
Associação de São 
Domingos recebe 

equipamentos 
Mais uma ação do deputado 

estadual Bobô (PCdoB) ajudou a 
beneficiar a população do municí-
pio de São Domingos. Em ofício, a 
Companhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional (CAR) informou 
que liberou para a Associação San-
toatoniense de Desenvolvimento 
Comunitário um kit forrageira e 
um tanque de resfriamento. A en-
tidade também terá um kit orde-
nha e animais reprodutores, que 
aguardam liberação de recursos 
por parte do Ministério da Inte-
gração.

De acordo com o comunista, é 
importante acompanhar os plei-
tos das entidades e municípios. 
“Sempre que fazemos a solicita-
ção das demandas dos municípios 
às secretarias e empresas estatais, 
acompanhamos os seus desdo-
bramentos. Temos convicção de 
que, com esses equipamentos, a as-
sociação desenvolverá melhor o seu 
trabalho e ajudará a melhorar a qua-
lidade de vida da população de São 
Domingos”, celebrar o parlamentar.

SETAF fortalecerá agricultura familiar
no Território do Piemonte Norte

O empenho do deputado estadual 
Bobô (PCdoB) está beneficiando a po-
pulação da localidade do Mamão, em 
Senhor do Bonfim, que terá dias me-
lhores com água de qualidade. 

Em ofício encaminhado ao parla-
mentar, a Companhia de Engenharia 
Ambiental e de Recursos Hídricos da 
Bahia (CERB) informa que foi autori-
zada a construção do sistema de abas-
tecimento de água na comunidade.

“É uma importante notícia, pois 
trata-se de levar água de qualidade 
para que as pessoas tenham uma vida 
mais digna, especialmente no interior e 
suas zonas rurais, e possam cuidar das 
suas terras e garantir o sustento de suas 
famílias. Com água, é possível termos 
mais qualidade de vida e até evitar vá-
rios problemas de saúde. Agradecemos 

Implantação de sistema de água em 
Senhor do Bonfim é autorizada pela CERB

a Cerb e estaremos lutando para que 
pleitos de outras cidades sejam viabili-
zados”, afirma o parlamentar.

O deputado estadual Bobô (PCdoB) 
participou, em 03/09, da inauguração 
do Serviço Territorial de Apoio à Agri-
cultura Familiar (SETAF), do Territó-
rio do Piemonte Norte do Itapicuru. O 
ato contou com a participação do se-
cretário estadual de Desenvolvimento 
Rural, Jerônimo Rodrigues, prefeitos, 
vereadores e autoridades políticas das 
cidades que fazem parte do Território.

O SETAF é uma extensão da SDR 
nos territórios por toda a Bahia, que, 
além de articular políticas públicas, irá 
prestar orientação e realizar ações para 
promover a inclusão produtiva dos 

agricultores familiares baianos.
Para Bobô, o serviço vai intensificar 

o acesso do agricultor familiar à polí-
tica pública e permitir uma interação 
mais próxima com o homem do cam-
po. “Com a implantação dos SETAFs 
o governo poderá oferecer assistência 
técnica e extensão rural, regulariza-
ção fundiária e estruturação produtiva 
de assentamentos rurais, disponibi-
lizando insumos produtivos (seguro, 
sementes, água, mudas, entre outros), 
além de apoio para acesso ao mercado 
e implantação de agroindústrias fami-
liares”, disse.

Após conversa com lideranças políticas 
de Maragogipe, o deputado estadual Bobô 
(PCdoB) encaminhou projeto de indicação 
ao governador Rui Costa solicitando o re-
capeamento asfáltico da BA-420. O trecho 
a ser contemplado liga São Félix, Marago-
gipe e o seu distrito de São Roque do Pa-
raguaçu.

O parlamentar justificou a proposição 
lembrando que São Felix, Maragogipe e o 
Distrito de São Roque do Paraguaçu so-
mam uma população de mais de 60 mil 
habitantes. “São cidades de grande fluxo 
turístico, ecológico e náutico, recebendo 
milhares de visitantes todos os anos. Devi-
do às condições favoráveis de acesso marí-
timo, São Roque, entre outras ações, é sede 
de um grande estaleiro para montagem de 
plataformas de petróleo”, afirma Bobô.

