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MUNICÍPIO INVESTE
EM PROJETOS DE
RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES

Meio Ambiente: O projeto visa a recuperação e proteção de nascentes| Pag. 04

Saúde

População passa a contar
com atendimento dermatológico e oftalmológico na
saúde pública de São Desidério.
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Capacitação

Gestores, trabalhadores e
conselheiros da Assistência Social participaram de
formação entre os dias 24
a 27 de abril.
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Turismo

A SECUT vem realizando
um diagnóstico da atual
situação para reorganizar os órgãos vinculados
à pasta.
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O que é Páscoa: Páscoa judaica

Editorial
O mês de abril foi marcado pelas comemorações
religiosas ‘Paixão e Ressurreição de Cristo’, data muito importante para a humanidade. Os cristãos a define também
como um momento de reflexão e renovação, e o município
de São Desidério vive um período similar, marcado por mudanças de antigos hábitos nocivos à maioria da população,
a mais sofrida, diga-se de passagem, além da eliminação
de vícios e extravagâncias, recomeços, e uma nova chance
de melhorias. Este é também um tempo de doação ao próximo, de pensar mais no próximo, de trabalhar para o coletivo
e não agradar uma minoria, uma pequena minoria... Falando
de amor ao próximo, o padre Manoel deixa-nos uma tocante mensagem de amor, falando da importância e simbologia
da Páscoa perante os ensinamentos de Deus. Outro assunto que deve ser comemorado neste município é o diálogo
estabelecido entre Executivo e Sindicatos, que vem dando
bons frutos, a exemplo do reajuste para todas as categorias (pág.02). E as comemorações não param. Os avanços
e investimentos na melhoria da saúde pública municipal é
notável. Neste mês já foram agregados à rede pública mais
dois serviços de saúde, o médico dermatologista e oftalmologista. As conquistas não param por aí. Pensando também
em proporcionar dignidade e conforto aos pacientes que
fazem tratamento fora de domicilio, o Governo Municipal
conta com uma casa de apoio na capital, Salvador para
atender exclusivamente as pessoas do município de São
Desidério (pág.03). Cuidar do meio ambiente e deixar um
legado às gerações futuras também é essencial para o município, para tanto, a atual gestão em parceria com os moradores das comunidades rurais iniciou o Projeto de Recuperação de Nascentes (pág. 04). Melhorar o atendimento
ao público e a oferta dos serviços da política de assistência
social também faz parte do plano de governo, por meio das
capacitações e formações para os trabalhadores, gestores
e conselheiros. Capacitar e qualificar para poder levar de
fato e para quem realmente necessita das políticas públicas
da assistência social. As equipes da Secretaria percorreu
460 domicílios dos bairros Tangará, Vila do Padre e Alto
do Cristo, onde foi feito um diagnóstico socioassistencial
(pág. 05). Voltando à falar em comemorações, não poderíamos deixar de falar sobre o quão São Desidério é agraciado pelo majestosa natureza, são atrativos turísticos que
são de ‘tirar o fôlego’. A Prefeitura realizou um diagnóstico
e está reorganizando o setor, afim de alavancar e consolidar
o turismo como uma atividade autossuficiente e rentável.
Incrementar a renda e criar novas oportunidades de emprego, consequentemente melhorara a vida da população
e isto é de fato uma das metas desta gestão ao incentivar
por meio da parceria entre as secretarias de Agricultura e
Educação os pequenos produtores à fornecerem à alimentação escolar os produtos da agricultura familiar. Os produtores que participaram da chamada pública já assinaram o
contrato para poder vender o produto (pág. 06). E para dar
melhores condições de trafegabilidade para o alunado e os
produtores à escoarem a sua produção, seja ela em grande ou pequena escala, a prefeitura continua com o projeto
de recuperação de estradas vicinais. Voltemos novamente
a falar dos assuntos: CONQUISTAS e COMEMORAÇÕES.
Quem comprova isto são as servidoras públicas, pois foi
sancionada a lei que amplia a licença maternidade de quatro
para seis meses. Em São Desidério é assim, a administração caminha a passos largos. Há anos e anos a população
sonhava e reivindicava a obra de saneamento básico e o
que era sonho, tornou-se realidade. O projeto de lei que autoriza o convênio entre Governo Municipal e Governo do
Estado já foi sancionado (pág. 07). Finalizando mais esta
edição, o ‘Prefeitura em Ação’ conta o passo a passo das
tradições da cultura local; as lamentações, queima do Judas e as ‘resenhas’ ditas através de rimas no testamento
do Judas que era lido em praça pública. Para quem viveu
e fez parte desta época, vale à pena relembrar e reviver e
para quem não viveu esta manifestação, vale muito mais à
pena para conhecer, imaginar e se divertir. Esperamos que
gostem, pois este veículo é preparado e pensado somente
para vocês, munícipes. Boa leitura e até a próxima edição
com a permissão Divina.

