
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA        
SECRETARIA DE GOVERNO

FÓRUM 90 ANOS DE CONQUISTA

“MEMÓRIA VIVA DE LIVRAMENTO”
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APRESENTAÇÃO 

Este Projeto tem por objetivo, apresentar a origem e evolução da Cidade de Livramento de Nossa 

Senhora,  bem  como  o  planejamento  para  Aniversário  de  Livramento  90  anos  de  muitas 

conquistas;  tendo  em  vista  resgatar   a  memória  da  cidade  e  parabenizar  os  responsáveis  os 

moradores desta Terra.
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IDEALIZAÇÃO DO SELO 90 ANOS DE CONQUISTA

A idealização do Selo 90 anos de Conquista foi  de responsabilidade da Secretaria de 

Governo, a senhora Suzete Cristina Spínola Souto, que organizou uma equipe junto a 

Gestão:  Humanização,  Dedicação  e  Compromisso,  bem como com ajuda  de   alguns 

munícipes  que  amam  Livramento  e  considerou  o  Projeto  uma  ideia  necessária  para 

homenagear a grande cidade amada por todos Livramento de Nossa Senhora, nos seus 90 

anos de emancipação política.Todos os eventos foram pensados, planejados e organizados 

em parceria com as secretarias municipais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , 

e  com muito amor,  respeito,  carinho  90 Anos de Conquistas  junto ao município de 

Livramento. 

O Selo Especial e personalizado alusivo ao 90º aniversário de emancipação política do 

município de Livramento de Nossa Senhora, Bahia, o seu  lançamento oficial aconteceu 

no dia 06 de outubro.  Vale a pena ressaltar que o sinete, em desenho concebido pela 

designer Luana Machado, natural de Livramento, tem duas imagens distintas e separadas 

por um picote, denominadas selo postal e vinheta. Sua reprodução já foi aqui divulgada, a 

partir de informações da Prefeitura. Uma imagem é da Cachoeira de Livramento, também 

conhecida por "Véu de Noiva", devido a seu gracioso formato. A outra é a fachada do 

casarão  colonial  onde  hoje  é  o  Paço  Municipal.  Houve  varias  reuniões  com  os 

secretariados e amigos de Livramento, em anexo lista de presença. Houve ainda Fórum 

de 90 anos.
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LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

 Origem e Evolução: 

O primeiro núcleo populacional iniciou-se em 1715 com a chegada de paulistas na região a procura 

de ouro e pedras preciosas. Os jesuítas que os acompanhavam construíram a capela de Nossa Senhora 

do  Livramento,  originando  o  arraial.  Em  virtude  da  mineração  do  ouro,  o  povoado  cresceu 

rapidamente,  sendo elevado à vila em 1724. Por ordem do Conde de Gáveas,  a sede da vila foi 

transferida  para  o povoado de  Creoulos,  atual  Rio  de  Contas,  em 1743.  A antiga  vila  desceu à  

categoria de simples povoado, com o nome de Vila Velha. 

Em 1880, o povoado de Vila Velha foi novamente elevado à vila, com o nome de Vila Nova do 

Brumado, porém a Resolução não foi executada. Restaurou-se o município de Vila Velha em 1921. 

Em 1923, alterou-se o topônimo para Livramento. 

Em 1931, o topônimo foi mudado para Livramento do Brumado, devido à existência do Rio Brumado 

que corta o município. A Lei Estadual nº 2.325, de 14 de maio de 1966, alterou o topônimo para  

Livramento de Nossa Senhora, cuja vigência depende da promulgação da nova Divisão Territorial do 

Estado.  Livramento do Brumado teve seu território desmembrado em 1962, para formar o Município 

de Dom Basílio. Os nativos de Livramento do Brumado são chamados livramentenses
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PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE LIVRAMENTO.

90 ANOS DE GRANDES CONQUISTAS.

• Dia 01/10/2011    Festival de Música “Canta Livramento”

     Ás 20h na Praça Dom Hélio Paschoal   

• Dia  02/10/2011    3º  Passeio  Ciclístico  da  Emancipação –  Saída  da  Praça  Dom  Hélio 
Paschoal às 07h.

Ás 19h Missa Em “Ação de Graças” pelos 90 anos de Emancipação Política do Município 
na  Catedral de Nossa Senhora do Livramento 

• Dia 03 e 04/10/2011   Exposição “90 anos de Livramento” – Estandes dos Alunos da Rede 
Municipal de Ensino na  Praça Dom Hélio Paschoal das 10 às 17h.

• Dia 05/10/2011    Encontro das Comunidades Quilombolas na Praça Dom Hélio Paschoal às 
20h.
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• Dia 06/10/2011     

 8h  Hasteamento das Bandeiras

 15h  Desfile Alegórico

 21h Trio Elétrico com a Banda Cheiro  de Amor – Saída do Bairro Primeiro  Gole  com 

destino a Praça João Marques de Oliveira. 

 Em seguida show com Renan Moreira.

• Dia 09 10/2011    4ª Corrida da Emancipação.  Saída feminino, infantil e idoso Km 10 e 
masculina Km 15

• Dia 12 /10/2011    3º  Passeio Ecológico Caminhada pela Estrada Real. Com saída da Praça 
Pedro Mandú  às 06:30h

• De 14 a 16/10/2011    Comemoração do Dia das Crianças.

LIVRAMENTO 90 ANOS: 3° PASSEIO ECOLÓGICO PELA ESTRADA REAL

    O  3°  Passeio  Ecológico  realizado  pelo  Governo  Humanização,  Dedicação  e  Compromisso, 
proporcionou momentos  de lazer e diversão para aproximadamente 350 pessoas que aceitaram o 
desafio de desbravar o trecho de serra da Chapada Diamantina que liga as cidades de Livramento de 
Nossa Senhora e Rio de Contas.

   O Passeio fez parte das celebrações dos 90 anos da cidade e está incluso nas ações do selo UNICEF 
município aprovado, edição 2009 – 2012. Cada participante trocou 1 kg de alimento não perecível 
por uma camiseta – contribuição que será revertida em cestas básicas para doação a famílias do 
município  que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

   A antiga estrada de pedra,  cujo percurso é de 6 km, foi construída  pelos escravos e bastante 
utilizada no período de exploração do ouro. Fazia parte do caminho percorrido por bandeirantes e 
mineradores vindos de Goiás e Minas Gerais rumo ao litoral do país.
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   Entre as raras paisagens, a vista da cidade e o topo da cachoeira “Véu de Noiva”, pessoas de várias 
idades  se  deslumbraram com  a  história  do  local  e  a  sensação  de  liberdade  proporcionada  pela 
natureza. O Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, Osvaldo Porto Viana, agradeceu o 
grande número de participantes e destacou a beleza do Passeio: “Este lugar recebe turistas do mundo 
inteiro, é um presente de Deus que faz parte de nossa história. É impossível descrever a Estrada Real. 
Por mais que a gente venha uma, duas ou mais vezes, é sempre emocionante”, relatou.

    Bastante elogiado pelos participantes, o Passeio Ecológico pela Estrada Real ofereceu transporte 
de apoio, uma deliciosa mesa de frutas e sorteio de brindes.

VEREADORES RECEBEM HOMENAGENS DE ALUNOS LIVRAMENTENSES.

    A Escola Gil Ferreira Pessoa, localizada no Bairro Estocada em Livramento de Nossa Senhora  
prestou uma bela homenagem aos Vereadores do município na Sessão Ordinária da última sexta-feira, 
21/10/2011. Na ocasião, os alunos entregaram faixas e placas fotográficas que foram utilizados no 
desfile comemorativo dos 90 anos de emancipação política da cidade.

   O Diretor da Escola Gil Ferreira Pessoa, Olimpio Silva de Lima, fez uso da tribuna durante a 
Sessão,  parabenizou  os  vereadores  e  agradeceu  o  espaço  cedido  para  as  homenagens.  Segundo 
Olimpio, as comemorações de aniversário do município foram um ponto de partida para inúmeros 
trabalhos desenvolvidos em sala de aula. “Com apoio dos professores, as crianças fizeram pesquisas, 
produziram acervo em áudio, documentários e aprenderam como funciona o Poder Legislativo. No 
desfile, os alunos estavam caracterizados como os Vereadores, vivenciando tudo o que aprenderam”, 
declarou.
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   O Presidente da Câmara de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado, agradeceu em nome de todos os 
Vereadores e parabenizou a iniciativa da Instituição de Ensino. “Ficamos emocionados e honrados. 
Agradecemos  a  todos  aqueles  que  estiveram  envolvidos  neste  projeto  educacional  de  resgate  e 
conhecimento  sobre  Livramento  de  Nossa  Senhora.  Desejamos  um  futuro  brilhante  para  essas 
crianças”, disse.

SEMANA DA CRIANÇA EM LIVRAMENTO.

   A Semana da Criança foi marcada por uma série de comemorações em Livramento de Nossa 
Senhora, momentos inesquecíveis para meninos e meninas que vivem esta linda fase de vida.

   O Projeto  Livramento  ainda  é  criança  com 90 anos,  idealizado pelo  Governo Humanização, 
Dedicação e Compromisso, levou crianças das Creches municipais ao parque de diversões montado 
na Praça Dom Hélio Paschoal nos dias 15,16 e 17/10/2011. A estrutura foi também disponibilizada 
gratuitamente  para  todas  as  crianças  de  Livramento  que  brincaram em carrinhos,  cama elástica, 
tobogã gigante e  piscina  de bolinhas.  O local  recebeu decoração especial,  houve distribuição de 
algodão doce e sorvetes, brincadeiras diversas e pintura facial para a garotada.   De acordo com a 
Secretária Municipal de Assistência Social, Silvana Spínola, o Projeto Livramento ainda é criança 
com  90  anos  é  uma  forma  de  homenagear  e  valorizar  as  crianças:  “Brincar  faz  parte  do 
desenvolvimento infantil, ajuda no aprendizado e na socialização. Montamos um espaço seguro e 
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agradável  para que todos pudessem interagir  e comemorar”,  disse.    O Centro de Referência de 
Assistência  Social  –  CRAS  do  Bairro  Benito  Gama,   festejou  a  Semana  da  criança  com  uma 
programação  especial,  organizada  pelas  Filhas  de  Jó  –  Loja  Maçônica  Deus,  União  e  Trabalho 
Livramentense.  A presença  de  palhaços,  personagens  de  contos  infantis,  realização  de  jogos  e 
distribuição de doces, fizeram a alegria dos pequenos moradores do Bairro. O momento foi também 
de informação com a colaboração do Subtenente Washington Magalhães (46ª CIPM Livramento). 
Além de felicitar as crianças pela data, o representante da Polícia Militar fez um alerta sobre os 
perigos que envolvem drogas e violência.Na terça – feira, 11/10  a Unidade de Saúde da Família  – 
USF SEDE II,  realizou  uma atividade educativa na Associação dos Amigos de Livramento.  Na 
ocasião,  a  Enfermeira  Míriam  Caroline  apresentou  um  vídeo  sobre  alimentação  saudável, 
higienização e atividade física.  A partir  deste  vídeo, foram realizadas uma série  de brincadeiras: 
gincana, colagens, jogo de perguntas e respostas, entrega de brindes e muito mais. Todo o evento 
contou com a participação da Dentista Dra. Samara Queiroz e os Agentes Comunitários de Saúde.  As  
crianças participaram ativamente de todas as brincadeiras com muita empolgação e alegria. Ao final 
foi servido lanche e guloseimas. Parabéns a toda equipe da USF – SEDE II, pelo belíssimo trabalho. 
No dia  12  de  Outubro,  a  Primeira  Igreja  Batista  reuniu  cerca  de  1.200  crianças  no  Ginásio  de 
Esportes do Bairro Taquarí. O evento teve apoio da Prefeitura Municipal, foi aberto ao público e 
prezou pelas brincadeiras, presença de palhaços, histórias bíblicas e apresentação do grupo de co

reografias  Adoradores Kids – crianças que realizam apresentações musicais em igrejas.   Brincar, 
sorrir, ser feliz… 
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BANDA CHEIRO DE AMOR NA CELEBRAÇÃO DE 90 ANOS DA CIDADE!

