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Em encontro, Rui Costa e Daniel Alves discutem parceria em projetos sociais
Esportes
Postado em: 09/07/2019 17:50

O jogador baiano almoçou com o governador nesta terça-feira (9), no Palácio de Ondina, em
Salvador.

O jogador Daniel Alves almoçou com o governador Rui Costa e com a primeira dama, Aline Peixoto,
nesta terça-feira (9), no Palácio de Ondina, em Salvador. Acompanhado do empresário e de amigos,
Daniel, que é baiano, de Juazeiro, presenteou Rui com a camisa número 13, utilizada na final contra
o Peru, no último domingo (7), quando a Seleção Brasileira conquistou a Copa América. No
encontro, foram discutidas parcerias em projetos sociais para serem deixadas de legado para a
Bahia.
“Hoje tive a felicidade de estar na companhia desse baiano excepcional, juazeirense, de origem
muito humilde e dono de uma carreira belíssima, construída com muita força de vontade. Convidei
Daniel para dar esse exemplo de vida no apoio ao esporte da Bahia e no incentivo à nossa
juventude, e ele topou. Quem sabe em breve nós tenhamos ele aqui junto a projetos sociais,
mostrando aos jovens baianos, por meio do esporte, um exemplo de caminho a ser seguido”,
declarou o governador durante a visita do jogador.
Daniel Alves agradeceu o convite e se colocou à disposição para firmar parcerias em futuros
projetos no estado. “É um grande prazer estar de volta à Bahia e agradeço a recepção do
governador e sua família aqui na terrinha. Poder representar as pessoas que torcem e que gostam
da gente é sensacional. Estou construindo coisas incríveis e espero deixar o meu legado para os
jovens e para esse povo que torce pelo meu trabalho. Quero seguir inspirando as pessoas e mostrar
que elas podem realizar os seus sonhos”, afirmou o jogador.
As filhas do governador, Marina e Malu, e um amigo das meninas também recepcionaram o
jogador. Participaram, ainda, do almoço o secretário estadual do Trabalho e Esporte, Davidson
Magalhães, e o diretor-geral da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), Vicente Neto.
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