NOTA DE PESAR
16 de Abril de 2021

Sentimento de pesar do Millennium bim pelo falecimento
do Sr. Dr. Oldemiro Júlio Marques Baloi
Administrador não Executivo do Millennium bim, Oldemiro Baloi foi um destacado político moçambicano
com grande contributo para o desenvolvimento do País e do Banco.

Millennium bim
lamenta, com luto e
pesar, a morte do seu
Administrador não
Executivo.

O nosso sentimento de pesar e consternação, diante do infortúnio que se
abateu sobre nós, não é descritível apenas por palavras, mas cumpre ao
Millennium bim, neste momento de profunda dor, manifestar e registar
condolências aos familiares, amigos e colegas pelo falecimento do estimado Sr.
Dr. Oldemiro Júlio Marques Baloi, Administrador não Executivo do Millennium
bim e Presidente da Comissão de Avaliação de Risco do Banco, ocorrido na
segunda-feira, 12 de Abril de 2021, numa unidade hospitalar na África do Sul,
vítima de doença.

Buscamos conforto e
consolo enaltecendo a
bom e grande Homem
que foi o Dr. Oldemiro
Baloi

Estamos cientes de que para tão grande dor não existe conforto que não seja
enaltecer o grande e Bom Homem que foi o Dr. Oldemiro Baloi. As lindas
lembranças que ele deixa servirão de consolo aos que ficam e sofrem com sua
ausência.

Oldemiro Baloi deu sua
saúde à causa da pátria
e da banca e tatuou sua
marca em cada um de
nós.

O Dr. Oldemiro Baloi, homem de Educação transversal que cultivava a sabedoria
de escutar os apelos das diferentes sensibilidades, prestou relevantes serviços à
comunidade Millennium bim. Deixou sua marca humana e cultural que ficou
tatuada no coração de cada um que com ele teve o privilégio de interagir e
partilhar vivências profissionais e privadas.
Para o Eng. Rui Fonseca, Presidente do Conselho de Administração do
Millennium bim, “o desaparecimento físico do Dr. Baloi constitui uma perda
irreparável para o Banco tanto quanto para a diplomacia moçambicana. O
desaparecimento físico do Dr. Baloi, por ser um homem que nunca foi

A data das cerimónias
fúnebres será
anunciada
oportunamente

indiferente à sorte do outro, um ser com imensa cordialidade, bondade,
excelente e refinado humor, deixa-nos com uma dor gigante, quase de
dimensão incalculável. Para o nosso conforto, optamos por interiorizar que
quem partiu apenas seguiu caminho mais cedo, e na eternidade nos voltaremos
a encontrar, por isso o nosso adeus é temporário.
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Não há despedidas fáceis, não quando devemos dizer adeus a algo ou alguém
que estimamos, mas o mais cruel de todos é o adeus a que a morte obriga”.

O Grupo Millennium bim curva-se e presta homenagem sentida à memória do
querido Dr. Oldemiro Baloi, à MULHER, aos seus Filhos e a toda sua Família,
apresentando os seus mais sentidos e profundos sentimentos de pesar. PAZ À
SUA ALMA.
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