Campos de várzea e ciclovias:
Projetos para uma vida melhor
No início do mandato, o deputado
estadual Bobô (PCdoB) reafirma o
seu compromisso com o esporte,
a mobilidade urbana e uma Bahia
cada vez melhor. O parlamentar
apresentou dois projetos de lei.

representantes do futebol amador.
CICLOVIAS
Para assegurar qualidade de vida
às pessoas e a preservação do
meio ambiente, o parlamentar
apresentou o PL nº 21.093/2015,
que determina ao governo estadual
implantar ciclovias nas obras de
intervenções viárias urbanas.
Em construção de conjuntos
habitacionais de interesse social,
os projetos arquitetônicos e
urbanísticos deverão prever vias
para bicicletas.

O primeiro (PL nº 21.086/2015),
torna Patrimônio Cultural os
campos de futebol de várzea na
Bahia. “São espaços para prática
esportiva e de convivência social,
lazer e construção de valores como
companheirismo, solidariedade e
competitividade sadia. A ideia é
protegê-los tornando-os bens de
natureza material e imaterial, que
ajudam a construir a identidade e
a memória dos grupos sociais que
formam a nossa sociedade. Isso
é determinado pela Constituição
Federal”, afirma Bobô.

“Nas grandes e médias cidades,
sofre-se muito para se deslocar de
casa para o trabalho, o estudo e o
lazer. Nosso objetivo é enfrentar
os desafios do transporte público
e do transito caótico, além de
garantir uma maior mobilidade
urbana, desafogar os grandes
centros urbanos e gerar uma opção
saudável, barata e menos agressiva
ao meio ambiente”, enfatiza.

O programa será gerido por uma
comissão formada com membros
do governo, do Legislativo, da
Federação Baiana de Futebol e

Presidente da Comissão de Desporto
e atuante na Assembleia Legislativa
A vida de atleta deu o preparo
necessário para Bobô realizar uma
nova missão, que exige muito de
quem não mede esforços para fazer
o melhor. O palamentar propôs e foi
apoiado pelos demais deputados
para criar a Comissão Especial de
Desporto, Paradesporto e Lazer na
Assembleia Legislativa.
Como presidente desse colegiado, o deputado já deu o tom da tarefa, aprovando três importantes reuniões: dia 11/3, cujo debate foi sobre
o esporte comunitário; dia 18/3, a
discussão tratou do desporto olímpico e paralímpico; dia 25/3, a pauta
debateu os problemas e desafios do
futebol profissional da Bahia.
“O objetivo dessas reuniões é trazer para dentro da Assembleia as demandas desses segmentos através
das lideranças e entidades esportivas. Queremos ouvi-las para transformar seus anseios em projetos de lei
e ações junto aos governos federal e

estadual para que o esporte seja uma
política de Estado e ferramenta de inclusão social”, destaca Bobô.
ATENTO E ATUANTE
Além de conduzir a comissão, o
deputado está atento a tudo que
acontece na Assembleia, buscando
participar e defender os interesses da
população e dos municípios. Durante
audiência com o secretário de Saúde,
Fábio Vilas Boas, ele colocou a necessidade de a Sesab dar maior atenção

aos problemas da UPA 24h, cuja obra
está paralisada, ver a implantação do
hospital regional e de uma policlínica
em Senhor do Bonfim.
Ao secretário de Infraestrutura,
Marcos Cavalcanti, na Comissão de
Infraestrutura, Bobô pediu maior
atenção com demandas das cidades
do Território Piemonte Norte do Itapicuru, como a melhoria de estradas
e a construção de um aeroporto em
Senhor do Bonfim. Um bom começo
para honrar os eleitores.

