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Deputado Bobô
é destaque
na imprensa
Segundo o jornal A Tarde e o site Bocão News, o deputado estadual Bobô
(PCdoB) foi um dos destaques na Assembleia Legislativa no ano passado. O parlamentar liderou em assiduidade e foi o
terceiro na apresentação de projetos.
O comunista esteve no topo entre os
mais presentes nas 124 sessões plenárias
realizadas (99,19% de presença). Já na
avaliação do site, sobre projetos apresentados, Bobô foi o terceiro deputado que
mais apresentou matérias no Parlamento.
As 22 proposições citadas pelo Bocão News compõem um total de 139,
em dois anos de mandato. São projetos
de lei, requerimentos, projetos de resoluções, moções e indicações ao governo

Deputado
Bobô durante
discurso no
Plenário

para obras em muitos municípios. Todos
ligados à inclusão social, esporte, cultura,
desenvolvimento e trabalho.
Para o deputado, é o resultado de
muito empenho para conciliar a atuação
interna na Assembleia com o trabalho
feito em Salvador e cidades do interior.
“Mesmo em um cenário difícil, é possível

fazer muita coisa para melhorar a vida
das pessoas. Agradeço ao meu gabinete
e as lideranças políticas e dos movimentos sociais que contribuem com o mandato. Seguiremos neste caminho, contribuindo para a construção de uma Bahia
ainda mais desenvolvida e mais justa socialmente para o nosso povo”, afirma.

Homenagem à torcida e aos campeões brasileiros
Lei 13.599/16, de autoria do deputado
comunista. “19 de fevereiro é uma data
memorável. Ter participado desse momento especial para o clube e para a nação tricolor é motivo de muito orgulho,
pois colocou definitivamente jogadores,
comissão técnica, dirigentes e funcionários da época no coração e na história do
clube e da torcida”, disse Bobô.

O HINO
Torcedores, dirigentes e ex-jogadores foram homenageados

Proposta pelo ex-jogador do Bahia e
hoje deputado, uma sessão especial celebrou os 29 anos do título brasileiro de
futebol de 1988, homenageou a torcida,
vários ex-jogadores campeões e o autor
do hino, Adroaldo Ribeiro Costa.
Além de autoridades, participaram o
atual presidente da agremiação, Marcelo Santana, e os ex-presidentes do clube, Paulo Maracajá, Petrônio Barradas e
Fernando Schmidt. Representou o go-

vernador Rui Costa, o secretário Cássio
Peixoto. Também prestigiaram o evento
os ex-jogadores Eliseu Godoy, Douglas,
Osni e Emo, além de Luciano Venâncio,
da Bamor.

A TORCIDA
Uma homenagem especial foi feita
para torcida tricolor, que se tornou patrimônio cultural e imaterial do estado pela

O sobrinho de Adroaldo Costa, Aramis Ribeiro Costa, falou de como surgiu o
hino. “Ele disse que tinha feito várias coisas
importantes na vida, mas duas ficariam: o
projeto social Hora da Criança e o hino do
Bahia. Meu tio, que era tricolor doente e
diretor do clube, aos 29 anos, foi chamado
para fazer uma música que alegrasse os
torcedores e incentivasse o time no antigo campo da Graça. A letra reflete as características da torcida e é cantada até por
quem não é torcedor”, frisou.

Contra a reforma da Previdência

Nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, Bobô destacou a participaçõ das mulheres na luta contra a
reforma da Previdência do governo Temer. “Ao lado do Bolsa Família, a Previdência é o maior programa de distribuição de renda e redução da pobreza no
Brasil. Na maioria dos municípios, a economia se movimenta com a renda das
pessoas com mais de 60 anos”, pontuou
Para o deputado, não existe defi-

cit. Ele citou dados da
Associação
Nacional
dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (ANFIP), mostrando
superavits sucessivos:
R$ 53,8 bi em 2010; R$
75,7 bi em 2011; R$ 82,7
bi em 2012; R$ 76,2 bi
em 2013; R$ 53,9 bi,
em 2014. Mesmo em
um cenário difícil, 2015
também foi positivo. O
gasto com Seguridade
Social (aposentadorias, benefícios sociais
e despesas do Ministério da Saúde) foi de
R$ 631,1 bilhões. As receitas foram de R$
707,1 bi. Superávit de R$ 76 bilhões.
PEGAR SONEGADORES
O problema, na verdade, está na sonegação. Segundo a ANFIP, alcança R$
1 trilhão de reais. Levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

responsável pela cobrança dessas dívidas, mostra que os maiores devedores
da Previdência acumulam dívida de R$
426,07 bilhões. Grandes empresas estão entre eles, como a mineradora Vale
(R$ 275 milhões), a JBS, da Friboi, com
R$ 1,8 bilhão, Caixa Econômica (R$ 549
milhões), Bradesco (R$ 465 milhões),
Banco do Brasil (R$ 208 milhões) e Itaú-Unibanco (R$ 88 milhões).
PIOR PARA ELAS
De acordo com Bobô, a reforma da
Previdência é muito pior para a aposentadoria das mulheres. “Ao impor
a idade mínima de 65 anos para todo
mundo, o governo não considera a dupla jornada feminina (às vezes tripla,
quando a mãe também estuda). No
emprego urbano, a mulher trabalhará
mais cinco anos. Se for servidora pública ou trabalhadora rural, mais dez.
Se for professora da educação básica,
mais quinze”, afirmou.