P

ara os judeus, a Páscoa
(Pessach ou Pesach) é
uma antiga festa realizada
para celebrar a libertação
do povo hebreu do cativeiro no
Egito, aproximadamente em 1280
a.C.
Etimologicamente, o termo
Páscoa se originou a partir do latim Pascha, que por sua
vez, deriva do hebraico Pessach / Pesach, que significa
“a passagem”.O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do Primeiro Concílio de Niceia (ano de 325 d.C),.A
comemoração da Páscoa, no entanto, costuma ser entre
os dias 22 de março a 25 de abril.
Na Páscoa, Cristo se manifesta entre nós como
o ressuscitado, aquele que morreu por cada um de nós e
ressuscitou para mostrar que a vida é ressurreição, que
a vida é alegria em Deus.
Páscoa é estar pronto para o outro, para aquele
que precisa de mim, não só com palavras, mas com
gestos, gestos estes de ajuda ao mais necessitado (espiritual ou material), ajudar para que estas pessoas possam viver mais felizes, é mostrar a bondade de Deus,
mostrar que Cristo vive em mim, vive em nós.
A Páscoa é recheada de símbolos representati-

vos, assim como quase todas as celebrações religiosas.
A maioria destes símbolos, no entanto, foram sincretizados pela igreja a partir de costumes e rituais pagãos ou
de outras religiões.
O coelho da Páscoa, por exemplo, se tornou um
dos principais símbolos desta festividade em referência
as comemorações feitas pelos povos antigos durante o
começo da primavera. Acreditava-se que o coelho era a
representatividade da fertilidade e do ressurgimento da
vida.
O ovo também é um símbolo da Páscoa, pois
representa o começo da vida. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes a
passagem para uma vida feliz. A partir deste costume,
surgiram os primeiros Ovos de Páscoa.

Páscoa é uma dedicação plena, é uma
satisfação de fazer tudo com amor em todos os
momentos. Cristo ressuscitou não apenas em um
momento, Ele ressuscitou para sempre. A comemoração deve ser para sempre também, viver
Cristo ressuscitado todos os dias, Meus irmãos e
minhas irmãs em Cristo, viva plenamente a cada
momento da sua vida.
Pe. Manoel, Vigário Paroquial - Paróquia Nossa Senhora Aparecida
São Desidério

Executivo de São Desidério confirma reajuste
salarial de 7,64% para todas as categorias
Por Ana Lúcia Souza

O

prefeito Zé Carlos concedeu um reajuste
salarial para os servidores públicos civis e do magistério, acima da inflação
brasileira, que em 2016 fechou com um
índice de 6,29%, sendo 1,33% acima da inflação
mencionada. A decisão foi tomada em comum
acordo com os representantes do Sindicato dos
Agentes Comunitários de Saúde (SINDACS),
Sindicato dos Servidores Públicos de São Desidério (SINDSESD) e a APLB Sindicato.
Para o gestor do município, Zé Carlos,
o reajuste representa um incentivo ao servidor
municipal. “Aquilo que é de direito jamais deixarei de cumprir. Estendi o reajuste para todas as
categorias por achar injusto conceder somente
para o magistério, e também pelo fato de que
cortamos os altos salários herdados da gestão
passada, assim como eliminamos os servidores ‘fantasmas’, ‘os laranjas’ e as gastanças do
dinheiro público, e com este alívio que foi dado
aos cofres públicos, nos permitiu valorizar os
nossos servidores com este reajuste”, assegurou o prefeito.
“O gestor além de firmar o reajuste salarial para 7,64%, prometeu estudar a nossa tabela

salarial para que seja alterada, e fazer algumas
modificações no Plano de Cargos e Salários,
para que seja aprovado antes do próximo concurso, previsto ainda para este ano”, afirmou a
presidente do SINDESD, Baroniza Maria.
Para a representante da APLB Sindicato,
Zoraide Pereira, o Piso Salarial Nacional é uma
conquista amparada na Lei 11.738/08 que preconiza seu reajuste anualmente. “A APLB solicitou o percentual anunciado pelo MEC de 7,64%
e foi atendida pelo Executivo. Na prática, o reajuste se configura como valorização do papel
do professor, e isso nos impulsiona a trabalhar
produtivamente, sempre garantindo a qualidade
da educação de nossos alunos”, afirmou.
Ainda, dentro da política de valorização
dos servidores, o prefeito afirmou que será realizado uma capacitação aos funcionários que
trabalham com atendimento ao público, no intuito de melhorar a qualidade da oferta do serviços
públicos. “Nesta gestão será implantada uma política de valorização do servidor, porque é o nosso
maior patrimônio. Valorizar o servidor é fundamental para que ele possa desempenhar bem as suas
atribuições, atendendo bem e com humanização o
nosso povo e assim, contribuir para o desenvolvimento do município”, disse o prefeito.

LOGO CLARA.pdf 1 21/03/2017 09:07:52

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Publicação mensal do município de São Desidério - Bahia

EXPEDIENTE
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Desidério
Coordenação: Adinete Batista, Reportagens: Ana Lúcia Souza/Diego Souza/Jackeline Bispo, Diagramação: Wellington C. Bernardino, Fotos: Rodney Martins,
Tiragem: Três mil exemplares, Impressão: Oestegraf - Gráfica e Editora, Site: www.saodesiderio.ba.gov.br, Email: ascom@saodesiderio.ba.gov.br,
End: Praça Emerson Barbosa, 01, Centro, São Desidério – BA, CEP:47820-000, Telefone: 77 3623-2145

