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BARRIGUDAS

Editorial

S

ão Desidério, terra do meu coração, terra do
coração do povo, dona de uma majestosa
natureza. Rica na agricultura, e não poderia deixar de lado a cultura. Cidade acolhedora,
de gente batalhadora, esperançosa por dias melhores e com um grito de liberdade, clamando
por mudança se desgarrou das correntes que a
prendia. E eis que surge então esta nova gestão,
marcada pelo desejo de administrar para o coletivo, tendo a transparência, ética e planejamento
como eixos norteadores. E falando em transparência, nasceu o jornal institucional ‘PREFEITURA EM AÇÃO’. Com publicação mensal, será
uma ferramenta para divulgar aos munícipes as
ações, obras e programas da administração. Nesta primeira edição, o jornal faz uma retrospectiva,
desde a posse do prefeito Zé Carlos, no dia 1º
de janeiro (pág 03). Faz também um apanhado
das dificuldades encontradas e as primeiras intervenções das secretarias. Para dar início ao calendário festivo e cultural do município, no dia 22
a Prefeitura por meio da SECULT preparou uma
ampla e diversificada programação (pág 03). O
prefeito também concede uma entrevista abordando as dificuldades encontradas e as metas
para a gestão (pág 04). A Secretaria de Educação
reordena a rede escolar e já inicia a aplicação da
política educacional com a realização da jornada pedagógica (pág. 05). Os serviços sócio-assistencais serão reformulados para atender com
qualidade e eficiência a demanda de acordo às
normas da Política Nacional de Assistência Social
(pág. 05). É meta desta gestão, dar toda atenção
necessária, seja com obras e/ou na oferta de serviços e programas para o distrito de Roda Velha,
região que concentra outras duas comunidades
rurais, além de ser a responsável por grande parte da produção agrícola. Neste primeiro semestre
a prefeitura já planeja executar diversas obras e
retomar algumas deixadas pela administração anterior (pág. 06). Com saúde não se brinca e nesta
gestão ela será levada à sério, o hospital e maternidade municipal já conta com várias especialidades para atender com humanidade aos pacientes
(pág. 06). Outra preocupação da prefeitura é com
a conservação dos recursos naturais, para tanto
já foi dado início à construção do aterro sanitário
licenciado (pág. 06). Oferecer a assistência especializada e de qualidade para o pequeno produtor dando suporte para aumentar a produtividade também fará parte do plano de governo da
prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura.
Os projetos de lei serão reorganizados de forma
que atenda ao produtor em todo o ciclo da produção (pág. 07). Na última página, o ‘Prefeitura em
Ação’ bate um papo com o ex-prefeito, Felisberto
Ferreira dos Anjos, o popular Sr. Betim, que deixa sua mensagem à atual gestão e relembra as
suas principais obras e serviços implantados no
município. Vale à pena conferir e viajar no tempo
com as história do Sr. Betim. Ficamos por aqui, e
desejamos a todos uma boa leitura!

Por Ataíde Cordeiro

E

nquanto o sol raia todo dia sempre a buscar a aclarar os horizontes escondidos pela
sombra noturna neste hemisfério sul, os
homens muitas vezes não observam a simplicidade duradoura da natureza.
Um dia como outro qualquer nestes milhares de anos da ocupação do homem neste
rincão a que hoje conhecemos como São Desidério, perpetuamos a mudança. Inicialmente
em nossas cavernas deixando nossas marcas
seja em baixo relevo ou em pinturas rupestres
em nossos paredões de pedra. Depois com a
presença do homem branco miscigenado com
os nossos primeiros habitantes ou com negros
oriundos da África. Mais recentemente, para ser
mais específico no ano de 1962 concluímos
uma etapa impor tante de nossa epopéia: Emancipamos politicamente de Barreiras.
Assim tem sido a história do nosso município, que teve par te do seu enredo observado pela figura disformes de algumas árvores, a
quem chamamos popularmente de BARRIGUDAS que do alto do morro observa o desenrolar
dos fatos, principalmente da segunda metade do
século XX e neste iniciar do século atual. Barrigudas per tencentes à família dos Baobás, dos

Embares, característica do Cerrado e do Semi
-árido são os símbolos da nossa esperança de
dias melhores.
Com uma vida útil que pode muito bem
ultrapassar os séculos, até milênios, essas árvores acumulam no seu interior água suficientes
para sempre rebrotar e encher os seus galhos
de verde e de flores. Na estação seca entra em
coma, fica moribunda, perde as suas folhas, entretanto no seu interior há vida. Quando chega
a primavera, a água acumulada explode numa
profusão de cores e folhas, mostrando mais
uma vez a força da natureza.
A natureza humana é muito parecida,
quando tudo parecia perdido, renascemos tal
qual as Barrigudas do alto do Morro. Para nossas incer tezas: JUSTIÇA SOCIAL; para nossas
desilusões PROGRESSO.
Não é por acaso que as Barrigudas do
alto do Morro estão em nossa Marca de Governo alicerçadas por um arco íris de esperança
resplandecendo sob o brilho do sol.
SÃO TESTEMUNHAS VEGETAIS DE NOSSA
HISTÓRIA.
SOMOS TODOS BARRIGUDAS!!!!!!
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Governo

