
Ano I I I - nº 08 - novembro/dezembro - 2017

Amigos e amigas. Sempre que um ano termi-
na e outro começa, vivemos aquela expectativa 
de renovação e transformação nas nossas vidas. 
Na Assembleia Legislativa, trabalhamos para 
defender os interesses maiores da nossa popu-
lação. Lutamos e asseguramos obras, recursos, 
equipamentos e investimentos importantes que 
ajudam a melhorar a Bahia.

Fico feliz em ter a consciência de estar hon-
rando cada voto que recebi. Compartilho com 
vocês o orgulho de ter sido destaque na impren-
sa, como um dos deputados líderes em assidui-
dade no Parlamento e na apresentação de pro-
jetos de lei.

É gratificante ver que nossa atuação tem aju-
dado a fortalecer o esporte na Bahia, através da 
Comissão de Desporto, a agricultura familiar e a 
segurança hídrica, além de garantir obras de in-
fraestrutura em vários municípios.

VIRAR O JOGO

O cenário ainda é difícil, mas a força do nosso 

2018: hora de virar o jogo
povo é maior. 2018 será ano de Copa do Mundo 
e de eleições. É hora de derrotar a política con-
servadora que tomou conta do País com Temer e 
seus aliados do PMDB, PSDB e DEM.

Podemos nos mirar na Seleção Brasileira de fu-
tebol, que saiu de uma situação vexatória para se 
tornar uma das favoritas ao título mundial na Rús-
sia. Virou o jogo. Mas, o que aconteceu? Primeiro, 
chegou um comandante com uma história vito-
riosa e respeitada pela grande maioria. Depois, 
ele apresentou um projeto e uma filosofia em sin-
tonia com as características do futebol brasileiro. 
Por fim, a ideia foi assimilada pelos jogadores e 
aplicada com determinação dentro de campo.

Na política, o Brasil também precisará eleger 
alguém com respaldo popular para comandar 
um novo projeto nacional de desenvolvimento, 
além de pessoas comprometidas com os inte-
resses maiores da Nação. É hora de virar o jogo 
e reverter esses ataques - algo nunca visto - aos 
direitos sociais e trabalhistas, uma conquista his-
tórica da luta de milhões de brasileiros ao longo 
de décadas. Vamos à luta!

EDITORIAL

Na Assembleia Legislativa, o 
deputado Bobô destacou suas 
ações junto ao governo estadual 
para combater a seca e criticou 
o governo Temer por ter reduzi-
do 95% do orçamento de 2018, 
do programa contra seca nas zo-
nas rurais do Nordeste e Minas. A 
medida afeta um dos principais 
e mais reconhecidos programas 
contra seca no semiárido: o de 
construção de cisternas.

Segundo a ASA (Articulação 
do Semiárido), a fila de espera por 
uma cisterna de consumo domés-
tico chega a 350 mil famílias. Já as 
cisternas para pequena agricultu-
ra e criação de animais, há uma 
necessidade de 600 mil equipa-
mentos.

O deputado lembrou que o 
programa criado no governo Dil-
ma foi um dos vencedores do 
Prêmio de Política para o Futuro, 
concedido pela Convenção das 
Nações Unidas de Combate à De-
sertificação (UNCCD).

BAHIA DIFERENTE

Enquanto isso, Bobô fez várias 
indicações ao governo Rui Costa, 

Ações de combate à seca e
contra a medida de Temer

como cinco barragens 
para ajudar a Bacia do 
Jacuípe: Rio das Pedras, 
Angelim, Paiaiá, Espanta 
Gado e Alecrim; amplia-
ção do sistema de abas-
tecimento de Valente, 
via duplicação da adu-
tora; melhora no Proje-
to de Irrigação Jacuípe, 
em Várzea da Roça, que 
beneficia 14 municípios 
e cidades de outras regi-
ões.

Enquanto Temer tira 
os pobres do Orçamen-
to, na Bahia o governa-
dor Rui Costa colocou 
a SDR, a Cerb, a CAR e 
a SHIS para enfrentar a 
seca. Além da recupe-
ração e construção de barragens, 
aguadas e adutoras, ele regula-
mentou a Lei de Convivência com 
Semiárido, um marco histórico, 
para melhorar 70% do território 
baiano e uma população de mais 
de 6,5 milhões de pessoas, em 
265 municípios.