LOGO CLARA.pdf 1 21/03/2017 09:07:52

São Desidério - BA, abril de 2017

03

C

M

Y

CM

MY

Saúde

CY

CMY

K

Foto: Rodney Martins

Rede da Saúde Pública recebe reforços com a
oferta de novos exames

Atendimento dermatológico

Por Ana Lúcia Souza

H

á algum tempo, Raquel Souza, sente muita
coceira no corpo. Na ausência de um especialista, ela procurava o clínico geral para se
consultar. Neste mês, ela foi atendida na sede
do município, onde já é disponibilizado o atendimento
com dermatologista. “Agora com o médico especialista
aqui no município uma vez por semana, vai facilitar o
meu acompanhamento, e tenho esperança de que meu
problema será resolvido, porque estou me tratando
com o médico certo”.
Além de dermatologista, a Secretaria Municipal de Saúde, não mediu esforços para agregar ao

atendimento público, o exame de endoscopia, e outros
exames de ultrassom, que agora podem ser realizados
no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida,
visando a melhoria da qualidade da saúde de São Desidério. “Com a adesão desta especialidade e também
de exames de ultrassonografias, aumentou a procura
da população e a efetividade do atendimento”, explicou
o diretor do Hospital e Maternidade, Adriano Almeida.
Atendimento oftalmológico
Desde março, a população passou a contar
com atendimento de oftalmologista, que inicialmente
era realizado quinzenalmente. A partir do mês de abril,
e devido a grande procura pela especialidade, o atendimento passou a ser realizado semanalmente.

“É a primeira vez que esta especialidade é
ofertada aos munícipes. Antes os pacientes tinham que
pagar pela consulta em ótica particular no município
ou se deslocar até Barreiras. Temos grande procura e
o atendimento é realizado às segundas-feiras pela manhã”, confirmou a coordenadora da Atenção Básica do
município, Tatiane Rodrigues.
Para Maria Arcanjo de Abreu Silva, moradora
do povoado de São Matias, a oportunidade veio em
boa hora. “Antes, eu tinha que pagar pela consulta e
fazia o exame em Barreiras. Hoje facilitou muito graças
a Deus, porque consegui marcar, além de outros exames, o oftalmologista também. Agora só vou precisar
comprar os óculos”, comemorou.
Segundo o secretário de Saúde, José Barbosa,
a busca pela excelência na oferta dos serviços de saúde
é meta desta gestão. “Temos muitos desafios à frente,
mas os esforços coletivos da administração somados
ao empenho dos servidores da saúde vem nos dando
condições para melhorar significativamente a saúde do
nosso município. Saúde é uma pasta complexa, não
pára, requer bastante atenção e cuidado, e nós não vamos parar um segundo para oferecer uma saúde digna,
humanizada ao nosso povo. E podem ter certeza que
melhorias virão”, destacou.
Para o prefeito Zé Carlos as conquistas
na saúde são reflexos de uma gestão que é pautada no planejamento, compromisso, amor e respeito
pelo povo. “Desde que assumimos a administração,
a saúde vem sendo prioridade, porque entendemos
que a saúde é o centro de toda gestão. Não adianta
melhorar as estradas se no hospital há paciente sem
atendimento médico ou na farmácia não ter remédios.
Temos muito a comemorar, mas sabemos que ainda
há muito a se fazer, por isto todos os dias, reafirmo
meu compromisso em melhorar cada vez mais a qualidade de vida deste povo, afinal, tudo só estará bem
quando todos estiverem bem”, enfatizou.

São Desidério tem nova Casa de Apoio em Salvador
Por Jackeline Bispo

A

mentação, higiene e transporte devem ser assegurados
pelos responsáveis do imóvel.
De janeiro até hoje 145 pessoas passaram
pela Casa de Apoio. Aryson Castro de Oliveira realizou um tratamento no hospital Aristides Maltez e
ficou hospedado na casa por um mês. “Somos bem
acolhidos e bem tratados, é um lugar agradável e
muito per to do hospital, isso é impor tante para nós
que precisamos desse apoio, pois tudo ficaria mais
complicado se não tivesse onde hospedar por tanto
tempo”, avalia.
Arquivo da Secretaria de Saúde

nova instalação da Casa de Apoio às pessoas
em tratamento de saúde em Salvador, conta
com espaço amplo e capacidade para atender
60 pessoas ao mesmo tempo. Localizada no
Bairro de Brotas, a casa está a 200 metros do Hospital
Aristides Maltez, o que facilita o deslocamento dos pacientes, pois a maioria são tratados neste hospital. Os
demais hóspedes que recebem tratamento em outras
unidades de saúde, contam com o serviço de uma ambulância para fazer o transporte entre a casa e o local
de tratamento.
“Estamos buscando investir em melhores condições de saúde para a população de São Desidério. As
pessoas que precisam de tratamento em Salvador muitas vezes já estão sensíveis físico e psicologicamente,
então é nosso dever garantir o mínimo de conforto a
elas”, confirma o secretário de saúde, José Barbosa.
Desde a chegada à rodoviária de Salvador, o
paciente e seu acompanhante recebem total assistência. Além do transporte exclusivo para levá-los da Rodoviária à Casa de Apoio e aos pontos de tratamento,
ao chegar à casa, realizam um check-in para orientações, recebem três alimentações diárias, enxoval padronizado (roupa de cama, travesseiros) e serviços
domésticos.
Com uma área de 300 metros quadrados de
construção, a casa tem dois pavimentos, sendo seis
quartos no térreo, destes, quatro são suítes e dois banheiros externos, e mais seis quartos na parte superior,

sendo duas suítes e quatro banheiros externos. A casa
é composta ainda por copa/cozinha nos dois pavimentos, sala de televisão, área de entretenimento e garagem.
“Essa casa foi estrategicamente escolhida
para facilitar o acesso das pessoas ao hospital, também entendemos o quanto é necessário todo suporte
ao paciente e seu acompanhante em tratamento fora
de domicílio, pois quando o assunto é saúde devemos
priorizar”, relata o prefeito Zé Carlos ao informar que
no contrato do imóvel clausulas importantes como ali-