 A noite do dia 06/10/2011 em Livramento de Nossa Senhora foi marcada por uma grande festa 
realizada  pelo  Governo  Humanização,  Dedicação  e  Compromisso.  Milhares  de  pessoas 
acompanharam o trio elétrico e se divertiram com o som contagiante da Banda Cheiro de Amor. O 
clima de confraternização pelos 90 anos de emancipação política do município reuniu livramentenses 
e visitantes no percurso da Avenida Presidente Vargas até a Praça João Marques de Oliveira.

   No trio elétrico, a cantora Aline Rosa brincou com o público e cantou grandes sucessos como: 
“Pense em mim” e “Vai sacudir, vai abalar”, músicas que marcaram história e consagraram a carreira 
da Cheio de Amor no Brasil e no mundo.

     Além da Banda baiana, o público curtiu também o cantor Renan Moreira, que comandou a festa 
até a madrugada. Renan apresentou seu novo cd e cantou diversos sucessos em vários ritmos, do axé 
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ao arrocha.  O Prefeito  Carlos Roberto Souto Batista,  ao lado da Primeira  Dama e Secretária  de 
Governo, Suzete Spínola, disse que estava muito feliz ao presenciar a satisfação e alegria do público 
curtindo o show da Banda Cheiro de Amor. “A nossa cidade e o nosso povo merecia comemorar os 
90 anos de sua terra natal com essa grande apresentação de Aline Rosa e Banda. Parabéns a Aline  
pelo grande show e parabéns a Livramento pela bonita festa”, concluiu.Parabéns Livramento!

LIVRAMENTO 90 ANOS: DESFILE ALEGÓRICO EMOCIONA OS LIVRAMENTENSES.

   As principais Ruas e Avenidas de Livramento de Nossa Senhora ganharam um brilho especial na 
última quinta-feira, 06/10/2011.

  O Desfile Alegórico “Livramento 90 anos” mostrou ao público a história do município. Alunos das 
escolas  municipais  e  Estaduais,  representantes  de  movimentos  religiosos  e  de  Projetos  Sociais, 
traduziram em imagens, sons e cores, as riquezas naturais e culturais, a trajetória política, tradições 
religiosas e diversos outros aspectos da cidade.

   As  tradicionais  fanfarras  e  a  Filarmônica  maestro  Lindembergue  Cardoso   conduziram  as 
apresentações de crianças, jovens e adultos que sintetizavam a nostalgia, as conquistas do presente e 
a esperança de um futuro cada vez mais próspero para todos os livramentenses.
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   Centenas de pessoas acompanharam o desfile e aplaudiram a organização e o brilhantismo como o 
evento foi conduzido. Maria Aparecida Silva, moradora do centro da cidade, levou as filhas para 
assistir o desfile e estava emocionada: “Estou vendo aqui a história da cidade e lembrando tudo o que 
vivi nesta terra abençoada por Deus. Desejo muita paz e alegria para todas as famílias”, disse.

   O Prefeito Municipal, Carlos Roberto Souto Batista, a Primeira Dama, Suzete Spínola, Secretários 
Municipais e Vereadores:  Lafaiete  Nunes (Presidente da Câmara) e  Cidão Aracatu,  dentre outras 
autoridades, participaram da comemoração e celebraram o 6 de outubro, data magna do nonagésimo 
aniversário de emancipação política de Livramento.

3° ENCONTRO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - LIVRAMENTO 90 ANOS

       Nas comemorações dos 90 anos de Livramento de Nossa Senhora, a cidade transformou-se numa 
grande festa: crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, todos juntos comemorando 90 anos de 
história, de glórias e bênçãos. No clima de muita alegria, as Comunidades Quilombolas, pelo 3º ano 
consecutivo, se apresentaram na Praça Dom Hélio Paschoal e contagiaram a todos os presentes com a 
beleza negra, proporcionando um verdadeiro resgate cultural.

     O colorido da ornamentação da Praça traduziu a alegria e beleza de pessoas que, com suas roupas,  
músicas e instrumentos, contaram um pouco de sua história. O Prefeito Municipal, Carlos Roberto 
Souto Batista, o Presidente da Câmara de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado, a Primeira Dama e 
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Secretária de Governo, Suzete Spínola, a Secretária Municipal de Assistência Social, Silvana Spínola 
e  o  representante  da  Secretaria  do  Estado da  Bahia  –  Setor  de  Educação  Quilombola,  Gilberto 
Almeida,  estiveram  presentes  no  evento.    Os  representantes  das  Comunidades  Quilombolas, 
receberam das mãos do Prefeito, da Secretária de Governo e da Secretária Municipal de Assistência 
Social o Certificado de Participação no Terceiro Encontro Quilombolas.

     Inicialmente, houve a citação do Poema “Por um Brasil melhor”, de autoria do escritor Gilberto  
Freire e interpretado pelo jovem Rodrigo Santos, integrante do Serviço Socioeducativo Projovem 
Adolescente.  Em  seguida,  houve  apresentação  do  Grupo  de  Dança  da  Rocinha  –  Riquezas  de 
Livramento-  Parabéns aos  90 anos de Emancipação Política e  do Grupo de Dança do Projovem 
Adolescente – Perola Negra. 

      O Reisado de Quixabeira mostrou a magia da mistura e da crença católica com a cultural  
quilombola, logo depois, as mulheres das Comunidades de Cipual, Lagoa do Leite, Jiboia e Jatobá 
dançaram com o Grupo Irmandade. A Juventude da Rocinha também animou a todos com sua dança 
e as jovens da Comunidade de Várzea Grande recitaram um poema. O Reisado do Lino animou os 
presentes, seguido da apresentação do Grupo de Capoeira Jogo de Dentro da sede do Município. Para 
finalizar as apresentações culturais, os jovens do Grupo Rip Rop deram um show a parte, mesclando 
dança de rua e capoeira nas coreografias apresentadas em homenagem as Comunidades Quilombolas.

     A Secretaria de Governo, Suzete Spínola  e o Prefeito Carlos Roberto Souto Batista, entregaram  
cartilhas  para as  comunidades.  Intituladas  de “Comunidade Quilombola:  uma questão de  resgate 
cultural”, o material apresenta uma síntese da história das comunidades.

   O  Terceiro Encontro de Resgate Cultural Quilombola foi Projeto sugerido pelo Departamento de 
Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Governo em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social e, este ano, recebeu o 
apoio da SEPROMI –Secretaria de Promoção da Igualdade do Estado da Bahia. A Praça Dom Hélio 
Paschoal, por algumas horas, viveu belos momentos que marcam os 90 anos de festa do município. 
Momentos tão significantes que jamais serão esquecidos!

 Saiba um pouco mais sobre as Comunidades Quilombolas de Livramento:

 Comunidade Quilombola de Poço:

Nas comunidades quilombolas da Lagoinha e Poço ainda hoje culturas como: cantigas de roda, baile, 
bumba meu boi, rodava pipas de madeiras com bois para amassar o barro para fabricação de telha e 
tijolos. Existem ainda quebra de panela quando há o ultimo casamento de uma filha que mora na 
família etc. em relação às culturas mais preservadas: reisados, samba de roda, festas juninas. Tem 
como padroeiro Stº. Antônio. Construção da capela: 16/o9/1871

  Comunidade quilombola de Lagoa do Leite:

A Comunidade de Lagoa do Leite possui uma distância de 50 km da sede.  A cultura existente é o 
forró,  onde é feito um arrasta pé no São João. Comemoram Cosme e Damião com muita festa e tem 
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como outras festas típicas: São João, festa de Santo Reis, com animação no dia anterior a festa com 
realização de leilão.  Em relação ao artesanato: artesanato de renda.   Os casamentos são festejados 
com muita música, muita comida e bebida e muito arrasta pé. Dispõem ainda de benzedeira, pessoa  
da comunidade que benze quem a procura.

  Comunidade Quilombola de Olhos D’água do Meio

A comunidade existe a aproximadamente 300 anos. As culturas existentes são reisados, cantigas de 
roda, bumba-meu-boi e chula. Os padroeiros festejados são: São José comemorado todo dia 19 de 
março, São Miguel 29 de setembro, Nossa Senhora da Conceição 08 de dezembro, Santa Luzia 13 de 
dezembro  e  Todos  os  Santos-  01  novembro.  Esses  festejos  são  comemorados  através  de 
confraternização com comidas típicas (canjica, pinga, carnes, pipoca, bolos, milho assado). Possuem 
benzedeiras.

 Comunidade Quilombola de Quixabeira

    O Povoado de Quixabeira, esta distante da Sede do Município 50 km. O nome do Povoado foi em 
virtude de existir muitas árvores chamadas de Quixabeira, árvore esta que existente até hoje. Eles 
plantam feijão, milho e mandioca. Tem reisado constituído na própria comunidade. As festas típicas 
que se destacam: São João, comemorado dia 23 de junho e a festa do Reis, comemorada no dia 06 de 
janeiro. Festeja ainda, São Cosme e Damião. Produzem artesanato de palha como: peneiras, esteiras, 
balaios, chapéus, fazem bordados, panos de panos, tapetes simples  e ainda preservam o  material 
(roda de fiar).  Em relação à comida típica, fazem farinha, beiju, puba, tapioca. Plantam feijão, milho 
e mandioca, antigamente faziam cachaça. Os antepassados comiam raiz de umbuzeiro ralada para não  
morrer de fome, em 1930.  Possui benzedeira.

 Comunidade Quilombola de Jibóia

A comunidade Jibóia dista 58 km da sede do município. As culturas existentes na comunidade são: 
Quaresma, Reis, Semana Santa, São João, Nossa Senhora Aparecida, Dia das crianças, Finados e 
Natal. O reisado se comemora juntamente ao pessoal da Lagoa do Leite.

 Comunidade Quilombola de Jatobá

  A comunidade de JATOBÁ se encontra a 46 km de distância da sede. O nome da comunida refere-se  
a  existência de árvores com este nome na região.  Cultura existente na comunidade: Reisado, Festa  
do Padroeiro (São Pedro),  Cosme e Damião e casamentos.Comemoram os casamento com muita 
festa, muita comida e bebida.

 Comunidade Quilombola da Rocinha

 A distância da sede é de 18 km. A comunidade tem esse nome por causa de uma grande plantação de 
arroz   que  teve  uma  execelente  produção,  daí  surgiu  o  nome  Rocinha.    Cultura  existente  na 
comunidade : as festas de padroeiros (São José no mês de março e Nossa Senhora Aparecida no mês 
de  outubro);  reisado,  pedengo,  rezas  nos  dias  Santos.  Comemoram São  Cosme  e  São  Damião. 
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Produzem: cana-de-açúcar,  feijão,  milho e mandioca,  fazem artesanatos diversos: cesta,  vassoura, 
renda, crochê, bordado, chapéu, esteira. Tem benzedeiras e rezadeiras.

 Comunidade Quilombola de Cipoal

 Cipoal está distante da Sede: 42 km.  Festeja o casamento construindo latada no quintal da casa da  
noiva onde cozinham arroz, feijão, galinha caipira, macacão carne de porco e carne de panela, a 
comida é feita pelos parentes da noiva, na frente faz outra latada onde o sanfoneiro toca a noite toca 
para os convidados dançarem. Toda comunidade doa os ingredientes utilizados na festa (galinhas, 
arroz, porco, carne, arroz, feijão). Em relação à cultura, festejam São João, comemorado dia 23 de 
junho e a festa do Reis, comemorada no dia 06 de janeiro. Festejam ainda, São Cosme e Damião.

