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Nota de Esclarecimento!

Em atenção aos finalistas do XXIII Campeonato de Fanfarras e Bandas da
Bahia da AFAB/BA, e em virtude dos acontecimentos evidenciados nesta Final,
esclarecemos que:
A Diretoria da AFAB/BA trabalhou para conduzir está final com todo carinho e
atenção necessária que este evento demanda.
Infelizmente, as coisas não saíram conforme acertado, ao passo que tanto a
diretoria quanto a promotora estavam preocupadas em proporcionar aos
finalistas as condições necessária para uma excelente final.
Porem, nem a diretoria da AFAB/BA, nem o promotor do evento tiveram culpa
com a falta de compromisso e descaso da prefeitura de Conceição de Feira,
com a própria banda do município, desmoralizando-os e envergonhando-os.
Pois, na véspera do evento toda a estrutura estava programada para ser
montada a partir do sábado e na manhã do domingo, mas a intervenção da
prefeitura causou todo o transtorno.
Fabíola e Bráulio pessoas de caráter e credibilidade, que lutam pelo movimento
e que confiou em uma prefeitura que não teve compromisso principalmente
com sua comunidade. A Associação de Bandas e Fanfarras da Bahia ficou
extremamente desapontada com esta falta de compromisso da Prefeitura
Municipal de Conceição de Feira, pois a mesma diminuiu o brilho que as
finalistas empenharam durante todo o campeonato e que por merecimento
chegaram até ali.
A comissão julgadora foi escolhida pelo coordenador de jurados o qual orientou
os mesmos em fazer um julgamento justo. E ao que se tem visto, tem utilizado
da mesma prerrogativa com todos para um julgamento justo e indiferente.
A presidente da AFAB/BA, juntamente coma a diretoria observou o momento
em que o Coordenador de Jurados Sr. Ricardo, e a vice-presidente Sra.
Raimunda, orientavam os jurados a ter atenção, pois ali, havia um trabalho que
foi desenvolvido com muito carinho e atenção. E principalmente que todas já
eram campeãs apenas pelo fato de terem se classificado. Ainda enfatizou que
os mesmos foram escolhidos pelo coordenador de jurados pelo fato de que
durante as etapas mostraram compromisso atenção e respeito com o
movimento.
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A presidência da AFAB/BA, infelizmente não é remunerada como todos sabem
e muitos repetem. A condição dos diretores hoje não dá agilidade aos mesmos
para se dedicarem totalmente ao processo. Ao passo que fica difícil estar nas
redes sociais, lendo e ouvindo áudios intermináveis. Mas, não se trata de uma
direção omissa e desatenta, ao passo que seus membros se esforçam para
atendê-los igualitariamente.
A vice presidente da AFAB/BA com toda a sua competência, tem se dedicado a
trazer sempre o melhor, e principalmente, garantir que as coisas tenham lisura
e transparência. Ao passo que traz a sua experiência e trata com cuidado todas
as questões, para que nosso movimento ganhe visibilidade, mas a força de
vontade e compromisso com a instituição AFAB/BA é primordial.
É do conhecimento de muitos que a Instituição AFAB/BA tem 25 anos de
história, e que muito passaram por aqui, tanto como lideres, quanto como
competidores. E que o esforço de todos fazem desse movimento o maior e
mais competitivo.
A AFAB/BA convida a todos na buscar pela melhoria deste movimento. A partir
de uma analise construtiva que solidifique a instituição, estabelecendo bases
solidas e comprometidas.
A Associação agradece a todos e deseja que seu futuro permita que alcancem
sonhos desejados. Muita paz e amor é o mais sincero desejo desta associação
para seus associados. E que a amizade seja o verdadeiro privilégio que
possam continuar a estimar.

Atenciosamente,

Adriana Aparecida de Jesus
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