ESPORTE E CIDADANIA
Na Sefaz com a FBF
Junto com o presidente da FBF, Ednaldo
Rodrigues, o deputado visitou o secretário da
Fazenda, Manoel Vitório. O objetivo foi avançar
as discussões sobre incentivos para desenvolver e fortalecer o futebol e o esporte na Bahia.

Com lideranças do esporte
Bobô debateu políticas públicas e gestão
na área de esporte com esportistas, dirigentes de associações e organizações esportivas,
além de militantes e dirigentes do PCdoB que
atuam no segmento.

Projetos para
canoagem
Para reforçar o sucesso da canoagem baiana nas Olimpíadas
2016, a Sudesb fortalecerá a modalidade com projetos de iniciação
esportiva nos municípios de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré e Salvador.
São os feitos de Isaquias Queiroz e
Erlon Souza refletidos em políticas
públicas para nossa juventude.
O deputado Bobô esteve na
Sudesb com o deputado federal
Davidson Magalhães (PCdoB); as
atletas e treinadoras Camila Lima
e Luciana Costa (dirigentes da
Associação Cacaueira de Canoagem - ACC); a bicampeã mundial
de para canoagem Marta Ferreira
(Martinha); e a prefeita de Ubaitaba, Sueli Carneiro Carvalho.
“A iniciativa é essencial par
desenvolver ainda mais a canoagem na Bahia e produzir novos
talentos. Os projetos da Sudesb
primam pela vinculação da prática esportiva com inclusão social
e desenvolvimento da cidadania.
Isto é fundamental para nossos
jovens”, afirma Bobô.

Mais esporte para Cajazeiras
O deputado se reuniu com lideranças
esportivas de Cajazeiras XI para tratar de esporte e lazer. Bobô tratou sobre políticas públicas e ações de esporte em Salvador com
Romildo, presidente da Associação de Moradores de Fazenda Coutos, Fernando Barreto,
e outros líderes comunitários.

Prestigiando projeto Elisna
Sempre presente, Bobô visitou o projeto
Elisna, em Amaralina (Salvador), no aulão de
karatê e troca de faixas, além de capoeira e
boxe. “Parabéns alunos, pais e professores.
Todo nosso apoio a esse importante projeto
social. Estamos juntos”, declarou.

Política mais
agressiva
contra seca

Uma política mais agressiva e o início
de uma das duas grandes obras de segurança hídrica: Adutora do São Francisco e
o Canal do Sertão, para combater a seca
com mais efetividade. Esse foi o tom do
discurso feito pelo deputado na Assembleia Legislativa.
Para o parlamentar, é necessário que
os governos intensifiquem e ampliem políticas de segurança hídrica para combater
esse mal e dar uma vida mais digna aos
baianos, especialmente no semiárido.
Dados da SEI mostram que o prejuízo
estimado durante a seca foi de R$ 7,2 bilhões. Representa 4% do PIB baiano, mas
o impacto nos municípios pequenos do
Semiárido é devastador. Mais de 150 cidades decretaram Estado de Emergência.
“É fundamental reverter esse quadro,
pois o resultado a médio prazo pode ser
uma degradação econômica maior dos

Grama sintética
nos estádios

municípios, com mais prejuízos para a
produção agrícola, a agricultura familiar
e o agronegócio; a migração de pessoas para outras cidades (aumentando os
problemas sociais) e mais desemprego”,
lembrou.

ADUTORA OU CANAL
O parlamentar desatacou o esforço
dos governos Wagner e Rui Costa para levar água a milhões de baianos no interior,
construindo poços artesianos, aguadas
e barreiros e ampliando barragens. “Mas
ainda é pouco. É importante o governo
definir o que fazer primeiro: a Adutora
do São Francisco ou o Canal do Sertão. O
combate à seca é uma missão de todos nós
que amamos nossa querida Bahia e nos
preocupamos com o bem-estar de quem a
constrói: os baianos”, declarou.