Comunidade Quilombola de Várzea Grande

O Povoado de Várzea Grande, está distante da Sede do Município 45 km. Tem reisado. As festas 
típicas que se destacam: São João, comemorado dia 23 de junho e a festa do Reis, comemorada no 
dia 06 de janeiro. Festeja ainda, São Cosme e Damião. Produz artesanato de palha como: peneira,  
chapéu,  faz  bordado,  pano  de  pano,  tapete,  peixe  tapete,  ate  hoje  alguns  moradores  ainda  fiam 
algodão e possuem o material (roda de fiar).

 Comunidade Quilombola de Lagoinha

 O povoado de Lagoinha esta a 45 km de distância da  sede. Comemoram  São João e a festa do Reis  
e São Cosme e Damião.

 Comunidade Quilombola de Maracujá

 A comunidade de Maracujá está localizada a 36 km de Livramento. A cultura local foi sempre o 
reisado,  dança  de  roda,  benzedeira,  rezadeira.  Nas festas  de  casamento  e  demais  comemorações 
festivas,  eles  faziam  latadas  para  cozinhar  a  comida,  para  animar  recitavam  versos  e  jogavam 
capoeira, entre outros. Na agricultura o que predomina é a plantação de feijão, milho, mandioca. 
Pilavam o milho para fazer pamonha, mingau e bolo de milho.

 Comunidade Quilombola de Pajeú

A comunidade de Pajeú esta  distante da sede do Município 45 km. Cultivavam  milho,  feijão e 
mandioca.  Para  as  cerimônias  fúnebres  eles  mesmos fabricavam os  caixões,  que  eram feitos  de 
madeira de mandacaru. A cultura local sempre foi o reisado, a reza das almas, as trezenas de Santo 
Antônio. Hoje muitas das culturas caíram no esquecimento, como o jarê. Alguns moradores cultuam 
até hoje Cosme e Damião. Quando morria algum morador eram levados ao cemitério em redes e 
enterrados nelas. Eles não possuíam a cultura do caixão, que somente muitos anos depois passaram a 
ser usados. De acordo com os relatos dos antigos moradores, as pessoas só eram enterradas dois dias 
após sua morte e nesse período o defunto era velado com bolacha, cachaça, carne de boi cozida e 
muito café.
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 Comunidade Quilombola de Couros

 A comunidade de Couros está localizada a 40 km de Livramento. Segundo algumas pessoas idosas, 
já fez parte da cultura local o reisado, dança de roda, as benzedeiras e rezadeiras, entretanto, hoje já  
não se pratica mais. Nas festas de casamento e demais comemorações festivas eles faziam latadas 
para cozinhar a comida, recitavam versos, jogavam capoeira, entre outros. A comida típica era feijão, 
porco, cortado de palma, de mamão verde, leitoa, frango caipira, polvilho, bolo de tapioca, bolo de 
pupa, beiju, cuscuz.

LIVRAMENTO 90 ANOS: 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO

      A Corrida da Emancipação é um tradicional evento esportivo que reúne atletas de várias cidades  
em  Livramento  de  Nossa  Senhora,  local  de  realização  da  prova.  O  evento  é  organizado  pela 
Secretaria  de  Esportes,  Turismo  e  Lazer/Governo  Humanização,  Dedicação  e  Compromisso  em 
parceria  com empresários da região e faz parte das  ações do selo UNICEF município aprovado, 
edição 2009 – 2012.
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     A prova tem como ponto de largada o km 15 – Bairro Santa Luzia em Dom Basílio (categoria 
masculino) e km 10 – Proximidades da ADIB (categoria feminino, 11 a 14 anos e acima de 60 anos).

     Em 2011 a 4ª edição da Corrida da Emancipação teve a participação de 86 inscritos e distribuiu  
R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, troféus e medalhas para os participantes.

    O Prefeito Municipal,  Carlos Roberto Souto Batista, o Secretário de Esportes, Osvaldo Porto 
Viana, a Secretária de Assistência Social, Silvana Spínola, a Secretária de Governo, Suzete Spínola, o 
Secretário de Esportes de Itapetinga e campeão brasileiro pelo time do Bahia, Charles Fabian dentre 
outras autoridades, felicitaram os atletas durante a premiação.

   

EXPOSIÇÃO “LIVRAMENTO 90 ANOS”

Nos dias 04 e 05/10/2011 foi realizada em Livramento de Nossa Senhora a Exposição “Livramento 
90 anos”. Em cinco locais, foram expostas fotografias que contam a história do município.

Na Catedral de Nossa Senhora do Livramento, os alunos da Escola Lélis Piedade explicaram aos 
visitantes a história da Igreja católica: a chegada dos primeiros padres e freiras, como são realizados 



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA        
SECRETARIA DE GOVERNO

os batismos, a importância do dizímo, a peculiaridade das vestes usadas nas celebrações religiosas e a 
consagração do corpo vivo de Jesus.

A Câmara de Vereadores  foi  o cenário da história política de Livramento.  Alunos da Escola Gil 
Ferreira Pessoa apresentaram a biografia dos membros que fizeram parte daquela casa Legislativa 
nestes 90 anos. No local, foi montado um telão com a exibição de vídeo comemorativo – pequenas 
mensagens gravadas pelos nove atuais Vereadores do município.

Na sede da Prefeitura Municipal, alunos das escolas Rômulo Galvão e Rua do Areião apresentaram 
fotografias  e  contaram  a  história  de  todos  os  prefeitos  que  já  governaram  Livramento.  Foram 
expostas ainda, fotografias de “filhos ilustres” – Livramentenses que contribuíram para o progresso 
da cidade. Os visitantes puderam também, conferir como funcionam as repartições e o cotidiano de 
trabalho da Prefeitura.

O  Centro  de  referência  Especializado  de  Assistência  Social  –  CREAS tornou-se  um espaço  de 
conscientização sobre a saúde. Alunos da Escola Felipe Nery Rêgo e Colégio Humberto Leal fizeram 
uma  retrospectiva  sobre  os  avanços  no  município:  como  eram  os  trabalhos  das  parteiras  e 
benzedeiras, os medicamentos naturais a base de chás e o que existe atualmente.  Profissionais da 
área de enfermagem realizaram no local, testes gratuitos de glicemia, aferição de pressão arterial e 
campanha de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis.

Alunos da Comunidade de Barrinha reviveram os “tempos de ouro” da Associação dos Amigos de 
Livramento – AAL: Os grandes bailes, os presidentes que administraram o local e a importância da 
AAL para a sociedade hoje, uma vez que, além de espaço de lazer, o local abriga a Biblioteca Pública 
Professora Corina Correia Lima.

 Exposição “Livramento 90 anos”: Conhecimento e valorização da bela história do município.
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LIVRAMENTO  90  ANOS:  ETAPA  FINAL  DO  FESTIVAL  DE  MÚSICA  EMOCIONA 
ARTISTAS E O PÚBLICO.

     A Etapa Final do “Festival de Música Canta Livramento” foi realizada no dia 01/10/2011. O  
evento, que faz parte das comemorações pelos 90 anos de emancipação política de Livramento de 
Nossa Senhora reuniu um grande número de pessoas na Praça Dom Hélio Paschoal, local onde foi 
montado o palco de apresentações.

     Destinado aos  artistas  moradores  do  município de  Livramento,  o  Festival,  organizado pela  
Coordenadoria de Cultura/Secretaria de educação, abriu importante espaço para os compositores e 
interpretes da música popular brasileira de todos os gêneros, promoveu o resgate e o intercâmbio 
artístico-cultural e revelou novos talentos musicais do município.

     Na abertura do evento, o Prefeito Carlos Roberto Souto Batista e a Coordenadora de Cultura Ester  
Lígia Machado Almeida falaram sobre o aniversário da cidade e o importante papel da música no 
contexto histórico de Livramento. Na oportunidade, a Filarmônica Maestro Lindembergue Cardoso 



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA        
SECRETARIA DE GOVERNO

executou alguns dobrados e as autoridades presentes homenagearam em vida, os músicos pioneiros 
da Filarmônica: Antônio Castro Ribeiro dos Santos, Arnaldo Castro Ribeiro dos Santos, João Batista 
e Silva, Manoel Messias de Oliveira Andrade, Quintino Albuquerque e João Martins de Oliveira.

     O corpo de jurados do “Festival de Música Canta Livramento” foi composto por: André Wagner – 
Livramentense que reside atualmente na cidade de Barreiras, cantor e violonista; Dulcineide Araújo – 
Secretária  de Educação e  Cultura,  graduada em letras  e  cantora;  Cristian Cardoso – Maestro  da 
Filarmônica  Lindembergue  Cardoso,  tecladista,  saxofonista,  flautista  e  violonista;  Ely  Pinto  – 
Riocontense conhecido nacionalmente  como cover de Raul Seixas; José Alves – Músico nascido em 
Paramirim que toca violão, cavaquinho, guitarra e viola;  Paulo Esdras – Artista, músico e poeta,  
representante da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia no Território do Sertão Produtivo e Raiana 
Cruz  –  Saxofonista  e  membro  da  Filarmônica  Maestro  Lindembergue  Cardoso.  Os  jurados, 
analisaram a interpretação, composição e desempenho musical dos candidatos.

     No total, doze participantes disputaram a etapa final e apresentaram variados estilos musicais. No 
intervalo entre as apresentações,  o público foi  presenteado com as apresentações de Ely Pinto e 
também do Grupo Renascença, comandada pelo músico Silvério. Ao final do evento, a banda de 
Rock Politrauma mostrou um pouco do seu trabalho.
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LIVRAMENTO 90 ANOS: PASSEIO CICLÍSTICO DA EMANCIPAÇÃO.

    O 3º Passeio Ciclístico da Emancipação movimentou as principais Ruas e Avenidas de Livramento  
de  Nossa  Senhora  no  domingo,  02/10/2011.  Organizado pela  Secretaria  de  Esportes,  Turismo  e 
Lazer/Governo Humanização, Dedicação e Compromisso com apoio de empresários locais, o evento 
incentiva  a  prática  esportiva  no  município  e  faz  parte  das  ações  do  selo  UNICEF  município 
aprovado, edição 2009 – 2012.

     Os  participantes,  crianças,  jovens e  adultos,  trocaram 1  kg de  alimento  não-perecível  pela 
camiseta  comemorativa e  aproveitaram o Passeio para se divertir.  Foram arrecadados 700 kg de 
alimentos que serão doados pela organização e patrocinadores do evento para famílias livramentenses 
em situação de vulnerabilidade social.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA        
SECRETARIA DE GOVERNO

     No local de largada/chegada – Praça Dom Hélio Paschoal, foi servido um delicioso café da manhã 
e houve sorteio de inúmeros brindes, dentre eles, três bicicletas.

   Osvaldo Porto Viana, Secretário de Esportes, agradeceu a colaboração de todos os envolvidos na 
organização do Passeio: “Esta é a terceira edição do Passeio Ciclístico da Emancipação, um evento 
tradicional nas comemorações de aniversário da cidade e que vem crescendo a cada ano graças ao 
apoio do comércio local, o grande número de participantes e o empenho da Administração Municipal 
através da Secretaria de Assistência Social.
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LIVRAMENTO 90 ANOS: “MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS” FOI REALIZADA NO 
ÚLTIMO DOMINGO.

     No domingo, 02/10/2011 uma Missa em Ação de Graças foi realizada na Catedral de Nossa 
Senhora do Livramento, em comemoração aos 90 anos de emancipação política do município.

     A igreja ficou repleta de fiéis durante a missa, que invocaram a Nossa Senhora bênçãos e proteção 
para a população livramentense.

    A celebração Presidida pelo Padre Ademário Ledo e concelebrada pelo Padre Elísio Pereira da 
Anunciação Filho aconteceu num clima de muita fé.

    A emoção tomou conta dos presentes, muitos não contiveram as lágrimas e não esconderam o que 
sentiam. Toda a igreja pode sentir a luz que irradiava durante a celebração. Cada canto soava como 
uma linda melodia encantando a todos.