Melhorias na BA 
em Maragogipe

Sistema de água levará  
mais qualidade de vida para a 

comunidade do Mamão

Uma das principais bandeiras do deputado Bobô é a melhoria das
condições de vida da população do interior baiano

Deputado Bobô 
lidera comissão 
na visita ao 
Centro Olímpico 
de Natação: 
“Confiamos que o 
cronograma será 
cumprido”

A Comissão de Desporto, Para-
desporto e Lazer da Assembleia Le-
gislativa visitou o Centro Olímpico 
de Natação da Bahia, na Avenida 
Bonocô, em Salvador. Ao lado do 
secretário de Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte, Álvaro Gomes, o 
presidente do Colegiado, deputa-
do Bobô (PCdoB), foi acompanha-
do dos parlamentares Manassés 
e Vando, além do prefeito de Ja-
guarari, Antônio Nascimento, Elias 
Dourado e Gustavo Miranda, da 
Sudesb.

O secretário Álvaro explicou aos 
parlamentares que 82% das obras 
físicas estão concluídas e que o 
Centro Olímpico será entregue 
no final deste ano.  Segundo Elias 
Dourado, foram superados proble-

Comissão visita Centro Olímpico de Natação

mas iniciais com o terreno, tendo 
que adequar o projeto, mas será 
entregue uma piscina de padrão 
internacional, além de uma piscina 
de aquecimento.

Para o deputado, a visita mostra 
que a Assembleia, através de suas 
comissões, também deve acompa-
nhar de perto ações do Executivo. 

Os desafios das Copas do Inte-
rior foram debatidas em audiência 
pública realizada pela Comissão de 
Desporto, Paradesporto e Lazer da 
Alba. “Abraçamos a ideia das copas 
na Sudesb [quando foi gestor], por 
sua importância para os jovens. 
Hoje são 14 competições, que pro-
duzem inclusão social, oportuni-
dades e movimentam as cidades, 
gerando renda e revelando atletas, 
árbitros e radialistas”, frisou o depu-
tado estadual Bobô (PCdoB). 

Dirigente da Sudesb, Sinval Viei-
ra ressaltou que, além de apoio às 
copas, o órgão também capacita 
pessoas para organizar as competi-
ções. “Muitos garotos conseguiram 
o primeiro emprego através das co-
pas e vários árbitros estão no Cam-
peonato Baiano”, lembrou. 

Também da Sudesb, Nei Santos 
destacou que a autarquia atua em 
mais de 300 municípios, com as co-
pas, cursos para técnicos e árbitros 
de futebol e futsal. “Já realizamos 
60 copas, envolvendo 981 equipes, 
28.060 atletas, 11.834 árbitros e 
9.920 dirigentes. 

O vereador Danilo (PCdoB), de 
Várzea da Roça, ressaltou que o 
esporte amador precisa de mais re-
cursos públicos. 

Copas do 
Interior em 

debate

“Podemos ver um empenho em 
garantir a entrega desse impor-
tante equipamento público para o 
desenvolvimento da natação e do 
esporte aquático no estado. Trata-
se de uma piscina olímpica, dentro 
dos padrões internacionais da Fe-
deração Internacional de Natação 
(Fina)”, disse.

O deputado estadual Bobô visi-
tou o Centro de Reintegração Co-
munitária e Social (CRCS), na Boa 
Vista de São Caetano, em Salvador. 
Ao lado do vereador Everaldo Au-
gusto (PCdoB), conheceu o projeto 
social coordenado por Eron Oliveira 
na comunidade, onde moram 45 mil 
habitantes.

“Somos uma ONG que traba-
lha com cerca de 200 pessoas, entre 
crianças a partir de 3 anos de idade 
e adultos. Aqui, elas têm atividades 
esportivas de karatê, judô e kick bo-
xing, além de balé. Bom ver o de-
putado e o vereador, que estiveram 
aqui antes das eleições e voltam para 
reafirmar seu apoio à comunidade”, 

Deputado apoia projeto social

disse Eron Oliveira.
Para o deputado Bobô, iniciati-

vas como essa devem ter o apoio de 
todos, especialmente dos poderes 
públicos. “Buscaremos uma conver-
sa entre as lideranças e a Sudesb para 
ver que ajuda é possível. É um tra-
balho bonito e de grande relevância 
social, merecendo nossa atenção e 
ações concretas”, afirmou.

O vereador Everaldo Augusto 
destacou a necessidade de se defi-
nir as prioridades para que o poder 
público possa colaborar. “É essencial 
que o Centro possua a condição de 
utilidade pública, municipal e esta-
dual, para estar inserida nos progra-
mas sociais”, lembrou.

Deputado estadual Bobô e o vereador Everaldo Augusto com os alunos do CRCS,
que desenvolve um trabalho de grande alcance social