O governo investiu R$ 221 mi-
lhões, pela Cerb, na implantação, 
ampliação e recuperação de mil 

sistemas simpli-
ficados de abas-
tecimento de 
água, além da 
implantação de 
módulos sanitá-
rios residenciais, 
por meio do 
Bahia Produtiva, 
projeto executa-
do pela CAR.
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Uma das marcas do deputado Bobô é receber lideranças do esporte, do movimento social e vereadores. Além disso, mantém 
seu compromisso com o interior acompanhando prefeitos a órgãos e secretarias do governo.

Com prefeitos e lideranças do movimento social

Com o prefeito de Serrolândia, Gon-
çalves, e o presidente do TRE-Ba, de-
sembargador José Edivaldo Rotonda-
no, solicitando um posto de Biometria.

Reafirmando parceria com inte-
grantes do importante projeto social 
Elisna (Nordeste de Amaralina, Salva-
dor): Ronaldo, Antônio Carlos, Grazie-
le, Charles e Maria Mercês.

Com os líderes do projeto Cara 
de Índio (Jardim Nova Esperança, 
Salvador): David José, Sílvio Maurí-
cio e Milton Carlos. Todo apoio!

Com o prefeito de Várzea do Poço, 
Carneiro, e o vereador Jackson Moto-
rista, tratando de políticas de desen-
volvimento.

Debatendo demandas de Ponto 
Novo com o ex-vice-prefeito Artur 
Paiva, o vereador Nel Maia, o vereador 
Júnior do Roque e Terezinha Salgado.

Na Sesab com a prefeita de Itiúba, 
Cecília Petrina, buscando investimen-
tos para a saúde do município.

Na Secretaria de Desenvolvimento 
Rural com a prefeita de Capim Grosso, 
Dra. Lydia, o vereador Antônio de Brás 
e o secretário de Educação, Edcarlos 
Neto. Tratou de regularização fundiária.

Na Sedur, com o prefeito de Bonfim, 
Carlos Brasileiro, e a secretária Jusmari 
Oliveira, solicitando calçamento de ruas.

Buscando apoio do secretário de 
Turismo José Alves, com lideranças de 
Bonfim: vereador Andreilto Almeida, os 
secretários Rodrigo Vanderlei (Cultura), 
Diogo Rios (Des. Econ. e Turismo) e Gil-
son França (sup. de Esporte).

Debatendo políticas de esporte com 
lideranças de Eunápolis e Teixeira de 
Freitas: Girlânio Reinaldo, Edilson Sou-
za e Paulo José, membros da Federação 
Baiana de Karatê Interestilos (Febaki).

Tratando do fortalecimento da De-
fensoria com os defensores públicos 
Bruno Moura de Castro e João Carlos 
Gavazza, membros da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado da Bahia.

Com o vice-prefeito de Terra Nova, 
Eduardo Vinhas Valente, e lideranças 
do município, reafirmando parceria.

Na Secretaria de Desenvolvimento 
Rural com lideranças de Pé de Serra: 
vereadores Toco da Ciência, Joana, 
Antônio de Pedro e Gil de Santo Agos-
tinho, além de Pedro Lennon. 

Solicitando apoio para agricultura 
familiar.

Com o presidente do PCdoB de San-
ta Teresinha, Julival Correia, e o líder 
comunitário Joanito Santana.

Na Seinfra com o secretário Marcus 
Cavalcanti, o deputado federal Daniel 
Almeida e as lideranças Matias e Wa-
shington Ramos (Dias D’Ávila); o ve-
reador Binho e Branca (dirigente do 
PCdoB), de Camaçari. Buscamos me-
lhorias para estradas.

Na Seinfra solicitando melhorias na 
BA 084, com lideranças de Santo Ama-
ro: vereador César do Pão, presidente da 
Câmara, e Paulo Sérgio, José Santana e 
José Ângelo, da Associação dos Produ-
tores Rurais de Tanque da Senzala.

Afirmando apoio aos líderes do pro-
jeto social Oxente, Aldo Lima e Leonar-
do Vinhas, e Cleber Pereira, assessor 
do deputado federal Daniel Almeida. 

