Depoimentos dos Internautas
NOME

Adelson

Ricardo de Andrade

Judelice dos Santos Pereira

Bruno Oliveira

José Raimundo

Jorge Luiz dos Santos

Edvan Santos

E-MAIL

adelsonteccon@
hotmail.com

ricardo_andradesoares@h
otmail.com

DEPOIMENTO
“ Olá grande Márcio, parabéns pela a iniciativa,
do movimento popular dei minha contribuição na
assinatura e agora me congratulo de corpo e
alma por esse direito a cidadania, abraço o site
estar legal ouvir sua entrevista, muito humilde, é
desse tipo de cidadão que o mundo necessita.
abraço e estamos ai..”.
“Gostaria de saber se este planejamento já saiu
no orçamento que o nosso governador falou “.

deldebranca@hotmail.com

”Sonho com esse acesso , mesmo antes de
existir o movimento linha verde. alagoinhas
precisa crescer em todos os ângulos , ser
notada,principalmente por estar bem próxima ao
paraíso, litoral norte,o turismo precisa ascender,
pensando no futuro parabéns a vcs”.

bruno_oliveira_rhcp@hotm
ail.com

“Gostaria de saber noticias atualizadas só como
anda o projeto, se já foi aprovado, se será
aprovado, se será ou na construída a tão
esperada estrada de acesso a linha verde”.

jrrochaf@hotmail.com

“Primeiramente eu gostaria de parabenizar pelo
sucesso do movimento, realmente o número de
assinaturas é algo muito impressionante. O
movimento realmente tem uma iniciativa nobre, e
a construção da estrada nos traria muito
conforto. Eu sou Alagoinhense, tenho 18 anos e
sempre freqüentei as praias da linha verde,
especialmente Subaúma. E fico imaginando
como será conveniente para o turismo se essa
estrada se concretizar”.

j.l.santos@uol.com.br

“Parabéns pela luta por esse desafio, é de
pessoas assim que Alagoinhas precisa. Moro em
Salvador, por força do trabalho, mas estou todos
os meses aí em minha cidade natal, Alagoinhas”.

edvanbaby@yahoo.com.br

“Prezado Marcio Gomes, Quero parabenizá-lo por
essa iniciativa louvável de interesse coletivo,
cuja determinação é digna de todos os elogios e
merecedora do apoio das populações de todos
os municípios envolvidos, eu mesmo sou
signatário desse justo pleito em gesto ditado
pelo senso de cidadania, mas não acredito pelo
menos a curto prazo na execução dessa tão
necessária importante rodovia”.

NOME

Pedro Henrique Mendonça

Elton Brito das Neves

Nailton Santana Costa

Rafael Costa

Elson Souza

Ubirajara Lira G. Júnior

E-MAIL

DEPOIMENTO

phmendo@uol.com.br

“Parabéns pela iniciativa, realmente rara na
Bahia, bela pela qualidade e nobre nos
propósitos. Peço manter-nos informados sobre
andamento”.

eltonjuruna@hotmail.com

nailton_santana@hotmail.c
om

contatosrafaelcosta@hotma
il.com

elsonsouza@gmail.com

“Achei maravilhoso o abaixo-assinado, é isso ai,
porém, devemos cobrar do governador, senão ñ
sairá do "abaixo-assinado", tem que haver
pressão. temos novo Prefeito eleito em
Alagoinhas, e agora..., será que será levado
adiante a ligação à Linha Verde, tudo isto foi feito
na Administração que se finda, e agora!!”.

‘Oi bom dia... queria saber se vcs já tem uma data
especifica para o começo das obras , e quanto
tempo ira durar ? muito obrigado!!!! ”.

“Em primeiro lugar, me sinto muitíssimo honrado
pelo espaço concedido para que possamos
"eliminar"algumas duvidaszinhas, enfim, Eu
gostaria de saber se já começou a construção da
BR ligando Alagoinhas a Linha Verde, ou se o
projeto ainda está sendo estudado. Em caso de já
estiver começado, eu gostaria de saber quanto
tempo esse projeto requer até atingir os 70 km e
assim podermos usufruir desta conquista”.

“Em primeiro lugar gostaria de parabenizar
enfaticamente a excepcional iniciativa e dizer que
fui um dos que assinou o abaixo-assinado.
Gostaria de saber em que pé está o andamento
do projeto e se já há decisão ou providências por
parte do estado para a construção da estrada”.