Prefeito eleito Zé Carlos é empossado em clima de alegria e emoção

O

plenário da Câmara Municipal de Vereadores foi palco para a cerimônia de posse
do prefeito eleito de São Desidério, José
Carlos de Carvalho (Zé Carlos) do vice-prefeito, José Neves Barbosa (Zé Barbosa) e dos 13
vereadores eleitos no pleito de 2016 no dia 1º
de janeiro. Estiveram presentes, autoridades políticas, religiosas, policiais, representantes das
instituições financeiras e sociedade em geral.
A aber tura da cerimônia foi marcada
pela execução do Hino Nacional ao som da Filarmônica Municipal Maestro Eliodoro Ribeiro e
a bênção dada pelo pastor da Igreja Assembleia
de Deus e pelo pároco da cidade, além de um
vídeo retratando a história de vida dos dois líderes do Executivo. A sessão extraordinária ainda
foi marcada pela escolha democrática do novo
presidente da Casa Legislativa, onde foi eleito o
vereador, Marusan Ferreira Lima.
“Hoje é dia de festa, de comemoração,
pois validamos a democracia em nosso município. Agradeço a Deus e aos esforços coletivos,
que somados ao desejo de ver a mudança chegar, a maioria dos são-desiderianos escolheram
um novo caminho para a nossa cidade “, destacou o vice-prefeito, José Neves Barbosa.
Ovacionado pelo público nas galerias,

Foto: Rodney Martins

Por Adinete Batista

o prefeito Zé Carlos em seu discurso emotivo,
falou sobre os desafios à frente da prefeitura, o
momento econômico municipal e nacional, dificuldades nas finanças, devido ao estado em que
encontrou a prefeitura, austeridade, redução de
custos, diálogo com a câmara e com a sociedade, transparência e ética, eficiência e inovação,

valorização do servidor público, melhoria do
atendimento ao cidadão e da qualidade de vida
para todos os munícipes, entre outros pontos.
“Agradeço primeiramente a Deus e ao
povo de São Desidério por nos escolher para
comandarmos os destinos deste município a
par tir de agora. Eu prometo não decepcionar
os que acreditaram neste projeto. Vamos realizar uma gestão democrática, justa e humana,
que faça jus à nossa marca de governo que é a
Justiça Social e Progresso. Trabalharemos juntos, nos empenhando para que de fato chegue
o desenvolvimento e o progresso, pois não há
desenvolvimento aonde ainda exista uma família morando em casa de palha, como acontece aqui. Vamos esquecer as siglas par tidárias
e junto com o legislativo melhorar a vida deste
povo e desta terra que tanto amo, aonde eu nasci, cresci, formei família e aonde crio os meus
filhos”, declarou.
Trajetória - José Carlos de Carvalho,
nunca concorreu a cargo político e foi eleito
prefeito do município de São Desidério, em 2 de
outubro de 2016. Com 100% das urnas apuradas, ele teve 11.915 votos, o que corresponde a
68,33% dos votos válidos. Nascido e criado em
São Desidério, é formado em Engenharia Agronômica, professor universitário e empresário no
ramo da construção civil e agropecuária.

São Desidério se prepara para comemorar 55 anos de
emancipação política
Por Jackeline Bispo

D

esde sua emancipação, em 22 de fevereiro de 1962, São Desidério guarda histórias de lutas e conquistas. São 55 anos
que serão comemorados com uma programação especial preparada pela Secretaria de Cul-

tura, Esporte, Lazer e Turismo (SECULT) com
participação da comissão da Banda Sopra Sax.
Entre os dias 20 e 22, atividades culturais serão
realizadas na cidade.
Dia 20 às 19h acontecerá a 17ª Edição do Clube da Leitura e Café Literário com a

discussão da cultura local e do livro O auto da
Compadecida na Biblioteca Municipal Dom Ricardo Werberberguer situada provisoriamente
no antigo Salão Paroquial, próximo a Rodoviária.
A partir das 18h do dia 21 tem início o
carnaval de rua com a Banda Sopra Sax, a concentração será na Praça Juarez de Souza. O cortejo passará pelas ruas da cidade até a Praça
Abelardo Alencar, onde haverá uma exposição
fotográfica com imagens da cidade. Haverá também apresentação do Grupo de Dança Pérolas
Negras e da equipe de Capoeira. A programação
desta noite termina com shows de cantores locais.
No dia do aniversário, 22, a programação
começa logo cedo às 5h com a alvorada festiva
nas ruas da cidade, o ponto de encontro será
na Praça Juarez de Souza. Às 7h30, momento
solene na Praça Emerson Barbosa, com o hasteamento das bandeiras oficiais. Em seguida a
largada do 1º Eco Bike Masculino na Praça Abelardo Alencar. À tarde, a partir das 17h chegada
dos participantes do Eco Bike com sorteio de
brindes. E para dar continuidade às comemorações, vários artistas locais farão a festa e animarão a noite de aniversário, a partir das 21h.
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Entrevista
Foto: Rodney Martins

E

m entrevista ao Jornal Prefeitura em Ação,
o prefeito Zé Carlos fala sobre ações de
Governo.

