Reconhecimento de utilidade pública para entidades
A partir de agora, várias entidades que realizam trabalhos sociais
na Bahia terão melhores condições
de atuar com a colaboração de órgãos públicos vinculados ao Estado
e de empresas.
Quatro projetos de lei de autoria do deputado estadual Bobô
(PCdoB) foram aprovados pela Assembleia Legislativa, conferindo às
insituições o reconhecimento de
Utilidade Pública Estadual, o que

lhes permitem captar recursos e
participar de programas do governo estadual.
Foram beneficiadas as seguintes organizações: AESB/BA (Associação de Equoterapia de Senhor
do Bonfim), FEASAPEB (Federação
das Associações de Aposentados,
Pensionistas e Idosos do Estado da
Bahia), FBEB (Federação de Boxe do
Estado da Bahia) e a CAEES (Central
de Apoio aos Empreendimentos da

Economia Solidária).
Segundo o parlamentar, essas
entidades trabalham, especialmente, com pessoas consideradas vulneráveis socialmente, lhes propiciando maior inclusão social. “Com
a utilidade pública, as organizações poderão realizar melhor suas
atividades, além de ampliá-las, ao
receberem apoio de organizações
governamentais e privadas”, comemora Bobô.

Radialistas e FBF homenageados
Para homenagear o Dia do Radialista, celebrado em 21 de setembro,
o deputado estadual Bobô (PCdoB)
encaminhou à Assembleia Legislativa
Moção de Congratulações à categoria. O parlamentar felicitou os profissionais de rádio da Bahia e o Sindicato da categoria, o SINTERP.
Profissional também do segmento, Bobô reafirmou seu compromisso
de contribuir para a valorização dos
trabalhadores e o desenvolvimento
“desse essencial meio de comunicação em nossa sociedade.” Exaltou a
condição privilegiada do radialista de
ser formador de opinião e ‘caixa’ de
ressonância da população, “que tem
os seus clamores e anseios transmitidos através das emissoras de rádio.”

102 ANOS DA FBF
Os 102 anos de fundação da Federação Bahiana de Futebol, celebrados no dia de 14 de setembro,
foram lembrados com uma Moção
de Aplauso conjunta dos deputados Bobô e Manassés.
A Moção reafirma o compromisso dos parlamentares de contribuir para melhorar a qualidade
do futebol profissional e amador
no estado, assim como dos clubes
baianos, patrimônios relevantes
da paixão nacional do nosso povo.
Para que a FBF e os clubes fortaleçam o futebol e incentivem projetos sociais, beneficiando jovens e
adultos do nosso estado.”

No DNOCS e na Seinfra: ações para municípios
Reafirmando seu compromisso
com o interior baiano, o deputado
estadual Bobô (PCdoB) visitou o
Departamento Nacional de Obras
Contra a Seca (DNOCS) e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).
Em reunião com o coordenador
estadual do DNOCS, Josafá Marinho de Aguiar, o comunista pediu
apoio para os pequenos agricultores
dos municípios do semiárido baiano.
Na Seinfra, Bobô esteve com o
superintendente de Energia, Silvano Ragno, para ver como andam os
encaminhamentos do Programa Luz
Para Todos em Jaguarari, Pé de Serra e Senhor do Bonfim (distrito de
Quicé).
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Trabalhadores de
postos de gasolina
terão dia estadual
A Assembleia Legislativa aprovou
o Projeto de Lei nº 21.107/2015, de
autoria do deputado estadual Bobô
(PCdoB) e que institui o dia 21 de
janeiro como Dia Estadual dos Profissionais de Posto de Combustíveis.
A lei abrange o frentista e as demais
funções do estabelecimento.
A data se vincula à história do petróleo no Brasil. Na Bahia, começou
no dia 29 de julho de 1938, com o início da perfuração do poço no Lobato,
em Salvador. No dia 21 de janeiro de
1939 o petróleo começou a jorrar.
Assim, o Brasil deu novo rumo a
sua economia. Surgiram os primeiros
postos de gasolina e os trabalhadores,
com a função de “bombeiro”, devido
às bombas de abastecimento.
“A lei reconhece o trabalho desses
profissionais para o desenvolvimento
da nossa economia. O dia 21 de janeiro foi escolhido para homenagear a
categoria por se vincular à descoberta
do petróleo no Brasil, fato determinante no aparecimento da profissão
e na geração de emprego e renda em
nosso País”, pontua o deputado.
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Bancos públicos podem apoiar mais o
esporte, revela audiência na Assembleia
O apoio dos bancos públicos ao esporte na Bahia
foi debatido no dia 16/9,
em audiência pública realizada pela Comissão de
Desporto, Paradesporto e
Lazer da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
Falaram sobre o tema
Sérgio Dourado, gerente
de governo do Banco do Assembleia ouviu representantes dos bancos públicos
Brasil (BB) e Jorge Bagdeve, superintendente estadual do
bancos para que apresentem os projetos
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
e investimentos, além das ações sociais
Presidente da comissão, o dena Bahia”, disse o parlamentar.
putado estadual Bobô (PCdoB)
SABER COMO CHEGAR
destacou a importância dessas insSérgio
Dourado frisou que no âmbitituições. “Queremos que elas deem
to
federal
é
fácil relatar os investimentos
mais atenção ao esporte na Bahia,
esportivos
do
BB e que trata-se de uma
com ações para o alto rendimento
política
centralizada
em Brasília, mas
e projetos sociais. O investimento
tem
o
BB
Comunidade,
que promove
não é muito alto e promove inclusão
parceria
com
prefeituras
e
câmaras musocial e cidadania. Convidamos os

