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Na luta contra o Coronavírus

Restrições de acesso não trarão
impactos no trabalho da ALBA

As restrições de acesso im-
plantadas na Assembleia Legisla-
tiva desde ontem (21) não trarão 
impactos nos trabalhos adminis-
trativos ou nos gabinetes dos de-
putados estaduais, que seguem 
funcionando em regime presencial 
reduzido. Toda a estrutura da ALBA 
já possui a expertise necessária 
para o trabalho remoto – em que 
a Assembleia da Bahia foi uma das 
pioneiras - a segunda do País a im-
plantar um Sistema de Deliberação 
Remoto (SDR).

Os gabinetes e toda a área ad-
ministrativa e parlamentar do Le-
gislativo seguirá atuando nos dez 
dias de restrição em esquema de 
plantão, mesmo porque algumas 
rotinas exigem a presença humana 
nas dependências da Assembleia. 
Nos gabinetes, que possuem au-

fechamento total da ALBA no dia 
17 de março de 2020, no início da 
pandemia, e a Covid-19 era ainda 
mais desconhecida, com a vaci-
nação sequer cogitada, pois ainda 
não havia sido desenvolvida qual-
quer vacina.

A redução da circulação, agora 
implantada, visa diminuir fortemente 
a circulação do vírus no ambiente, 
protegendo os parlamentares, fun-
cionários e os visitantes da ALBA 
- número que estava na casa de 
quatro mil pessoas por dia -, apesar 
do recesso parlamentar e do fe-
chamento de alguns equipamentos 
como o restaurante.

A recomendação do Serviço 
Médico, diante do crescimento ex-
ponencial do número de infectados, 
foi taxativa e embasou a decisão do 
presidente Adolfo Menezes – que 
tem a responsabilidade de zelar 
pela salubridade do ambiente de 
trabalho e também de proteger os 
parlamentares, servidores, asses-
sores, funcionários terceirizados e 
estagiários que circulam diariamen-
te na Assembleia.

Bobô propõe homenagem a 
cientista baiano que atua na 

linha de frente contra a Covid

Robinson sugere
 incremento no quadro 
de pessoal na Agerba

 O deputado Bobô (PCdoB) quer 
homenagear, com a Comenda 2 de Ju-
lho, o cientista e pesquisador Gustavo 
Cabral de Miranda. Baiano nascido no 
povoado de Creguenhem, na cidade 
de Tucano, Gustavo Cabral é respon-
sável por comandar a pesquisa para 
desenvolver uma vacina contra o novo 
coronavírus, no Incor.

“De origem humilde e batalhador, 
dr. Gustavo está na linha de frente 
do combate à Covid-19 e revela sua 
grandeza ao destacar a educação e a 
ciência como valores essenciais para 
qualquer sociedade”, afi rmou Bobô.

Segundo o deputado, entre inúme-
ros feitos, o cientista baiano produziu o 
desenvolvimento de vacinas, inclusive 
uma ainda em modelo animal, contra o 
Zika vírus, que foi capa da revista cien-
tífi ca internacional Vaccine, em 2019. 
“A valorização de profi ssionais como 
ele é a valorização da educação e da 
ciência, nesse momento de grande 
obscurantismo no Brasil”, acredita.

Bobô afi rmou ainda no documento 
que Gustavo Cabral é desses baianos 
que têm o sertão dentro de si, como 
disse Guimarães Rosa, em sua obra 
Grande Sertão: Veredas. “Certamente, 
essa é a força que lhe propiciou uma 
trajetória vitoriosa. O vendedor de ge-
ladinho e de frutas ganhou o mundo, 
levando e elevando o nome da Bahia. 
Voou alto, alcançando a posição de ser 
um dos principais cientistas do Brasil”, 
pontuou.

O fi lho do agente de saúde apo-
sentado, Washingiton Raimundo de 
Miranda, e da ajudante geral de esco-

O deputado Robinson Almeida 
Lula (PT) apresentou indicação, na 
Assembleia Legislativa da Bahia 
(ALBA), para que o Governo do Es-
tado incremente o quadro de pes-
soal da Agerba (Agência Estadual 
de Regulação de Serviços Públicos 
de Energia, Transportes e Comuni-
cações da Bahia), inclusive com a 
realização de concurso público para 
preenchimento de cargos eventual-
mente vagos.

Segundo o parlamentar, a ini-
ciativa tem como fi nalidade tornar a 
prestação do serviço mais célere e 
efi ciente para um órgão que tem, por 
missão, a promoção do equilíbrio nas 
relações entre o poder concedente – 
ou seja, o Estado da Bahia –, as enti-
dades reguladas e os usuários, com o 
propósito de alcançar padrões de ex-
celência dos serviços públicos delega-
dos. O documento foi endereçado ao 
secretário estadual de Infraestrutura, 
Marcus Cavalcanti, e ao presidente da 
Agerba, Carlos Martins.

O petista entende que a agência 
deve manter em seus quadros profi s-
sionais especializados e qualifi cados, 
em quantitativo sufi ciente para aten-
der à sempre crescente demanda, já 
que desenvolve “ampla atividade de 
monitoramento e fi scalização, não 
apenas no transporte rodoviário de 
passageiros, mas também no trans-
porte hidroviário, na distribuição de 
gás canalizado, na administração de 
terminais rodoviários e na concessão 
de rodovias estaduais”.

la, Maria das Graças Cabral de Miran-
da, é o maior exemplo de que a edu-
cação é a ferramenta mais poderosa 
para transformar a vida das pessoas, 
na opinião de Bobô.

Estudou na escola Arlindo Dan-
tas e escola Afro Julio de Santana. Só 
concluiu o Ensino Médio aos 21 anos 
de idade. Isso porque tinha que ajudar 
sua família. “Toda sua trajetória, seus 
feitos e serviços prestados em benefí-
cio dos brasileiros, dos baianos, justifi -
cam, de forma merecida, a Comenda 2 
de Julho, maior honraria do Parlamen-
to baiano (concedida a quem eleva o 
nome da Bahia), para Gustavo Cabral 
de Miranda, a inteligência que nos 
orgulha e é esperança para o Brasil”, 
concluiu Bobô.

Em sua justifi cativa, o legisla-
dor observou ainda que, conforme a 
Agerba alcance os objetivos para os 
quais foi criada, maiores serão os pa-
drões de satisfação e contentamento 
dos baianos usuários dos serviços 
delegados. “Sob essa perspectiva, 
parece-nos relevante a readequação 
do quadro de servidores da Agerba, a 
fi m de que possa bem desempenhar 
e atender às diversas demandas e 
solicitações que requerem pronun-
ciamento e intervenção da agência. 
Ainda, parece-nos pertinente a iden-
tifi cação de eventuais cargos vagos, 
e a consequente realização de con-
curso público para o preenchimento 
deles”, defendeu Robinson Almeida.

 Deputado Bobô (PCdoB) Deputado Robinson Almeida Lula (PT)

tonomia, cada deputado estadual 
estabelecerá a escala de trabalho 
que melhor se adequar às necessi-
dades dos seus mandatos.

Não haverá qualquer empeci-
lho para o ingresso dos parlamen-
tares em seus gabinetes, como 
não houve, mesmo quando do 
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Adolfo Menezes 
tomou decisão 
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do Serviço 
Médico
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