
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador JOÃO AUGUSTO MACEDO DE 

ARAÚJO, a Câmara Municipal de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem 

constar em seus anais, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Senhor GIOVANE DINIZ CARDOSO. 

A presente moção é justificada pela atuação do cidadão no atuar de sua profissão, 

laborando com zelo e competência. 

 Nascido em 03 de setembro de 1984 no município de Nova Friburgo, região 

serrana de nosso Estado, aos quinze anos de idade mudou-se para Itaocara com seus familiares. 

Com sua voz inconfundível e jovial, começou a trabalhar, na década de 90, como locutor na 

“Rádio do Poloca”, conquistando ouvintes e apaixonou-se pela arte de comunicar, iniciando ali 

a profissão que escolheu seguir ao longo de sua vida. 

Graduado em Teologia pela Faculdade Batista, Giovani passou a comandar o 

Programa Domingo Gospel, da Rádio 89,9 Embalo FM, um dos programas de domingo de maior 

audiência da emissora. O sucesso lhe rendeu o convite para trabalhar na Rádio Comunitária 

Monte Sinai, também de Itaocara, onde ainda ocupou o cargo de diretor por 10 anos. 

Com o avanço da tecnologia, a convite do radialista Júlio Gravano, Giovani passou a 

atuar como repórter na TV Aldeia, um canal transmitido pela internet. Pelos relevantes serviços 

jornalísticos prestados de maneira confiável e imparcial à sociedade, assumiu a direção do 

canal, cargo que ocupa até hoje, fazendo da arte de comunicar como instrumento importante 

para o desenvolvimento da democracia, pautando pela coerência e firmeza na defesa da 

verdade e da liberdade de expressão. 

Além de excelente comunicador, o homenageado presta diversos serviços com 

qualidade, pontualidade e competência, através de sua empresa, mostrando a todos que nossa 

região tem capacidade e espaço para todos aqueles empreendedores que almejam o sucesso. 

Atenciosamente. 

Câmara Municipal de Aperibé, 03 de setembro de 2019. 

   

João Augusto Macêdo de Araújo 
Vereador Propositor/ Presidente 

 

 

 

 

 