Indicações ao
governo para
melhorias
em estradas
O deputado Bobô fez a Indicação nº 20.910/2015, ao
governo estadual, para determinar que a Secretaria de Infraestrutura faça o recapeamento
asfáltico da BA-245, que liga
os Municípios de Marcionílio
Souza e Andaraí. Em janeiro, o
parlamentar pediu audiência e
acompanhou representantes
das associações de moradores dos bairros Cidade Nova I
e II, Monte Alegre II e Brisas do
Monte na reunião com Amauri
Lima, superintendente do DNIT
na Bahia. Foi solicitado intervenções no KM 124 da BR-407
para evitar riscos de acidentes
no local.

EDITORIAL

Esporte, trabalho, desenvolvimento e inclusão social
como jogador de futebol que saiu
de Senhor do Bonfim para vencer
na vida como muitos brasileiros,
a partir do seu trabalho digno e
honesto. Agradeço a confiança
em minha trajetória como gestor
da Sudesb, que levou muitas
ações e projetos para a capital
e cidades do interior, ajudando
a desenvolver o esporte e
transformar vidas.
Olá, amigos. Lançamos nosso
primeiro jornal do mandato.
Antes, quero agradecer mais
uma vez os 27.242 votos de
confiança em minha história

Quero que vocês contribuam
com a construção desse projeto
coletivo e acompanhem tudo que
estamos fazendo como deputado
na Assembleia Legislativa da Bahia.

Sei da minha responsabilidade e
vou honrar cada voto com trabalho,
dedicação, coerência e respeito
ao nosso povo. Conduzirei meu
mandato com base nos princípios
e valores herdados dos meus pais,
que carrego em minha vida, e do
PCdoB, um partido de 93 anos,
sempre ao lado de quem mais
precisa.
Nossa atuação se pautará em
promover iniciativas e projetos para
gerar trabalho, desenvolvimento
econômico e social das cidades
baianas, além de políticas de
esporte e inclusão social. Esse

mandato está à disposição
dos municípios para lutar por
intervenções dos governos
federal e estadual que melhorem
a qualidade de vida da nossa
gente.
Estaremos ao lado dos
desportistas e entidades que
promovem a inclusão social das
nossas crianças e nossos jovens
através da prática esportivas.
São guerreiros e guerreias da
cidadania, que merecem todo
apoio para continuarem ajudando
a construir um País melhor. Um
abraço. Conto com vocês!

Compromisso com os municípios
Colégio Militar em Senhor do Bonfim
Na Assembleia Legislativa, o
deputado apresentou a Indicação
nº 20.970/2015 para que o governo
estadual instale uma unidade
do Colégio Militar em Senhor do
Bonfim, para servir ao Território
do Piemonte Norte do Itapicuru.
Bobô conseguiu a assinatura de
13 deputados no documento: Alex
Lima, Adolfo Menezes, Euclides
Fernandes, Fábio Souto, Fabíola
Mansur, Fátima Nunes, Jânio

Natal, Joseildo Ramos, Pastor
Sargento Isidório, Pedro Tavares,
Zé Raimundo, Manassés e Zó.
“Continuarei lutando por melhorias
na educação e nos indicadores
sociais da população das cidades
que compõem o Território. O
Colégio Militar trabalha valores
como honestidade, lealdade,
integridade, responsabilidade,
civismo, patriotismo, disciplina e
iniciativa”, enfatiza.

Defendendo Várzea do Poço,
Serrolândia e São Domingos
Bobô esteve na CAR
(Companhia de Ação
e Desenvolvimento
Regional) para levar
as demandas de
Serrolândia, Várzea do
Poço e São Domingos.
O comunista conversou
diretamente com o
diretor executivo do
órgão, Wilson Dias, e
com o superintendente
Jeandro Ribeiro.

Com o secretário
Jerônimo Rodrigues
e lideranças do Piemonte
Norte do Itapicuru
O deputado se encontrou com o
secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, e várias lideranças do Território Piemonte Norte
do Itapicuru. Nesse encontro, o deputado convidou a todos para o encontro do seu mandato, no dia 11/4,
que discutirá políticas de desenvolvimento para o Território.