PA-Qual a meta desse governo para o município
de São Desidério?
ZC-A nossa meta é fazer uma gestão que seja referência em gestão pública oferecendo serviço público de alta qualidade.
PA-Qual a visão geral da situação de São Desidério hoje?
ZC-Estamos fazendo um diagnóstico geral da situação do Município para verificarmos a real situação,
para, a partir daí traçarmos as metas para resolver os problemas. Hoje nos faltam informações
que permitam uma visão global do Município, na
verdade estamos aos poucos identificando os problemas. Praticamente todo o recurso do FPM está
sendo sequestrado pelo INSS, devido a débitos deixados pela gestão anterior, além desses, existe um
parcelamento de outros débitos, também no INSS,
sendo que as parcelas serão pagas durante esse
mandato, aliás, durante todo o mandato, apesar do
débito ser da gestão anterior. Existem outros débitos, só pra citar um exemplo, o caminhão do lixo
que foi adquirido na gestão passada, mas não foi
pago, o PASEP de novembro e dezembro, no valor
aproximado de R$ 300.000,00, e um financiamento
de R$ 14.000.000,00 na Caixa Econômica Federal,
dentre vários outros débitos. A frota de veículos
leves, ambulâncias e máquinas estão em estado
lamentável, fato esse que nos traz diversos problemas, inclusive o envio de pacientes para tratamento
de saúde em Salvador, melhoria das estradas, etc.
PA-Quais os setores prioritários?
ZC-Faremos um trabalho forte em todas as áreas, mas
as prioridades, sem dúvida serão Saúde, Educação e
Segurança Pública. Quem foi ao hospital após a nossa gestão já percebeu a diferença, o serviço médico
e os procedimentos estão disponíveis para a população, com diversas especialidades como: clínico geral,
obstetras, pediatras, cardiologista, endocrinologista,
urologistas, ortopedistas e oftalmologista, além dos
odontólogos do centro de especialidades odontológicas e exames. As escolas estão sendo reformadas e
uma grande escola será construída, aqui na sede, a
partir do mês de março. Além dessa construiremos a
rodoviária, biblioteca, organizaremos as entradas da
cidade, etc. Estamos programando também diversas
obras no Município, que divulgaremos, assim que as
licitações ficarem prontas.

PA-Apesar de ser referência nacional nas arrecadações do agronegócio, São Desidério ainda
tem uma população muito carente que precisa
dos programas e projetos da Assistência Social,
como será o trabalho nesse setor para beneficiar
quem realmente precisa?
ZC-Faremos de tudo para termos Justiça Social e
Progresso, existe em nosso Município uma grande diferença social. Através da Secretaria de Assistência Social Emprego e Renda e a Secretaria
de Agricultura, faremos um grande trabalho, não
apenas assistencialismo, mas de tornar as pessoas
autossuficientes e independentes, com renda própria, através de programas que inicialmente serão
de assistência, mas ao longo do tempo vai ocorrendo a melhoria da renda familiar, por meio de programas que serão implantados pela Secretaria de
Agricultura. Por exemplo, no Povoado de Zé Nobre,
comunidade muito pobre, a maioria das casas é de
palha, construiremos as casas, mas construiremos
também uma casa de farinha, levaremos o calcário,
o adubo, a maniva-semente e assistência técnica,
além disso, buscaremos formas de comercialização dos produtos produzidos, assim as pessoas
terão suas rendas, para manutenção familiar. Outra
comunidade que faremos um trabalho semelhante
será a de Setais, muito carente, casas de palha e
enchimento, só que nessa faremos a implantação
de pequena agricultura irrigada, pois nesse local
existe água em abundância, incentivaremos o cultivo de frutas e hortaliças, dando o mesmo apoio
anterior. E dessa forma que iremos melhorar a vida
das pessoas do campo. Em relação à comercialização é importante ressaltar que a merenda escolar
pode consumir grande parte da produção desses
agricultores. Esse tipo de projeto será aos poucos
ampliado para outras comunidades.
PA-Qual a estratégia para manter as estradas vicinais que ligam os mais de 120 povoados? ZC-A
nossa malha viária é muito grande, para mantermos em bom estado de conservação é preciso
uma grande estrutura de máquinas e caçambas,
no entanto, a nossa frota está comprometida, com,
praticamente, todas as máquinas quebradas, estamos consertando, revisando, trocando peças, para
ainda esse mês iniciarmos os trabalhos de construção, reformas e manutenção de estradas.
PA-Existem ações de preservação para os recursos hídricos e naturais que precisam de atenção?
ZC-Faremos, através da Secretaria de Meio Ambiente um trabalho de educação ambiental que ini-

