REQUERIMENTO Nº

/2008

Requer
VOTO
DE
APLAUSO
às
ORGANIZAÇÕES ROMULO MAIORANA,
de Belém-PA, pelos 62 anos do jornal O
LIBERAL, a ser comemorado amanhã, dia 15 de
novembro de 2008.

REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimento Interno,
e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais do Senado,
VOTO DE APLAUSO às ORGANIZAÇÕES ROMULO
MAIORANA, de Belém-PA, por estar seu jornal, O LIBERAL,
comemorando amanhã, dia 15 de novembro, 62 anos de vitoriosa
existência.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao
conhecimento da Srª Lucidéia Maiorana, Diretora-Presidente das
Organizações Rômulo Maiorana, do seu Diretor-Presidente
Executivo, Sr. Rômulo Maiorana Júnior, aos demais membros da
família, bem como a todos os jornalistas e demais funcionários que
fazem de O Liberal motivo de orgulho para o Pará e a imprensa
brasileira.
JUSTIFICATIVA
A passagem dos 62 anos de criação do jornal O LIBERAL, de
Belém-PA, amanhã, dia 15 de novembro de 2008, já foi saudada,
neste Plenário, pelos Senadores paraenses Flexa Ribeiro e Mário
Couto, mas não poderia deixar de juntar-me a eles e a outros
integrantes desta Casa na justa homenagem que se presta aos que
fizeram dele uma publicação que é motivo de orgulho para o Pará e
para a imprensa brasileira. Tanto mais porque tenho a honra de
figurar entre os seus articulistas. É preciso assinalar que a
importância alcançada por O LIBERAL se deve à família Maiorana.
Quando o empresário Rômulo Maiorana o adquiriu sua tiragem mal
passava de 500 exemplares por dia. Ele investiu no jornal,
modernizou-o e o transformou numa publicação de notável

credibilidade. Depois de sua morte, a família deu continuidade ao
empreendimento. Hoje, as Organizações Rômulo Maiorana são
integradas pelo jornal, pela TV Liberal, pelas Rádios Liberal AM e
FM, pela ORM Cabo, pelo Portal ORM e também pelo Jornal da
Amazônia. Pela seriedade e contribuição que O LIBERAL tem dado
ao Pará, à Amazônia e ao País, as Organizações Rômulo Maiorana
tornam-se merecedoras da homenagem que ora proponho.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2008
Senador ARTHUR VIRGÍLIO
Líder do PSDB