Desenvolvimento para Jaguarari

Em janeiro, Bobô esteve em
Jaguarari com o prefeito Antônio
Nascimento e vários secretários.
Lá, o deputado reafirmou o
compromisso de lutar com o
município por desenvolvimento

social e econômico. O parlamentar
visitou obras que estão em
andamento, algumas frutos
de convênios assinados pela
prefeitura com a Sudesb durante
sua gestão.

Com lideranças de
Santo Antônio de Jesus
Em Santo Antônio de Jesus,
Bobô participou de um
encontro com desportistas
e lideranças políticas locais.
Na reunião organizada pelos

dirigentes do PCdoB, Aislan
e Amilton, o parlamentar
ratificou a disposição de ajudar
a levar políticas de esporte e
inclusão social para a cidade.

Apoio ao esporte, sempre
Ouvindo os desportistas e
Pelezinho, rei do futebol-cidadania
reafirmando compromissos

Em Valente, o deputado esteve com
Elias Dourado, superintendente da
Sudesb, prestigiando a abertura da
Copa Pelezinho de futebol.
“Parabéns ao amigo e batalhador
incansável Pelezinho. Nosso
mandato está junto com
você e o município para lutar
por desenvolvimento e o
fortalecimento do esporte com
inclusão social”, declarou Bobô. O
deputado também parabenizou
o prefeito Ismael, o vereador Regi
Mota e demais parlamentares, além

das lideranças Lindomar, Milton,
Edvan, Nei e Carlinhos da Liga de
Desporto, pelo apoio ao projeto
que atende centenas de crianças da
cidade.
CAMPEONATO RURAL DE VAVÁ
Ainda no município, com Elias
Dourado e lideranças locais, Bobô
visitou atletas no campeonato de
futebol da zona rural organizado
por Vavá. O deputado esteve lá com
o prefeito Ismael, o vereador Regi
Mota, Carlinhos da Liga de Desporto,
Lindomar, Milton, Edvan e Nei.

Abraçando a causa do IDR Sisal
Também em Valente,
o deputado estadual
Bobô conversou com
Daniel Rios, um dos
dirigentes do IDR
Sisal (Instituto de
Desenvolvimento
da Região do Sisal),
sobre a importância
de se fortalecer
a organização
e seus projetos
para a região. O
parlamentar esteve acompanhado
de das lideranças Lindomar,
Milton, Edvan, Nei e do diretor da
Sudesbe, Elias Dourado. “Só tenho
que parabenizar Daniel e demais

membros do IDR pelo importante
trabalho e abraçar essa causa
relevante para os criadores de
ovinos e caprinos do Território”,
declara Bobô.

Senhor do Bonfim casa do Botafogo
A pedido do presidente Adalberto
Lopes, Bobô solicitou e o presidente
da FBF, Ednaldo Rodrigues, disse que
Senhor do Bonfim poderá ser a casa
do Botafogo no Campeonato Baiano.

Para isso, o município tem que assumir esse compromisso com o clube
por três anos. Agora, cabe aos dirigentes do Botafogo e autoridades municipais firmarem o entendimento.

Fortalecer as Escolas Famílias Agrícolas
Na Assembleia Legislativa, o
deputado Bobô destacou a
importância das Escolas Famílias
Agrícolas, essenciais na promoção
e desenvolvimento dos agricultores
familiares, além de boa alternativa
à falta de políticas públicas
educacionais voltadas para a
realidade do campo.
“Elas ajudam a evitar o êxodo rural,
garante a permanência do vínculo
familiar, as vivências culturais e
auxilia no desenvolvimento de

práticas ecologicamente viáveis
na relação humana com o meio
ambiente”, explicou o deputado.
As escolas estão em 29 municípios,
atendendo mais de 3.500
estudantes, jovens agricultores e
beneficiando cerca 3 mil famílias e
680 comunidades rurais. “Precisam
de apoio, mais investimentos,
facilidade para firmar convênios,
entre outras medidas. Reafirmo
meu compromisso em defesa
dessas escolas”, declarou.