ciará pelas escolas, para conscientizar as pessoas
da importância do meio ambiente, além disso, faremos um trabalho de recuperação de mata ciliar,
preservação de nascentes e recuperação de áreas
degradadas, na verdade esse trabalho já está iniciado pela referida secretaria, já está sendo feito, por
exemplo, o levantamento de todas as nascentes de
nosso Município.
PA-São Desidério é uma cidade jovem, com 55
anos de emancipação. Mas seu povo guarda tradições e manifestações culturais centenárias.
Qual a meta desta administração para alavancar
a cultura local?
ZC-Manter as tradições existentes e resgatar aquelas que foram perdidas. Faremos em todos os nossos eventos um resgate da nossa cultura, pois, um
dos grandes prejuízos que tivemos ao longo dos
anos, foi o prejuízo cultural.
PA-Com relação a segurança, quais providências
emergenciais podem ser realizadas?
ZC-Estamos nos reunindo com as polícias: civil,
militar e cerrado para aumentar a segurança da
população, além disso, estamos contratando uma
guarda composta por aproximadamente 20 homens. Faremos, ainda, um trabalho nas escolas,
levando educação, esporte, cultura e arte no turno
oposto ao da aula, visando retirar os alunos da rua,
fazendo assim uma prevenção em relação à criminalidade e ao uso de drogas.
PA-Existem projetos e programas para a melhoria
da qualidade de vida das pessoas que moram no
Distrito de Roda Velha?
ZC-Em relação à Roda Velha temos vários investimentos, estamos na fase de planejamento, nossa
equipe de engenharia já esteve lá e está trabalhando para a construção de duas pontes, uma entre
Roda Velha 1 e Roda Velha 3 e a outra entre Roda
Velha 1 e Roda Velha 2, além disso faremos a conclusão da obra de pavimentação asfáltica entre RV
1 e RV 3, parada há vários meses, construiremos
uma grande escola em RV3 e pavimentaremos várias ruas tanto em RV1 como em RV 3. Além disso,
faremos obras de melhoria de abastecimento de
água em RV 1 e RV 2, além de várias outras obras.
PA-Quanto as obras que foram iniciadas na gestão passada, como será a continuidade?
ZC-Em todas as obras iniciadas na gestão passada
serão feitos estudos de viabilidade, as que forem
importantes para o Município serão continuadas.
PA-São Desidério está completando 55 anos.
Que mensagem deixar para o povo do município?
ZC-Gostaria de dizer à população que acredite
que dias melhores virão, faremos um mandato
de rompimento com velhos vícios, viveremos um
período de prosperidade, renovação e oportunidades para todos. Um mandato com tratamento
igual entre pessoas, sem diferenças entre classes,
onde cada um tenha a oportunidade de mostrar o
seu valor. Um mandato onde todos tenham acesso
à educação, saúde, moradia, enfim, onde todos
tenham acesso ao serviço público de qualidade.
Dizer à população que tenham a fé e a esperança
que toda confiança depositada em mim serão correspondidas. Um grande abraço e vamos juntos
rumo ao futuro com Justiça Social e Progresso.
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Compromisso

Comunidade escolar participa da Jornada Pedagógica
Foto: Rodney Martins

Por Ana Lúcia Souza

C

om a temática “Clima escolar – Gestão de sala
de aula baseada em evidências e resultados” a
Secretaria Municipal de Educação deu início no
dia 13, a Jornada Pedagógica 2017. A abertura oficial
aconteceu no Centro Cultural Celso Barbosa e contou
com a participação de cerca de 290 professores, dos
coordenadores, supervisores, gestores, vice-gestores
escolares, equipe técnica. Além da participação dos
líderes do Executivo e demais autoridades, o evento
foi marcado pela apresentação musical da estudante,
Emily Sá Teles.
A programação da jornada contemplou ainda
ciclo de palestras, entre elas a abordagem do tema
central, ministrado pela professora doutora, Gabriela
Pimentel e temáticas direcionadas à Educação Ambiental e Educação Especial.
O prefeito José Carlos pediu empenho dos
professores e destacou a importância do trabalho coletivo. “Não consigo enxergar a educação sem o compromisso efetivo do professor. É preciso que todos
que fazem parte da escola saibam que depende deles
o futuro da educação. Com compromisso, dedicação
e empenho teremos justiça social e progresso. Peço
aos diretores que ao começar as aulas chamem os
pais dos alunos na escola, para que desde o início
seja feito um trabalho de ação preventiva com participação das famílias”, conclamou o prefeito.
Durante o evento foi apresentado o projeto
arquitetônico da nova escola que começará a ser
construída este ano na sede, e que contempla em
sua estrutura quadra poliesportiva, 18 salas de aula,

