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Em seis meses de Governo muita coisa
já mudou em São Desidério

Governo municipal inicia construção de 36 casas populares da primeira etapa do programa de habitação
Nesta primeira etapa, serão beneficiadas 36 famílias em situação de risco social no município. Entre as comunidades
que serão contempladas, destacam as localidades de Poço Dantas, Zé Nobre, Lagoa da Rosa, Sítio Novo, Furquilha,
Galho D`água, Anastácio e Almas.
Pag. 04

Roda Velha

Sede

Teve início conclusão asfáltica entre Roda Velha I e III, pavimentação de avenidas e construção de pontes. Pag. 05

Projeto de recuperação asfáltica é executado nas vias urbanas da cidade. Pag. 05

Zona Rural

Centro Educacional

Comunidades de Guará, Ponte de Mateus e Furquilha receberão quadras poliesportivas. Pag. 03

Obra do Centro Educacional está em andamento e será
referência para região oeste. Pag. 03
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Utopia?

Editorial
São Desidério: Terra da Justiça
Social e do Progresso

N

Proteger as nossas nascentes e nossos
cursos d’água é condição essencial para existência de todas as formas de vida. Plantando árvores,
preferencialmente nativas, estaremos conservando
exemplares do nosso cerrado e contribuindo para a
manutenção dos nossos reservatórios subterrâneos. Reduzir e descartar corretamente o nosso lixo
diminui os índices de contaminação do solo e da
água e, consequentemente melhora os índices de
saúde pública. Valorizar os conhecimentos tradicionais do nosso povo é uma das principais formas
para obtermos êxito nestas ações.
Somente unindo esforços vamos conseguir devolver às gerações futuras aquilo que nos
emprestaram e, tal qual herdamos das gerações
passadas. A responsabilidade é de todos e quando a transferimos para outrem, corre-se o risco de
ninguém cumpri-la. Saia da sua zona de conforto e
torne-se protagonista na sua casa, seu bairro, sua
cidade...
A hora de agir é agora! Vamos provar que a
sustentabilidade não é mera utopia.
Vinícius de Sousa Rocha
Biólogo e assessor técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Iniciada a construção de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais
Por Jackeline Bispo

P

ara assegurar o abastecimento de água
aos moradores de algumas comunidades rurais que há tempos sofriam com
o abandono e com a falta de manutenção dos equipamentos, a prefeitura de São
Desidério por meio da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) realiza um trabalho de construção de base para implantação de sistemas de
abastecimento de água e melhorias em locais
onde o serviço é ineficiente.
A primeira comunidade atendida com o
sistema completo foi Capão Verde, uma base
com seis metros de altura para instalação da
caixa d’água, a abertura do poço artesiano, a
casa de bomba e o encanamento até às residências foram montados. “Temos várias situações de ineficácia do abastecimento na zona
rural, estamos fazendo esse trabalho de construção porque em várias comunidades o sistema não atende adequadamente, em outras,
muitos moradores não são beneficiados, pois
o nível das bases está incorreto e em muitos
casos não há sistema de abastecimento”, avalia o secretário da SEINFRA, Jammys Alex ao
informar que também é realizado constante-

mente o trabalho de manutenção das bombas.
Em Morrão de Cima também já foi
construída a base da caixa d’água que terá
20 mil litros. Outras localidades, a exemplo de
Alegre na divisa com Santa Maria da Vitória,
Lagoa do Eduardo, Peri Peri dos Pires, Vereda
Alegre, Zé Nobre, Assentamento Oscar Niemeyer e outras também receberão trabalhos
no abastecimento de água.
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Publicação mensal do município de São Desidério - Bahia

EXPEDIENTE
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Desidério
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End: Praça Emerson Barbosa, 01, Centro, São Desidério – BA, CEP:47820-000, Telefone: 77 3623-2145