O deputado fez indicação ao governo Rui para que autorize a Sudesb a desenvolver estudo de viabilidade e projeto para aplicação de grama sintética na
modernização dos estádios no interior
da Bahia. “Queremos uma Bahia da qual
possamos nos orgulhar ainda mais, através do seu futebol modernizado, a partir
do pioneirismo no uso de grama sintética
nos estádios do interior”, declara.
Segundo Bobô, com a seca é muito difícil prefeituras e clubes manterem estádios
com gramados bons, prejudicando o jogo
e produzindo várias lesões nos jogadores.
O uso de grama sintética ganha espaço em vários países. Segundo o professor
holandês Vincent Gouttebarge, especialista em Ciências Humanas Locomotoras e
doutor em Medicina no Centro Acadêmico
e Médico de Amsterdã, alegações contra a
grama sintética estão caindo por terra com
o desenvolvimento de novas tecnologias.

VANTAGENS
Dados da Universidade do Futebol,
exitem vários pontos positivos: manutenção de quatro em quatro anos, não desgasta, manutenção da cor, permite que
a drenagem de água de chuva seja mais
eficiente, evitando, assim, poças, além da
uniformidade da superfície da partida
garantida e menor custo.
“Assim, haveria diminuição dos custos
com os gramados, uma vez que a grama
sintética é bastante resistente. O dinheiro que iria para a manutenção poderá ser
usado para outras benfeitorias. Mesmo que
o custo da instalação possa ser um pouco
alto, compensa no futuro, pois o retorno
vem, em média, com 4 ou 5 anos”, afirma.

Comissão de Desporto define temas para 2017
A Comissão de Desporto, Paradesporto e Lazer definiu os temas que
serão trabalhadores durante este
ano. “Vamos organizar as datas para

realização de audiências e reuniões. A
primeira audiência aconteceu no dia
22 de março, sobre políticas públicas
de esporte para as mulheres, apro-

Bobõ
presidindo a
reunião da
comissão

veitando as comemorações do Março Mulher”, frisou o deputado Bobô
(PCdoB), presidente do Colegiado.
Serão tratados ainda os temas: Esporte e a formação dos jovens; Combate às drogas pelo esporte; Soluções
em gestão esportiva; Jornalismo esportivo; Engajamento dos esportistas; Esporte para crianças especiais;
Desafios do esporte em Salvador. A
comissão também convidará a Setre
e a Sudesb para tratar de temas como
as piscinas olímpicas, cobertura nas
quadras existentes.

INTERIOR
O compromisso do deputado com os municípios baianos se intensifica em 2017. Confira:

Maracás

Conceição da Feira

Com o prefeito
Soya, seus secretários
e o vereador Marcos
de Clovis, a conversa
foi sobre o apoio do
mandato à nova gestão
para levar políticas de
esporte, investimentos
e ações dos poderes
públicos ao município.

Na CAR, Bobô acompanhou Moisés de Maroca,
presidente da Colônia de
Pescadores e Aquicultores Z-92, Otaviano Moreira
(Nego Suco), e outras li-

Baixa Grande
Rômulo Fontoura, diretor de
Esporte, Cultura e Lazer, do município, tratou do acesso à prática
de esporte nas mais distintas modalidades. O mandato atuará para
que isso se materialize.

Pé de Serra

Itapicuru
Bobô esteve com Léo, de Santo Amaro, a secretária de Cultura e Esporte de Itapicuru, Maria Rita de Brito, o diretor de Esporte
Wagner e o gerente de Esporte Neto. Debateram políticas
públicas de esporte e cultura
para gerar cidadania.

Serrolândia
Em audiência com o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, o deputado acompanhando o prefeito de Serrolândia,
José Gonçalves, e seu vice, Missa. A reunião tratou de obras nas
estradas vicinais e operação tapa-buraco.

Vivo, Tim, Oi
e Claro serão
convidadas
EXPEDIENTE

deranças dos pescadores.
A empresa fará uma visita
técnica à Colônia para ver
quais projetos podem fortalecer esse importante
trabalho.

A Unidade Regional da Embasa de Feira de Santana
confirmou as obras na Lagoa do Pé do Morro. O prazo é
de 3 a 6 meses, entre o edital de licitação e o início dos
serviços. O investimento projetado em R$ 1 milhão beneficiará 120 famílias com assentamento de adutora e
implantação do sistema de abastecimento de água.

Valente
O deputado conversou sobre políticas públicas para o interior com várias lideranças dos
dois municípios: Djalma Neto
(presidente da Câmara de Vere-

Bobô pediu à Comissão de Infraestrutura
que convide as operadoras de telefonia móvel
para falarem sobre a expansão do sinal de celulares e internet no interior, principalmente
na zona rural. Houve, por exemplo, descumprimento do prazo dado pela Agência Nacio-

adores de Valente); Genival (vereador de São Domingos); Lindomar Araújo, Carlos Augusto
Sena; Professor Carlinhos; Pelezinho; Mero Lopes (jornalista).

nal de Telecomunicações (ANATEL) para a Claro realizar a ampliação dos serviços, visando
cobrir comunidades distantes até 30 quilômetros da sede dos municípios. “Não podemos
permitir esse grande prejuízo para população
dessas cidades, já tão penalizadas”, disse.
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