Solenidade de abertura da Jornada Pedagógica 2017

berão reforma. No que depender dessa gestão cada
centavo será investido para a melhoria da qualidade
do município”, declarou o secretário de Educação,
Joabe Pereira.
A programação da jornada que se estendeu
até o dia 16, priorizou a realização de formação para
professores, divididos em núcleos nas escolas Germano Rodrigues de Carvalho e Presidente Castelo
Branco. “Trabalho há dez anos na educação e este é
um momento novo e diferente. Estou preparada para
começar um novo ano escolar”, disse a professora e
vice-diretora Patrícia Lopes, de Roda Velha.

consultório médico e odontológico.
Segundo dados da SEDUC para este ano estão matriculados na rede municipal de ensino cerca de 7 mil alunos. São Desidério tem 38 escolas,
sendo cinco delas localizadas na sede, além de uma
creche. “Precisamos oferecer melhores condições
na estrutura das escolas. Isso refletirá na qualidade
do ensino e aprendizagem dos alunos para alcançarmos futuramente um melhor desempenho no IDEB.
A partir dessa semana daremos início a reforma das
escolas que apresentam necessidades mais urgentes, mas até o final do ano todas as escolas receFoto: Rodney Martins

Secretaria de Assistência Social
reestrutura a oferta de serviços sociais
Por Diego Souza

A

Secretaria Municipal de Assistência Social
tem marca importante neste governo, uma vez
que a gestão tem como lema Justiça Social. E,
para começar uma nova etapa, algumas mudanças
começam a ser planejadas no intuito de qualificar
os serviços, programas e projetos ofertados conforme determina a Política Nacional de Assistência
Social.
Neste processo de reorganização, destaca-se a descentralização dos atendimentos para
concessão de benefícios socioassistenciais (Cesta
básica, aluguel social, auxílio maternidade, Bolsa
Família, dentre outros), que passará a ser acolhidas pelas equipes de referência do CRAS, as quais
atendem e acompanham as famílias que apresentam tais necessidades.
Outra mudança significativa no quadro da
Secretaria de Assistência Social é a inclusão da
Coordenadoria do Trabalho, Emprego e Renda,

que disponibiliza serviços referentes ao Sistema
Nacional de Emprego (SINE), que prevê a emissão
de documentos pessoais e a intermediação para a
inclusão no mercado de trabalho. Os serviços, programas e projetos que têm continuidade prevista
em lei, já estão em execução com formas de atendimento específico para estes primeiros meses de
funcionamento.
“Para que as vulnerabilidades, situações
de pobreza e desigualdade sejam reduzidas, muito há que ser feito, sobretudo no entendimento de
que concessão de benefícios, a participação da
comunidade em atividades coletivas, ou mesmo os
atendimentos individualizados que acontecem nos
diversos setores da Assistência Social não devem
manter os beneficiários em situação de dependência, mas garantir que estes possam se emancipar e
superar as tantas situações de pobreza que afetam
a população de São Desidério”, disse a secretária
de Assistência Social, Vandreia Mendes.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Atendimento de segunda-feira a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 14h às 17h com prioridades aos beneficiários que estão com
recursos bloqueados e cancelados.
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Atendimento ao público de segunda-feira
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
17h.
Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para crianças e adolescentes.
Terça-feira, a partir das 9h.
Grupo do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família- PAIF- Mulheres
acima de 18 anos, quarta-feira, a partir das
14h.
Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para Idosos. Quinta-feira, a
partir das 9h.
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Acompanhamento às famílias referenciadas
CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS
Continuidade dos atendimentos para pessoas idosas em situação de acolhimento.
COORDENAÇÃO DE TRABALHO,
EMPREGO E RENDA
Atendimento para Emissão de Carteira de
Trabalho e Carteira de Identidade;
Seguro Desemprego;
Intermediação de Mão de Obra- IMO
Captação de vagas
Credibahia- Serviço de Crédito para pequeno e microempreendedores
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR
Alistamento
Impressão de CDI- Certificado de Dispensa
e Incorporação (1º e 2º via)
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Obras serão iniciadas em Roda Velha
no primeiro semestre deste ano
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo

