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Imprensa de luto: morre
jornalista Miguel Torres
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Sepultamento será neste sábado, às 14 horas, no Memorial Parque Maceió
RÍVISON BATISTA
REPÓRTER

F

aleceu na tarde da
sexta-feira (25), o jornalista Miguel Torres. O comunicador tinha
59 anos de idade e era um
veterano no jornalismo de
Alagoas. Atualmente, ele
trabalhava como apresentador na TV Educativa e
como produtor e editor no
Pajuçara Sistema de Comunicação, além de ter tido
passagens pelos principais
veículos de comunicação de
Alagoas e por assessorias
de imprensa. Ele estava
internado após passar por
uma cirurgia no cérebro.
Recentemente, Torres tinha
descoberto um tumor na cabeça e precisou ser operado
no dia 17 de outubro.
Miguel Torres era um
jornalista muito querido em
Alagoas e a imprensa do Estado está de luto com a notícia do seu falecimento. “Ele
lutou como um gigante pela
vida, coisa que sempre fez.
Viveu intensamente e morreu de forma serena. Como
excelente jornalista que
era, sempre combateu as
fake news, e, por ironia do
destino, foi vítima de várias

nos últimos dias. Mas agora
a notícia é verdadeira, nosso Miguel Torres descansou.
Foi um grande companheiro
no IZP e dividiu comigo cinco anos de Cidade Alerta.
Sua gargalhada inconfundível nunca será esquecida”,
afirmou o também veterano
do jornalismo alagoano Oscar de Melo.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas (Sindjornal)
emitiu nota sobre o falecimento do jornalista.
“O Sindjornal vem com
muito pesar lamentar a
morte do saudoso jornalista
Miguel Torres. Ele lutava
pela vida após complicações
pós-cirúrgicas, mas não resistiu. Miguel Torres é um
exemplo a ser seguido pelas
futuras gerações de jornalistas. Foi produtor, repórter, editor e apresentador
nos principais veículos de
Alagoas. Na recente greve
dos jornalistas, Miguel Torres foi um dos símbolos de
luta pelas melhorias para
a categoria. Em seus discursos, emocionou a todos
e inspirou a classe a lutar
pelos seus direitos, porque
sempre fez isso durante sua
linda trajetória no jornalismo alagoano”, diz a nota do
sindicato.

A Federação Alagoana
de Futebol (FAF) também
emitiu nota sobre a morte
do jornalista. “A Federação Alagoana de Futebol
lamenta o falecimento do
jornalista e grande cronista
esportivo alagoano Miguel
Torres nesta sexta-feira.
Durante todos esses anos,
Miguel Torres ajudou no
crescimento do futebol alagoano sempre com suas informações e comentários
imparciais. É uma grande
perda para a comunicação
esportiva.
A FAF concederá 1 minuto de silêncio nas partidas deste fim de semana na

final do Campeonato Alagoano da segunda divisão
entre CSE e Zumbi e nas
partidas do Campeonato
Alagoano Sub-15 e Copa do
Nordeste Sub-20. A entidade solicitará à CBF 1 minuto de silêncio na partida
entre CSA e Corinthians na
quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé”, afirma a nota
da Federação.
O velório de Miguel Torres acontece no Memorial
Parque Maceió, localizado
no Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. O sepultamento será realizado neste sábado (26), no mesmo
local, a partir das 14h.
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