
COVID-19 MATA RIBAMAR OLIVEIRA, EX-ALUNO DO JORNALISMO

Lamento informar que faleceu ontem, 01/06, vítima de Covid 19, nosso amigo e
colega Ribamar Oliveira, que cursou Jornalismo na FAC a partir do primeiro
semestre de 1972. Aos 67 anos, Riba, como era chamado pelos amigos, lutou
quase 50 dias contra a doença, depois de uma carreira jornalística brilhante,
com passagens por veículos como Jornal de Brasília, Globo, Jornal do Brasil,
Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, revistas Veja e Istoé, além das
assessorias de imprensa do Ministério do Planejamento e do Banco Central. Nos
últimos anos era repórter especial e colunista do Valor Econômico.

Importante destacar que Ribamar, ao lado de colegas de geração, teve
destacado papel na retomada do movimento estudantil na Universidade de
Brasília a partir de 1974, durante a ditadura militar instalada no País em 1964.
Depois, a partir de 1977 e primeira metade dos anos 1980, participou
ativamente também da consolidação do Sindicato dos Jornalistas do DF como
legítimo representante da categoria e na luta pela redemocratização do Brasil,
tendo sido vice-Presidente na gestão de Hélio Doyle, entre 1981 e 83.

Riba deixa a esposa Lílian, as filhos Júlia, Valentina e o filho Ricardo. Nas redes
sociais a família afirmou: “É com profunda tristeza e uma dor imensa no coração
que comunicamos o falecimento do jornalista Ribamar Oliveira. Durante quase
50 dias ele lutou bravamente contra a Covid, mas infelizmente a doença o
venceu na tarde desta terça-feira (01). Seu exemplo de ética, de
profissionalismo, de dedicação ao jornalismo e de amor à família e à vida nos
enchem de orgulho e nos guiarão a partir de agora”.

Afirma também que “em respeito aos protocolos de segurança e ao isolamento
sempre defendido por ele ao longo de toda a pandemia, informamos que não
haverá velório e seu corpo será cremado, como era da vontade dele. Desde já
agradecemos as mensagens de pêsames e de solidariedade. Lílian, esposa, e os
filhos Júlia, Valentina e Ricardo”.

 

Abraços,

 

David Renault

Coordenador de Graduação do Departamento de Jornalismo 

Documento assinado eletronicamente por David Renault da Silva,
Coordenador(a) de Graduação Diurno, em 02/06/2021, às 11:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6745382 e o código CRC 7EF97AA6.
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