A

s comunidades que compõem o Distrito de
Roda Velha serão beneficiadas com obras
que terão início ainda neste primeiro semestre. Duas novas pontes serão construídas para dar
mais segurança aos moradores e viabilizar o escoamento da produção agrícola local. “A ponte que
liga Roda Velha 1 a Roda Velha 3 além de carros de

passeio recebe o tráfego de carros pesados, a atual
ponte não foi projetada para isso e apresenta pontos
muito frágeis, a nova será adequada para esse tráfego”, informa o engenheiro, Ivanildo Junior. Neste
trecho também será complementado o asfalto iniciado na gestão passada, para concluir o trabalho,
2,5 quilômetros de estrada serão asfaltados.
A outra ponte liga as comunidades de Roda
Velha 1 e 3 à Roda Velha 2, esta já teve as laterais

afetadas pela ação do tempo, por isso os próprios
moradores realizaram trabalhos de manutenção.
“Os projetos serão entregues até março para agilizar essas obras” conclui o engenheiro. “Essas pontes estão em situação precária, precisamos desse
trabalho com urgência para dar mais segurança aos
usuários inclusive aos estudantes que passam diariamente pelas pontes no transporte escolar, esta
é uma preocupação de muitos pais”, ressalta o
Subprefeito Ary Mrovinski. Ele relata ainda que em
março começarão os trabalhos de atendimento à
população na sede da Subprefeitura de Roda Velha.
Em Roda Velha 3, a Avenida Realeza receberá pavimentação asfáltica completa, o levantamento topográfico do local já começou e o projeto
será entregue em breve. A situação da Avenida Brasil também será resolvida. Na gestão passada teve
início a obra de pavimentação da via que não foi
concluída. Apenas o lado direito da Avenida recebeu
o asfalto, agora será feito todo o lado esquerdo e as
vias de acesso dando continuidade à obra.
“Nosso objetivo é iniciar esses trabalhos
o mais breve possível com segurança e a certeza
de que as obras serão completadas. Além disso,
este ano também faremos o projeto de uma nova
escola para o distrito com capacidade de atender
as demandas locais, visando mais qualidade para
a educação em Roda Velha”, afirma o prefeito Zé
Carlos.
Quanto à quadra poliesportiva que começou a ser construída na escola Waldeck Ornelas,
o prefeito assegura que providências serão tomadas para corrigir o projeto estrutural que embargou
a obra. “Junto à equipe de engenheiros estamos
tentando solucionar as falhas do projeto antigo, só
então saberemos como prosseguir com este trabalho”, complementa.

Saúde é prioridade em nova gestão
Por Jackeline Bispo

A

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, desde o início de janeiro,
conta com atendimento de médicos clínicos e
obstetras todos os dias da semana 24h e pediatras de segunda à sexta-feira pela manhã.
Além das consultas, os clínicos garantem o
serviço de urgência, emergência e atendimentos aos pacientes internados. Os obstetras e
pediatras asseguram as consultas e realização
de ultrassonografias e dos partos normais e
cesarianas. “Neste primeiro mês muita coisa
já mudou e a previsão é de que as melhorias
continuem acontecendo, pois em breve outros
especialistas farão parte da equipe do Hospital”, relata o diretor clínico do Hospital e Maternidade, Rafael Baptista da Silva.
Quem aprova a mudança é a população que precisa dos serviços da saúde pública

de tempo”, explica.
Outras melhorias, como a implantação de um novo centro cirúrgico no Hospital e
Maternidade, do Sistema da Rede Cegonha, de
uma sala de estabilização, de um Centro para
Fisioterapia abrangendo atendimento domiciliar na zona rural e do Laboratório Municipal de
Análise Clínica, em breve, também serão realidades da saúde pública de São Desidério.
Foto: Rodney Martins

saúde é um dos fatores essenciais para
a vida humana. Para garantir esse direito
básico e fundamental, o poder público
de São Desidério realiza investimentos no setor. São mudanças que vão da contratação de
especialidades médicas à melhoria na infraestrutura de alguns ambientes.

a exemplo de Maria Lopes Souza, mãe do pequeno
Abner Souza de três meses, para ela a certeza de
que terá um atendimento especializado traz alívio.
“Moro no povoado de Baixa do Coqueiro, antes a
gente vinha arriscando ter a viagem perdida e não
ter o atendimento do especialista, agora a gente tem
a certeza de que o pediatra estará aqui”, ressalta ao
confirmar o bom atendimento.
Especialistas nas áreas de angiologia, cardiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria infantil,
reumatologia e urologia farão parte da equipe da
saúde pública de São Desidério. “Desta forma, poderemos oferecer saúde gratuita e de qualidade com
médicos especializados, pensando principalmente
nas pessoas mais carentes”, disse o secretário de
saúde, José Barbosa.
O secretário ressalta ainda que a nova gestão encontrou muitos problemas na pasta, como
as ambulâncias e carros da saúde que estão em
estado precário. As ambulâncias, por exemplo, não
têm condições de fazer viagens para levar pacientes
que precisam de tratamento em Salvador ou outros
estados e Distrito Federal. “Nosso objetivo é que esses problemas sejam sanados em um curto espaço

Atendimento pediátrico
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Prefeitura de São Desidério inicia obra de construção do
aterro sanitário licenciado
Foto: Rodney Martins