   As  orações  silenciosas  certamente  foram  ouvidas  pelo  criador.  Livramento  será  eternamente 
abençoada.
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   Os Sacerdotes oraram e pediram as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora do Livramento para o  
município. O Seminarista Gonçalo Aranha dos Santos durante a homilia fez uma reflexão sobre fé e 
esperança.

   O Prefeito de Livramento, Carlos Roberto Souto Batista, leu uma mensagem durante a cerimônia. 
No texto, citou as conquistas do município, suas belezas, avanços e a bela trajetória escrita nesses 90 
anos.

    Estiveram presentes à cerimônia, a Primeira Dama, Suzete Spínola Souto, o Presidente da Câmara  
de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado e os Secretários Dulcineide Araújo (Educação e Cultura), 
Silvana  Spínola  (Assistência  Social)  Elmar  Spínola  (Obras)  Osvaldo  Porto  (Esportes),  Nádia 
Cezar( Saúde) e a Controladora Interna Edjaneide Lopes.
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CERIMÔNIA ESPECIAL MARCA O LANÇAMENTO DE CARIMBO E SELO

   A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT realizaram cerimônia especial de Lançamento do Selo e Carimbo comemorativo aos 90 anos de 
emancipação  política  do  município  na  noite  de  sexta-feira,  16/09/2011  no  auditório  do  Centro 
Diocesano de  Livramento.  O Selo  e  o Carimbo serão utilizados em correspondências  diversas  e 
perpetuados através do Museu dos Correios, deixando para as gerações futuras um grande marco dos 
90 anos da cidade.

   A peça filatélica foi criada pela designer gráfica Luana Machado a partir de fotografias de Artur 
Moura Neto e apresenta duas belas imagens: a Cachoeira “Véu de Noiva” e o Casarão dos Tanajura, 
local onde hoje está situada a Prefeitura.

  O Ato Solene reuniu autoridades municipais e regionais:  O Prefeito Municipal, Carlos Roberto 
Souto  Batista,  o  Vice-prefeito,  Dr.  Paulo  César  Cardoso  Azevedo,  o  Presidente  da  Câmara  de 
Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado,o Gerente Regional da ECT, Nilton Santa Cruz Guedes, o Bispo 
da Diocese de Livramento, Dom Armando Bucciol, o Bispo da Diocese de Caetité, Dom Ricardo 
Guerino Brusati,  o Comandante da 46ª  Companhia Independente da Polícia  Militar,  Major Jorge 
Brito Macêdo, o Prefeito da cidade de Rio de Contas, Márcio Farias, o Ex-prefeito de Livramento, 
Ulisses Cambuí Lima, o Pastor Ulisses de Souza Filho, os Secretários Municipais Elmar Spínola, 
Ricardo  Juvelino  Farias  Ribeiro,  Dulcineide  Araújo,  Suzete  Cristina  Spínola  Souto,  Nádia  Dias 
Cézar, e Silvana Spínola, os Vereadores Aparecido Lima, José Araújo e Marilho Machado Matias, 
além de representantes de segmentos sociais, homenageados e demais convidados.
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    A Cooordenadora Municipal de Cultura, Ester Lígia Machado Almeida, fez uma retrospectiva 
sobre a história dos Correios no município: “A história dos correios em Livramento não começa em 
1890,  quando  foi  criada  a  primeira  agência  postal,  mas  quando  o  médico  Dr.  José  de  Aquino 
Tanajura, em 1889, articulava a política e o desenvolvimento desta região. Coincidência ou não, ele 
nasceu no dia 16 de setembro de 1831 – há exatos 180 anos –, chegando ao cargo de Senador da  
Bahia e  também substituto  do Governador  Luiz Vianna em suas  ausências  de  1896 a 1900.  Na 
ocasião, pôde também influenciar para a chegada da primeira estação telefônica e da instalação do 
telégrafo em 1923. Essa história continua sendo contada por filhos também ilustres como: Zeferino 
de Paula Lima, Francisco de Paula Lima – o Chico Lima – doador do terreno onde foi construída a 
sede atual; Érico Santos Pereira, Lourival Pereira Guimarães – Agente Classe A (1950), exercendo 
também o cargo de tesoureiro,  a partir de 1951, José Silva,José Auto Araújo,  Serapião Miranda 
Machado, Pedro Silva, Waltamiro Pereira Nunes, Nobral Lima até chegar a esta nova geração que aí 
está”, relatou.  A Coordenadora ainda convidou o Sr. Nobral para receber a homenagem em nome dos 
pioneiros dos Correios em Livramento.

   O  Gerente  Regional  da  ECT,  Nilton  Santos  Cruz  Guedes,  agradeceu  a  toda  Administração 
Municipal e aos livramentenses pela receptividade, evidenciou as belezas naturais de Livramento de 
Nossa Senhora e a história do município que tem grande importância no cenário baiano.

   Em seu discurso, relatado aqui de forma íntegra, Dr. Carlos Roberto Souto Batista destacou a 
importância do evento e a satisfação em celebrar os 90 anos de emancipação política de Livramento: 
“Na noite de hoje, temos mais um evento que faz parte das comemorações dos noventa anos de 
EMANCIPAÇÃO  POLÍTICA  de  Livramento  de  Nossa  Senhora.   A  emissão  de  SELOS  e 
CARIMBOS comemorativos, pelos CORREIOS, é feita para registrar ações, datas e acontecimentos 
relevantes  em  todos  os  campos  de  atuação,  seja  na  história,  no  esporte,  nas  artes,  na  ciência.  
Acontecimentos  como  o  aniversário  do  nosso  município.   Também  queremos  aproveitar  este 
momento para agradecer aos CORREIOS pela oportunidade que nos foi dada.

    O SELO e o CARIMBO comemorativos dos 90 anos da nossa cidade, serão perpetuados através 
do MUSEU DOS CORREIOS, deixando para as gerações futuras o ato materializado nesta noite. 
Gostaríamos  que  vocês  soubessem  que  este  momento  foi  carinhosamente  planejado  pela  nossa 
administração, tendo como madrinha da idéia, a minha esposa SUZETE, em nome de quem agradeço 
a todos que se empenharam para o sucesso desta festividade. Não poderíamos deixar de registrar 
também, o empenho, a dedicação, o compromisso e a determinação dos funcionários dos Correios 
que  sempre  estiveram  presentes  junto  a  Administração  municipal,  a  quem  atribuímos  parte 
significativa do sucesso deste ato.

   A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é a única instituição pública com representação em 
todos os municípios brasileiros.  São mais  de 12 mil  pontos de atendimento,  com cerca  115 mil 
empregados.  Nenhuma empresa nacional traduz o anseio de se comunicar que existe no ser humano 
como os CORREIOS. Nenhuma empresa se iguala aos Correios em CREDIBILIDADE, EFICACIA 
e CONFIANÇA da população. Como todo mundo sabe, onde tem BRASIL, tem CORREIOS. Estes 
atributos, somados à CAPILARIDADE, fazem com que a empresa seja reconhecida como um dos 
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principais símbolos do BRASIL que dá certo.  A troca de correspondências entre as pessoas existe, no 
nosso país, desde a época do descobrimento. A carta de PERO VAZ DE CAMINHA comunicando ao 
rei de Portugal a descoberta da nova terra  e a CORRESPONDÊNCIA entregue a D. Pedro I,  às  
margens  do  IPIRANGA,  com  certeza,  influíram  na  sua  atitude  imediata  de  decretar  a  nossa 
independência,  portanto,   são exemplos de momentos marcantes da história do nosso país onde a 
entrega  de  uma  mensagem  fez  a  diferença.  Apesar  do  avanço  tecnológico  da  atualidade,  nada 
substitui  ou virá a substituir,  pelo menos em um futuro próximo, a satisfação de uma pessoa ao 
receber uma carta, um telegrama ou uma encomenda do carteiro, que, nas regiões mais longínquas 
desse imenso Brasil, representou e/ou ainda representa para muitos, a única opção para se comunicar.

    A criação do selo foi inspirada em dois pontos de  referência de Livramento: a Cachoeira Véu de 
Noiva e o Casarão dos Tanajura. As fotos foram tiradas por Artur Moura, trabalhadas e transformadas 
em  arte  pela  designer  gráfica  Luana  Machado,  dois  livramentenses,  colaboradores  da  nossa 
administração. É com grande orgulho e satisfação que, em parceria com os CORREIOS, estamos 
homenageando algumas pessoas que fazem parte dos noventa anos de emancipação política da nossa 
cidade.

   As pessoas aqui hoje homenageadas contribuem para o desenvolvimento da cidade. São pessoas de 
diferentes gerações, que fazem parte da nossa história.  São pessoas que caminham junto com cidade:

 D. Armando Bucciol, Bispo Diocesano

Chegou a nossa cidade no dia 21 de janeiro de 2004,  representante maior da Diocese, pastor maior  
de  Livramento. Homem simples e de grande conhecimento, grande evangelizador. Preocupado com 
a busca do auto -conhecimento dos seu fieis para que eles venham a  se tornarem multiplicadores da 
palavra de Deus, implantou na Diocese a Escola de Teologia para Leigos. È um homem de sonhos, 
ideais, e, expectativas de um presente e futuro melhor para Livramento e toda região. A marca do seu 
empreendedorismo está materializada na construção deste espaço, obra ainda em conclusão, mas que 
pelo seu porte, nos dão a certeza de muitas outras coisa boas que estão por vir.

 Dona Rita Vilas-Boas

Durante 43 anos se dedicou a arte de ensinar livramentenses, contribuindo para a formação de muitos 
jovens.   Professora,  mãe,  avó,  esposa,  mulher  simples.    Dona  Rita  simboliza  as  mulheres 
livramentenses, com muita garra, determinação, criatividade, simplicidade e beleza. Contribuiu para 
formação do caráter de muitos livramentenses. Foi uma das entusiastas para a formação do grupo 
CALOR HUMANO, que reúne pessoas da MELHOR  idade.

 Antônio Roberto de Souza

 Conhecido  como  Beto  da  CONSOL,  contador,  empreendedor,  homem  com  visão  de  futuro, 
inovador, atuante em todas as áreas, como cidadão livramentense. Representa, como atual presidente 
do CDL o crescimento vertiginoso do comércio do município. O comércio hoje representa boa parte 
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do desenvolvimento econômico e financeiro de Livramento, sendo, sem dúvida um dos pilares que 
tornam o nosso município um polo importante de desenvolvimento em todo o estado.

Dr. Eduardo Lessa Guimarães

Professor,  escritor,  intelectual,  católico  fervoroso,  sempre  lembra-se  da  nossa  querida  cidade, 
postando um cartão  seja  em cidades  brasileiras,  ou nas  suas  viagens internacionais   para  algum 
cidadão  livramentense,  como  nós  mesmos  constatamos  para  os  seus  tios  Antônio  (  de  saudosa 
memória) e, sua eterna companheira Lili, e, S. Carlinhos e D. Toni. A sua modéstia é tanta que ele me 
confidenciou que recebe esta homenagem hoje, para resgatar a memória de seu saudoso pai Lourival 
Guimarães, zeloso funcionário do correio em Livramento de Nossa Senhora. Apenas a sua sempre 
positiva presença nos assuntos que dizem respeito a Livramento, com certeza já fariam com que você 
fizesse  justiça  à  singela  homenagem  que  a  nossa  administração  lhe  presta.  Sinta-se,  portanto, 
Eduardo homenageado duplamente nesta noite. 