Fotos: Arquivo SEINFRA

esta edição especial, marcado pelos seis meses
do Governo da Justiça Social e Progresso o Prefeitura em Ação, vem mostrar um apanhado das
principais obras iniciadas neste semestre. Há
obras sendo executados nos quatro cantos do município,
obras estas, de grande importância para a efetivação e
valorização dos direitos dos munícipes de São Desidério,
fazendo jus ao que prega o lema da gestão: Governo da
Justiça Social e Progresso. Para começar falar em direitos, a Prefeitura está garantindo aos moradores da zona
rural o direito universal à água de qualidade com a implantação do sistema de abastecimento de água em vários povoados (pág. 02). O Governo Municipal também
deu início na sede à construção do Centro Educacional,
que será referência para a educação do oeste. Na zona
rural já começou a construção de três quadras poliesportivas com cobertura, além dos trabalhos de recuperação e manutenção de estradas vicinais que seguem a
todo vapor (pág. 03). Diagnosticar para conhecer, esta
é a estratégia do Governo ao executar um trabalho de
territorialização rural das famílias da zona rural. Iniciativa
esta que já rendeu resultados positivos, como a distribuição de cestas básicas e outros benefícios para as
famílias carentes. Foi por meio deste diagnóstico, que a
prefeitura detectou as precariedades das residências e
deu início ao Programa de Habitação, com a construção
de 36 casas populares nesta primeira etapa (pág. 04).
Em Roda Velha, obras importantes já começaram a ser
executadas, são pontes e pavimentação asfáltica que vão
facilitar o deslocamento das pessoas entre as três comunidades. Na sede a Prefeitura iniciou os trabalhos de
recapeamento asfáltico (pág. 05). O Cemitério e a antiga
Capela foram reformados, receberam reparos e pintura,
além de um moderno projeto paisagístico. É meta desta
gestão também garantir a população o direito à comunicação e por isto instalou no distrito de Sítio Grande
uma antena de transmissão de sinal de celular (pág. 06).
Nestes seis meses muita coisa mudou em São Desidério, e mudou para melhor. A Saúde Pública do município
avança cada vez mais, diversas especialidades médicas
foram incrementadas ao setor para garantir uma saúde
digna, humanizada e de qualidade aos munícipes. E junho, o atendimento com o médico otorrino foi incluso
para reforçar a pasta. Os postos de saúde tanto da sede,
quanto dos distritos e comunidades rurais passaram por
um planejamento e organização e agora disponibilizam
os atendimentos básicos nas unidades. E falando em
saúde pública, não poderia deixar de fora, o início dos
trabalhos de limpeza do Rio São Desidério, importante
recurso natural que estava degradado com o acúmulo
de resíduos, causando graves impactos negativos para
o meio ambiente e à saúde da população (pág. 07). Estamos concluindo mais esta edição falando sobre esta
importante manifestação cultural que havia sido esquecida nos últimos anos e resgatada pela atual gestão, o São
João da Praça, onde foi realizada nos dias 23 e 24 de
junho, com apresentação de quadrilhas e danças juninas,
além de muito forró e comidas típicas. O Prefeitura em
Ação traz também nesta última página uma homenagem
a esta personagem representativa da sociedade de São
Desidério, a dona Zelinha, como é carinhosamente conhecida. Ela realiza há 42 anos no município um trabalho
social com ações e serviços que são exemplos para toda
a população. Confira na página 08. Vale a pena acompanhar através deste veículo de comunicação o que a sua
prefeitura está executando. Boa leitura e até a próxima
edição.

O nosso ambiente passa por
inúmeras modificações que,
na maioria das vezes, não são
benéficas à manutenção da
qualidade das diversas formas
de vida. E hoje, com a passagem de mais um 05 de junho,
Dia Mundial do Meio Ambiente,
é preciso refletir como a espécie humana, a mais “evoluída”,
está contribuindo – direta ou indiretamente – para que
nossa sociedade caminhe rumo à sustentabilidade,
aliando progresso e conservação dos bens naturais.
São Desidério, não alheio a realidade mundial,
também vivencia esta dificuldade de aliar seu imenso potencial agrícola, frequentemente noticiado como
maior PIB agrícola do país – destaque na produção de
grãos e algodão – e, também por conta das suas belezas naturais – 24 rios perenes, 146 grutas catalogadas, conhecimentos tradicionais, cerrado, aquíferos...
É sabido da impossibilidade de se mudar tudo
de uma vez, todavia, é necessário iniciar... Que tal
começar por nosso dia a dia, nossas atitudes, nossa
visão de mundo, nosso comprometimento pela Vida?
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Obra do Centro Educacional de São Desidério é iniciada
Foto: Rodney Martins

