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Requeiro, na forma do artigo 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, votos de aplausos ao jornal “Amazonas Em
Tempo”, editado em Manaus, no Estado do Amazonas, que, desde o
dia 02 de setembro, circula com novo projeto gráfico e editorial. Tratase de um empreendimento que, certamente, marcará a história do
jornalismo amazonense. Que esta deferência seja comunicada ao
presidente e diretor executivo do jornal, Srs. Otávio Raman Neves e
Gutemberg Alencar, respectivamente, para que seja compartilhada
com seus funcionários e leitores.
Justificativa
O jornal “Amazonas Em Tempo”, fundado há 20 anos
pelos empresários Marcílio Junqueira e Hermengarda Junqueira,
construiu sua história baseada na ousadia de inovar sempre nos
conteúdos gráfico e editorial. No primeiro número, em 06 de setembro
de 1987, já surpreendia os leitores com um projeto gráfico de
vanguarda, que combinava espaços arejados com matérias que
ressaltavam a prática de um jornalismo responsável e independente.
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O tempo se encarregou de confirmar que seus
idealizadores haviam inaugurado uma nova forma de fazer jornal e
jornalismo no Amazonas, que se destaca pela capacidade de noticiar
e interpretar, com clareza, o cotidiano amazonense na conjuntura do
mundo globalizado. Por isso, o “Amazonas Em Tempo” é um jornal
literalmente maduro nos seus 20 anos de existência, pois se mantém
atento às inovações tecnológicas, às mudanças sociais e aos novos
hábitos dos leitores.
Trata-se, portanto, de um grande jornal, feito por
grandes jornalistas e lido por leitores inteligentes e exigentes. Por
isso, considero justo que esta Casa lhe preste homenagem com este
voto de aplausos.
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