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JUSTIFICATIVA 
 
 

TÍTULO DE CIDADÃO PAULISTANO AO RADIALISTA MOISES DA ROCHA. 
 
Moises da Rocha, nasceu dia 01 de Maio de 1942, em Ourinhos, Estado de São Paulo, filho 
de Benedito Francisco da Rocha e Maria José da Rocha. 
 
Em 1961 a 1963 ingressou no serviço militar no Grupo Bandeirante-Barueri de São Paulo 
(GCAN 40MM) e em 1963 a 1965 fez parte da Força de Emergência Nações Unidas do 
Oriente Médio (Canal de Suez). 
 
De 1966 a 1967 foi Bancário no Banco lar Brasileiro iniciando no Rádio, Televisão e 
Teatro em 1967. 
 
Suas funções foram de produtor, locutor comercial, apresentador, repórter comentarista, 
entre outras. Dentre as emissoras, Moises passou pela Rádio Cometa S/A, Jovem Pam 
(Panamericana), TV Record, Rádio Diário do Grande ABC, Radio Mulher, Radio Carioca 
(RJ), Radio Difusora (Tupi Associadas), TV Manchete, SBT, Radio e TV Cultura, USP 
FM, etc. 
 
No Teatro foi Radiador, Dubaldor, Ator e Assistente Direção Auto de Natal Corintiense, 
Jurandyr Teatro Aplicado-SP e na imprensa escrita, escreveu para o Diário Popular ("O 
Samba Pede Passagem"), Revista Shopping Music (Articulista) e Revista Cavaco 
(Articulista), etc. 
 
Recebeu homenagens e prêmios (Personalidade negra dos 500 anos, Carta de Prata - 
Personalidade - Carapicuíba - SP e da Associação Paulista de Críticos de Arte - 1990 - por 
melhor programa musical de Rádio, entre outros) e diplomas de gratidão, troféus e 
certificados de participação, de inúmeras entidades culturais da Cidade e do Estado de São 
Paulo. 
 
Moises da Rocha também foi regente responsável pelo coral resistência de negros 
evangélicos e resistência negra, no combate a todos, e qualquer tipo de discriminação e 
no resgate da cidadania e participação popular. 
 
Em especial, o programa Samba Pede Passagem se tornou na realidade o único porta-
voz dos movimentos comunitários, cívicos e reivindicatórios. Foi um programa que 
chegou a ser transmitido para todo Brasil, influencíando no resgate do Samba e da 
dignidade de um povo, principalmente o discriminado e marginalizado. 
 
Por isso, indicamos Moises da Rocha por sua dedicação pelo povo pobre (principalmente 
os discriminados) e aos debates de proposições a questões importantes como Exclusão 
social, Educação, Racismo para receber a justa homenagem e o Título de Cidadão 
Paulistano, conferido por esta Casa Legislativa. 