    Esperamos que de alguma forma, todos nós aqui hoje possamos ter nos homenageados uma 
referência positiva a ser seguida, de amor e dedicação por Livramento. Recebo com humildade a 
homenagem prestada à minha pessoa pelos CORREIOS. No entanto, tenho a exata noção de que, 
depois de trinta e um anos neste município, também faço parte como cidadão, médico e prefeito dos 
noventa anos de LIVRAMENTO. E isso me enche de orgulho. Agradeço a DEUS e a CORAGEM, a 
DETERMINAÇÃO e a GENEROSIDADE do povo que, democraticamente, me conduziu duas vezes 
através das urnas para dirigir os destinos deste grande município. Menciono ainda que, sem o apoio 
dos  vereadores,  também  eleitos  democraticamente,  não  seria  possível  cumprir  a  difícil,  mas 
gratificante tarefa de administrar Livramento, juntamente com secretários e todos que compõem a 
nossa equipe. Mais uma vez, agradeço a todos e, em especial, à bancada que nos dá sustentação, 
composta  por:  Lafaiete  Nunes,  José  Araújo,  Marílho  Matias,  Ilídio  de  Castro,  João  Louzada  e 
Aparecido  Silva  (Cidão),  que  se  completam  com  João  Amorin,  Almir  Candido  e  Paulo  Lessa, 
também  empenhados  pelo  bem  da  nossa  cidade.Neste  momento,  quero  homenagear  a  todos  os 
presentes e  a todos os  43.110 livramentenses que também contribuem para a história do nosso 
município.Parabéns Livramento de Nossa Senhora nos seus 90 anos.Que Deus abençoe esta terra 
maravilhosa, e que ela possa crescer como todos nos desejamos. Um forte abraço em todos”.  As 
celebrações culturais da cerimônia foram marcadas pela apresentação do Hino Nacional Brasileiro, 
executado pelo Maestro e saxofonista Cristian Batista Medeiros Cardoso e apresentação musical da 
jovem cantora conquistense Daniela Alves.
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PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO “SELO 90 ANOS DE LIVRAMENTO”.

A cerimônia de premiação do Concurso de Redação “Selo 90 anos de Livramento” foi realizada na 
manhã  de  sexta-feira,  16/09/2011 na  sede  da  Associação  dos  Amigos  de  Livramento  (AAL).  O 
concurso foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Governo Humanização, 
Dedicação  e  Compromisso,  para  estudantes  com até  15  anos  de  idade,  das  escolas  municipais, 
estaduais e particulares, com o intuito de conhecer as potencialidades dos jovens livramentenses e o 
desenvolvimento da escrita através da seguinte proposta: Escrever  uma carta a alguém traçando um 
perfil do município de Livramento de Nossa Senhora, numa espécie de linha do tempo (passado, 
presente  e  expectativas  para  o  futuro),  enfatizando  os  90  anos  de  emancipação  política  e 
argumentando sobre a importância deste município receber o selo comemorativo neste nonagésimo 
aniversário.    A mesa de abertura foi composta pelas seguintes autoridades: o Gerente Regional dos 
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Correios no Sudoeste Baiano, Nilton Santa Cruz Guedes, a Consultora de vendas dos Correios – 
Região Vitória da Conquista, Neide Conceição Mendes dos Santos, o Gerente da Agência local do 
Banco do Brasil, Antônio Maurício Freire Barbosa, o Presidente da Câmara de Vereadores, Lafaiete 
Nunes  Dourado,  a  Controladora  Interna  Municipal  Edjaneyde  Matos  Lopes,  a  Coordenadora 
Municipal de Cultura, Ester Lígia Machado Almeida e os Secretários Municipais: Dulcineide Araújo 
(Educação e Cultura), Suzete Spínola Souto (Governo), Osvaldo Porto (Esportes), Nádia Dias Cézar 
(Saúde) e Silvana Spínola (Assistência Social).    Após a execução do Hino Nacional Brasileiro e o 
pronunciamento  das  autoridades,  todas  as  instituições  de  ensino  receberam  o  certificado  de 
participação no concurso.  Os alunos vencedores também receberam os prêmios de acordo com a 
categoria. As redações classificadas em primeiro lugar foram lidas pela Professora Wanda Cardoso 
Meira.    Como forma de homenagem, os funcionários da Agência dos Correios de Livramento, Neide 
Ferreira Lessa, Adriano Pinheiro, José Ferreira Castro, Edmundo Rodrigues Meira, Marinez Teixeira 
Novais  Silva,  Fabiano Gomes de Oliveira,  Reginaldo Alves  da Silva e  Juracy Miranda da Silva 
receberam da Secretária de Governo Suzete Spínola, uma placa de agradecimento pelos serviços 
prestados à cidade.    Para abrilhantar o evento, a jovem cantora Daniela Alves, jovem cantora da 
cidade  de  Vitória  da  Conquista  fez  uma  apresentação  musical,  bastante  aplaudida  pelo  público.

VEREADORES RECEBEM HOMENAGENS DE ALUNOS LIVRAMENTENSES.

    A Escola Gil Ferreira Pessoa, localizada no Bairro Estocada em Livramento de Nossa Senhora  
prestou uma bela homenagem aos Vereadores do município na Sessão Ordinária da última sexta-feira, 
21/10/2011. Na ocasião, os alunos entregaram faixas e placas fotográficas que foram utilizados no 
desfile comemorativo dos 90 anos de emancipação política da cidade.

   O Diretor da Escola Gil Ferreira Pessoa, Olimpio Silva de Lima, fez uso da tribuna durante a 
Sessão,  parabenizou  os  vereadores  e  agradeceu  o  espaço  cedido  para  as  homenagens.  Segundo 
Olimpio, as comemorações de aniversário do município foram um ponto de partida para inúmeros 
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trabalhos desenvolvidos em sala de aula. “Com apoio dos professores, as crianças fizeram pesquisas, 
produziram acervo em áudio, documentários e aprenderam como funciona o Poder Legislativo. No 
desfile, os alunos estavam caracterizados como os Vereadores, vivenciando tudo o que aprenderam”, 
declarou.

   O Presidente da Câmara de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado, agradeceu em nome de todos os 
Vereadores e parabenizou a iniciativa da Instituição de Ensino. “Ficamos emocionados e honrados. 
Agradecemos  a  todos  aqueles  que  estiveram  envolvidos  neste  projeto  educacional  de  resgate  e 
conhecimento  sobre  Livramento  de  Nossa  Senhora.  Desejamos  um  futuro  brilhante  para  essas 
crianças”, disse.

SEMANA DA CRIANÇA EM LIVRAMENTO.

   A Semana da Criança foi marcada por uma série de comemorações em Livramento de Nossa 
Senhora, momentos inesquecíveis para meninos e meninas que vivem esta linda fase de vida.

   O Projeto  Livramento  ainda  é  criança  com 90 anos,  idealizado pelo  Governo Humanização, 
Dedicação e Compromisso, levou crianças das Creches municipais ao parque de diversões montado 
na Praça Dom Hélio Paschoal nos dias 15,16 e 17/10/2011. A estrutura foi também disponibilizada 
gratuitamente  para  todas  as  crianças  de  Livramento  que  brincaram em carrinhos,  cama elástica, 
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tobogã gigante e  piscina  de bolinhas.  O local  recebeu decoração especial,  houve distribuição de 
algodão doce e sorvetes, brincadeiras diversas e pintura facial para a garotada.

   De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social, Silvana Spínola, o Projeto Livramento  
ainda é criança com 90 anos é uma forma de homenagear e valorizar as crianças: “Brincar faz parte 
do desenvolvimento infantil, ajuda no aprendizado e na socialização. Montamos um espaço seguro e 
agradável para que todos pudessem interagir e comemorar”, disse.

   O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Bairro Benito Gama,  festejou a Semana 
da criança com uma programação especial, organizada pelas Filhas de Jó – Loja Maçônica Deus, 
União e Trabalho Livramentense. A presença de palhaços, personagens de contos infantis, realização 
de jogos e distribuição de doces, fizeram a alegria dos pequenos moradores do Bairro. O momento 
foi  também de informação com a colaboração do Subtenente Washington Magalhães  (46ª CIPM 
Livramento). Além de felicitar as crianças pela data, o representante da Polícia Militar fez um alerta 
sobre os perigos que envolvem drogas e violência.

    Na terça – feira, 11/10  a Unidade de Saúde da Família  – USF SEDE II, realizou  uma atividade 
educativa  na Associação dos Amigos de Livramento.  Na ocasião,  a  Enfermeira  Míriam Caroline 
apresentou um vídeo sobre alimentação saudável, higienização e atividade física. A partir deste vídeo,  
foram realizadas uma série de brincadeiras: gincana, colagens, jogo de perguntas e respostas, entrega 
de brindes e muito mais. Todo o evento contou com a participação da Dentista Dra. Samara Queiroz e  
os Agentes Comunitários de Saúde.  As crianças participaram ativamente de todas as brincadeiras 
com muita empolgação e alegria. Ao final foi servido lanche e guloseimas. Parabéns a toda equipe da 
USF – SEDE II, pelo belíssimo trabalho.

   No dia 12 de Outubro, a Primeira Igreja Batista reuniu cerca de 1.200 crianças no Ginásio de 
Esportes do Bairro Taquarí. O evento teve apoio da Prefeitura Municipal, foi aberto ao público e 
prezou pelas brincadeiras, presença de palhaços, relatos de histórias bíblicas e apresentação do grupo 
de coreografias  Adoradores Kids – crianças que realizam apresentações musicais em igrejas.
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      Brincar,  sorrir,  ser  feliz…  Toda  criança  merece!



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA        
SECRETARIA DE GOVERNO

LIVRAMENTO 90 ANOS: DESFILE ALEGÓRICO EMOCIONA OS LIVRAMENTENSES.

   As principais Ruas e Avenidas de Livramento de Nossa Senhora ganharam um brilho especial na 
última quinta-feira, 06/10/2011.

  O Desfile Alegórico “Livramento 90 anos” mostrou ao público a história do município. Alunos das 
escolas  municipais  e  Estaduais,  representantes  de  movimentos  religiosos  e  de  Projetos  Sociais, 
traduziram em imagens, sons e cores, as riquezas naturais e culturais, a trajetória política, tradições 
religiosas e diversos outros aspectos da cidade.

   As  tradicionais  fanfarras  e  a  Filarmônica  maestro  Lindembergue  Cardoso   conduziram  as 
apresentações de crianças, jovens e adultos que sintetizavam a nostalgia, as conquistas do presente e 
a esperança de um futuro cada vez mais próspero para todos os livramentenses.

   Centenas de pessoas acompanharam o desfile e aplaudiram a organização e o brilhantismo como o 
evento foi conduzido. Maria Aparecida Silva, moradora do centro da cidade, levou as filhas para 
assistir o desfile e estava emocionada: “Estou vendo aqui a história da cidade e lembrando tudo o que 
vivi nesta terra abençoada por Deus. Desejo muita paz e alegria para todas as famílias”, disse.
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   O Prefeito Municipal, Carlos Roberto Souto Batista, a Primeira Dama, Suzete Spínola, Secretários 
Municipais e Vereadores:  Lafaiete  Nunes (Presidente da Câmara) e  Cidão Aracatu,  dentre outras 
autoridades, participaram da comemoração e celebraram o 6 de outubro, data magna do nonagésimo 
aniversário de emancipação política de Livramento.
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3° ENCONTRO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - LIVRAMENTO 90 ANOS

       Nas comemorações dos 90 anos de Livramento de Nossa Senhora, a cidade transformou-se numa 
grande festa: crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, todos juntos comemorando 90 anos de 
história, de glórias e bênçãos. No clima de muita alegria, as Comunidades Quilombolas, pelo 3º ano 
consecutivo, se apresentaram na Praça Dom Hélio Paschoal e contagiaram a todos os presentes com a 
beleza negra, proporcionando um verdadeiro resgate cultural.

