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cumpridas as formalidades de praxe, REQUEREM, seja consignada “MOÇAO DE PESAR” aos familiares 
do Jornalista ROBERTO MARINHO - Presidente das Organizações Globo, pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 06 de agosto próximo passado, aos 98 anos de idade.

Os Vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Casa de Leis, depois de

JUSTIFICATIVA

Sabemos que as palavras se tornam insuficientes para confortar a dor da perda 
do ente querido e que, quase sempre nesta hora de angústia, um silencioso abraço de solidariedade supre 
o que mil palavras não conseguem exprimir.

Foi com grande pesar que recebemos a notícia da morte do Dr. Roberto Marinho, 
o Jornalista que revolucionou a comunicação no País, fundador na construção da Democracia Brasileira; 
Empresário de larga visão, que inseriu o Brasil no Cenário Mundial, deixando uma lacuna irreparável no 
seio da família Brasileira, perdemos uma grande figura Brasileira, mas ganhamos o legado de suas grandes 
obras, as quais ficarão marcadas como patrimônio para o Brasil.

Nunca ninguém fez tanto pela Cultura e pela Educação, o exemplo mais 
eloquente que ele deixa para todos os Brasileiros é o de realizar, e que sempre é possível com trabalho e 
ousadia transformar o País para melhor.

Como representantes do Povo Aldeense no Legislativo, nos irmanamos com a 
família enlutada, rogando a DEUS que conforte seus corações e lhes dêem forças para a continuação da 
jornada, na certeza que o Pai Supremo sempre nos ampara e que, em tempo algum ficaremos 
desamparados.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2003.
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