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JUSTIFICATIVA - PL 0215/2021 
Waldemar Antonio Ciglioni, nasceu em São Paulo, capital, no dia 12 de dezembro de 

1918. 

Cursou a Faculdade de Direito do Largo São Francisco e participou de seu Centro 
Acadêmico. Ainda como aluno da São Francisco começou a fazer rádio, isso em 1938, com 
programas de colônias na Rádio Educadora Paulista. Nessa época, foi contratado pelas 
Emissoras Unidas para ser intérprete de radionovelas na antiga Rádio Panamericana. Nela, foi 
o principal intérprete da primeira radionovela de caráter e cunho genuinamente nacional, sob o 
título de Fatalidade, escrita por Oduvaldo Vianna (pai), recém-chegado da Argentina. Com a 
mudança de perfil da emissora, que passou a ser intitulada de Emissora dos Esportes, Ciglioni 
foi para a Rádio São Paulo, PRA-5, que passa a ser a emissora das radionovelas de São 
Paulo, com 17 apresentações diárias de novelas e teatros dos mais variados temas, como 
novelas religiosas, históricas, épicas, românticas, de humor e costumes, entre outras. Nessa 
emissora, Ciglioni permaneceu como Diretor e intérprete por mais de duas décadas, e só com 
o advento da televisão, em 1950, foi que as radionovelas e a própria emissora começaram seu 
declínio, gestando, porém, as telenovelas, com o aproveitamento dos temas, intérpretes e 
técnicos oriundos do rádio. 

No período de 1938 a 1950, Ciglioni ganhou todos os prêmios do radioteatro atribuídos 
a intérpretes românticos, entre eles cinco troféus Roquette Pinto, considerado o Oscar do rádio 
brasileiro. A categoria de radioatores era dividida em românticos, aventureiros, de 
personagens, épicos e de humor, entre outras, e como galã romântico Waldemar Ciglioni 
jamais foi superado. 

Marcante também foi sua atuação no horário das 9 da noite, quando interpretava 
diariamente as "Cartas de Amor", escritas pelo grande escritor Fred Jorge (nascido Fuad 
Jabur), renomado versionista de inúmeras músicas gravadas por Roberto Carlos e autor de 
grandes textos. Às nove horas da noite São Paulo parava para ouvir as cartas de amor, 
interpretadas por Ciglioni e tendo como fundo musical "Love Letters" do cancioneiro romântico 
norte-americano. Com o advento da televisão em 1950 (TV Tupi), as radionovelas foram 
gradualmente perdendo sua força e importância, e com isso o prestígio de Ciglioni, até então 
inabalável, também sofreu um forte declínio. Ciglioni casou-se em 1945 com dona Haydée 
Raphaela Leone Ciglioni e teve dois filhos: Hidely, nascida em 12 de janeiro de 1947 e 
Waldemar Antonio Ciglioni Junior, nascido em 8 de dezembro de 1948. 

Ciglioni recebeu ainda, na década de oitenta, o título de Cidadão Paulistano, outorgado 
pela Câmara Municipal de São Paulo e por inspiração de seu Presidente na época, João Brasil 
Vita, honraria essa que muito o emocionava, pois se considerava um paulistano completo, por 
ter nascido em plena Av. Paulista, jogado futebol profissional no São Paulo Futebol Clube e 
trabalhado por longos anos na Rádio São Paulo, vindo a falecer aos 89 anos, em novembro de 
2008, na cidade que ele amava e o viu nascer. 

Pelo exposto solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura. 
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