     O colorido da ornamentação da Praça traduziu a alegria e beleza de pessoas que, com suas roupas,  
músicas e instrumentos, contaram um pouco de sua história. O Prefeito Municipal, Carlos Roberto 
Souto Batista, o Presidente da Câmara de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado, a Primeira Dama e 
Secretária de Governo, Suzete Spínola, a Secretária Municipal de Assistência Social, Silvana Spínola 
e  o  representante  da  Secretaria  do  Estado da  Bahia  –  Setor  de  Educação  Quilombola,  Gilberto 
Almeida,  estiveram  presentes  no  evento.    Os  representantes  das  Comunidades  Quilombolas, 
receberam das mãos do Prefeito, da Secretária de Governo e da Secretária Municipal de Assistência 
Social o Certificado de Participação no Terceiro Encontro Quilombolas.
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     Inicialmente, houve a citação do Poema “Por um Brasil melhor”, de autoria do escritor Gilberto  
Freire e interpretado pelo jovem Rodrigo Santos, integrante do Serviço Socioeducativo Projovem 
Adolescente.  Em  seguida,  houve  apresentação  do  Grupo  de  Dança  da  Rocinha  –  Riquezas  de 
Livramento-  Parabéns aos  90 anos de Emancipação Política e  do Grupo de Dança do Projovem 
Adolescente – Perola Negra. 

      O Reisado de Quixabeira mostrou a magia da mistura e da crença católica com a cultural  
quilombola, logo depois, as mulheres das Comunidades de Cipual, Lagoa do Leite, Jiboia e Jatobá 
dançaram com o Grupo Irmandade. A Juventude da Rocinha também animou a todos com sua dança 
e as jovens da Comunidade de Várzea Grande recitaram um poema. O Reisado do Lino animou os 
presentes, seguido da apresentação do Grupo de Capoeira Jogo de Dentro da sede do Município. Para 
finalizar as apresentações culturais, os jovens do Grupo Rip Rop deram um show a parte, mesclando 
dança de rua e capoeira nas coreografias apresentadas em homenagem as Comunidades Quilombolas.

     A Secretaria de Governo, Suzete Spínola  e o Prefeito Carlos Roberto Souto Batista, entregaram  
cartilhas  para as  comunidades.  Intituladas  de “Comunidade Quilombola:  uma questão de  resgate 
cultural”, o material apresenta uma síntese da história das comunidades.

   O  Terceiro Encontro de Resgate Cultural Quilombola foi Projeto sugerido pelo Departamento de 
Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Governo em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social e, este ano, recebeu o 
apoio da SEPROMI –Secretaria de Promoção da Igualdade do Estado da Bahia. A Praça Dom Hélio 
Paschoal, por algumas horas, viveu belos momentos que marcam os 90 anos de festa do município. 
Momentos tão significantes que jamais serão esquecidos!

 Saiba um pouco mais sobre as Comunidades Quilombolas de Livramento:

 Comunidade Quilombola de Poço:

Nas comunidades quilombolas da Lagoinha e Poço ainda hoje culturas como: cantigas de roda, baile, 
bumba meu boi, rodava pipas de madeiras com bois para amassar o barro para fabricação de telha e 
tijolos. Existem ainda quebra de panela quando há o ultimo casamento de uma filha que mora na 
família etc. em relação às culturas mais preservadas: reisados, samba de roda, festas juninas. Tem 
como padroeiro Stº. Antônio. Construção da capela: 16/o9/1871

  Comunidade quilombola de Lagoa do Leite:

A Comunidade de Lagoa do Leite possui uma distância de 50 km da sede.  A cultura existente é o 
forró,  onde é feito um arrasta pé no São João. Comemoram Cosme e Damião com muita festa e tem 
como outras festas típicas: São João, festa de Santo Reis, com animação no dia anterior a festa com 
realização de leilão.  Em relação ao artesanato: artesanato de renda.   Os casamentos são festejados 
com muita música, muita comida e bebida e muito arrasta pé. Dispõem ainda de benzedeira, pessoa  
da comunidade que benze quem a procura.

  Comunidade Quilombola de Olhos D’água do Meio
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A comunidade existe a aproximadamente 300 anos. As culturas existentes são reisados, cantigas de 
roda, bumba-meu-boi e chula. Os padroeiros festejados são: São José comemorado todo dia 19 de 
março, São Miguel 29 de setembro, Nossa Senhora da Conceição 08 de dezembro, Santa Luzia 13 de 
dezembro  e  Todos  os  Santos-  01  novembro.  Esses  festejos  são  comemorados  através  de 
confraternização com comidas típicas (canjica, pinga, carnes, pipoca, bolos, milho assado). Possuem 
benzedeiras.

 Comunidade Quilombola de Quixabeira

    O Povoado de Quixabeira, esta distante da Sede do Município 50 km. O nome do Povoado foi em 
virtude de existir muitas árvores chamadas de Quixabeira, árvore esta que existente até hoje. Eles 
plantam feijão, milho e mandioca. Tem reisado constituído na própria comunidade. As festas típicas 
que se destacam: São João, comemorado dia 23 de junho e a festa do Reis, comemorada no dia 06 de 
janeiro. Festeja ainda, São Cosme e Damião. Produzem artesanato de palha como: peneiras, esteiras, 
balaios, chapéus, fazem bordados, panos de panos, tapetes simples  e ainda preservam o  material 
(roda de fiar).  Em relação à comida típica, fazem farinha, beiju, puba, tapioca. Plantam feijão, milho 
e mandioca, antigamente faziam cachaça. Os antepassados comiam raiz de umbuzeiro ralada para não  
morrer de fome, em 1930.  Possui benzedeira.

 Comunidade Quilombola de Jibóia

A comunidade Jibóia dista 58 km da sede do município. As culturas existentes na comunidade são: 
Quaresma, Reis, Semana Santa, São João, Nossa Senhora Aparecida, Dia das crianças, Finados e 
Natal. O reisado se comemora juntamente ao pessoal da Lagoa do Leite.

 Comunidade Quilombola de Jatobá

  A comunidade de JATOBÁ se encontra a 46 km de distância da sede. O nome da comunida refere-se  
a  existência de árvores com este nome na região.  Cultura existente na comunidade: Reisado, Festa  
do Padroeiro (São Pedro),  Cosme e Damião e casamentos.Comemoram os casamento com muita 
festa, muita comida e bebida.

 Comunidade Quilombola da Rocinha

 A distância da sede é de 18 km. A comunidade tem esse nome por causa de uma grande plantação de 
arroz   que  teve  uma  execelente  produção,  daí  surgiu  o  nome  Rocinha.    Cultura  existente  na 
comunidade : as festas de padroeiros (São José no mês de março e Nossa Senhora Aparecida no mês 
de  outubro);  reisado,  pedengo,  rezas  nos  dias  Santos.  Comemoram São  Cosme  e  São  Damião. 
Produzem: cana-de-açúcar,  feijão,  milho e mandioca,  fazem artesanatos diversos: cesta,  vassoura, 
renda, crochê, bordado, chapéu, esteira. Tem benzedeiras e rezadeiras.

 Comunidade Quilombola de Cipoal

 Cipoal está distante da Sede: 42 km.  Festeja o casamento construindo latada no quintal da casa da  
noiva onde cozinham arroz, feijão, galinha caipira, macacão carne de porco e carne de panela, a 
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comida é feita pelos parentes da noiva, na frente faz outra latada onde o sanfoneiro toca a noite toca 
para os convidados dançarem. Toda comunidade doa os ingredientes utilizados na festa (galinhas, 
arroz, porco, carne, arroz, feijão). Em relação à cultura, festejam São João, comemorado dia 23 de 
junho e a festa do Reis, comemorada no dia 06 de janeiro. Festejam ainda, São Cosme e Damião.

Comunidade Quilombola de Várzea Grande

O Povoado de Várzea Grande, está distante da Sede do Município 45 km. Tem reisado. As festas 
típicas que se destacam: São João, comemorado dia 23 de junho e a festa do Reis, comemorada no 
dia 06 de janeiro. Festeja ainda, São Cosme e Damião. Produz artesanato de palha como: peneira,  
chapéu,  faz  bordado,  pano  de  pano,  tapete,  peixe  tapete,  ate  hoje  alguns  moradores  ainda  fiam 
algodão e possuem o material (roda de fiar).

 Comunidade Quilombola de Lagoinha

 O povoado de Lagoinha esta a 45 km de distância da  sede. Comemoram  São João e a festa do Reis  
e São Cosme e Damião.

 Comunidade Quilombola de Maracujá

 A comunidade de Maracujá está localizada a 36 km de Livramento. A cultura local foi sempre o 
reisado,  dança  de  roda,  benzedeira,  rezadeira.  Nas festas  de  casamento  e  demais  comemorações 
festivas,  eles  faziam  latadas  para  cozinhar  a  comida,  para  animar  recitavam  versos  e  jogavam 
capoeira, entre outros. Na agricultura o que predomina é a plantação de feijão, milho, mandioca. 
Pilavam o milho para fazer pamonha, mingau e bolo de milho.

 Comunidade Quilombola de Pajeú

A comunidade de Pajeú esta  distante da sede do Município 45 km. Cultivavam  milho,  feijão e 
mandioca.  Para  as  cerimônias  fúnebres  eles  mesmos fabricavam os  caixões,  que  eram feitos  de 
madeira de mandacaru. A cultura local sempre foi o reisado, a reza das almas, as trezenas de Santo 
Antônio. Hoje muitas das culturas caíram no esquecimento, como o jarê. Alguns moradores cultuam 
até hoje Cosme e Damião. Quando morria algum morador eram levados ao cemitério em redes e 
enterrados nelas. Eles não possuíam a cultura do caixão, que somente muitos anos depois passaram a 
ser usados. De acordo com os relatos dos antigos moradores, as pessoas só eram enterradas dois dias 
após sua morte e nesse período o defunto era velado com bolacha, cachaça, carne de boi cozida e 
muito café.

 Comunidade Quilombola de Couros

 A comunidade de Couros está localizada a 40 km de Livramento. Segundo algumas pessoas idosas, 
já fez parte da cultura local o reisado, dança de roda, as benzedeiras e rezadeiras, entretanto, hoje já  
não se pratica mais. Nas festas de casamento e demais comemorações festivas eles faziam latadas 
para cozinhar a comida, recitavam versos, jogavam capoeira, entre outros. A comida típica era feijão, 
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porco, cortado de palma, de mamão verde, leitoa, frango caipira, polvilho, bolo de tapioca, bolo de 
pupa, beiju, cuscuz.

LIVRAMENTO 90 ANOS: 4ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO

      A Corrida da Emancipação é um tradicional evento esportivo que reúne atletas de várias cidades  
em  Livramento  de  Nossa  Senhora,  local  de  realização  da  prova.  O  evento  é  organizado  pela 
Secretaria  de  Esportes,  Turismo  e  Lazer/Governo  Humanização,  Dedicação  e  Compromisso  em 
parceria  com empresários da região e faz parte das  ações do selo UNICEF município aprovado, 
edição 2009 – 2012.

     A prova tem como ponto de largada o km 15 – Bairro Santa Luzia em Dom Basílio (categoria 
masculino) e km 10 – Proximidades da ADIB (categoria feminino, 11 a 14 anos e acima de 60 anos).
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     Em 2011 a 4ª edição da Corrida da Emancipação teve a participação de 86 inscritos e distribuiu  
R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, troféus e medalhas para os participantes.

    O Prefeito Municipal,  Carlos Roberto Souto Batista, o Secretário de Esportes, Osvaldo Porto 
Viana, a Secretária de Assistência Social, Silvana Spínola, a Secretária de Governo, Suzete Spínola, o 
Secretário de Esportes de Itapetinga e campeão brasileiro pelo time do Bahia, Charles Fabian dentre 
outras autoridades, felicitaram os atletas durante a premiação.
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EXPOSIÇÃO “LIVRAMENTO 90 ANOS”

Nos dias 04 e 05/10/2011 foi realizada em Livramento de Nossa Senhora a Exposição “Livramento 
90 anos”. Em cinco locais, foram expostas fotografias que contam a história do município.