Tratando de políticas locais com 
lideranças de Gandu: vereadores Ge-
nivan e Rita Liderança (PCdoB), e diri-
gentes municipais do partido, Tiago e 
Fábio Rodrigues. 

Com a vice-presidente da Confe-
deração Brasileira de Automobilismo, 
Selma Morais. Pelo fortalecimento 
desse esporte na Bahia.

Com o vereador de Itaberaba Lu-
ciano Santos e seu assessor Roberto 
Oliveira, debatendo políticas públicas.

Tratando da ação do partido com 
dirigentes do PCdoB de Feira de San-
tana: Júnior e Luis Roberto Riske, e o 
líder comunitário Normândio.

Com os vereadores de Pé de Serra: 
Antônio de Pedro, Toco da Ciência, Gil 
e Joana.



Veja as ações de Bobô que 
garantiram equipamentos, 
obras de infraestrutura, 
abastecimento de 
água, energia elétrica 
e investimentos em 
saúde e qualificação. 
Muitos benefícios 
foram assegurados por 
emendas do deputado ao 
Orçamento do governo.

Entregas que melhoram os 
municípios e a vida da população

Entregando 
ambulância ao 
prefeito de Senhor 
do Bonfim, Carlos 
Brasileiro 

Prefeito de Ser-
rolândia, Gonçalves, 

recebe ambulância

Bobô e o prefeito de Várzea 
do Poço, Carneiro, com as 
chaves da ambulância  

Com o governador Rui Costa: Trator para Associação Comunitária
dos Amigos do Centro São João de Deus (Ichú). Parabéns Juninho e dona Maria

Com o deputado federal Daniel Almeida: Trator para 
Associação Comunitária das Fazendas Mirador (Mairi)

Com Daniel e os vereadores Nem, Jair e Cabaça:
Trator para a comunidade de Roça Velha (Pedrão)

Com o vereador Gilmar e lideranças:
Trator para o distrito de Sítio das Flores (Santa Bárbara)

Com o deputado Daniel e o vereador Danilo: Trator para
Associação Comunitária de Várzea do Meio (Várzea da Roça)

O deputado Bobô atuou junto ao 
governo e garantiu nova iluminação na 

entrada de Bonfim, nova estrada até 
Quicé e investimentos no hospital.

Com o deputado 
Daniel e Everaldo 
(SUDESB): 
Requalificação do 
campo de Fazenda 
Grande III (Salvador). 
Luta de Neves, 
Raquel, Edson Souto 
e lideranças

Luz Para Todos

Qualificação
Bobô batalhou e conseguiu levar cursos pro-

fissionalizantes do Qualifica Bahia para Cama-
can, Gavião, Itaetê, Itanagra, Jaguarari, Ma-
racás, Maragogipe, Pé de Serra, Quixabeira, 
Santo Antônio de Jesus, São Domingos, Ser-
rolândia, Senhor do Bonfim e Valente.

A Secretaria de Infraestrutura já atendeu, 
só em 2017, em atenção às solicitações do 
deputado, cerca de 50 comunidades rurais. 
Foram  beneficiadas aproximadamente 300 
famílias, distribuídas entre os municípios 
de Andorinha, Itiúba, Jaguarari, Pé de 
Serra e Senhor do Bonfim. A luta pela 
inclusão elétrica será contínua e incansável.

Moradores de Jaguarari recebem certificados

Com o prefeito Carlos Brasileiro e o secretário de 

Saúde, Fábio Vilas-Boas

Com a deputada federal Alice Portugal: Trator para Associação
Condomínio Eliane Oliveira (Presidente Tancredo Neves). Parabéns vereador 
Gil, Carlos (presidente do PCdoB) e lideranças

Com Wilson Dias, da CAR, na comunidade Tanque Senzala 
(Santo Amaro): Convênio com a Associação Mandacaru, para 
instalação de poço artesiano e a aquisição de motocultivador

Com os vereadores Birineco e Joana: 
Ambulância para Pé de Serra

Com a prefeita de Itiúba, Cecília Petrina: 
emenda impositiva para ambulância

50 mil mudas de palma para Andorinha

Requalificação da 
ponte de Mutá, luta 

de Zinho de Mutá

Vereadores de Pé 
de Serra, Toco da 

Ciência e Antônio 
de Pedro, recebem a 

retroescavadeira


