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lNDtcAÇÃo No. 043/2022.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve na forma que dispÕe o Regimento lnterno desta
Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita a V. Exa. que faça chegar
ao Exmo. Senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação.

Exmo. Senhor Prefeito,

As homenagens postumas são uma importante forma de valorlzar as pessoas que
iá partiram desta vida e que contribuíram significativamente com o nosso
municÍpio. Ao reconhecermos os trabalhos prestados por aqueles que já
faleceram, ajudamos a criar a identidade historica do nosso município, bem como
incentivar a continuação dos trabalhos. Por fim, as homenagens postumas são um
verdadeiro ato de amor aos familiares, pois constitui-se prova unânime de
reconhecimento aos méritos do ente querido. Desse modo, solicitamos que o
Centro de lniciação aos Esportes, localizado na Urbis lll, da Rua Catu, seja
nominado de Gilberto Araújo, "Gilbertão', fundador da Torcida Jovem Coral, em
1975, a primeira da Bahia.

#ff"lhd;;';*tDjalríía Bispo dos
Vereador autor.
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GILBERTO OLIVEIRA ARAUJO

Gilberto Aroúio, ou Gilbertão,

como era carinhosamente

conhecido, nasceu em Alagoinhas

no dia 25 de março de 1949, filho

de Sr. Gabriel e Dna. Venina,

lrmão de Geraldete (in

memoriam), Gabriel Filho e

Geraldina, casado a 47 anos com

Dna. Maria do Socorro, Pai de

Gilberto Júnior, Gilmara e

Glauber, e avô de Ágatha

Carolinne e Saulo Fernando'

Gilberto Araújo formou-se em contabilidade no antigo Ginásio de Alagoinhas no

;r|rr-, rit: 1914 e por mUitOS anOS fOi barbeiro ao lado do seu Mestre sr' Pedrinho

(in memoriam). Foi atuando com Torrista na Etesco, empresa que prestava

serviços de STP a Petrobras, que Gilberto sofreu um acidente de trabalho grave e

veio a perder a totalmente a visão do olho esquerdo se aposentando por invalidez

na década de 80.

Mas foi em 0L de outubro de L975 que Gilberto Araújo deu vida a sua maior

paixão, ao lado do então amigo Almiro Abade, fundaram a Associação dos

Torcedores do Atlético, nascia a Torcida Jovem Coral'



Em sua trajetória no esporte consta, ainda, a Vice-presidência executiva e presidência

do Conselho Deliberativo do Alagoinhas Atlético Clube.

Exemplo de amor e dedicação ao Alagoinhas Atlético Clube, nesse período, Gilberto
Araújo foi como um pai para muitos jovens atletas do Atlético que moravam embaixo

das arquibancadas do Estádio Carneirão, era ajuda de todo os tipos que possa imaginar.

Onde tinha um grupo de pessoas, lá estava Gilberto fazendo uma associação, e foi assim

que nasceu a Associação dos Barraqueiros de Alagoinhas, juntamente com Pascoal

Cursino (in memoriam), ele fundou o que seria a foz dos vendedores e bebidas nas festas

de largo e nas micaretas de Alagoinhas,

Com um público fiel, as excursões promovidas por ele, era garantia de alegria, diversão,

segurança e respeito, Porto Seguro, Paulo Afonso, Cânions de Xingo, Aracaju, ltacaré,
enfim, sem contar os passeios para a Lavagem do Bomfim, foram tantas que até só ele
para dizer.



Gilberto Araújo foi responsável

realizados em Alagoinhas, além de

pela organização de muitos passeios ciclísticos

ser membro do Grupo Vento Leste.

Gilberto Araújo nos deixou no

43 anos, ele foi internado no

tratar uma falta de ar e assim

dia 21de março de2022, quatro dias antes de completar
HCA em Alagoinhas no dia 16 de novembro de 2122, pra

foram longos 4 meses lutando pela vida.