Por Ana Lúcia Souza

F

Projeto: SEINFRA

oi dado o ponta pé inicial
na obra de construção do
Centro Educacional de São
Desidério. O projeto arquitetônico da Unidade de Ensino
que será referência na educação
no município, conta com área total de 3.200,15 m², e começou a
ser executado no terreno onde se
localizavam as sedes das escolas
Antônio Pereira da Rocha e Olavo
Pereira dos Santos, pela empresa
vencedora do processo licitatório.
Está sendo construída
uma ampla estrutura moderna,
com parte térrea e superior. A estrutura física da parte térrea contemplará 10 amplas salas de aula,
auditório, área administrativa, sala
de informática, biblioteca, área de
recreação, quadra poliesportiva,
consultório odontológico, sala de
exames médicos, além dos sanitários. Já na parte superior, serão 07 salas de aula, 01 sala reservada para
laboratório de experimentos químicos, pátio e sanitários.
Os sanitários são adaptados aos portadores de neces-

sidades especiais, e o acesso entre os pavimentos será
por meio de rampas.
Para o líder do executivo, a escola será um
marco para a história da educação do município. “É
preciso garantir que os nossos estudantes tenham uma

boa referência da educação do seu próprio município,
e para isso este governo não medirá esforços para a
construção desta escola, que contempla uma estrutura
arquitetônica moderna e digna de recebê-los”, destacou
o prefeito.

Começa construção de quadras poliesportivas nas comunidades rurais

E

m seis meses de governo, o Executivo de
São Desidério, já realizou melhorias em todas
as áreas. Mudanças que contemplam sede e
zona rural. Na área do Esporte e Lazer não
poderia ser diferente. Pensando em assegurar o lazer na zona rural, o Governo da Justiça Social faz
investimentos no intuito de preservar os moradores
em suas comunidades de origem e vivendo com
mais qualidade.
Os moradores de Guará, Ponte de Mateus
e Furquilha passarão a contar com quadras poliesportivas cobertas nestas comunidades. Já foi realizado o trabalho de limpeza e terraplanagem da área
de construção das quadras nas três localidades, e
a estrutura de ferragem está sendo montada para

iniciar as construções.
Serão 03 quadras
poliesportivas
cobertas
com vestiários, cada uma
com área total de 812,76
m² construídas em terrenos
com dimensões de 30,00 x
41,00 metros, e cobertas
com telha metálica curvada. A estrutura das quadras
contemplam arquibancadas,
e os vestiários, masculino e
feminino contarão com sanitários. “A estrutura dessas
quadras foi pensada para atender as condições de
cada uma destas comunidades e de moradores de
regiões circunvizinhas, porque a população da zona

Foto: Rodney Martins

Por Ana Lúcia Souza

rural de nosso município é maior que a da sede e
necessita também de ter o seu lazer assegurado”,
afirmou o prefeito.

Prefeitura segue com trabalhos de recuperação de estradas vicinais
Foto: Rodney Martins

Por Ana Lúcia Souza

S

ão Desidério tem cerca de 3 mil km de estradas vicinais que cortam aproximadamente 125
povoados do município que é considerado o segundo maior da Bahia em extensão territorial,
com 15.116.397 km². Uma das metas da gestão da
Justiça Social e Progresso é mantê-las em bom estado
de trafegabilidade para agilizar o transporte, o acesso
dos moradores da zona rural à sede e o escoamento da
produção agrícola. A intervenção faz parte do programa
de recuperação e manutenção de estradas vicinais.
Desde o início do ano, várias frentes de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos (SEINFRA) já executaram
diversas obras de recuperação e reconstrução de estradas. Na via de acesso a localidade de Embalsador, 06
quilômetros que liga a BA 463 até a comunidade, foram
recuperados. A estrada recebeu novo traçado e foi totalmente reestruturada, e as curvas acentuadas foram
eliminadas. Serviços de patrolamento, cascalhamento,
alargamento e levantamento da estrada também foram

realizados. Dentro do povoado, as máquinas realizaram
alargamento e cascalhamento da principal via.
“Nasci e me criei em Embalsador, e era um sacrifício passar por esta estrada com tantos buracos.
Tem muito tempo que não passa uma máquina para
recuperar esta estrada, mas graças a Deus a obra chegou. Agora nós podemos viajar em segurança e com
conforto. Estamos contentes e satisfeitos”, disse a
aposentada, Elenita Ribeiro, 70, que mora na comunidade.

Na região de Baixa do Coqueiro, cerca de 4
km da estrada que liga este povoado a localidade de
Brejo da Furquilha recebem reforma. “Neste perímetro,
estão sendo retiradas as pedras e curvas acentuadas
para alargamento da via e diminuição da declividade,
seguido de serviços de patrolamento, cascalhamento, e
levantamento da estrada, incluindo também a tiradas de
águas e bancas em pontos baixos da estrada”, explicou
o secretário SEINFRA, Jammys Alex .
Outra frente de trabalho está atuando na recuperação das estradas que interligam as localidades de
Marias, Canabravão, Curral Novo, Baixão, Peri Peri, Beleza e Almas. “Firmamos o compromisso de recuperar e
manter as estradas do município no intuito de que este
investimento realizado seja revertido na melhoria da qualidade de vida das pessoas das localidades que utilizam
constantemente estes acessos. Encontramos as estradas vicinais em péssimas condições, muitas estavam
intransitáveis, há muito tempo sem manutenção, e após
muito trabalho e planejamento, estamos reconstruindo-as, e sem dúvida trarão resultados significativos para os
moradores da zona rural”, destacou o gestor municipal.
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Famílias da zona rural recebem acompanhamento domiciliar
da Assistência Social
Por Jackeline Bispo