nicipais para apoiar projetos
sociais através da Fundação
Banco do Brasil. “Contamos
ainda com o BB Crédito Acessibilidade, para apoio a projetos que trabalham pessoas com
alguma deficiência”, pontuou.
Jorge Bagdeve relatou que o
BNB atua de duas formas: com
patrocínio direto e apoio a
projetos dos estados. “Eles são
encaminhados ao Ministério
do Esporte através da Lei de Incentivo
ao Esporte. É importante que os projetos tenham grande alcance social.”
José Sandes, da Unisporte, que representa 108 entidades, destacou a importância de estreitar a relação com as
políticas dos bancos. Para Selma Morais, da Federação de Automobilismo da
Bahia, é bom ver que os bancos públicos possuem vários projetos. “Agora, só
precisamos saber como chegar até eles.”

Complexo automobilístico é debatido na Alba
Em outubro, o debate foi sobre
o Complexo Automobilístico da
Bahia, em São Francisco do Conde.
A audiência pública foi uma inciativa da Comissão de Desporto, Paradesporto e Lazer da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
Para o deputado Bobô (PCdoB),
trata-se de um projeto ambicioso. “A
audiência serviu para conhecermos
mais o empreendimento e ver como
anda a sua execução. Atuaremos
junto ao governo e à iniciativa privada para que abracem a ideia”, disse.
A presidenta da Federação de
Automobilismo da Bahia (FAB),
Selma Morais, apresentou o projeto
destacando sua característica multiuso, que terá cursos de pilotagem e
mecânica, palestras e grandes eventos. “Com investimento de R$ 95

milhões, é um espaço para
100 mil pessoas, com kartódromo internacional,
pista de arrancada, autódromo, área de convivência e anfiteatro.”

IMPORTÂNCIA
O diretor da Sudesb,
Elias Dourado, parabeni- Complexo projetará São Francisco do Conde e a Bahia
zou Selma e os ‘lutadores’
contribuirá com o desenvolvimento do
do automobilismo baiano.
estado”, frisou. O secretário de Esporte
“Sudesb e governo estão acompanhando
da cidade, Anailson dos Anjos, ressaltou
e dando o apoio necessário para o proque a Bahia e Brasil ganharão muito com
jeto se materializar. O complexo produo Complexo.
zirá grande impacto econômico para o
O empresário Rafael Soares, o locumunicípio e para o estado”, afirmou.
tor Beto Mendes, o presidente da UnisSegundo o secretário de Desenvolviport, José Sandes, e o diretor da FAB,
mento de São Francisco do Conde, AmaHumberto Cajaiba, também destacaram
rildo Guedes, o Complexo projetará São
Francisco através do esporte no Brasil e
a importância do projeto.

