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  Cai um mito, ergue-se uma nova 
promessa; Cal Morães!
  O imbatível   Zé Aldio, em com-
petições “Abebeana”, provou do fel 
amargo da derrota nesse campeonato ao 
peitar Cal Morães  no duelo final.    
  O fenômeno Zé Aldio errou mais que 
o habitual e  Cal Moraes foi implacavel,  
jogou por terra um mito que perdurou 
décadas, numa surpreendente goleada 
de 3x1. 

Ao lado, recebendo o troféu
das mãos do Presidente do 
Clube, Sr. Renan Olímpio, o 
jogador Rafael Moraes, reve-
lação no torneio pelo estilo ar-
rojado e inteligente de jogar. 



03

O Sr. Renan Olímpio, presi-
dente do Clube, entrega o tro-
féu de Vice-Campeão ao Zé 
Aldio, consagrado  taquista,  
que rendeu ao clube várias 
medalhas de ouro em com-
petições pela  FENAB.  

Solon, vulgo Titio, simpat-
icíssima pessoa,  recebeu 
o troféu de Vice-Campeão, 
categoria prata, das mãos de 
Nilza, entusiasta da sinuca, 
sempre presente nas com-
petições. 
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Enfim, em minhas mãos... 
Hem, amigona? Mas,  até  aqui, 
foram muitas  chuvas e trovoad-
as. Passei pelas pedreiras Valci, 
Bio e muitas outras,enfim, sós.  
Agora vou aguardar  a próxima 
etapa para eu conquistar sua pri-
ma,  dois graus acima, na hier-
arquia da família.

Rogério, cobra criada 
do Esquinão presti-
giou o evento e classi-
fou-se em terceiro lu-
gar.
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1º Cal Moraes 
2º Zé Aldio 

campeões ouro campeões praTa
1º Rafael Moraes 
2º Solon(Titio) 
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É o seguinte pai, se eu 
passar a jogada ele ar-
risca a bola sete.

Deixe, filho! 
Se ele tivesse categoria para 
matar uma bola sete dessa, 
não estaria na categoria prata.

       Valci, amigo velho!  
       Não há motivos para  
prantos.  Enxugue as lágri-
mas e dê a Volta por cima! 
A vida é  de altos e baixos, 
o dia da caça e o dia do 
caçador.
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A torcida ante-
nada  para as-
sistir ao  com-
bate final  entre 
as duas feras: Zé 
Aldio versus Cal 
Moraeas.  Cal 
vence por três a 
um. 07



08

Os amantes e entusiastas 
da Sinuca enchem  o  Salão 
de Esporte da AABB, em 
Vitória da Conquista, para 
render homenagem aos 
taquistas do clube num 
campeonato de gabaritados.

A cerveja foi por conta da 
casa!
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Se não fossem os bicos... Bola cinco no meio!

Tá dando um trabalho 
danado.

Ops! Quase cai!

Ele pensa que vai ser,
como antigamente!
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Foi assim! 
Primeiro
ganhei de 
Zé William,  em segui-
da  de Jonh, depois  saí 
fazendo o catado até ser 
atropelado por Rogério. 

Bitoque! Foi bitoque 
seguida de um car-
retão  deste tamanho. 
Vou marcar sete pon-
tos! 

Tô nem aí, 
para seus 
problemas!
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Roseval ao lado 
de Eziquiel, um 
grande jogar de 
sinuca que mi-
grou-se para o 
baralho. Como 
disse  Nilza, es-
posa de Eziquiel:  
“Zica aqui, nesse 
campeonato, mat-
ava a pau.

Rogério,
Salomão
e Fábio, 
três cobras 
criadas 
do esquinão,
prestigiaram 
o evento.

Messias, 
outro
grande 
taquista
foi presti-
giar
o evento 
acompan-
hado 
do filho.
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Nem só de marmanjo 
vive a sinuca, ninfetas com-
pareceam para florir o am-
biente frequentado, normal-
mente, só por brutamontes.

As crianças sentiram-se  
em casa.
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Zé Aldio 
recebeu 
o troféu 
de maior 
tacada da 
filhinha 
do Dire-
tor de Si-
nuca o Sr. 
Fabrízio.

Ricardo 
Brito, ter-
ceiro colo-
cado ouro, 
recebe o 
troféu da 
filhinha do 
Diretor de 
Sinuca o Sr. 
Fabrízio.

Cal Moraes, Campeão ouro, recebe o 
troféu da filhinha do Diretor de Sinuca 
o Sr. Fabrízio.
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Aí, minha filha,  o 
primeiro drama, o pri-
meiro amor. Carlos am-
ava Dora que amava 
Lia que amava Léa que 
amava Paulo que amava 
Juca... Aí, Etão...  Titi-
ti, tititi, tititi! Blablablá, 

blablablá, blablablá!
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O presidente da 
AABB, o Sr. Renan 
Olímpio, parabenizou o 
empenho e o comprome-
timento dos diretores e 
assessores do esporte pelo 
sucesso do certame. Agra-
deceu  a presença de to-
dos e finalizou prometen-
do um salão maior, e mais 
confortável no decorrer 
de 2014. É isso! Estamos 
de olho.

O diretor de Sinuca, 
o Sr. Fabrízio  agradeceu 
a colaboração de todos, 
elogiou o bom nível do 
jogo. Ressaltou  a disputa 
acirrada, mas em clima de 
paz e tranquilidade, e pro-
meteu realizar mais com-
petições  em  2014.

O assessor de imprensa do clube, o 
Sr. Valdomiro,  com a câmera na mão, e 
muitas idéias na cabeça, não deixou  pas-
sar nada  desapercebido.

Clodoaldo, coordenador de esporte, 
ao lado de Edilson(Bio)  acertando os 

últimos  detalhes  do torneio.
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o 
Tranquilo 
garçom, 
o sr. edi, 
pacien-
TemenTe 
serViu Três 
engradados 
de cerVeJas 
fornecidas 
pelo clube. 
a bebida só 
foi libera-
da no úlTi-
mo dia da 
compeTição, 
e os be-
berica-
dores não 
pensaram 
duas Vez-
es anTes 
de  cair no 
mundo cer-

VeJeiro.
18
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Como  con-
segui perder 
para esses 
pixotes? 
Não me 
conformo com 
isso!

E no frigir dos 
ovos, antes da 
vaca descam-
bar pro brejo, 
Bio verifica as 
probabilidades 
de uma repesca-
gem.
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Criador da Revista 
Digital e idealizador
dessa edição.

As 
jogAdAs de 
sinucA de 
Alto nível 
AtrAírAm 
curiosos 
e Apre-
ciAdores 
dessA Arte  
que  en-
cheu o 
sAlão,  e 
A dispu-
tA por um 
bom ân-
gulo pArA 
contem-
plAr cAdA 
tAcAdA, foi 
AcirrAdA.
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Fotografo

Zé William
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Franco, Val, ricardo, EVEraldo Filho, agripino, Valci, Bio(Edilson),
 TiTio((solon), EVEraldo, cori, Mazinho, clodoaldo(dirETor dE EsporTE), 
Wilson, FáBio, zé aldio, cal MorãEs, raMon, FaBrício, Jonh, zé WilliaM, 
FaBrízio, raFaEl MorãEs.
FoTo Tirada no dia 23 dE noVEMBro dE 2013, por zé WilliaM.
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