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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

MOçÃONe0O2lL9.
Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o
sentimento do povo que representa por outorga, faz inserir nos spus Anais,
PLAUSOS ao UNIRB FUTEBOL CLUBE S/{, time de
futebol da rede UNIRB, fundado no dia t4/O912018.

A

Com foco em contribuir com projetos de inclusão social para joven, pb, meio do
esporte, a rede UNIRB cria o time de futebol UNIRB Futebol Clube SA. O time

subsidiado pela UNIRB Educacional será constituído por dirigentes da instituição
para integrar a formação acadêmica em nível superior, através da escola de
futebol. O Centro de Treinamento do time será construído na Fazenda Escola

no município de Mata de São João. Segundo o reitgr da Rede
UNIRB, Carlos Joel Pereira, o projeto irá possibilitar que estudantes dhs áreas de
fisioterapia, futebol, nutrição e educação física tenham aproximação com esta
prática esportiva para proporcionar que crianças e adolescentes orilntadas Por
profissionais vinculados a instituição, tenham acesso ao ensino süperior. "O
futebol é alternativa promissora e irá contribuir para que este público tenha
UNIRB, situada

acesso a uma formação superior nos diversos cursos ofertados Rela RSde UNIRB,

distribuídas nas quatorze unidades em seis estados do nordeste", afir/na o reitor.
O lançamento oficial do time UNIRB Futebol Clube SA será no restaurante
Cathedrall e contará com a presença da mídia esportiva e rePresfntantes do
mundo do futebol. A data de lançamento será divulgada em breve.
de
A UNIRB Futebol Clube está habilitada a competir no campeonato
Fstadual
20L9. No último dia 29 de novembro de 20L8, o clube recebeu o Cdrtificado de
Autorização para a Prática de Futebol Profissional, emitido pela Confederação
a
Brasileira de Futebol, a entidade máxima de futebol nacional.
$onforme

Federação Bahiana de Futebol, a UNIRB Futebol Clube preenche todos ós requisitos
legais exigidos para garantir também a formação de atletas no clube.

- Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-170
r^rr^rrar..mrrrÁorlroninh:c
h: onrr hr
www.camaradealagoinhas.ba.gov.br

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn

Alagoinhas - Bahia

-

Fone9

i

\lÉi

íi' 'f 8- \
-;'i--)

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

reitor da Rede UNIRB, Carlos Joel Pereira é uma grande conquista fôrmar um
time com foco em revelar grandes atletas para o futebol profissiorlal, "Com
planejamento, dedicação e esforço, a UNIRB Futebol Clube é allternativa
promissora para garantir o futuro dos jovens no futebol", pontua. O reitor ainda
afirma que o time de futebol irá contribuir com projetos de inclusão social para
jovens por meio do esporte.
Para o

A Federação Baiana de Futebol expediu no dia 29 de novembro 2018 o pertificado
de futebol profissional ao UNIRB FUTEBOL CLUBE. Que segundo a entidaüe máxima

do futebol baiano afirma que á agremiação preenche todos os requi$itos legais
exigidos para garantir tambem a formação de atletas no clube. Com isso o tíme
UNIRB vai disputar no mês de março de 2019 a segunda divisão do Campeonato
Baiano. A competição contará com seis equipes: Canaã de Jacobina,l UrutnB de
Alagoinhas, Atlanta de Jequié, Galícia de Salvador, Olímpia de Pojuca d Calazeiras
de Salvador. A série B do campeonato baiano tem data prevista para 10 de março.
Segundo o reitor da Rede UNIRB, Carlos Joel Pereira é uma grande conquista
formar um time com foco em revelar grandes atletas para o futebol firofissional,
"Com planejamento, dedicação e esforço, a UNIRB Futebol Clube é alternativa
promissora para garantir o futuro dos jovens no futebol", pontua. O reitor ainda
afirma que o time de futebol irá contribuir com projetos de inclusão social para
jovens por meio do esporte. O time UNIRB terá como mando de cam;io o estádio
Carneirão, na cidade de Alagoinhas.

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de ZOL9.
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Anderson Cesar Baqúeiro da Silva
Vereador autor.
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