
AUTORIDADES, POLÍTICOS E POPULARES HOMENAGEIAM JUAZEIRO PELOS 

SEUS 141 ANOS DE CIDADE 

Autoridades, políticos e pessoas comuns da comunidade encaminharam 

diversas mensagens ao Blog GJ Notícias parabenizando Juazeiro que nesta 

segunda-feira (15) comemora 141 anos de elevação à categoria de cidade. 

Na sua página no facebook o prefeito Paulo Bomfim expressou alegria pela 

participação popular na programação desenvolvida na noite de domingo 

(14), véspera do aniversário da cidade: 

“Juazeiro é só alegria! Eita povo massa retado! O nosso tradicional circuito 

do carnaval, que compreende a Adolfo Viana e a Orla, mais uma vez ficou 

pequeno. É o juazeirense mostrando todo o seu amor por esta nossa terra 

maravilhosa e que realmente é um povo de luta mais também festivo. O 

trio do Parangolé arrastou a massa com toda a energia do cantor Tony 

Salles, e ainda tem a suingueira do artista juazeirense Ney Alves. Uma noite 

para se divertir com a tradicional felicidade da nossa gente. Parabéns, 

Juazeiro! E vamos trabalhar!” 

 

Demais homenagens: 



 



Não importa os desacertos que Juazeiro já enfrentou. Passou como tudo 

passa. No momento o essencial é focar Nina mudança séria 

 e comprometida com o despontar empreendedor e o potencial que 

possuímos (mesmo que, hoje, sufocado). Viva vivá. 

Rosy Costa 

 



 

 



 

Juazeiro: É hora de um LEVANTE!  

Era uma vez uma cidade, próspera e feliz. Seu povo era antes de tudo forte 

e sentia orgulho de sua força e prosperidade. Era a mais bela e rica. 

Esta Cidade era a maior referência no sertão e servia de passagem para o 

progresso entre regiões. Deu ao mundo grandes filhos. Talentosos nas 

Artes, na Cultura, nos Esportes, na Política, na Medicina, na Educação e em 

inúmeras outras áreas. Sim! Grandes pensadores e líderes nasceram em seu 

solo fértil e espalharam ao mundo sua instigante semente de inteligência e 

sabedoria. 

Até que um dia filhos descuidados ou maus assumiram, sucessivamente, o 

controle desta Cidade. Sua beleza foi sendo perdida, sua excelência se 

tornando coisa mediana e sua vizinha antes embevecida com sua pujança, 

começou a crescer e tomar o seu lugar de proeminência. Os filhos mais 

velhos que habitam nesta Cidade sentem saudades do que já tinham sido e 

os mais novos uma contida raiva pelo que ouvem dos mais antigos, do que 

se deixou perder.  

Mas, um belo dia, seus filhos começarão a despertar e, enfim a reagir e s 

levantarão. Isso mesmo: É hora do levante! Somente um LEVANTE 

resgatará esta Cidade. Um Levante sem armas. De ATITUDE Cidadã! 

 



Não digo apenas parabéns a Juazeiro por seus 141 anos. Digo mais: É hora 

de um levante popular. De Democracia e Esperança, mais que mudança ou 

mera renovação. LEVANTE-SE! 

Pastor Teobaldo 

 



 



 



 



 

Minha doce e amada Juazeiro! Cheguei no teu leito ainda pequenininho e 

me recebeste com rosas perfumadas, com água em abundância e alegria 

sem fim. Amei-te á primeira vista pela sua exuberância e crescimento 

constante, e me senti seguro de um amanhã promissor juntamente 

contigo... Todavia, os homens de mau caráter e um povo que vota sem 

consciência te jogaram no lixo e deixaram a grandeza para a tua có-irmã 

vizinha, mas ainda há tempo de retomares tuas rédeas! Acordem filhos de 

Juazeiro! Lembrem-se do dia 7 de setembro de 1822, quando o Brasil foi 

libertado de Portugal, lembrem-se da recente Vitória presidencial no Brasil, 

onde um homem que em todas as suas falas coloca o nome sagrado de Deus 

á frente e enfrentou todo o poderio brasileiro e venceu com 8 segundos na 

TV a eleição! É chegada a hora da nossa amada e querida Juazeiro voar livre 

dos abutres que infestam e dilaceram seus altares! Chegada a hora de 

colocar no altar quem a ama de verdade e a quer grandiosa como sempre 



fostes mesmo carcomida por urubus que só pensam em si próprio e 

naqueles que compactuam com eles. Hoje, com os olhos cheios d'água, em 

silêncio oro por ti. 

Parabéns, minha doce e amada Juazeiro!! 

Rosiel Gondim 

 

 


