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Pela 13ª vez, em 14 anos de vida, o jornal Folha
Sertaneja recebeu o Troféu Destaque do Sertão
Dia o4 de Maio, no Clube Paulo Afonso
Antônio Galdino
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Prof. Antonio Galdino recebe o TDS do
jornal Folha Sertaneja

Troféu Destaque do Sertão, este ano, homenageou os 60
anos de Paulo Afonso, empresários e personalidades da
região, em grande estilo, no CPA, dia 5 de Maio.
O jornal Folha Sertaneja, assim como os demais
premiados, foi indicado para este prêmio através de uma
pesquisa realizada por uma comissão da Nordeste
Eventos que realizou entrevistas durante os meses de
Março e Abril de 2018. O prêmio mede o desempenho das
empresas e dos profissionais e personalidades
homenageadas, durante o ano de 2017.

O evento tem um tema a cada ano e este ano
homenageou os 60 anos do município de Paulo Afonso.
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Prof. Antônio Galdino e equipe do jornal
Folha Sertaneja e familiares
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O Folha Sertaneja
foi
representado
pelo seu fundador e
diretor,
Professor
Antônio Galdino da
Silva e contou com
presença
Ricardo Segmento Meios de Comunicação e
Costa,
atual Imprensa
secretário do jornal
e sua esposa Tani e Zenaide Ferraz, anterior secretária
do jornal onde trabalhou por muitos anos, com seu
esposo Binho e a filha Tácila.

A festa de entrega do Troféu Destaque do Sertão, organizada todos os anos por Derinho
Oliveira e sua grande equipe da Nordeste Eventos, foi, outra vez, o maior evento social do ano,
como acontece há 22 anos, no Clube Paulo Afonso, no dia 05 de Maio.

Centenas de empresários e personalidades de Paulo
Afonso e região compareceram e abrilhantaram esse
grande evento que teve ainda a participação dos jovens
participantes do concurso Miss e Mister Teen Bahia,
também realizado por Derinho Oliveira no dia 03 de Maio
no CPA. Eles realizaram uma coreografia lembrando da
Copa do Mundo de Futebol que acontece no mês de
Junho, na Rússia.
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Derinho Oliveira, diretor da Nordeste
Eventos
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O evento é um dos Grande número de empresários
orgulhos do seu presentes
criador, o Promoter
Derinho Oliveira e foi animado por Anderson e Banda e
pelo Tô in Todas e teve a cobertura jornalística e
fotográfica do renovado fotógrafo Ricardo Pereira e por Tô
in Todas, além do jornal Folha Sertaneja. Cerca de 100
pessoas foram homenageadas em 10 categorias ou
segmentos.

A edição impressa do jorna Folha Sertaneja do mês de
Abril traz um caderno especial de 4 páginas sobre o exprefeito Abel Barbosa e Silva, falecido no último dia 26 de Abril e duas páginas do evento de
posse dos novos membros correspondentes da Academia de Letras de Paulo Afonso, realizada
no dia 13 de Abril de 2018 no Memorial Chesf de Paulo Afonso.
A edição do jornal Folha Sertaneja do mês de Maio vai trazer uma cobertura completa do Troféu
Destaque do Sertão 2018.
http://folhasertaneja.com.br/
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