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Fevereiro 2018: jornal Folha Sertaneja, 14 anos
de estrada
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No dia 18 de Fevereiro de 2004, começava em Paulo
Afonso um ousado projeto na área da imprensa escrita
local e regional. Nascia ali, em um jantar realizado no
Cepeazinho, o jornal Folha Sertaneja, evento prestigiado
pelas presenças de autoridades do município e da região.

Ali estavam, sendo
recebidos
pelo
diretor do jornal,
professor
Antônio
Galdino da Silva, o
Nilson Brandão, Nadja, Júnior Padão,
seu fundador, o
Giuliano Ribeiro, Antônio Galdino, João
Gomes
prefeito
João
Gomes,
do
município de Jatobá, o já influente político de Delmiro
Gouveia, o Padre Eraldo, hoje prefeito daquele município
alagoano.
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Empresários Sebastião (Suprave),
Francisco (Rio Malhas), Josimar (Screp,
na época)

De Paulo Afonso, estavam presentes o presidente da
Câmara, vereador João Lima de Souza, o presidente da OAB, Dr. José Fernandes Neto, o
Administrador Regional da Chesf, Gilberto Pedrosa, o Comandante do 20º Batalhão de Polícia
Militar, Major Nilton.
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Entre os empresários, Sebastião Leandro de Moraes, da
SUPRAVE, Francisco Rodrigues Neto, da Rio Malhas,
Josimar Luís de Sousa, então sócio proprietário da
SCREP, representantes da Chesf, da Loja Maçônica
União do São Francisco, presidente e diretores do Clube
Paulo Afonso, dentre muitos amigos que ali estavam
prestigiando o lançamento deste jornal mensal.

Entre a equipe de
colaboradores
do
José Fernandes(OAB), Cel. Nilton (20º
jornal estavam os
BPM), Erivaldo, Galdino e Gilberto
jornalistas
Pedrosa(APA)
Clementino Heitor
de Carvalho, de
longa folha de serviços prestados ao jornal A TARDE, de
Salvador, de onde já estava aposentado e Ednaldo
Júnior, de Paulo Afonso. A parte de Esportes foi, durante
anos, cuidada por Nilson Brandão, experiente conhecedor
desta área, comentarista de esporte da Rádio Cultura e
depois da Rádio Bahia Nordeste de Paulo Afonso.
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Edição Nº 167 do jornal Folha Sertaneja,
de 31/01/2018

Lançamento do jornal Folha Sertaneja 18-02-2004 - Cepeazinho

Nadja Monteiro, com o apoio comercial das Lojas Tita e o
Boticário, cuidava do noticiário Social e Cultural. O jornal
contou também por uns tempos com a colaboração de
Giuliano Ribeiro, hoje Diretor de Cultura do município de
Delmiro Gouveia e do professor Ivus Leal que desde as
primeiras edições apresentava sua crônicas e causos
todos os meses e ainda hoje colabora com este jornal.

Ao longo dos anos,
outros
Á esq. Ver. João Lima(Pres. CMPA) e
colaboradores
Vereador Regivaldo Coriolano
também deixaram
seus textos nas
páginas do jornal Folha Sertaneja, como o professor
Francisco Nery e o cronista Jânio Soares que tem uma
crônica quinzenal no jornal A TARDE desde 2006 e
muitos outros.
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Anunciantes como
a
Chesf,
nos
primeiros anos e a
Prefeitura de Paulo
Afonso,
a
Faculdade
e
o
Colégio Sete de
Setembro,
a Edição Nº 01 do jornal Folha Sertaneja
SUPRAVE
e
o
Colégio Boa Ideia têm sido parceiros importantes desde
os primeiros tempos do jornal Folha Sertaneja.
O jornal sempre abriu espaço para a cultura local e
regional, na defesa do Rio São Francisco e da Chesf
sempre, em Julho de cada ano, apresentou cadernos
especiais em homenagem ao aniversário de Paulo
Afonso, com o objetivo de ser fonte de pesquisa para
estudantes e outros interessados na história deste
município.

Em Julho de 2016, o jornal Folha Sertaneja publicou uma
revista histórica Paulo Afonso e Sua História, adotada como fonte de estudo nas escolas da
Rede Municipal de Paulo Afonso.
A direção deste jornal agradece a cada anunciante que o
faz continuar vivo, assim como a cada leitor e aos muitos
colaboradores e se mantém empenhado para continuar a
caminhada, com esses apoios.
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Os que desejarem anunciar neste jornal Folha
Sertaneja podem fazer contato pelo telefone (zap) (75)
9-9234-1740, ou pelo telefone (75) 3282-0046 ou ainda
pelos
e-mails: professor.gal@gmail.com
e/ou
folhasertaneja@yahoo.com.br.
Será uma alegria continuar a nossa caminhada na sua
companhia.
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Revista Paulo Afonso e sua história,
publicação especial do jornal Folha
Sertaneja - Julho/2016

Mensagem do Colégio Boa Ideia pelo
aniversáro do jornal Folha Sertaneja

http://folhasertaneja.com.br/
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