Casa de apoio em Salvador
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Nascente no povoado de Joaquinzinho

Por Diego Souza

T

endo a plena convicção da vital importância da água para a sobrevivência humana e
a possibilidade de ocorrer a sua escassez
em várias regiões do planeta, a Prefeitura
por meio da Secretaria de Meio Ambiente iniciou
em parceria com a Brigada Municipal de Combate
a Incêndios Florestais e moradores das localidades rurais, os trabalhos do Projeto de Recuperação de Nascentes no município. Os serviços já
contemplaram as comunidades de Joaquinzinho e
Cabeceira Grande. Essas ações serão estendidas
para outras localidades, já tendo em vista a comunidade de Palmeiral.
As nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais da superfície do solo
e são facilmente encontradas no meio rural. Elas
correspondem ao local onde se inicia um curso
de água (rio, ribeirão, córrego), seja grande ou
pequeno. “Iniciamos os nossos trabalhos no povoado de Joaquinzinho, onde estamos concluindo
o cercamento ao redor da Área de Preservação
Permanente (APP) e também ao entorno da nascente. É importante que os moradores saibam
que os cortes intensivos das florestas nativas,
as queimadas, pastoreio intensivo e dentre outras atividades podem acabar com as nascentes”,
alertou o secretário de Meio Ambiente João Antônio Linhares.
Seu Durvalino Pereira dos Santos, morador de Joaquinzinho comemora a chegada dos
trabalhos de recuperação e proteção da nascente.
“Há muito tempo que moro aqui, e sei da importância da água, então temos que proteger a nascente. Eu sempre aconselho os meus vizinhos a
valorizar o que temos, porque se ela acabar, vai
ficar mais difícil pra gente. Obrigado à Prefeitura

por estar começando este trabalho”, disse.
A área de recuperação da nascente de Joaquinzinho perfaz 5 hectares onde está sendo feito 1.229 metros de cerca. Além dos trabalhos de
recuperação, o projeto ainda contempla o plantio
de mudas de árvores nativas, a exemplo de Angico, Caroba, Sabiú, Jatobá, Ingá e dentre outros.
“A Recuperação de Nascentes está inserida no macroprojeto de Educação Ambiental desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente em
parceria com a Secretaria de Educação. Durante
esta ação é estabelecido um diálogo entre o poder
público e a comunidade local para que os mes-

mos compreendam a importância da preservação
dos nossos bens naturais”, assegurou o biólogo e
assessor técnico da Secretaria de Meio Ambiente,
Vinicius Rocha.

Cercamento da nascente

Plantação de arvores nativas

Fotos: Diego Souza

Município inicia Projeto de
Recuperação de Nascentes
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Gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social
de São Desidério participam de formação
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo

M

uita gente entende a Assistência Social como a política do dar coisas não
como uma conquista de direitos”, alerta
o consultor de Política da Assistência
Social, Daniel Miranda que ministrou a formação
para gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social de São Desidério entre os dias 24
a 27 de abril. Com o objetivo de capacitar os trabalhadores do setor, Daniel explica que além dos
temas propostos foi importante a troca de experiências e a análise dos assuntos apresentados. “A
política de Assistência Social não anda sozinha,
está ligada a outras políticas como saúde, educação, habitação. O servidor precisa lidar com diversos contextos, com casos específicos, por isso
a importância desse momento de aprendizado e
troca de informações”, completa.
A secretária de Assistência Social, Vandreia Mendes destaca a relevância do curso e a
participação de todos os servidores e gestores, e
explica que a Secretaria permaneceu aberta com
atendimento nos setores prioritários durante os
dias de formação. “Pensamos no bem da comunidade que recebe os serviços da Assistência, precisávamos que todos os trabalhadores do SUAS,
bem como os membros do Conselho de Assistência, recebessem as informações desta formação,
por isso nesses quatro dias, fizemos um rodízio de
atendimentos nos setores prioritários da secretaria, a fim de que o público não ficasse desassistido”, confirma.

cioso que nos permite fazer um trabalho melhor e
ajudar outras pessoas também”, comenta a coordenadora do Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), Ana Carla Oliveira. Ela lembra que
a equipe estará mais preparada para atuar conforme as normativas do Sistema Único da Assistência Social.
“Capacitar é fazer as pessoas mais preparadas, essa gestão busca qualidade no serviço
à população, por isso investimos e valorizamos
esses momentos de estudo e formação”, afirma
o secretário de Administração, Joacy Ferreira.