Em março, com o vereador Everaldo Augusto
(PCdoB-Salvador), Bobô
reafirmou seu apoio ao
esporte na Bahia. Em
reunião na Faculdade
Baiana de Engenharia,
eles conversaram com
40 representantes de federações e associações
de xadrez, karatê, futvôlei, beach
soccer, automobilismo, futebol, vôlei,
atletismo, basquete e taekwondo.
As lideranças reclamaram das
taxas exorbitantes cobradas pela
Prefeitura de Salvador para a realização de eventos esportivos e do
pouco apoio dos poderes públicos.
Everaldo afirmou que está fazendo

esse debate na Câmara de Vereadores. “Propus que seja criada uma
comissão com representação de
cada uma modalidade para atuar
junto ao mandato com objetivo de
construirmos ações e formularmos
políticas públicas permanentes que
ajudem o esporte amador”, declarou Bobô.

Cidadania através do esporte
no Nordeste de Amaralina
Em Salvador, o deputado
Bobô mantém contato
constante com projetos
sociais que contribuiu
para fortalecer. No bairro
do Nordeste Amaralina,
ele conversou com a
galera do projeto Elisna,
exemplo de esporte
comunitário que assegura
mais cidadania para
crianças e jovens.

Valorização dos
profissionais
de postos de
combustíveis
É da autoria de Bobô o PL nº
21.107/2015, que institui como Dia
Estadual do Profissional de Postos de
Combustíveis o 21 de janeiro. Com

Gabinete aberto
para todos
Uma das marcas do deputado Bobô
é receber lideranças políticas e sociais
em seu gabinete. Assim, ele conversou
com o prefeito de Várzea do Poço, Paulo
José, reafirmando o compromisso com
a população e o desenvolvimento do
município e da região.
Em outro momento, o deputado recebeu a visita dos amigos e lideranças
de Itaetê Luciano, Branco e Magnólia.
Também conversou com o vice-prefeito
de Ponto Novo, Artur Paiva, e lideranças
do município.
Os líderes Marcos André e Lindomar
Araújo solicitaram apoio para o fortalecimento das Escolas Famílias Agrícolas,
importante projeto para as pessoas do

isso, busca-se o reconhecimento do
frentista; pessoal de escritório; supervisor de loja; funcionários das lojas de
conveniência; vigia e servente; lavador e enxugador; caixa de pista; chefe
de pista; gerente e supervisor geral. A
data foi escolhida para homenagear
a categoria por corresponder à descoberta do petróleo no Brasil, fato
determinante no surgimento da profissão, de novos empregos e geração
de renda no País.

campo. Bobô também recebeu os dirigentes do Sindicato dos Previdenciários
na Bahia, Walter, Valdete e Raimundo.
Campeãs mundiais de Canoagem
C2 na Polônia em 2011 e primeiras no
ranking brasileiro, Luciana Costa e
Camila Lima também visitaram o deputado. “São orgulhos de Ubaitaba e
da Bahia. Estamos juntos para que possam continuar nos representando tão
bem nesse esporte”, declarou Bobô.
Quem também visitou o gabinete foi
o vice-prefeito de Ubatã, Wesley Faustino. O parlemantar colocou o mandato
à disposição para lutar com o município
por desenvolvimento econômico e políticas de esporte e inclusão social.
Os dirigentes do PCdoB de Maragogipe, Roberto Nonato, Alaiton Silva e Edson
Azevedo conversaram com o deputado
sobre as lutas em defesa do estaleiro e do
emprego em São Roque do Paraguaçu.