“Parabéns Marcio pela iniciativa e perseverança,
que diga-se de passagem, foi um ideal alcançado
onde estar transformando um sonho de uma
sociedade em realidade, pois muitas famílias do
local
serão
beneficiadas
com
novas
oportunidades de negócios e o povo de
Alagoinhas e cidades circunvizinhas com o
ganho de novas estradas que permitiram acesso
mais rápidos as praias da linha verde.”

NOME

E-MAIL

Jorge Luiz
Não informado

Djalma Santana

jbatistarotary@hotmail.com

guaracysouza@bol.com.br

“Espero que o nosso governador sensibilizese com essa causa que ajudará ainda mais a
Alagoinhas e região proporcionando um
maior desenvolvimento ao turismo comércio e
o lazer. Eu creio na competência de nossos
governantes para mais essa realização.
parabenizo a todos os envolvidos na causa,
que Deus abençoe”.

dn.santana@ig.com.br

“Olá, Márcio! Gostaria de saber quais são as
novidades em relação ao movimento e se tem
alguma manifestação recente do governo em
relação a ele”.

phms.2@hotmail.com
Fábio Marcos

Juscelino Santos Barreto

“Apesar de não te conhecer, mas, admiro pelo
seu trabalho junto aos órgãos público na luta
com essa questão de acesso a linha
verde.Gostei das matérias da gazeta, pois
assim fico mais informado do que está
acontecendo na minha cidade natal”.

“Marcio, você está de parabéns, por esta
iniciativa, também assinei na lista do
movimento, cheguei até ficar com uma lista
para colher assinaturas, Alagoinhas, deve
muito a você. Depois de concluída esta obra,
uma dessas vias de acesso deverá levar o seu
nome. Parabéns Marcio”.

João Batista

Guaracy da Trindade

DEPOIMENTO

barbarretao@hotmail.com

“Qual é a previsão para o início das obras de
construção e o seu término? Estamos ansioso
para termos logo o nosso acesso. Valeu, essa
iniciativa foi ótima. Parabéns”.

“Essa iniciativa é de suma importância para o
desenvolvimento da região e desde já
parabenizo o idealizador dessa maravilhosa
idéia em mostrar-se cada vez mais motivado
nessa conquista.Além de parabenizar,quero
também agradecer em nome de todo povo
Itanagrense que espera crescer junto com
esse movimento.Que Deus abençoe a todos
que
estão
empenhados
nessa
nova
conquista”.

NOME

Wislon Pereira

Antenor Azevedo

Marcio Moura

E-MAIL

wilson.tubarao@hotmail.com

antenorsf@hotmail.com

marcio7661@hotmail.com

DEPOIMENTO
“Acho esse projeto de sabedoria! Gostaria de
saber se já tem data prevista para o inicio
das obras? ao mesmo tempo parabenizo a
todos os envolvidos e torço para que se
concretize o mais rápido possível”.

“Parabéns pela bela e precisa iniciativa do
movimento popular acesso a linha verde e
muito obrigado, por eu estar entre os que
pelo menos,assinaram a lista”.

“Marcio parabéns! Essa estrada vai trazer
muitos benefícios para comunidade da
região! É de pessoas como você que nosso
pais esta precisando, Pojuca também
agradece valeu”.

Danilo Rocha

“Boa noite amigos, sou veranista de
Subauma e estou muito feliz com esse
movimento linha verde. Gostaria de saber se
existe uma previsão de quando esta pista
poderá ser construída pois deixei de ir pras
praias devido ao longo percurso (alternativo
por entre rios) e de péssima qualidade,
desgastando o carro e tornando a viagem ao
invés de prazerosa... Cansativa.. Obrigado a
todos por lutar por essa estrada”.

Valdinar Santos Matos

“Márcio.
Parabéns
pela
iniciativa!
Alagoinhas e região só tem a ganhar, fico
feliz em saber que a minha assinatura
contribuiu para esta realização. Aguardo
ansiosa a inauguração deste acesso”.

drunck@terra.com.br

Juliana

valdinarsantosmatos@globo.com

juh_binha@hotmail.com

“Já temos previsão de quando irá começar a
reforma da estrada? e boa sorte no seu
projeto!”

