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A relação da prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy da Silva Vera (DEM), com a internet não pode 
ser classificada como das melhores. Em pouco mais de dois anos de administração, a chefe do 
Executivo da cidade, localizada na região nordeste de São Paulo, a 313 quilômetros da capital, 
já promoveu ao menos três ações para impedir que sites como Google e Youtube divulgassem 
informações que ela considerou ofensivas à sua honra. As ações incluíram também a 
solicitação de retirada de conteúdo de provedores de blogs como Wordpress e Blogspot . 
 
A mais nova polêmica envolvendo a prefeita e a internet diz respeito a uma ação onde a 
alcaidessa, sob a alegação que vem sofrendo graves ofensas a sua honra e intimidade por 
pessoas que se utilizam do anonimato nas ferramentas sociais mantidas pela prefeita, como 
Orkut, Youtube e Blogspot (veja mais em texto nesta página), pede a retirada do ar de 
comentários e fotos que a comparam com um macaco, bem como postagens no blog mantido 
pelo ambientalista Márcio Francisco que acusam a prefeita de crimes contra a administração 
pública. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
Questionada pela reportagem do DCI sobre o assunto, a prefeita não se pronunciou. As 
perguntas também foram enviadas à assessoria de imprensa da Prefeitura de Ribeirão, que 
também não retornou. Nos processos enviados ao Judiciário, no entanto, Dárcy alega que as 
informações divulgadas atribuem a ela crimes que ela jamais cometeu e que lhe são ofensivas, 
na esfera pessoal, o que constitui crime de injuria, calúnia e difamação.  
 
Pessoal 
 
Para Márcio, a prefeita tenta, através da Justiça, exercer a censura à imprensa. "Em Ribeirão, 
todos sabem o que ela faz com os veículos de comunicação. Ela quer calar jornalistas, impedir 
o trabalho da imprensa, inclusive através da internet. Sinto-me censurado. Pior que isso, 
censurado não por militares, mas sim pelo poder econômico", afirmou o ambientalista. Ele 
ressalta ainda que responde a uma série de processos de autoria da prefeita, todos eles por 
conta de informações divulgadas por e-mail ou mesmo através das redes de relacionamento.  
 
"Vivemos uma época complicada, onde o Judiciário, muitas vezes, acaba contribuindo para a 
desinformação. Não que eu tema processos, mas eles geram uma complicação tão grande que 
já senti vontade, muitas vezes, de deixar de informar para evitar os aborrecimentos", afirma. 
 
O ambientalista também afirma que a prefeita costuma pressionar os jornalistas que fazem 
uma cobertura mais crítica da administração. De acordo com Francisco, é comum que a 
prefeita liga para as redações para pedir a demissão de profissionais. "Ela já fez isso com dois 
profissionais, um repórter e um editor, e conseguiu em ambos os casos. Fora os que ela já 
ameaçou e continuam empregados", comenta. Questionada sobre o assunto, Dárcy também 
não respondeu. 
 
Polêmicas 
 
Apesar de manter, ela mesma, um blog e perfis nas redes sociais Orkut e Twitter, essa não foi, 
no entanto, a única investida da prefeita contra os sites da rede. A primeira aconteceu no 
segundo semestre de 2009, quando foi divulgado um vídeo de autoria desconhecida, nomeado 
"Dárcy Vera (Boca de Cabrita) acaba com a história do Brasil", satirizando Dárcy por conta de 
uma entrevista concedida pela prefeita.  
 
Na ocasião, ela declarou, em uma entrevista ao vivo concedida a uma emissora de rádio da 
cidade, que Tiradentes havia declarado a Independência do Brasil. "E lembrando também 
desta grande figura que foi Tiradentes, que acreditou, que gritou Independência ou Morte, e 
hoje estamos aqui comemorando", disse a prefeita na ocasião.  
À declaração, dada durante um desfile em comemorações do 7 de Setembro, foram acrescida 
imagens e comentários que satirizavam a inteligência da prefeita e publicadas no Youtube. A 
partir daí, Dárcy realizou uma ofensiva jurídica que fez com que o vídeo fosse retirado do ar no 



Youtube e que sites de busca, em específico o Google, fossem impedidos de publicar links para 
o documento. Em ambos os casos, ela conseguiu o objetivo. Uma nova versão do vídeo, sem 
as imagens e comentários, contendo apenas o áudio da entrevista, foi publicada novamente e 
permanece no ar em ambos os sites. 
 
Nesse caso, além dos processos cíveis para retirada do material no ar, a prefeita fez uma 
queixa-crime na Polícia Civil, de forma que a autoria das postagens segue sendo investigada 
pelas autoridades. O processo, no entanto, corre em sigilo de Justiça. Até o momento, no 
entanto, não foram identificados os autores. 
 
Repercussão 
 
Para o advogado Jorge Daher, que também é militante do PSDB, possui um blog na internet e 
já foi processado por Dárcy Vera por conta de suas postagens, a prefeita tenta, à custa de 
processos e ameaças, impedir a livre divulgação das notícias e informações. Ele argumenta 
que é preciso coibir os exageros, mas que a pessoa pública, por sua própria condição, não 
deve tentar impedir a liberdade de expressão e o direito à informação.  
 
O professor de direito e também jornalista Eduardo Lucas concorda. "Já há vasta 
jurisprudência que relativizam os crimes contra a honra em casos como esse. Até porque é 
papel fundamental da imprensa denunciar." 
 

 
 
Vera é adepta da internet na comunicação 
   
Embora esteja em litígio judicial por conta de informações divulgadas pela rede mundial de 
computadores, a prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy da Silva Vera (DEM), é uma usuária fiel das 
redes sociais. Além de um blog pessoal (www.darcyvera.blogspot.com), onde posta suas 
impressões sobre a administração pública e temas de seu interesse, como religião, a prefeita é 
usuária do Twitter (o @ darcy_vera , com mais de 6,5 mil seguidores) e também está presente 
no Facebook e Orkut.  
 
É comum, inclusive, que ela utilize seus perfis na internet para divulgar informações que 
considera relevantes para a cidade ou mesmo anunciar obras em primeira mão. Tanto que a 
visita diária às páginas das redes sociais da prefeita já virou tarefa costrumeira dos jornalistas 
que cobrem o cotidiano da administração pública em Ribeirão Preto. "Principalmente o Twitter 
da prefeita é uma grande fonte de pautas, sempre encontramos alguma novidade", afirma 
Maria Carolina Freitas, setorista de política de um dos jornais da cidade. 
 
Foi assim quando a administração fechou o contrato para transformar o Hospital Santa Lydia 
no primeiro hospital municipal, fato que ocorreu no ano passado, e também quando a cidade 
fez o acordo para sediar uma das etapas da Stock Car. "Os dois eventos saíram primeiro na 
internet e, a partir daí, viraram matérias", lembra. 
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