Na Catedral de Nossa Senhora do Livramento, os alunos da Escola Lélis Piedade explicaram aos 
visitantes a história da Igreja católica: a chegada dos primeiros padres e freiras, como são realizados 
os batismos, a importância do dizímo, a peculiaridade das vestes usadas nas celebrações religiosas e a 
consagração do corpo vivo de Jesus.

A Câmara de Vereadores  foi  o cenário da história política de Livramento.  Alunos da Escola Gil 
Ferreira Pessoa apresentaram a biografia dos membros que fizeram parte daquela casa Legislativa 
nestes 90 anos. No local, foi montado um telão com a exibição de vídeo comemorativo – pequenas 
mensagens gravadas pelos nove atuais Vereadores do município.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA        
SECRETARIA DE GOVERNO

Na sede da Prefeitura Municipal, alunos das escolas Rômulo Galvão e Rua do Areião apresentaram 
fotografias  e  contaram  a  história  de  todos  os  prefeitos  que  já  governaram  Livramento.  Foram 
expostas ainda, fotografias de “filhos ilustres” – Livramentenses que contribuíram para o progresso 
da cidade. Os visitantes puderam também, conferir como funcionam as repartições e o cotidiano de 
trabalho da Prefeitura.

O  Centro  de  referência  Especializado  de  Assistência  Social  –  CREAS tornou-se  um espaço  de 
conscientização sobre a saúde. Alunos da Escola Felipe Nery Rêgo e Colégio Humberto Leal fizeram 
uma  retrospectiva  sobre  os  avanços  no  município:  como  eram  os  trabalhos  das  parteiras  e 
benzedeiras, os medicamentos naturais a base de chás e o que existe atualmente.  Profissionais da 
área de enfermagem realizaram no local, testes gratuitos de glicemia, aferição de pressão arterial e 
campanha de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis.

Alunos da Comunidade de Barrinha reviveram os “tempos de ouro” da Associação dos Amigos de 
Livramento – AAL: Os grandes bailes, os presidentes que administraram o local e a importância da 
AAL para a sociedade hoje, uma vez que, além de espaço de lazer, o local abriga a Biblioteca Pública 
Professora Corina Correia Lima.

 Exposição “Livramento 90 anos”: Conhecimento e valorização da bela história do município.
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LIVRAMENTO  90  ANOS:  ETAPA  FINAL  DO  FESTIVAL  DE  MÚSICA  EMOCIONA 
ARTISTAS E O PÚBLICO.

     A Etapa Final do “Festival de Música Canta Livramento” foi realizada no dia 01/10/2011. O  
evento, que faz parte das comemorações pelos 90 anos de emancipação política de Livramento de 
Nossa Senhora reuniu um grande número de pessoas na Praça Dom Hélio Paschoal, local onde foi 
montado o palco de apresentações.

     Destinado aos  artistas  moradores  do  município de  Livramento,  o  Festival,  organizado pela  
Coordenadoria de Cultura/Secretaria de educação, abriu importante espaço para os compositores e 
interpretes da música popular brasileira de todos os gêneros, promoveu o resgate e o intercâmbio 
artístico-cultural e revelou novos talentos musicais do município.

     Na abertura do evento, o Prefeito Carlos Roberto Souto Batista e a Coordenadora de Cultura Ester  
Lígia Machado Almeida falaram sobre o aniversário da cidade e o importante papel da música no 
contexto histórico de Livramento. Na oportunidade, a Filarmônica Maestro Lindembergue Cardoso 
executou alguns dobrados e as autoridades presentes homenagearam em vida, os músicos pioneiros 
da Filarmônica: Antônio Castro Ribeiro dos Santos, Arnaldo Castro Ribeiro dos Santos, João Batista 
e Silva, Manoel Messias de Oliveira Andrade, Quintino Albuquerque e João Martins de Oliveira.
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     O corpo de jurados do “Festival de Música Canta Livramento” foi composto por: André Wagner – 
Livramentense que reside atualmente na cidade de Barreiras, cantor e violonista; Dulcineide Araújo – 
Secretária  de Educação e  Cultura,  graduada em letras  e  cantora;  Cristian Cardoso – Maestro  da 
Filarmônica  Lindembergue  Cardoso,  tecladista,  saxofonista,  flautista  e  violonista;  Ely  Pinto  – 
Riocontense conhecido nacionalmente  como cover de Raul Seixas; José Alves – Músico nascido em 
Paramirim que toca violão, cavaquinho, guitarra e viola;  Paulo Esdras – Artista, músico e poeta,  
representante da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia no Território do Sertão Produtivo e Raiana 
Cruz  –  Saxofonista  e  membro  da  Filarmônica  Maestro  Lindembergue  Cardoso.  Os  jurados, 
analisaram a interpretação, composição e desempenho musical dos candidatos.

     No total, doze participantes disputaram a etapa final e apresentaram variados estilos musicais. No 
intervalo entre as apresentações,  o público foi  presenteado com as apresentações de Ely Pinto e 
também do Grupo Renascença, comandada pelo músico Silvério. Ao final do evento, a banda de 
Rock Politrauma mostrou um pouco do seu trabalho.
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LIVRAMENTO 90 ANOS: PASSEIO CICLÍSTICO DA EMANCIPAÇÃO.

    O 3º Passeio Ciclístico da Emancipação movimentou as principais Ruas e Avenidas de Livramento  
de  Nossa  Senhora  no  domingo,  02/10/2011.  Organizado pela  Secretaria  de  Esportes,  Turismo  e 
Lazer/Governo Humanização, Dedicação e Compromisso com apoio de empresários locais, o evento 
incentiva  a  prática  esportiva  no  município  e  faz  parte  das  ações  do  selo  UNICEF  município 
aprovado, edição 2009 – 2012.

     Os  participantes,  crianças,  jovens e  adultos,  trocaram 1  kg de  alimento  não-perecível  pela 
camiseta  comemorativa e  aproveitaram o Passeio para se divertir.  Foram arrecadados 700 kg de 
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alimentos que serão doados pela organização e patrocinadores do evento para famílias livramentenses 
em situação de vulnerabilidade social.

     No local de largada/chegada – Praça Dom Hélio Paschoal, foi servido um delicioso café da manhã 
e houve sorteio de inúmeros brindes, dentre eles, três bicicletas.

   Osvaldo Porto Viana, Secretário de Esportes, agradeceu a colaboração de todos os envolvidos na 
organização do Passeio: “Esta é a terceira edição do Passeio Ciclístico da Emancipação, um evento 
tradicional nas comemorações de aniversário da cidade e que vem crescendo a cada ano graças ao 
apoio do comércio local, o grande número de participantes e o empenho da Administração Municipal 
através da Secretaria de Assistência Social.
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LIVRAMENTO 90 ANOS: “MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS” FOI REALIZADA NO 
ÚLTIMO DOMINGO.

     No domingo, 02/10/2011 uma Missa em Ação de Graças foi realizada na Catedral de Nossa 
Senhora do Livramento, em comemoração aos 90 anos de emancipação política do município.

     A igreja ficou repleta de fiéis durante a missa, que invocaram a Nossa Senhora bênçãos e proteção 
para a população livramentense.

    A celebração Presidida pelo Padre Ademário Ledo e concelebrada pelo Padre Elísio Pereira da 
Anunciação Filho aconteceu num clima de muita fé.

    A emoção tomou conta dos presentes, muitos não contiveram as lágrimas e não esconderam o que 
sentiam. Toda a igreja pode sentir a luz que irradiava durante a celebração. Cada canto soava como 
uma linda melodia encantando a todos.

   As  orações  silenciosas  certamente  foram  ouvidas  pelo  criador.  Livramento  será  eternamente 
abençoada.
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   Os Sacerdotes oraram e pediram as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora do Livramento para o  
município. O Seminarista Gonçalo Aranha dos Santos durante a homilia fez uma reflexão sobre fé e 
esperança.

   O Prefeito de Livramento, Carlos Roberto Souto Batista, leu uma mensagem durante a cerimônia. 
No texto, citou as conquistas do município, suas belezas, avanços e a bela trajetória escrita nesses 90 
anos.

    Estiveram presentes à cerimônia, a Primeira Dama, Suzete Spínola Souto, o Presidente da Câmara  
de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado e os Secretários Dulcineide Araújo (Educação e Cultura), 
Silvana  Spínola  (Assistência  Social)  Elmar  Spínola  (Obras)  Osvaldo  Porto  (Esportes),  Nádia 
Cezar( Saúde) e a Controladora Interna Edjaneide Lopes.
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CERIMÔNIA ESPECIAL MARCA O LANÇAMENTO DE CARIMBO E SELO

   A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT realizaram cerimônia especial de Lançamento do Selo e Carimbo comemorativo aos 90 anos de 
emancipação  política  do  município  na  noite  de  sexta-feira,  16/09/2011  no  auditório  do  Centro 
Diocesano de  Livramento.  O Selo  e  o Carimbo serão utilizados em correspondências  diversas  e 
perpetuados através do Museu dos Correios, deixando para as gerações futuras um grande marco dos 
90 anos da cidade.

   A peça filatélica foi criada pela designer gráfica Luana Machado a partir de fotografias de Artur 
Moura Neto e apresenta duas belas imagens: a Cachoeira “Véu de Noiva” e o Casarão dos Tanajura, 
local onde hoje está situada a Prefeitura.

  O Ato Solene reuniu autoridades municipais e regionais:  O Prefeito Municipal, Carlos Roberto 
Souto  Batista,  o  Vice-prefeito,  Dr.  Paulo  César  Cardoso  Azevedo,  o  Presidente  da  Câmara  de 
Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado,o Gerente Regional da ECT, Nilton Santa Cruz Guedes, o Bispo 
da Diocese de Livramento, Dom Armando Bucciol, o Bispo da Diocese de Caetité, Dom Ricardo 
Guerino Brusati,  o Comandante da 46ª  Companhia Independente da Polícia  Militar,  Major Jorge 
Brito Macêdo, o Prefeito da cidade de Rio de Contas, Márcio Farias, o Ex-prefeito de Livramento, 
Ulisses Cambuí Lima, o Pastor Ulisses de Souza Filho, os Secretários Municipais Elmar Spínola, 
Ricardo  Juvelino  Farias  Ribeiro,  Dulcineide  Araújo,  Suzete  Cristina  Spínola  Souto,  Nádia  Dias 
Cézar, e Silvana Spínola, os Vereadores Aparecido Lima, José Araújo e Marilho Machado Matias, 
além de representantes de segmentos sociais, homenageados e demais convidados.
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    A Cooordenadora Municipal de Cultura, Ester Lígia Machado Almeida, fez uma retrospectiva 
sobre a história dos Correios no município: “A história dos correios em Livramento não começa em 
1890,  quando  foi  criada  a  primeira  agência  postal,  mas  quando  o  médico  Dr.  José  de  Aquino 
Tanajura, em 1889, articulava a política e o desenvolvimento desta região. Coincidência ou não, ele 
nasceu no dia 16 de setembro de 1831 – há exatos 180 anos –, chegando ao cargo de Senador da  
Bahia e  também substituto  do Governador  Luiz Vianna em suas  ausências  de  1896 a 1900.  Na 
ocasião, pôde também influenciar para a chegada da primeira estação telefônica e da instalação do 
telégrafo em 1923. Essa história continua sendo contada por filhos também ilustres como: Zeferino 
de Paula Lima, Francisco de Paula Lima – o Chico Lima – doador do terreno onde foi construída a 
sede atual; Érico Santos Pereira, Lourival Pereira Guimarães – Agente Classe A (1950), exercendo 
também o cargo de tesoureiro,  a partir de 1951, José Silva,José Auto Araújo,  Serapião Miranda 
Machado, Pedro Silva, Waltamiro Pereira Nunes, Nobral Lima até chegar a esta nova geração que aí 
está”, relatou.  A Coordenadora ainda convidou o Sr. Nobral para receber a homenagem em nome dos 
pioneiros dos Correios em Livramento.

