Municípios recebem atenção especial do deputado

Obras em barragens e ações de abastecimento

Reafirmando seu compromisso com os municípios do
interior, o deputado Bobô tem dado atenção especial aos
pleitos de várias cidades, acompanhando prefeitos junto a
secretarias e órgãos do governo estadual

Demandas de Jaguarari
Com o prefeito de
Jaguarari, Antônio Nascimento (PT), Bobô esteve
no DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte) e na
Cerb (Companhia de Engenharia Rural e Recursos Hídricos da Bahia). No
DNIT, se reuniram com o
superintendente Amauri
Lima e pediu agilidade
das obras que beneficiarão o município, no trecho de acesso à
Gameleira e Santa Rosa, além da duplicação da 3ª pista, que dá acesso à Sede.
Na Cerb, a audiência foi com o presidente da companhia, Marcus Vinícius,
quando buscaram informações sobre
as obras nos sistemas de abastecimento

Entregando documento do Piemonte ao governador Rui

de água para Monte Alegre, Santa Maria,
Arapuá e Favela Santa Rosa. “Foram visitas positivas, pois os pleitos que fizemos
estão quase em fase de conclusão. O
apoio do deputado Bobô tem sido fundamental”, disse o prefeito Antônio Nascimento.

Na Desenbahia, apoiando os taxistas de Sr. do Bonfim

Serrolândia com nova sinalização
O deputado Bobô esteve no Detran
com o prefeito de Serrolândia, Gildo
Mota, acompanhando o novo projeto de
sinalização de trânsito do município. Os
dois obtiveram explicações do presidente do órgão, Maurício Bacellar, de como
ficarão as placas que orientarão o tráfego
de veículos na Sede e nas saídas para os
distritos e povoados.

Debatendo políticas de esporte em Stº Antônio de Jesus

Indicações

para recuperar
BAs 245 e 381

O deputado estadual Bobô (PCdoB) apresentou
duas indicações ao governo estadual para melhorias
em duas rodovias baianas: na BA-245, que liga
Marcionílio Souza à Andaraí, além da BA-381, que
liga Filadélfia à Itiúba.

Mairi e Quixabeira contam
com o apoio do deputado
para conseguirem melhorar o abastecimento de
água. Além de solicitar ao
governo estadual a construção da segunda etapa
do projeto da barragem
de Pedras Altas, localizada
em Capim Grosso, o comunista também debateu
o assunto na Embasa. Na
empresa, Bobô solicitou ao
presidente Rogério Cedraz
atenção a demandas de
Jaguarari: construção de
três sistemas integrados de
abastecimento para as localidades de Arapuá, Monte Alegre de Santa Maria e
Favela Santa Rosa.
PONTO NOVO

Bobô fez indicação ao
governo Rui Costa para a
implantação da tecnologia
francesa “fusegate” na barragem de Ponto Novo, que
impedirá o sangramento
de água e expandirá sua
capacidade. Várias cidades
do Piemonte Norte serão
beneficiadas.

Na SIHS com o secretário Cássio Peixoto e o dep. federal Daniel Almeida

Na Seagri, Bobô acompanhou as lideranças do Perímetro do Jacuípe

Deputado com o presidente da Embasa, Rogério Cedraz

Esporte feminino e federações apontam caminhos

Melhorias para brigadistas voluntários em Bonfim
Na Secretaria de Meio Ambiente,
Bobô entregou o documento dos brigadistas voluntários de Senhor do Bonfim
ao secretário Eugênio Spingler. A categoria solicita novos equipamentos e novos
uniformes para desenvolverem suas atividades.

Na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), o deputado
Bobô esteve com o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), o deputado
estadual Zó (PCdoB) e lideranças de Juazeiro.
Junto ao secretário Cássio Peixoto foram tratados
pleitos como o abastecimento de água e irrigação
que contemplam Juazeiro, Jaguarari, Andorinha
e outras cidades baianas;
a construção da segunda
etapa da barragem de Pedras Altas; a extensão da
barragem de Ponto Novo
e a situação da adutora da
Mineração Caraíba.
Na Secretaria de Agricultura (Seagri), Bobô esteve com integrantes da
Comissão Provisória do
Perímetro de Irrigação do
Jacuípe e o vereador de
Várzea da Roça, Danilo
(PCdoB). Foram solicitadas
melhorias no sitema de irrigação.
Os municípios de Várzea
da Roça, Várzea do Poço,

Com lideranças esportivas de Santo Amaro

Prestando solidariedade a famílias em Queimadas

Dando sequência a uma série
de audiências públicas, a Comissão
de Desporto, Paradesporto e Lazer
da Assembleia Legislativa debateu
os desafios do esporte feminino na
Bahia e a situação das federações de
esporte no estado. Alunos de Educação Física, atletas, dirigentes de federações do esporte amador e entidades esportivas discutiram a prática
esportiva por parte das mulheres.
Presidente da comissão, o deputado estadual Bobô (PCdoB) destacou a
importância de o esporte ser inclusivo
e participativo, além de proporcionar
igualdade entre as pessoas. “As mulheres avançaram, mas no esporte
ainda lutam muito, mesmo com a

ajuda de programas
de governos. Vamos
buscar o apoio do
setor privado e do
poder público, além
de lutar para melhorar o orçamento público destinado ao
segmento”, delara o
parlamentar.

Federações
No debate sobre a situação estrutural e financeira das federações esportivas, dirigentes de 19 entidades
expuseram as dificuldades que enfrentam para realizar as atividades
no estado e apresentaram alternati-

Audiências públicas mobilizam desportistas e
autoridades para debater o esporte na Bahia

vas para o fortalecimento do esporte amador. A comissão atua junto
à Secretaria de Administração para
conseguir uma sede que acolha as
entidades.