Por Adinete Batista

E

m conformidade à lei federal nº 12.305/2010
que determina ações como a extinção dos lixões do país e substituição por aterros sanitários, além da implantação da reciclagem, reuso,
compostagem, tratamento do lixo e coleta seletiva
nos municípios, a Prefeitura Municipal de São Desidério iniciou na segunda semana de janeiro as obras
de construção do aterro sanitário licenciado, com a
execução dos serviços de terraplanagem, construção da cerca ao entorno e da central administrativa.
A previsão de término é para final de junho.
O aterro ficará localizado na Rod.BA – 462,
KM 7,5, com uma área total de 11,5142ha, capacidade para 12, 6 ton/dia e vida útil prevista para
20 anos. A obra é custeada com recursos provenientes de um Termo de Compromisso Ambiental
(TCA), firmado entre o município e um empreendimento agrícola. O projeto é composto por; prédio
administrativo e guarita, acessos e pistas, células
de resíduos sólidos urbanos (RSU), lagoas de acúmulo, além do monitoramento ambiental nas áreas
degradadas onde existiam os antigos lixões e uma
área de reserva ambiental.
Segundo o prefeito, Zé Carlos, a Central de
Reciclagem será instalada em local próximo ao aterro, para facilitar a logística. “Provavelmente deveremos terceirizar a operação do aterro, sendo que
a prefeitura fará o acompanhamento e fiscalização
de tal operação, visando o bom funcionamento do

Obras do Aterro Sanitário

processo”, explicou.
O secretário de Meio Ambiente, João Antônio Linhares destaca a importância do aterro sanitário licenciado para a política ambiental e saúde
pública do município. “É importante salientar que o
aterro sanitário licenciado e gerido adequadamente
é bem diferente dos conhecidos lixões. No aterro
sanitário inexistem vetores, mau cheiro e poluição
visual, sendo que, todas as etapas da sua gestão
são planejadas e monitoradas”, argumentou.

Ainda de acordo com o prefeito, Zé Carlos,
outro aspecto muito interessante a ser considerado
com a obra, é a diminuição da degradação ambiental, cidade mais limpa, população mais consciente,
além de impulsionar a geração de emprego e renda para a população. “As pessoas reagem positivamente quando percebem ações positivas. Se as
ações estão sendo realizadas, as pessoas se sensibilizam e internalizam o conhecimento aplicado”,
concluiu.

Foto: Rodney Martins

Programas, projetos e funcionamento de órgãos da
Secretaria de Agricultura serão reformulados

Por Jackeline Bispo

P

ara oferecer assistência especializada e de
qualidade ao pequeno produtor rural, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico está reorganizando o atendimento dos
Programas Proleite e Prolavoura. O objetivo segundo a secretária Patrícia Rocha é que os produtores
não sejam apenas beneficiados pontualmente.
“Além de receber o benefício destes programas,
os produtores precisam de assistência completa,
a meta é realizar esse acompanhamento em todo
o ciclo da produção”, afirma.
A Secretaria também fará o levantamento
técnico daqueles pequenos produtores que se cadastraram no programa do governo Garantia Safra.

Eles receberão o benefício por
perda de safra devido à falta
ou excesso de chuva. “Muitas
pessoas tiveram perdas, mas
não se cadastraram, pretendemos registrar o máximo de
produtores atingidos para que
eles tenham acesso a esse benefício, pois sabemos que essa
produção é de subsistência”,
acrescenta Patrícia.
Para assegurar as ações
do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) uma parceria foi firmada entre as secretarias de Agricultura e Educação, desta forma o
pequeno produtor poderá fornecer seus produtos
para a alimentação escolar.
Já o pequeno criador de gado contará com
melhorias na infraestrutura do Embarcadouro Municipal. O local é utilizado por criadores de todo
o município para pesagem dos animais seja para
venda ou abate. “A estrutura é antiga e queremos
oferecer um ambiente mais adequado para esse
trabalho”, analisa Patrícia.
Outra proposta também será implantada
para fomentar a busca de projetos junto aos Governos Estadual e Federal ou instituições não governamentais, a criação de associações como de

horticultura, bovinocultura leiteira e piscicultura,
“desta forma as pessoas associadas terão mais
facilidades em conseguir participar de projetos e
programas que exigem a participação delas em
associações”, conclui a secretária.
Reorganização do Mercado Municipal - Inaugurado em 28 de dezembro de 2004, o Mercado Municipal Antônio Pereira da Rocha conta com a oferta
de produtos e serviços dos comércios instalados
nos 43 boxes fixos do espaço. Para apresentar um
diagnóstico sobre a situação atual, a exemplo dos
problemas estruturais (tubulação exposta, vazamentos, esgotos a céu aberto, pias, torneiras e
portas quebradas, defeitos nos banheiros e exposição de lixo em áreas inapropriadas, gambiarras
e paredes sem azulejos) e garantir melhorias no
funcionamento do local, a equipe da pasta reuniu
comerciantes e representantes da Vigilância Sanitária e do Departamento Jurídico.
Uma Comissão será formada para discutir e atualizar o regulamento já existente. Todos os
comerciantes serão cadastrados junto ao Setor de
Tributos. “É importante essa parceria, trabalho aqui
desde quando foi inaugurado, temos que trabalhar
da melhor forma para atender nossos clientes e
vamos participar com a comissão para discutir o
que é bom para todos”, disse o comerciante Edivaldo Araújo.
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Lembranças de um ex-prefeito
Foto: Rodney Martins