Temas como a Legislação e Normativas da
Política Nacional de Assistência Social, Instrumentos de Gestão da Política de Assistência Social,
Metodologia para elaboração do Plano Municipal
de Assistência Social, Atuação do Conselho Municipal de Assistência Social e Conferência Municipal, foram alguns dos assuntos debatidos.
“Para nós foi esclarecedor, agora temos
mais autonomia para tratar de alguns assuntos
junto à população, assim oferecemos serviço de
qualidade com o objetivo de acolher, prevenir e
proteger as famílias. A informação é um bem pre-

Equipe técnica da Secretaria de Assistência Social realiza
visitas domiciliares para diagnóstico socioassistencial
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo

A

primeira etapa do processo de territorialização das áreas de abrangência do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) foi realizada pela equipe técnica da secretaria entre março e início de abril.
Cerca de 460 domicílios dos bairros Tangará,

Alto do Cristo e Vila do Padre receberam a visita
da equipe formada por assistentes sociais, psicólogas e orientadoras sociais.
Segundo a secretária Vandreia Mendes,
o processo de territorialização é um importante instrumento de vigilância socioassistencial.
“Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social,
este trabalho visa analisar territorialmente a capa-

cidade protetiva das famílias e nela a ocorrência
de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações
e danos”, explica.
De acordo com o técnico da secretaria,
Erick Gamaliel, com este diagnóstico inicial, algumas questões já foram previamente identificadas. “Casos de violação de direitos, alto índice de
desemprego e evasão escolar, situações de insuficiência alimentar, domicílios com precariedade
sanitária, renda mensal insuficiente que caracterizam famílias em situação de pobreza e/ou extrema pobreza”, revela ao analisar que conhecendo
melhor a realidade da comunidade a equipe de
referência desenvolverá suas ações, considerando as situações de risco e vulnerabilidade, bem
como as potencialidades.
Outro fator identificado pelo diagnóstico territorial é o perfil das famílias que residem
nestas áreas e o tipo de vínculo existente com o
CRAS e demais programas, projetos e benefícios
da rede socioassistencial. “Durante as visitas
uma entrevista breve foi realizada, no intuito de
conhecer melhor as famílias. Para a gestão que
é nova, é importante a realização desse diagnóstico, pois a partir dos dados coletados estamos
realizando a reavaliação dos projetos e programas para que possamos atender às famílias que
de fato necessitam”, conclui a secretária.
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Atrativo turístico no distrito de Sítio Grande

Por Diego Souza

D

ados da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECULT) apontam que São Desidério é um
dos municípios do Estado da Bahia que recebe o
maior número de visitantes no Brasil. A potencialidade do turismo no município chama atenção por existir
mais de 140 grutas, nove sítios arqueológicos e cavernas
com inscrições rupestres feitas no período anterior ao Descobrimento do Brasil. Além de 26 rios perenes, entre eles o
Rio Grande, um dos principais afluentes do Rio São Francisco, os turistas ainda podem optar pelo Turismo Cultural,
Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Rural e Turismo
de Pesquisa.
Um dos atrativos mais explorados são o Parque
Municipal da Lagoa Azul, que abrange uma área de preservação ambiental com 19 hectares de vegetação. Cercada
por paredões rochosos, a água majestosamente calma
pode chegar a cerca de 40 metros de profundidade e o Paredão ‘Deus Me Livre’ no distrito de Sítio Grande, um local
propício à prática de rapel e tirolesa.

Para alavancar e consolidar o turismo como uma
atividade autossuficiente e rentável, a Prefeitura Municipal
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo vem realizando um diagnóstico da atual situação
para reorganizar os órgãos vinculados à pasta. A reformulação, reestruturação, capacitação e qualificação do Trade
Turístico Municipal é uma das ações emergenciais que serão executados, a exemplo da revitalização da Associação
de Condutores de Turismo de São Desidério - ACTUR, onde
serão credenciados, capacitados e qualificados conforme
as diretrizes da Secult. A Associação dos Trançadores da
Palha do Buriti e Capim Dourado da Ilha do Vitor e artesãos da comunidade de Ponte de Mateus, também será
revitalizada.
De acordo à reorganização, as agências de turismo do município terão que aderir às politicas públicas
municipais de turismo. “Estaremos organizando todos os
setores do turismo, inclusive já começamos fazer visitas
técnicas junto com prefeito nos pontos turísticos, e também nas associações do município. Em breve, o visitante

contará com novos produtos turísticos”, disse o diretor de
Turismo, Juscelino Ferreira.
A discriminação por atrativo de Janeiro a Abril de
2017, mostra que o Parque Municipal onde encontra a Lagoa Azul e Gruta do Catão recebeu 2.988 visitantes, o Sítio
Arqueológico das Pedras Brilhantes 700, Paredão de Deusme-Livre, Balneário Sitio Grande e Morrão 10.212, Sumidouro do João Baio 299, além de outros pontos turístico, a
exemplo de Gruta do Manoel Lopes, Gruta da Beleza, Gruta
da Palmeira e Gruta da Sopradeira. O município recebe pessoas de vários estados e até de outros países, como Cuba,
Chile, Coreia do Sul, Colômbia, Japão, China, Alemanha,
Argentina, Estados Unidos, Holanda e Áustria.
Para o secretário, Josivaldo Oliveira, é meta desta
gestão reorganizar o turismo local. “Será feito no Parque
Municipal um projeto de sinalização e um modelo de vouche (estratégia de marketing) para que possamos mostrar
as nossas potencialidades agregando valores a serem investidos no próprio turismo, gerando renda e emprego para
a população e movimentando a economia local”, falou.

