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Com fulcro no Artigo 185-A do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais “Moção de Aplausos”, na forma:

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante Requerimento do
Deputado Sebastião Rezende, vem manifestar o reconhecimento público ao ilustríssimo Senhor Almir
Lopes Rodrigues, pelos 40 anos de Serviços Prestados através do Jornalismo Escrito à Rondonópolis,
Região Sudeste do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Transcrevemos aqui matéria divulgada no Jornal A Tribuna de Rondonópolis sobre a História de um Homem
da Imprensa Honrado, respeitado que com sua maneira discreta construiu uma História de amizade, trabalho
e companheirismo:

“ Pioneiro na imprensa, Almir Rodrigues se aposenta

A semana de trabalho dos colaboradores do A TRIBUNA começou de forma muito diferente, provocando
muita estranheza por todos que passam ou trabalham na redação do Jornal. Após cerca de 40 anos de
serviços prestados para a empresa e para a imprensa mato-grossense, o jornalista Almir Lopes Rodrigues se
aposentou no último dia 15 de Dezembro. Tão acostumados com a presença do colega, querido e admirado,
agora todos buscam se adaptar com o merecido descanso do profissional e as mudanças inevitáveis com a
chegada de sua aposentadoria.
Pioneiro na imprensa local, Almir atuou em várias funções no A TRIBUNA. Em suas duas passagens como
colaborador do Jornal, trabalhou inicialmente no setor de fotolito (filme em laboratório), chegando a
diagramador e, por fim, como jornalista. O registro de empregado não deixa dúvidas sobre a experiência e
dedicação do funcionário. No ano de 1991, assumiu a função de redator e, desde então, era o principal
responsável pelas edições diárias.

Bem natural de um jornalista “raiz”, o discreto Almir logo se esquivou das perguntas para que uma
reportagem ampla fosse produzida por ocasião da sua aposentadoria, destacando a sua carreira. A discrição,
claro, nunca impediu que todos conhecessem e admirassem o trabalho do jornalista, que faz parte da história
do Jornal A TRIBUNA e do jornalismo da cidade e do Estado.
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Para a direção da empresa, o Almir continuará fazendo parte da família tribunense, a vida de ambos,
jornalista e o jornal, se confunde ao longo da história. “O que o Almir fez pelo A TRIBUNA não tem preço,
não se paga por meio material, fica a nossa eterna gratidão. As portas da empresa estarão sempre abertas
para o grande Companheiro, que permanecerá como o nosso Conselheiro. Ele não precisa bater, para
entrar!”, frisa o diretor Samuel Logrado.”

Nascido em Ibitiara (BA), Almir Lopes Rodrigues tem 60 anos de idade e é casado com Sorlene Aparecida
Damaceno Rodrigues, tem duas filhas e quatro netos. Sua família foi uma das primeiras a se estabelecer em
Vila Operária. Mesmo com a aposentadoria, ele vai continuar morando em Rondonópolis.

Esta Casa de Leis lhe presta justa homenagem como reconhecimento pela dedicação e empenho no
Jornalismo escrito do Jornal A Tribuna de Rondonópolis, o fazendo de forma séria, consciente, responsável
na informação de Fatos do cotidiano dos últimos 40 anos.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Dezembro de 2017

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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