Chegada do Santo São Desidério ao Município

Por Ana Lúcia Souza

momento me apeguei com Deus que se um dia eu
tivesse oportunidade iria ajudar a quem mais precisasse. Quando fui prefeito uma das primeiras obras
que fiz foi o hospital. Não terminei no primeiro mandato, mas conclui no segundo”, declarou Felisberto
destacando sobre a construção do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, que para ele foi

“A

“

Foto: Arquivo pessoal

Inauguração de duas salas na Escola Antônio Carlos Magalhães

Foto: Arquivo pessoal

mensagem que deixo para São Desidério
e para os filhos desse município é que, se
Deus quiser São Desidério continue em
frente, com boa administração, e um prefeito que
dê apoio à população”, esse é o desejo do ex-prefeito Felisberto Ferreira
dos Anjos. Nesta primeira
edição do jornal PrefeiA mensagem que deixo para São Desidério
tura em Ação, marca o
e para os filhos desse município é que, se
aniversário de 55 anos
do município, e o quadro
Deus quiser São Desidério continue em frenMemórias traz uma hote, com boa administração, e um prefeito que
menagem do seu Betim
dê apoio à população”
como é conhecido, a São
Desidério.
O ex-gestor guarda em sua memória fatos a concretização de um antigo sonho.
Na área da educação além da construção
marcantes da trajetória histórica do município, entre
eles, o episódio de como a cidade ganhou a ima- da Creche Municipal, de prédios escolares na sede
gem de um santo que leva o nome de São Desidério. e no distrito de Sítio Grande, foi o responsável pelo
“Um dia estava em Salvador na Praça da Piedade e registro do curso de Contabilidade e o de Magistério
conversando com um senhor ele me afirmou que no município nos anos 80. Na década de 1970 o
havia um santo com o nome de São Desidério, e me Curso de Ginásio Cenecista(CNEC) era responsável
conseguiu uma imagem para trazer”, relembrou. por ofertar de 5ª a 8ª séries, e a partir de 1981 tamSegundo ele, em 1993, a imagem foi recebida com bém o curso de Magistério. “Tinha o CNEC, mas o
festa pela população do município que a levou em curso era pago. Então, com o empenho do secretáprocissão até a Igreja Matriz. Com o tempo, a ima- rio de educação estadual da época consegui trazer
gem foi degradada e enviada para ser restaurada em o curso de magistério que foi oferecido gratuitaBarreiras. “Um empresário de lá levou a imagem do
santo para o seu comércio. Eu ainda registrei queixa
na delegacia na época”, afirmou. Sem êxito, o caso
foi esquecido até que anos mais tarde a imagem foi
recuperada por uma moradora de São Desidério e o
santo retornou a sua cidade de origem.
Religioso e devoto de Nossa Senhora Aparecida, Felisberto rememora a inauguração do monumento do Cristo Redentor em 1993. “O monumento
do Cristo Redentor deu nome ao bairro, e hoje é um
dos pontos turísticos do município”, salientou.
A influência política veio de berço. O pai
Felipe foi vereador e o irmão Flávio vice-prefeito.
Como ele mesmo revela, a vontade de querer ajudar
o povo, foi um sentimento que sempre o motivou
desde a infância. “Quando era pequeno, perto da
fazenda onde morava, vi uma mulher sofrendo durante três dias para ter o filho, até morrer. Naquele Monumento do Cristo Redentor e Inauguração do Hospital e Maternidade

mente pelo estado a partir de 1988, e antes disso
também consegui trazer o curso de contabilidade,”
disse Betim.
A instalação do Poder Judiciário no município na década de 1990 é outro fato que Betim destaca na sua gestão. “Como não tinha Fórum aqui
as pessoas tinham que ir até Barreiras. Por meio de
Antônio Carlos Magalhães, um político bastante influente, e ministro na época, consegui o apoio dele
para instalar o Poder Judiciário”. Ao ser inaugurado
no final dos anos 80, a primeira sede do Fórum localizada à Praça Juarez de Souza recebeu o nome
de Antônio Carlos Magalhães.
Micaretas – Durante os seus dois mandatos a questão cultural teve relevância com a realização das festas noturnas denominadas de Micaretas.
Também conhecidas como carnavais fora de época, as Micaretas em São Desidério eram realizadas
paralelas ao período dos festejos religiosos no mês
de setembro, Padroeira Nossa Senhora Aparecida
(19) e do Divino Espírito Santo (20), na praça do
antigo Mercado Municipal. Para o momento foram
organizados blocos de rua que desfilavam pela cidade, a exemplo do Fura Fronha que tinha cerca de
100 participantes.