Produtores habilitados na Chamada Pública para Alimentação
Escolar assinam contrato
Por Ana Lúcia Souza
30 produtores individuais e uma Cooperativa da
Agricultura Familiar, habilitados no processo de Chamada Pública para aquisição de produtos para a merenda
escolar de São Desidério, foram convocados para assinarem os contratos da Chamada Pública e conhecerem

o cronograma de entrega dos produtos.
A iniciativa faz parte da parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura e Educação, e tem como
objetivo incentivar a participação de produtores da Agricultura Familiar, que oportuniza a venda de no mínimo
30% do valor total para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Cada produtor poderá vender até
20 mil reais.
A Secretária
de Agricultura, Patrícia Rocha, destacou sobre o apoio
aos produtores e
falou da parceria.
“De acordo com a
Legislação do PNAE
o cronograma de
entrega do cardápio
da alimentação escolar é feito a partir
dos produtos e da
quantidade que é
oferecido pelo pro-

dutor. Este ano estaremos mais próximos dos produtores e acompanhando a produção por meio de um técnico agrícola que fará visitas periódicas às propriedades,
para fazer um levantamento das produções e auxiliar o
controle do cronograma de entrega. Vamos fortalecer a
Agricultura Familiar para que até o fim do ano essa produção aumente e consigamos incluir mais produtores”.
A coordenadora do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, Maria de
Deus Souza, destacou sobre a entrega e qualidade dos
produtos oferecidos. “Este ano, serão sete remessas
entregues, sendo que a primeira deverá ser entregue
de 26/04 a 24/05, atendendo 20 dias letivos cada. É
importante os produtores oferecerem um produto de
qualidade para que seja entregue com responsabilidade”, pontua.
Para o produtor de hortaliças, Ademilton José
de Oliveira, do povoado de Samambaia, o processo da
Chamada Pública da Alimentação Escolar representa um
grande incentivo. “Já participo há alguns anos, e só viver
da renda do que vendo na feira livre, é pouco. Essa é
uma renda extra que nos valoriza e nos enche de expectativas, para continuar produzindo mais”, afirmou.

Foto: Rodney Martins

Setor Túristico de São Desidério
é reorganizado
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Foto: Rodney Martins

Governo Municipal investe em manutenção
de vias na zona rural
Recuperação de estrada no povoado de Olho D’Água

Por Ana Lúcia Souza

A

Prefeitura de São Desidério, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Públicos está intensificando o trabalho
de recuperação de estradas vicinais. Equipes da
pasta e maquinário estão na zona rural do município.
Recebem recuperação, as vias que interligam as
comunidades de Pontezinha, Guará, Pindaíba, Lagoa da
Rosa e Puba. Na região de Baixa do Coqueiro, a estra-

da que liga essa comunidade a Grota da Onça, Alegre,
Joaquinzinho e São Longuinho também recebe manutenção. Fazem parte do cronograma de recuperação de
vias da Secretaria de Infraestrutura, estradas da região
de Almas, Ilha do Vitor, Cabeceira Grande, e a via que
interliga a região de Estiva da Furquilha a Furquilha,
Brejo da Furquilha, Sítio Novo, Conceição, Jataí e Barreiro. Recentemente, a estrada de acesso ao povoado
de Olho D’Água recebeu melhorias e a via que liga ao
povoado de Capim Branco está sendo recuperada.

“Muitas destas estradas que estão recebendo
melhorias fazem parte da rota dos transportes escolares e estamos dando todas as condições para uma
boa trafegabilidade”, destacou o secretário de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, Jammys
Alex.
“Esta é uma ação contínua e muito significativa. A prefeitura dará sempre suporte a este trabalho
para garantir o bom estado das estradas vicinais”,
destacou o prefeito Zé Carlos.

Foto: Arquivo Gabinete do Prefeito

Lei que amplia licença maternidade à servidora pública é sancionada
Por Jackeline Bispo

O

projeto de Lei nº004/2017 foi sancionado pelo prefeito Zé Carlos para assegurar às servidoras públicas de São Desidério à
prorrogação da licença-maternidade para 180 dias. A notícia
é comemorada por se tratar de um período importante para o
desenvolvimento do bebê e para o fortalecimento dos laços familiares.
“É uma conquista para nós, pois precisamos desse tempo com nossos filhos tanto para amamentar até os seis meses sem preocupação,
quanto para acompanhar devidamente esses primeiros meses, pois
eles precisam muito do nosso cuidado”, alegra-se a servidora Karine
Bárbara.
Mesmo as servidoras que já estão cumprindo a licença de
quatro meses, farão jus ao acréscimo de 60 dias, a prorrogação é
automática e concedida imediatamente após o termino dos 120 dias
iniciais. O prefeito Zé Carlos avalia que este é um investimento necessário e importante para as mães e filhos, assim como também à
instituição que receberá uma servidora mais preparada para voltar a
exercer suas funções. “Este é um momento especial para a mulher e
para a criança que trará benefícios para toda a vida, além de garantir
o rendimento profissional da servidora que estará voltando às suas
atividades no trabalho com mais tranquilidade”, completa o prefeito.
O pediatra, João Maurício Araújo explica que a prorrogação
pode facilitar o processo de amamentação exclusiva até os seis meses, o desenvolvimento físico e emocional do bebê e a transição alimentar entre o leite materno e a nova dieta da criança quando chegar a
hora da mãe voltar ao trabalho. “Os primeiros meses são cruciais para
o desenvolvimento alimentar e neurológico do bebê, é fundamental
esse contato na primeira fase da alimentação, evitando até a inclusão
de fórmulas que substituam o leite materno, fator que beneficia a saúde da criança e a vivência da maternidade”, confirma o pediatra.
Segundo a Lei, durante a licença-maternidade a servidora não
poderá exercer nenhuma atividade remunerada e a criança deve ser
mantida sob seus cuidados, não devendo ser deixada em creches ou
organizações similares. Em caso de descumprimento das regras a
servidora poderá perder o direito à prorrogação.

