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• Nascido em 15 de Março de 1937 em Buritirama – Bahia. Filho de dona Etelvina 
Alves da Costa e Francolino Francisco Alves. Ainda na sua infância seus pais 
decidiram mudar-se para o Estado do Paraná, mas permaneceu lá por pouco 
tempo, as expectativas não foram às esperadas e então resolveram regressar a terra 
natal. 

• E aqui foi fincando suas raízes sempre ao lado dos seus pais. Na sua juventude um 
dos seus entretenimentos era prosear com seus amigos Adão, Domingos e 
Perisvaldo, no Areão do Sobrado em noites de lua clara e ali também faziam suas 
cantorias.

• Em 1959 casou-se com Dona Clarinda Alves de Souza, a popular Dona Quilô, filha 
de Laurentina Alves de Souza e Ardolino Jose de Souza com a qual construiu uma 
família numerosa, tiveram quatorze filhos sendo sete homens e sete mulheres, mas 
tem outro filho homem fora da relação conjugal. Zifirino mantinha sua família 
trabalhando na roça, pois na época não tinha aposentadoria e nenhum outro 
auxilio, mas graças a Deus, o pão não faltava. Com o passar dos anos decidiu entrar 
para o ramo do comércio, profissão já exercida pelo seu pai e agregou também o 
açougue, dando assim uma oportunidade ao seu irmão Marcolino Francisco Alves, 
o popular Roxo de Francolino e ao seu cunhado Audêncio de onde também tirava o 
sustento dos seus familiares.

• Como seu pai era um homem influente e também representante político da cidade 
mãe que era Barra do Rio Grande e já se sentindo cansado, observou que seu filho 
tinha aptidão para o negócio e resolve apresentá-lo aos políticos Barrenses, mas 
precisamente à família Camandaroba. Começa aí a história política do jovem 
homem Zifirino, sempre fiel aqueles com quem se comprometia,ficou muitos anos 
apoiando os políticos acima citados, só bem mais tarde ele faz uma nova parceria 
com João das Neves também político da cidade da Barra, neste período é nomeado 
Delegado de policia deste município, mas exerce esse cargo por pouco tempo, 
resolvia todos os problemas que lhe eram trazidos, com aconselhamentos e muito 
diálogo, sem precisar encaminhar nenhum caso a Delegacia ou ao Fórum de Barra.



• Seguido a tudo isso, começa uma linda história da luta pela Emancipação de Política 
de Buritirama, todos queriam essa liberdade, só que nem todos entraram nessa 
luta, mas Zifirino estava junto e depois de uma longa batalha conseguiram a vitória 
em 1985. Zifirino Francisco Alves, não mais representava os políticos da Barra, mas 
queria ser o próprio representante do seu povo e lança sua candidatura a vereador 
por este município apoiando a chapa com o candidato a prefeito Idalicio Viana, o 
popular Lilito e Vice-prefeito Genelisio. Mas não consegue se eleger e fica apenas 
na suplência.

• Com a derrota política, balança também sua estrutura financeira, um tanto 
decepcionado chega a confessar que iria abandonar a carreira política. Volta então 
a trabalhar no pesado para sustentar sua família junto com seus dois filhos 
Doriedson (Dorinho) e Ademir (Mir ) em memória. Foram três anos (3) muito 
difíceis. 

• Em 1988 aparece o Senhor Ivo da Silva Ramos como pré-candidato a prefeito, o 
Senhor Gerson Alvino dos Santos que seria seu candidato a vice-prefeito e o Padre 
Bertolomeu Gorges que lhe fazem um convite para apoiar a chapa majoritária 
saindo Zifirino como candidato a vereador naquele pleito. Depois de relutar, quebra 
a sua palavra dita num momento de decepção e aceita a proposta.

• Começa novamente a luta, desta vez, consegue a vitória! Novos tempos! Ele se 
elege com a ajuda de Deus e do povo. Em 01 de janeiro de 1989 toma posse e 
passar a representar os Buritiramenses na Câmara Municipal de Vereadores de 
Buritirama – Bahia. E fica ali no período de 1989 a 2012, sempre no partido PFL 
hoje Democrata. Durante esse tempo pleiteou todos os mandatos conquistando 
sempre a vitória permanecendo então na representatividade pelo povo durante 
seis (6) mandatos consecutivos que lhe somaram 24 anos na Câmara Municipal.

• Em meio há esse tempo conhece e apoia o Deputado Federal Nestor Duarte, 
homem sério que cumpre os seus compromissos e o ajuda a deixar marcos de 
trabalhos por esse município. Em seguida, através de Nestor Duarte apresentou à 
Buritirama o Deputado Federal Arthur Maia que hoje é um dos maiores vultos do 
cenário nacional e amigo particular, onde desta parceria trouxe também, muitos 
benefícios para os Buritiramenses! 



• As conquistas pelas lutas de Zifrino foram muitas, 
como por exemplo: Fincou assim 6 poços artesianos e 
duas barragens, além dos mais diversos serviços 
prestados diretamente ao povo, onde costuma 
sempre dizer:’’Político deve estar sempre no meio do 
povo!’’.

• Homem de caráter forte à vezes até mal interpretado, 
pouca escolaridade um semianalfabeto, digamos 
assim... Mas poucos políticos foram iguais a ele!

• Em 2012 encerra a sua carreira política com chave de 
ouro! 24 anos representando o povo e sai sem deixar 
nenhum ato que pudesse envergonhar os que nele 
confiaram.

• Como diz Charles Chaplin: 
• “Não se mede o valor de um homem pelas roupas que 

ele veste, ou pelos bens que possui. Se mede o valor 
de um homem pelos seus ideais e o caráter da sua 
nobreza.”

• Esse é o pequeno resumo da história de Zifirino 
Francisco Alves. Ex- Vereador, Ex-Delegado de Polícia 
que praticamente dedicou a sua vida a servir o povo 
de Buritirama- Bahia.
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