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Celinho Gaudereto lança “A Maior Rivalidade do Século”
Postado em: 22/11/2013 às 10h59

Com o apoio cultural da Prefeitura, a Casa de Leitura da Biblioteca Municipal Poeta Péricles de Queiroz, coordenada
por Iná Martins Menezes, abriu seu espaço em 30 de agosto p. p., para o lançamento do livro “A Maior Rivalidade do
Mundo”, de autoria de nosso cronista esportivo, Célio Vital Gaudereto.
Com o apoio cultural da Prefeitura, a Casa de Leitura da Biblioteca Municipal Poeta Péricles de Queiroz, coordenada
por Iná Martins Menezes, abriu seu espaço em 30 de agosto p. p., para o lançamento do livro &#8220;A Maior
Rivalidade do Mundo&#8221;, de autoria de nosso cronista esportivo, Célio Vital Gaudereto. A sessão foi aberta por
Iná Menezes que, ao cumprimentar o autor, agradeceu as presenças do exmo. sr. prefeito dr. Fernando Macedo, do
vice Dalmo Maurício Furtado, às demais autoridades e convidados do evento. Celinho fez a apresentação de sua obra
e, muito sensibilizado, manifestou seu agradecimento à Administração Municipal na pessoa do prefeito, estendendo
seu reconhecimento à Iná, aos amigos e parceiros que contribuíram para a edição do livro. Também se manifestaram,
partilhando das alegrias e da conquista do autor, seu filho Euller, o amigo Reginaldo Furtado de Carvalho e o digno
prefeito dr. Fernando Dutra Macedo, com palavras de incentivo e de congratulações. A obra reúne mais de 120 casos
e &#8220;causos&#8221; sobre o futebol, com acontecimentos notáveis, especialmente em nossa cidade e na região,
com registros de inéditas fotos históricas. &#8220;O livro, que tem a finalidade de reviver grandes emoções do
passado, transformou-se em um registro de piadas (risos) pela característica de seus causos&#8221;, declara Celinho
Gaudereto, que está satisfeitíssimo com a adesão dos amigos ao evento. Junto de nossas congratulações, desejamos
que o autor obtenha grande sucesso em seu empreendimento literário.
LEGENDA I &#8211; Celinho entre a primeira dama Cici, o prefeito dr. Fernando Macedo e Iná Menezes (Crédito:
Rodrigo Oliveira)
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