   O  Gerente  Regional  da  ECT,  Nilton  Santos  Cruz  Guedes,  agradeceu  a  toda  Administração 
Municipal e aos livramentenses pela receptividade, evidenciou as belezas naturais de Livramento de 
Nossa Senhora e a história do município que tem grande importância no cenário baiano.

   Em seu discurso, relatado aqui de forma íntegra, Dr. Carlos Roberto Souto Batista destacou a 
importância do evento e a satisfação em celebrar os 90 anos de emancipação política de Livramento: 
“Na noite de hoje, temos mais um evento que faz parte das comemorações dos noventa anos de 
EMANCIPAÇÃO  POLÍTICA  de  Livramento  de  Nossa  Senhora.   A  emissão  de  SELOS  e 
CARIMBOS comemorativos, pelos CORREIOS, é feita para registrar ações, datas e acontecimentos 
relevantes  em  todos  os  campos  de  atuação,  seja  na  história,  no  esporte,  nas  artes,  na  ciência.  
Acontecimentos  como  o  aniversário  do  nosso  município.   Também  queremos  aproveitar  este 
momento para agradecer aos CORREIOS pela oportunidade que nos foi dada.

    O SELO e o CARIMBO comemorativos dos 90 anos da nossa cidade, serão perpetuados através 
do MUSEU DOS CORREIOS, deixando para as gerações futuras o ato materializado nesta noite. 
Gostaríamos  que  vocês  soubessem  que  este  momento  foi  carinhosamente  planejado  pela  nossa 
administração, tendo como madrinha da idéia, a minha esposa SUZETE, em nome de quem agradeço 
a todos que se empenharam para o sucesso desta festividade. Não poderíamos deixar de registrar 
também, o empenho, a dedicação, o compromisso e a determinação dos funcionários dos Correios 
que  sempre  estiveram  presentes  junto  a  Administração  municipal,  a  quem  atribuímos  parte 
significativa do sucesso deste ato.

   A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é a única instituição pública com representação em 
todos os municípios brasileiros.  São mais  de 12 mil  pontos de atendimento,  com cerca  115 mil 
empregados.  Nenhuma empresa nacional traduz o anseio de se comunicar que existe no ser humano 
como os CORREIOS. Nenhuma empresa se iguala aos Correios em CREDIBILIDADE, EFICACIA 
e CONFIANÇA da população. Como todo mundo sabe, onde tem BRASIL, tem CORREIOS. Estes 
atributos, somados à CAPILARIDADE, fazem com que a empresa seja reconhecida como um dos 
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principais símbolos do BRASIL que dá certo.  A troca de correspondências entre as pessoas existe, no 
nosso país, desde a época do descobrimento. A carta de PERO VAZ DE CAMINHA comunicando ao 
rei de Portugal a descoberta da nova terra  e a CORRESPONDÊNCIA entregue a D. Pedro I,  às  
margens  do  IPIRANGA,  com  certeza,  influíram  na  sua  atitude  imediata  de  decretar  a  nossa 
independência,  portanto,   são exemplos de momentos marcantes da história do nosso país onde a 
entrega  de  uma  mensagem  fez  a  diferença.  Apesar  do  avanço  tecnológico  da  atualidade,  nada 
substitui  ou virá a substituir,  pelo menos em um futuro próximo, a satisfação de uma pessoa ao 
receber uma carta, um telegrama ou uma encomenda do carteiro, que, nas regiões mais longínquas 
desse imenso Brasil, representou e/ou ainda representa para muitos, a única opção para se comunicar.

    A criação do selo foi inspirada em dois pontos de  referência de Livramento: a Cachoeira Véu de 
Noiva e o Casarão dos Tanajura. As fotos foram tiradas por Artur Moura, trabalhadas e transformadas 
em  arte  pela  designer  gráfica  Luana  Machado,  dois  livramentenses,  colaboradores  da  nossa 
administração. É com grande orgulho e satisfação que, em parceria com os CORREIOS, estamos 
homenageando algumas pessoas que fazem parte dos noventa anos de emancipação política da nossa 
cidade.

   As pessoas aqui hoje homenageadas contribuem para o desenvolvimento da cidade. São pessoas de 
diferentes gerações, que fazem parte da nossa história.  São pessoas que caminham junto com cidade:

 D. Armando Bucciol, Bispo Diocesano

Chegou a nossa cidade no dia 21 de janeiro de 2004,  representante maior da Diocese, pastor maior  
de  Livramento. Homem simples e de grande conhecimento, grande evangelizador. Preocupado com 
a busca do auto -conhecimento dos seu fieis para que eles venham a  se tornarem multiplicadores da 
palavra de Deus, implantou na Diocese a Escola de Teologia para Leigos. È um homem de sonhos, 
ideais, e, expectativas de um presente e futuro melhor para Livramento e toda região. A marca do seu 
empreendedorismo está materializada na construção deste espaço, obra ainda em conclusão, mas que 
pelo seu porte, nos dão a certeza de muitas outras coisa boas que estão por vir.

 Dona Rita Vilas-Boas

Durante 43 anos se dedicou a arte de ensinar livramentenses, contribuindo para a formação de muitos 
jovens.   Professora,  mãe,  avó,  esposa,  mulher  simples.    Dona  Rita  simboliza  as  mulheres 
livramentenses, com muita garra, determinação, criatividade, simplicidade e beleza. Contribuiu para 
formação do caráter de muitos livramentenses. Foi uma das entusiastas para a formação do grupo 
CALOR HUMANO, que reúne pessoas da MELHOR  idade.

 Antônio Roberto de Souza

 Conhecido  como  Beto  da  CONSOL,  contador,  empreendedor,  homem  com  visão  de  futuro, 
inovador, atuante em todas as áreas, como cidadão livramentense. Representa, como atual presidente 
do CDL o crescimento vertiginoso do comércio do município. O comércio hoje representa boa parte 
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do desenvolvimento econômico e financeiro de Livramento, sendo, sem dúvida um dos pilares que 
tornam o nosso município um polo importante de desenvolvimento em todo o estado.

Dr. Eduardo Lessa Guimarães

Professor,  escritor,  intelectual,  católico  fervoroso,  sempre  lembra-se  da  nossa  querida  cidade, 
postando um cartão  seja  em cidades  brasileiras,  ou nas  suas  viagens internacionais   para  algum 
cidadão  livramentense,  como  nós  mesmos  constatamos  para  os  seus  tios  Antônio  (  de  saudosa 
memória) e, sua eterna companheira Lili, e, S. Carlinhos e D. Toni. A sua modéstia é tanta que ele me 
confidenciou que recebe esta homenagem hoje, para resgatar a memória de seu saudoso pai Lourival 
Guimarães, zeloso funcionário do correio em Livramento de Nossa Senhora. Apenas a sua sempre 
positiva presença nos assuntos que dizem respeito a Livramento, com certeza já fariam com que você 
fizesse  justiça  à  singela  homenagem  que  a  nossa  administração  lhe  presta.  Sinta-se,  portanto, 
Eduardo homenageado duplamente nesta noite. 

    Esperamos que de alguma forma, todos nós aqui hoje possamos ter nos homenageados uma 
referência positiva a ser seguida, de amor e dedicação por Livramento. Recebo com humildade a 
homenagem prestada à minha pessoa pelos CORREIOS. No entanto, tenho a exata noção de que, 
depois de trinta e um anos neste município, também faço parte como cidadão, médico e prefeito dos 
noventa anos de LIVRAMENTO. E isso me enche de orgulho. Agradeço a DEUS e a CORAGEM, a 
DETERMINAÇÃO e a GENEROSIDADE do povo que, democraticamente, me conduziu duas vezes 
através das urnas para dirigir os destinos deste grande município. Menciono ainda que, sem o apoio 
dos  vereadores,  também  eleitos  democraticamente,  não  seria  possível  cumprir  a  difícil,  mas 
gratificante tarefa de administrar Livramento, juntamente com secretários e todos que compõem a 
nossa equipe. Mais uma vez, agradeço a todos e, em especial, à bancada que nos dá sustentação, 
composta  por:  Lafaiete  Nunes,  José  Araújo,  Marílho  Matias,  Ilídio  de  Castro,  João  Louzada  e 
Aparecido  Silva  (Cidão),  que  se  completam  com  João  Amorin,  Almir  Candido  e  Paulo  Lessa, 
também empenhados pelo bem da nossa cidade.

Neste momento, quero homenagear a todos os presentes e  a todos os  43.110 livramentenses que 
também contribuem para a história do nosso município.

Parabéns Livramento de Nossa Senhora nos seus 90 anos.

Que Deus abençoe esta terra maravilhosa, e que ela possa crescer como todos nos desejamos. Um 
forte abraço em todos”.

  As  celebrações  culturais  da  cerimônia  foram  marcadas  pela  apresentação  do  Hino  Nacional 
Brasileiro, executado pelo Maestro e saxofonista Cristian Batista Medeiros Cardoso e apresentação 
musical da jovem cantora conquistense Daniela Alves.
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PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO “SELO 90 ANOS DE LIVRAMENTO”.

    A cerimônia de premiação do Concurso de Redação “Selo 90 anos de Livramento” foi realizada na  
manhã  de  sexta-feira,  16/09/2011 na  sede  da  Associação  dos  Amigos  de  Livramento  (AAL).  O 
concurso foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Governo Humanização, 
Dedicação  e  Compromisso,  para  estudantes  com até  15  anos  de  idade,  das  escolas  municipais, 
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estaduais e particulares, com o intuito de conhecer as potencialidades dos jovens livramentenses e o 
desenvolvimento da escrita através da seguinte proposta: Escrever  uma carta a alguém traçando um 
perfil do município de Livramento de Nossa Senhora, numa espécie de linha do tempo (passado, 
presente  e  expectativas  para  o  futuro),  enfatizando  os  90  anos  de  emancipação  política  e 
argumentando sobre a importância deste município receber o selo comemorativo neste nonagésimo 
aniversário.

    A mesa de abertura foi composta pelas seguintes autoridades: o Gerente Regional dos Correios no 
Sudoeste Baiano, Nilton Santa Cruz Guedes, a Consultora de vendas dos Correios – Região Vitória 
da Conquista, Neide Conceição Mendes dos Santos, o Gerente da Agência local do Banco do Brasil, 
Antônio Maurício Freire Barbosa, o Presidente da Câmara de Vereadores, Lafaiete Nunes Dourado, a 
Controladora  Interna  Municipal  Edjaneyde  Matos  Lopes,  a  Coordenadora  Municipal  de  Cultura, 
Ester Lígia Machado Almeida e os Secretários Municipais: Dulcineide Araújo (Educação e Cultura), 
Suzete  Spínola Souto (Governo),  Osvaldo Porto (Esportes),  Nádia Dias  Cézar  (Saúde)  e  Silvana 
Spínola (Assistência Social).

    Após a execução do Hino Nacional  Brasileiro e o pronunciamento das autoridades,  todas as 
instituições de ensino receberam o certificado de participação no concurso. Os alunos vencedores 
também receberam os prêmios de acordo com a categoria. As redações classificadas em primeiro 
lugar foram lidas pela Professora Wanda Cardoso Meira.

    Como forma de homenagem, os funcionários da Agência dos Correios de Livramento, Neide 
Ferreira Lessa, Adriano Pinheiro, José Ferreira Castro, Edmundo Rodrigues Meira, Marinez Teixeira 
Novais  Silva,  Fabiano Gomes de Oliveira,  Reginaldo Alves  da Silva e  Juracy Miranda da Silva 
receberam da Secretária de Governo Suzete Spínola, uma placa de agradecimento pelos serviços 
prestados à cidade.

    Para abrilhantar o evento, a jovem cantora Daniela Alves, jovem cantora da cidade de Vitória da  
Conquista fez uma apresentação musical, bastante aplaudida pelo público.
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