A

teção Social Básica da secretaria, Renata Cibely.
O trabalho conta com a parceria da Secretaria
de Saúde por meio dos agentes comunitários que identificam as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social e repassam as indicações para as equipes
da Assistência Social. Tertulino Honorato dos Santos é
aposentado e revela a satisfação em receber em casa
a visita da equipe. “Tem 50 anos que moro aqui em
Samambaia, já passei por muitas dificuldades e nunca
tive ajuda, estou muito satisfeito em ver que as coisas
mudaram, agora é meu filho que será beneficiado em
suas dificuldades”, comenta emocionado.
Foto: Jackeline Bispo

Secretaria de Assistência Social realiza o trabalho de territorialização rural das famílias
que necessitam de serviços assistenciais. A
equipe técnica da secretaria e equipe volante
do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
percorrerá todos os povoados do município e visitará
algumas casas realizando um questionário simples que
permite conhecer melhor a realidade das famílias e das
comunidades. “Eles estão fazendo um trabalho importante, estão vindo até nós, nunca tinha acontecido isso
antes, assim irão conhecer a situação de cada lugar e
saber da real necessidade do povo”, comemora a moradora do povoado de Guará, Jeane Maria dos Santos.
É a primeira vez que esse trabalho acontece
no município, mais de 60 localidades já foram visitadas, além da sede nos bairros Tangará, Alto do Cristo e
Vila do Padre. Apesar da grande expansão territorial do
município com mais de 125 povoados espalhados nos
15.136,397 m², a meta da secretaria é concluir 100%
das comunidades até dezembro.
Por meio deste trabalho de diagnóstico socioassistencial, o Governo Municipal já deu início ao
programa de entrega de cestas básicas às famílias que
realmente necessitam e a identificação daquelas que
receberão, em caráter de urgência, as casas populares,
onde neste primeiro momento 36 casas serão construídas. “O trabalho in loco é de extrema importância,
não conseguiremos atuar onde não conhecemos, as
pessoas que mais necessitam muitas vezes não vêm
até a secretaria, seja por dificuldades financeiras ou de
transporte, e não recebem os benefícios que têm direito, agora é diferente, nós estamos indo até essas famílias e vamos continuar até atingir todo o município”,
revela a secretária de assistência social que também
compõe a equipe de trabalho, Vandreia Mendes.

O diagnóstico permite avaliar qual tipo de benefício a família necessita, seja benefícios eventuais de
alimentação e natalidade ou benefícios para habitação
e documentação. Orientações sobre os programas Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
também são realizadas. “Muitos casos já são resolvidos no local, muitas pessoas que não eram assistidas
pela Assistência agora recebem esse serviço em casa,
em casos específicos quando alguma família não tem
condição de vir até a sede e não podemos resolver a
questão na hora, enviamos uma equipe posteriormente”, explica a assistente social e coordenadora da Pro-

Governo Municipal dá início ao programa de construção de casas
populares que beneficiará 36 famílias nessa primeira etapa

Foto: Arquivo Assistência Social

“Existe uma demanda no município por habitações. Estamos avaliando as situações das famílias
e investiremos na construção de casas para garantir
mais Justiça Social e Progresso”, frisou a secretária de
Assistência Social, Vandreia Mendes.
O Programa de Habitação é custeado com
recursos dos cofres municipais e nesta primeira etapa, o orçamento foi estimado em
R$ 1.145.833,38. As obras estão
sendo fiscalizados pelo engenheiro civil lotado no Núcleo de Programas Estratégicos da Prefeitura
Municipal, e acompanhados pela
Secretaria Municipal de Assistência Social.
De acordo com o gestor municipal, estas serão as primeiras
casas a serem construídas nesta
primeira etapa. “As casas populares são uma necessidade de São
Desidério, pois ainda temos muitas famílias vivendo
em situação de vulnerabilidade e risco social. E um dos
compromissos deste governo é justamente promover
alternativas para que essas famílias possam viver em
condições dignas, por isso, que pretendemos que sejam edificadas mais casas populares para as famílias
do município”, destacou o líder do Executivo.

