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Saiba tudo sobre a vinda de Zico 

É para acelerar o coração do torcedor, é para movimentar Conquista. Faltam pouquíssimos dias para a chegada de 

Zico em nossa cidade. E já tem ônibus de Brumado fretado para este grande evento. Os conquistenses também estão 

ansiosos: muitos têm ligado para o Site da Cidade para saber tudo sobre a vinda de Zico. 

É hora de relembrar toda a história e carreira vitoriosa no Flamengo. O Site da Cidade traz para você o maior camisa 

10 que já passou pela Gávea. Ele chega a Vitória da Conquista no dia 14 de fevereiro (segunda-feira), pelo voo da Trip 

5489, às 14h05. 

E fique ligado na agenda do Galinho: 

 

Dia 14 
Coletiva: logo após sua chegada, haverá uma coletiva com Zico no Site da Cidade – às 16h . Os veículos de imprensa 

devem confirmar presença (até dois representantes), pelo endereço reportagem@vitoriadaconquista.com.br, até o dia 

12 de fevereiro (sábado), às 12h. 

Ganhadores da Biografia de Zico: Os contemplados com o livro “Zico Uma Lição de Vida” (@marco_andradee, 

@ViniBritoCRF, @bia_gusmao, @RobertaMercia, @peucabral e @alvinobrito) serão recebidos por Zico para 

autógrafos e fotos, meia hora antes da coletiva, ou seja, às 15h30, também no Site da Cidade. Mais um sortudo vai se 

juntar aos vencedores da Promoção “Por que você merece jantar com Zico”. Aguardem. 

Palestra Marketing Esportivo: No mesmo dia, às 19 horas, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, Zico vai falar 

sobre Marketing Esportivo. O seminário é promovido pelo Site da Cidade em parceria com o curso de Publicidade da 

FTC e a ZAB. As inscrições estão sendo realizadas na Faculdade – já foram feitas mais de 300 inscrições (o limite é 

630). O valor da inscrição antecipada para estudantes e funcionários da FTC é R$ 25,00; para estudantes de outras 

instituições que comprarem antecipadamente, o valor será R$30; e inteira R$50,00. No dia, meia custará R$ 40,00 e 

inteira R$ 80,00. 

Jantar com Zico no Bistrô: Às 22h, Zico vai jantar no Bistrô com os vencedores da Promoção “Por que você merece 

jantar com Zico” – Gustavo Fonseca Vieira; Vinícius Brito Santos; e Vitória Suely Silveira Almeida -, e com o vencedor 

do sorteio, entre os contemplados com o livro “Zico Uma Lição de Vida”. E você que deseja muito jantar com o Galinho, 

saiba que ainda tem uma chance. O Site da Cidade lançou uma nova promoção. É só preencher os dados e torcer para 

ser sorteado! 

 

 

Dia 15 
Visita à Anagé: Pela manhã, Zico fará uma visita à Escolinha de Futebol Oficial Zico 10, na cidade de Anagé. A 

Escolinha faz parte do projeto Zico 10: Zico alimentava o sonho de ter um centro de treinamento e de trabalhar 

passando conhecimento aos jovens. Criou o clube – escolas para combinar lazer e futebol, baseando-se no conceito 

de que o esporte pode ser importante na formação do cidadão, e tornar-se um atleta profissional é apenas uma 

consequência. Em 2006, foi formada uma equipe para criar um modelo que pudesse garantir a qualidade “Zico” do 

Oiapoque ao Chuí. Os filhos Bruno Coimbra e Thiago Coimbra (agora jogando no América do Rio) assumiram o 

comando do projeto, que ganhou o nome de Projeto Zico 10. Mais de uma centena de escolas já foram criadas em 

todo o Brasil, principalmente no interior, com apoio de empresas privadas e da prefeitura local. 

http://www.vitoriadaconquista.com.br/2011/02/03/sorteio-jantar-com-zico/
http://www.vitoriadaconquista.com.br/2011/02/03/sorteio-jantar-com-zico/


Tarde de Autógrafos no Shopping Conquista Sul: Às 17h, o Galinho de Quintino vai para o Shopping Conquista Sul 

para uma tarde de autógrafos, na livraria Nobel, do livro “Zico uma lição de Vida” (Thesaurus), escrito pelo Diretor Geral 

do Site da Cidade, Marcus Vinicius B. Nunes. Devido à grande procura, a Nobel já está vendendo o livro. 

O eterno Camisa 10 da gávea se despede da nossa cidade no dia 16 de fevereiro. Ele embarca novamente para 

Salvador às 14h05, e de lá segue para Cuiabá, onde inaugura outra escolinha do Projeto 10, no dia 17. 

Mais Promoções 
Sorteio Jantar com Zico: clique aqui, preencha seus dados e fique na torcida para ser o sorteado e participar do 

Jantar com Zico no Bistrô! 

Fique ligado no Site da Cidade para a divulgação das novas promoções e sorteios. 

 

Confira o que já foi já foi publicado sobre a vinda de Zico: 

http://www.vitoriadaconquista.com.br/2011/02/03/saiba-tudo-sobre-a-vinda-de-zico-no-dia-

14/ 

http://www.vitoriadaconquista.com.br/2011/02/07/anage-se-prepara-para-visita-de-zico/ 

http://www.vitoriadaconquista.com.br/2011/02/04/gustavo-e-cecilia-ansiosos-pelo-jantar-

com-zico/ 

http://www.vitoriadaconquista.com.br/2011/01/26/zico-seleciona-os-ganhadores-para-o-

jantar-com-ele/ 

 

Contatos: 

Renato Santoro – 8841-3002 

Juliana Ribas – 8816-9093 

www.vitoriadaconquista.com.br – (77) 3421-1053 
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