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JUSTIFICATIVA

era
Deusimar do Nascimento Silva, além de ter se tornado um grande desportista
futebolisticos
apaixonado pelo futebol. Ele sempre participava de torneios e campeonatos

que acontecem anualmente naquela localidade onde chegou a ser campeão e levar o título'
mais
mais que merecido, conquista que lhe proporcionou muita alegria aumentando ainda
e
sua paixão pelo esporte e trouxe também orgulho para todos os moradores, amigos
familiares que conheciam a sua grande atuação
de
Nascido em Barreiras, na Bahia, no dia 4 de julho de 1979, viveu na comunidade
da silva'
Riachinho e sape. Filho de Diva Rodrigues do Nascimento e Ananias Pereira
Escola Municipal
Descendente de uma família de lavradores o jovem foi alfabetizado na
4a série do
são João, onde está localizada a quadra pollesportiva. Estudou da 1a até a
Barreiras, onde
ensino fundamental na comunidade de sapé logo apÓs foi morar em
concluiu seus estudos alé a 70 sétima série.

de Roda Velha' para
Sendo o mais velho dos 5 irmáos foi trabalhar, em fazenda na região
ajudá-los, pois o mesmo sempre se preocupou muito com a sua família'
coração bondoso e
Má, como gostava de ser chamado, era amigo, companheiro e tinha um
vida aqui na terra
amável mas, infelizmente, e por infelicidade do destino, sua trajetória de
moto na BR 242
terminou no dia 27 de fevereiro de 2016 em um trágico acldente de
partida de futebol, encerrando seus sonhos e deixando dor e

quando retornava de uma
saudades no coração de todos os familiares e amigos'
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