
u TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salvador- BA,10 de Agosto de 2018

OF,SEC. TJD /126/18,

limo, Sr.

EDNALDO RODRIGUES GOMES

Presidente da Federação Bahiana de Futebol

Nesta.

De Ordem do ExcelentíSSaOLl'reSidei10..:rribunal de Justiça Desportiva do Futebol
, . lil '. , . ~-)ili.da Bahia, Dr. HELIO SANTOS MENEZES lJUNIOR; em cumpnmento ao r. Despacho

d fi 30 ~ldl 1'" \ o 29~0/~/5 I'dl d .: fil: - D' . I' 'dexara o as s. nos autos o rocesso n . " que cU!,a a m açao ISClPmar ocom a
'd S I j! Id ali 1\. - d iC .. !Ij~l 1 r I I' d C'd d dna parti a entre as e eço'es e, oQce,Iça0, o Olt,e vers,ÚS ema,'nso,rea lza a na I a e ef! I{ II I' 111 11 I IConceição do Coité fj Bi\ê,; ln~\ dia \ 25.1O.2Q~, vlílida pelo CAMPEONATO

INTERMUNICIPALDE FPl1EBOLAMAtl,'OR> 20óJ \\!
liVb4~..\\ I '\ jl)HÀ\

Estamos enviando ao ilustre Presidente,-parao devidó.co~meiít?!e as devidas providências,
o citado despacho acorrMalmado dos cÓmprov'antes das dolções entregues pela LIGA
COITEENSEDE FUTEBOl, em cumprimàhto Idetermimlção~Mpresidência desta Corte de
J ' / \ustlça, - íJdIQ)W~

Senhor Presidente,

Atenciosamente,

Praça Castra Alves, 1 - Ed. Pal6cia das Esportes
Centro - CEPo40020- 160 - Salvador, BA
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INSTITUiÇÃO DIÕ'GARIDAOE LAR IR~Â MARIA LUlZA

Onde Deus Po~Scu Corará!)

o LAR MARIA LUlZA RECEBEU A DOAÇAO DE SO PACOTES DE lEITE EM PO DE BOOGRAMAS
DO SR EONEI MOTADA SILVA RG07393958-74 o LAR IRMA MARIALUIZA AGRADEÇE A

DOAÇAO SALVADOR 8AHIA lOOEAGOSTO DE 2018

Utilidade PúbUca Federill9249 de 26112/95. Utili:lede Plibli~ Estildllll16232 do 16J071l?1
U~lidadeP(jb~eaM~nlclp.I337!:fO do 14iü:l!91 • C.N.P.J MIf n••33.e64..4S110DtI1~3
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Claylon Costa Oliveira
_Presidente

Atenciosamente,

Atualmente atendemos aproximadamente 690 crianças cadastradas, com média
de 25 à 30 crianças com acompanhantes, mantidas diariamente na casa.

Fundada em 27 de O[,IJI),o de 1994, a Instituição é reconhecida como de
ulilldade pública pela Lei MunicIpal na5295/97, pela Lei Estadual na 7383/98 e art, 40
da Lei Federal na 91 de 28/08/1935 Portaria n027 15/01/2002, atém de possuir outros
documentes legais' de funclOnamemo

Gosiariamos de agradecer a doação de 40 Kg deleites, que serão de
grande importância na complementação alimentar das nossas crianças.

r~14~~~:gostQtlê201W-
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- CC ,o Núc!eo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil - NACCI é uma instituição sem-fi~s-
fucrativosquecontrlbui para o aumento das expectativas de vida das criançasc()ln.
câncer riO Estado e no interior da Bahia, garantindo o resgate da cidadania rio' que se- --
refere ao direito à saúde, atendimento de qualidade e bem estar social; Abriga apóia e
protege crianças portadoras de câncer, oriundas de familias de poucos recursos,
residentes na capital e no mterior do Estado, oferecendo-Ihes hospedagem,
alimentação, roupas, cestas báSicas, passagens e acompanhamento sócio-pedagógico
e lazer.'I - ----,
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