Prefeitura e Embasa construirão projeto
de saneamento básico de São Desidério
Por Jackeline Bispo

U

ma reunião entre o assessor de
gabinete de São Desidério, Witen Dias, o diretor de operação
do interior da Embasa, José Ubiratan Matos, o Presidente da Embasa,
Rogério Cedraz e o deputado estadual
Antônio Henrique Junior em Salvador,
marcou a parceria entre a prefeitura e
a Embasa na construção do projeto de
saneamento básico de São Desidério.
“Neste encontro tratamos sobre a parte
final de contratação da obra de saneamento da sede de São Desidério, estamos prontos para fazer nossa parte”,
revela Witen.
O projeto existe há muitos
anos, mas não foi construído porque
as gestões passadas queriam que a
obra fosse 100% custeada pela Embasa. Para resolver esta situação, o
saneamento da cidade se tornou uma
das prioridades da nova gestão. Desde
dezembro, durante a transição de governo, o prefeito Zé Carlos passou a se
reunir com a diretoria da empresa para

assegurar que a obra seja construída.
“Sabemos da importância do saneamento básico para nossa cidade, teremos melhorias para o meio ambiente,
para a saúde dos moradores, melhorias estruturais e urbanísticas. Primeiro
precisamos da obra pronta para em
seguida realizarmos nosso projeto urbanístico da sede”, revela o prefeito.
O projeto de Lei que autoriza
firmar convênio de cooperação entre
Entes Federados celebrado entre o município de São Desidério e o Estado da
Bahia, autorizando a gestão associada
de serviços públicos de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário já
foi aprovada pela Câmara de Vereadores de São Desidério e sancionada
pelo executivo.
A Embasa enviará documentos com o custo final da obra, valor
que será rateado entre a empresa e a
prefeitura que investirá sua parte com
recursos próprios do município. Além
da rede de esgoto, serão construídas
duas elevatórias e a estação de tratamento.
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Tradição, religiosidade e manifestações
culturais da Quaresma
Foto: Rodney Martins

Tradição da Lamentação das Almas
Fotos: Arquivo ASCOM

Por Ana Lúcia Souza e Jackeline Bispo

O

Apresentação Teatral em 1985

Testamento de Judas

Na noite de Sábado de Aleluia, a manifestação cultural era marcada pela leitura do Testamento de Judas, um
boneco confeccionado simbolizando Judas Iscariotes, que segundo a bíblia, foi o discípulo que traiu e entregou Jesus para
ser crucificado. O boneco recebia um nome, e era exposto em
praça pública. Após a leitura do testamento, no qual algumas
pessoas da cidade eram citadas, o boneco era queimado.
Em São Desidério, essa cultura teve início na década de 1960, no povoado de Riacho Grande, a cerca de 6 km
da sede. Quem conta é Doralino José de Oliveira, conhecido
como Dóro. “Vi essa tradição em Barreiras pela primeira vez,
na esquina do Neto, e comecei a fazer no Riacho Grande com
a ajuda de meu primo Herculano, que era de Barreiras. Eu passava as informações das pessoas e ele fazia as rimas. Na
Quinta do Judas que eu fazia tinha a boneca também. Ao final,
um aviãozinho descia em declive por um carretel e incendiava
os bonecos. Isso foi de 1965 a 1975”. Nessa mesma época,
na sede do município, a manifestação foi mantida
por Cezarlino de Souza Moreno, (in memoriam),
que era conhecido como seu Cézar. “Meu pai
fazia as rimas e passava para o Lemão, já falecido, para ler. Ele levava carro de boi, galinhas,
pé de banana e outras coisas para colocar dentro
de um cercado que era montado lá na praça do
antigo Mercado Municipal. ‘Para meu amigo João
Neves, eu deixo uma mula com péla dura, que brigou com a mulher, por causa de uma rapadura’,
lembro deste verso”, disse a filha Ildenite Moreno
Mendes.
Angenor Vieira de Souza, um dos organizadores da tradição na década de 1980 relata.
“A intenção não era desagradar ninguém, não era
uma brincadeira agressiva. O intuito era fazer as
rimas sem usar palavras de baixo calão. No cabeçalho do testamento explicava o objetivo, e no
final, agradecia a todos que participavam e co- Angenor, um ex-testamenteiro de Judas

