora Expel, onde ocupou diversos cargos diretivos.
Em 1960, criou o troféu "Bandeirantes", que veio a ser substituído pelo troféu "Super
Cap de Ouro", cuja finalidade é premiar aqueles que durante o ano, se destacaram em suas
profissões.
Ao longo de sua carreira, recebeu muitas homenagens, a primeira aos 13 anos, pelas
mãos do então Prefeito Lineu Prestes, por ter promovido um concurso incentivado desde cedo
as atividades sadias de aeromodelismo.
Destacando-se a comenda da fraternidade Monegasque outorgada pelo príncipe da
França Ranieri III; o Diploma de Honra ao Mérito ao Serviço do Senac da Comunicação em
setembro de 1980; a Medalha dos Inconfidentes da Sociedade do Mérito Cívico em setembro
de 1980, da ordem dos Cavalheiros Magos; a Comenda da Ordem de Grau Gran Color; o
Diploma de destaque dos melhores do ano do jornalista Geraldo Bernardes, pelo destaque em
empresa de jornais durante o ano de 1980; Sociedade Nacional do Mérito Cívico em 1981; do
Instituto Histórico Pero Vaz de caminha, a ordem de Grau de Comendador União dos
Comendadores e Cidadãos Honorários do Brasil o titulo honorifico do Grau Color em 1983 e
uma medalha; Comenda de Ordem da Fraternidade Universal de Comendador; Honra ao
mérito destaque em 1984 no Grau de Comunicador em 1985; da Câmara Municipal de São
Paulo recebeu a Medalha Anchieta, gratidão pela cidade de São Paulo; Capacete gravado e
diploma do Regimento Raposo Tavares em 1964 pela defesa das Instituições Democráticas, do
movimento democrático brasileiro; Comenda da Associação Inter-Americana de Imprensa;
Homenagem do comando geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Foi um dos fundadores de encontros de casais com Cristo em São Paulo, tendo
trabalhado no movimento por mais de 10 anos, inclusive como coordenador geral.
Presidente do Lions Clube Aeroporto, recebendo a medalha internacional de presidente
100% e, permaneceu por duas gestões.
Foi conselheiro da Paulistur, durante a gestão do presidente João Doria Junior e diretor
social do Ilha Porchart Clube em São Vicente/SP.
Presidiu a APACOS - Associação Paulista de Colunistas Sociais e foi diretor presidente
dos Jornais de Bairros Associados Ltda, que edita semanalmente os seguintes jornais (Jornal
da Zona Sul - Jardins Itaim Bibi Augusta - Brooklin News - Jornal do Morumbi - JBA Campo
Belo - Moema News - JBA Butantã - Higienópolis News - JBA Alphaville - JBA Baixada Santista
- JBA Valinhos/Vinhedo - JBA Campos do Jordão - JBA Circuito das Aguas e JBA Sorocaba
News), e diretor da ABA - Agência Brasileira de Empreendimentos.

Foi presidente e fundador da Associação dos Jornais de Bairros de São Paulo por seis
anos (3 gestões), e presidente da Febracos - Federação Brasileira das Associações de
Colunistas Sociais.
Ronaldo fez da sua rede de jornais, o JBA - Jornais de Bairro Associados, uma tribuna
em prol do direito, da justiça a serviço das reivindicações sociais. Nunca deixou de divulgar a
cultura, pois sabia que ela é o veículo do aprimoramento da nossa civilização e fator de
progresso do nosso Município.
Sabia, que ao colocar seus jornais à serviço do povo, estaria defendendo a paz, a
família e a liberdade. Não ignorava, assim como Rui Barbosa, que o povo é o amigo fiel dos
que discutem e produzem a luz, dos que pugnam pela humildade dos fracos, dos que arrastam
a soberba dos prepotentes.
Quem percorre as páginas dos jornais que Ronaldo Côrtes dirigiu com amor e
proficiência, logo verifica como esses jornais se empenham em instruir, em esclarecer, em
transmitir a verdade, apontando os erros e propondo soluções.
Ronaldo sempre sonhou na democracia governada pelo direito e nunca pelo arbítrio.
Ele via no povo, o sustentáculo da moral e o alicerce da Pátria.
Por toda sua contribuição para a cidade de São Paulo, nada mais justo, do que esta
singela homenagem, onde seu nome permanecerá presente como exemplo de vida a inspirar
nossas próximas gerações.
Assim, submetemos ao crivo de nossos pares o presente projeto de lei para análise e
aprovação.
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