PCdoB em movimento

PCdoB: 93 anos ao lado do
povo, construindo o futuro
Em 25 de março de 1922 surgiu o
PCdoB, o partido mais antigo em
atividade do País. Foi fundado em
Niterói, no Rio de Janeiro, pelos
alfaiates Joaquim Barbosa e Manuel
Cendón, o advogado Cristiano
Cordeiro, o barbeiro Abílio de
Nequete, o eletricista Hermogêneo

Fernandes da Silva, o gráfico João
da Costa Pimenta, o jornalista
Astrojildo Pereira, o pedreiro Elias
da Silva e o vassoureiro Luís Pérez.
Desde então, o Partido Comunista
do Brasil se confunde com a
própria história do povo brasileiro,

Daniel defende financiamento
público para eleições

participando de todas as suas
lutas, por justiça e liberdade. Sua
missão é organizar trabalhadores,
estudantes e a população para
melhorar a sociedade, rumo a um
sistema mais justo e igualitário.
É a organização onde trabalhadores,

A deputada Alice Portugal
encaminhou ofício ao ministro do
Planejamento, Nelson Barbosa,
solicitando a imediata nomeação
dos aprovados remanescentes
para o cargo de Procurador Federal
da Advocacia-Geral da União (AGU)
e a consequente recomposição
dos quadros da ProcuradoriaGeral Federal. O certame foi
homologado em junho passado.
Os 535 aprovados no concurso já
realizaram o Curso de Formação.
No entanto, até o momento foram
autorizadas apenas a nomeação e
posse de 182 candidatos.

(Fonte: Ascom do deputado)

O deputado federal Davidson
Magalhães organizou um
encontro com a delegação
indígena que foi a Brasília para
protestar contra a PEC (Proposta
de Emenda à Constituição)
215/2000, que altera as regras
para o processo de demarcação
de terras. Pela proposta, a
responsabilidade pela análise das
demarcações passa da União para
o Congresso Nacional.
(Fonte: Ascom do deputado)

Aladilce quer mais mulheres
na Mesa Diretora da CMS
Três dos 11 cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador (CMS) poderão ser obrigatoriamente preenchidos por mulheres
caso um projeto de resolução proposto pela vereadora Aladilce Souza
(PCdoB) seja aprovado. Para a legisladora, a promoção de políticas que
ofereçam oportunidades para mulheres ocuparem papéis cada vez
mais ativos é essencial para superar
a desigualdade entre gêneros.
(Fonte: Ascom da vereadora)

(Com informações do Vermelho).

Alice cobra nomeação de
procuradores da AGU

No Seminário Estadual de Reforma
Política, realizado na Assembleia
Legislativa, o deputado federal
Daniel Almeida reafirmou a defesa
do chamado “financiamento
democrático de campanha”. Para
ele, o sistema de financeiro das
campanhas é a coluna vertebral da
Reforma Política e um dos pontos
chaves para melhoria do sistema
político brasileiro. “Com esta medida,
daremos mais transparência
às campanhas e reduziremos a
corrupção no país”, ressaltou.

Davidson discute PEC que
altera demarcações de terras

mulheres, jovens, negros e
outros segmentos sociais atuam
democraticamente para defender
suas ideias. Nos orgulha vê-lo como
patrimônio da história brasileira e
carregador das esperanças de um
futuro promissor.

(Fonte: Ascom da deputada)

Projetos de Everaldo Augusto
privilegiam uso da bicicleta
Um dos líderes da luta por mais
mobilidade urbana e pelo uso
da bicicleta, o vereador Everaldo
Augusto (PCdoB) tem vários
projetos de lei que beneficiam
quem se desloca por esse meio de
transporte na capital.
O PL nº 28/2013 indica à Prefeitura
Municipal que crie o Conselho
Municipal de Política Cicloviária, de
natureza permanente, de caráter
consultivo, deliberativo e propositivo.
Deve reunir representantes do poder
público, de instituições representativas
e de cidadãos reconhecidos por sua
expertise no campo de sua atuação,
como um fórum de discussão sobre
essa política.
Com o PL nº 173/2013, ele também
indica ao Executivo que crie o

Programa de Convivência no Trânsito,
através de instalação de ciclofaixas
em Salvador. Já o PL nº 370/2013,
indica ao governo estadual que
assegure o acesso de pessoas com
bicicletas e similares nos terminais de
passageiros e nas composições do
metrô e trem do subúrbio.
(Fonte: Ascom do vereador)
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