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ipal de Alagoínhas, Estado da Bahia, interpretando o
povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais,
AO JORNAL GAZETA DOS MUNICíPIOS
21 (vinte e um) anos de existência.
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dia 26 de novembro é uma data especial para o Jornal Gazeta dos
Municípios, apesar das dificuldades em manter um periódico
impresso. É
especial porque a data merece ser lembrada e guardada, pois
são poucos os
veículos de comunicação impressa que se mantêm de pé.
E não é fácil manter-se vivo, em pé e concorrer com ere
mesmo edição
digital e site -, com os avanços das mídias digitais e o crescimento
das redes
sociais, sufocando os veículos impressos, principalmente
os que mantêm
edição períódica.
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E não é fácil manter-se vivo, em pé e concorrer com
ere mesmo edição
digital e site -, com os avanços das mídias digitais e o crescimento
das redes
sociais, sufocando os veícuros impressos, principalmente
os que mantêm
edição periódica.

-

Resistimos, pois, às agruras e falências e tornamo-nos
vigilantes e devotos da
mídia impressa. Eu e meus dois cavaleiros, Belmiro Deusdete
e Ed Carlos,
continuaremos nossa jornada por mais alguns anos, mas não
sabemos

por

quanto tempo.

Na última sexta-feira, 23, encerrou-se a exposição da
Gazeta no Centro de
Cultura de Alagoinhas, onde artistas renomados, capitaneados
por Ed carlos
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e com o incentivo de Belmiro Deusdete, doaram dezenas de quadros para
criar um fundo para o jornal e ajudá-lo a atravessar essa tormenta e vencer
suas ba rreiras fina nceiras.

Uma doce e única alma adquiriu um dos 40 quadros expostos, a professora
Maria José, que serviu como alento e incentivo à nossa caminhada. Voltamos
com a coleção para casa e estamos à espera dos bondosos e caridosos
amigos que construímos ao longo desses 21anos.

Foram dois dias de exposição, mas de muita fé, luz, música e harmonia.
Enquanto aguardávamos nossos amigos, ecoava aos quatro cantos do tocal
uma melodía entoada pelo magnífico saxofonista Welson ,
encheu nossa
QUê

alma de esperança e fé.
Foi harmonioso o som entoado enquanto quadros e nós aguardávamos por
seus compradores, doadores e íncentivadores. lncrédulo, Ed Carlos, o menino

do Quízambu que venceu as adversidades e hoje é mestre das artes,
reconhecido por seus pares e seu público, olhava estarrecído à sua obra
pronta e ávida por um levante.
Ronaldo Dededo, mais alagoinhense por morar aqui e não menos culto e de
uma obra excepcional, nos acalentava e Iembrava o quão injusto é um povo
que não valoriza a arte e a escrita, mas também nos encheu de
esperança e
fé na continuidade desse trabalho.

cumprimos nosso papel, o de informar, e com qualidade, ajudar a socíedade
a uma vida melhor, dando o verdadeiro sentido à informação. Vamos
continuar nossa jornada, com todas as dificuldades que são peculiares do
setor, mas com o olhar voltado para o futuro.
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Um jornal, uma revista, uma rádio, uma TV, são vistos e respeitados como
patrÍmônio da sociedade, de um país, de uma cidade. É preciso voltar os

olhos para quem trabalha quem dedica sua vida à comunicação como um
ofício de respeito e credibilidade, não apenas como um meio de
sobrevivência física.

Ao longo desses 21 anos abrimos nossas páginas e editoriais a defender a
sociedade em suas diversas bandeiras. Uma trincheira que sempre encontrou
vozes e ecos por onde trilhou. E gostaríamos de ter mais gente nessa
trincheira para defender a importância de um veículo de comunicação como
instrumento e voz de uma sociedade.
Não caberia nessas laudas a lista de pessoas e instituições que levantamos
suas bandeiras. Não queremos uma contrapartida, apenas a solidariedade e o

incentívo necessários à nossa subsistência.
Vamos continuar nossa trilha, nossa trincheira e nossas batalhas. Aos amigos

meu muito obrigado. Aos credores peço-lhes paciência. Aos futuros
investidores que sejam bem-vindos e aos neófitos o meu alento.
Dê-se ciência desta Moção ao Jornal Gazeta dos Municípios, aos seus sócios,

corpo de funcionários e a todos que contribuem direto ou indiretamente
para o desenvolvimento e crescimento do programa e dessa rádio em
Alagoinhas.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de 201.8.
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Andersoh Baqueiro
Vereador autor.
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