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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 059/18  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos de 

congratulações com o radialista, Senhor José Carlos Nogueira que, este ano, comemora sessenta 

anos de profissão. 
 

JUSTIFICATIVA: 

 

José Carlos Nogueira tem 74 anos, é morador do bairro da Chave, em Votorantim. Começou a 

trabalhar em rádio aos 14 anos, na Rádio Cacique de Sorocaba, em junho de 1958, durante a Copa do 

Mundo em que o Brasil foi campeão pela primeira vez. Depois de dois anos, foi para a Rádio Clube de 

Sorocaba.  E lá, começou a carreira na locução. Nogueira também trabalhou na Rádio Pan-Americana, em 

São Paulo, que, atualmente, é a Jovem Pan.  

 

Radioteatros e radionovelas são paixões deste renomado profissional. Interpretou um caboclinho 

na radionovela "A Selvagem", de autoria de Silvia De La Paz Aguirre, uma escritora chilena. Além das 

rádios, Nogueira já trabalhou em outras profissões, como: metalúrgico, funcionário público e deu aulas no 

curso de radialista/setor locução no SENAC Sorocaba. Foi até presidente de escola de samba, em 

Votorantim. 

 

Sua voz lhe proporcionou diversos trabalhos como Mestre de Cerimônias e orgulha-se em dizer 

que “criou os quatro filhos com a garganta”. 

 

Atualmente, escreve uma coluna semanal de humor na Gazeta de Votorantim chamada "As 

Infames do Nogueira", e, é o Diretor de Comunicação da APEVO - Associação de Aposentados e 

Pensionistas de Votorantim. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, ao Senhor Prefeito Municipal, Fernando 

de Oliveira Souza, bem como aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

 Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Salão Nobre "Francisco Munhoz", em 30 de outubro de 2018. 
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