Foto: Ana Lúcia Souza

período da Quaresma, celebrado pela Igreja
Católica e outras comunidades cristãs, guarda
tradições religiosas centenárias e lembra manifestações culturais que permanecem vivas na
memória da população de São Desidério. A conversa
entre Francisca Rodrigues de Souza, 71, Ildenite Moreno
Mendes, 65, e Joana Rodrigues de Souza, 74, traz recordações sobre as tradições realizadas nesses quarenta
dias que têm início na quarta-feira de cinzas e segue até
o domingo de Páscoa, um momento de preparação e penitência para a ressurreição de Jesus Cristo. Uma dessas
tradições é a Lamentação das Almas, passada de geração à geração, envolve orações e canções em intenção
das pessoas falecidas. “A lamentação é um momento de
oração pelos falecidos e respeito pelo sofrimento de Jesus que morreu para perdoar nossos pecados”, explica
Francisca, que aprendeu a rezar ainda criança na companhia dos familiares.
A Lamentação tem início no cemitério da cidade
às 21h e passa por algumas ruas até chegar à igreja.
Homens e mulheres usam um pano branco cobrindo a
cabeça, um dos participantes carrega um objeto de madeira chamado ‘matraca’. Em determinados momentos
da oração, a matraca é balançada emitindo um som alto,
seguido de silêncio absoluto e outras palavras da oração. “De acordo com as pessoas que nos ensinaram a
rezar, o pano branco na cabeça significa que todos estão compostos para esse momento, todos estão iguais.
Já a matraca, marca os momentos da oração e indica
que devemos estar em sintonia por meio do silêncio”,
comenta a lamentadeira Ildenite. Ela lembra que antigamente a Lamentação era feita durante toda a quaresma
nas quartas e sextas-feiras, e em toda a Semana Santa,
mas atualmente são poucos os participantes. “Sinto falta
do entusiasmo de antes, tinha muita gente participando,
muitos jovens e crianças também. Este ano fizemos apenas na quarta, quinta e sexta-feira da Semana Santa e
ficamos rezando só no cemitério mesmo, aos poucos as
pessoas vão esquecendo as tradições, não querem mais
aprender”, fala saudosa.
Além do grupo que reza na sede da cidade, outros grupos também estão espalhados pelos povoados.
Era na comunidade de São Matias que Joana e a família
rezavam a Lamentação. “Aprendi cedo, com 10 anos e
sempre gostei muito, tinha muita gente que rezava em
São Matias. Eu tenho muita saudade daquele tempo, era
tudo mais difícil, mas as coisas tinham mais sentido”,
revela ao dizer que busca sempre participar, pois espera que as pessoas voltem a valorizar essa tradição. “Em
vida, nosso corpo precisa dos alimentos, mas depois da
morte nossa alimentação é a oração”, completa destacando as orações que fazem, “tem os oferecimentos com
o Pai Nosso, Ofício das Almas, Pranto das Almas, Sonho
de Nossa Senhora e os cantos também”.
Entre as manifestações culturais desse período,
também está a apresentação teatral da Via Sacra realizada pela primeira vez em 1984 pelo grupo de jovens da
igreja. O grupo representou as principais cenas da Paixão
de Cristo, passou por vários pontos da cidade e emocionou a população com a ressurreição de Jesus. Outro
momento marcante da programação cultural deste período era a queima do Judas, atração que envolvia toda a
comunidade.

laboravam, para que não se ofendessem, afinal era só
uma brincadeira”. Angenor explica que o pouco tempo
para organizar não comprometia a qualidade dos versos.
“Trabalhava durante o dia, então só escrevia à noite. Uma
semana antes, ia para a praça, com o caderno na mão e
quando passava uma pessoa, vinha a inspiração e escrevia uma rima sobre ela. Na sexta-feira da Paixão, todo
o texto era passado a limpo, e o Juvenal, que trabalhava
na EMBASA na época, era quem datilografava. No sábado, durante o dia, tudo era organizado, e saíamos com
o boneco em cima de um jegue na rua para divulgar o
evento que era à noite”, explica. Sobre as rimas, Angenor
destaca que às vezes, algumas pessoas lhe passavam
informações que eram agregadas aos versos. “Procurava incluir algum defeito ou característica que ressaltasse
na pessoa, sempre relacionando a algum objeto ou bens
deixados pelo boneco no testamento. Mas procurava falar
por alto, só mesmo para fechar a rima, para que ao final
agradasse”, completou o ex-testamenteiro, ressaltando
que contava com doações de comerciantes e algumas
pessoas dispostas a ajudar a organizar, muitas até já falecidas. “João da Alba, Zé da Mercê, Zé Manteiga, seu Fernandes, Jonas Azevedo, Amadeu, Abdias, Nésio Porto,
já falecidos, juntamente com Zé do Roxo, Deraldo, Chico
do Bar, Manoel do Borges, e tantos outros, que ajudavam
doando dinheiro para comprar foguetes e bombas para
colocar dentro do boneco. No meu tempo, conseguíamos algumas coisas emprestadas também, que depois
devolvíamos. Quando a missa terminava, todos iam para
a praça do antigo Mercado Municipal, que ficava lotada”,
relembra ele, ao olhar para as cópias do último testamento que escreveu, em 1985.
Esta manifestação ficou esquecida por alguns
anos, até que em 2000, foi resgatada no município pelo
Departamento de Cultura e Turismo e durou até 2003,
como afirma o ex-participante, Ataíde Cordeiro. “Participei em 2000 e 2001, e na época conseguimos resgatar
artistas locais que muito colaboraram, a exemplo do João
da Alba (in memoriam), que confeccionava o boneco,
entre outras pessoas que gostavam de escrever poesia,
Angenor, o Gama, Antônio do seu Tino e tantos outros,
porque além de tudo, o testamento é um trabalho que envolve poesia, marcado pelo caráter jocoso e pela sátira, e
a Semana Santa era complementada com essa tradição
do Testamento do Judas”, relatou.