Casas de palhas serão substiuídas por casas em padrão popular com dois quartos e área unitária de 44,98 m²

Por Ana Lúcia Souza

A

Prefeitura de São Desidério, com recursos
do município, deu início à primeira etapa
para a edificação de 36 casas populares
destinadas às famílias em situação de risco
social, que foram selecionadas através das visitas

domiciliares da equipe da Secretaria de Assistência
Social.
Entre as comunidades que serão contempladas com a construção de casa populares, destacam
as localidades de Almas, Anastácio, Poço Dantas,
Galho D’Água, Zé Nobre, Lagoa da Rosa, Sítio Novo
e Furquilha.
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Foto: Rodney Martins

Por Adinete Batista

R

oda Velha, distante a 130 km da sede, é o
responsável por grande parte da produção
agrícola do município. O distrito nestes seis
meses do Governo Justiça Social e Progresso vem recebendo uma atenção especial em
todos os setores, seja na saúde, assistência social,
etc.
Outra área que avança também em Roda
Velha é a infraestrutura. Já foi iniciada a construção de duas pontes no distrito, um antigo anseio
da população local. Uma será construída sobre o
rio Pau-de-Óleo e está localizada na via municipal
que interliga Roda Velha 02 a Roda Velha 01 e 03.
Já a Ponte sobre o rio Roda Velha está localizada

na via que interliga Roda Velha 01 a Roda Velha 03.
Com estrutura de concreto armado, as pontes têm
estruturas em vigas de 15 metros comprimento e
largura de 10,10 metros, obedecendo ao prescrito
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), e respeitando as características da rodovia, como faixa de rolamento e passeio
para pedestres, com capacidade para tráfego de
veículos pesados.
Está em fase de conclusão 2,5 km de pavimentação asfáltica da via que interliga o distrito de
Roda Velha de Cima aos de Roda Velha de Baixo e
a do Meio. A via irá melhorar e agilizar o transporte escolar e o trafego em geral, além de beneficiar
cerca de 20 empreendimentos agrícolas; produtoras de milho, soja, algodão, sorgo e pecuária, que

ficam margeados nesta via, pois irá facilitar e dar
mais segurança ao escoamento da produção agrícola e a logística com o transporte dos insumos
agrícolas.
“É com muito orgulho para mim enquanto
gestor público mudar os rumos de São Desidério.
Nestes seis meses de governo já mudamos muita
coisa em todo o município e em Roda Velha não é
diferente, pois a população merece e terá toda atenção desta gestão. Estas obras vão garantir mais segurança aos transeuntes que diariamente trafegam
por estes trechos e auxiliar o escoamento da produção agrícola. São obras caras, mas necessárias.
Não descansaremos um segundo até que todos estejam bem, pois é lema deste governo, administrar
de forma igualitária”, assegurou o prefeito.

Prefeitura inicia os serviços de recuperação asfáltica na sede do município

Por Diego Souza

Quem comemora são os moradores, como
dona Luzinete Maria de Souza. “Tinha muitos buracos
nas ruas, em alguns pontos estava perigoso a gente andar de moto, esse trabalho vem para trazer mais segurança, deixar a cidade mais bonita e limpa, nossa cidade
está crescendo e ficando cada vez mais bonita”, comemorou.
O gestor municipal declara a satisfação em ver
alegria dos moradores com a chegada da obra. “Nossas
ruas estavam intransitáveis, por falta de manutenção.
Demos este passo importante com estas obras na sede
e posteriormente levaremos esta frente de serviço para
os distritos de Roda Velha, Sítio Grande e comunidade
de Angico. A nossa população está satisfeita e eu como
gestor ainda mais, porque sei dos anseios e sei que
posso atender, basta termos paciência, e cada munícipe
sentirá orgulho de morar nesta terra tão amada”, frisou.
Fotos: Jackeline Bispo

F

oram iniciados em junho os trabalhos da Operação
Tapa-buraco nas ruas da sede municipal. A ação,
desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura,
Transportes e Serviços Públicos, integra o projeto
de recuperação asfáltica que está sendo executado nas
vias urbanas da cidade, desgastadas pela ação das chuvas, pelo volume de tráfego e pela falta de manutenção
pelas últimas gestões.
Os serviços foram iniciados na entrada da cidade no bairro Nossa Senhora Aparecida e se estenderão
por toda a cidade. “Nessa primeira fase serão con-

templadas, em geral, as ruas com
pavimentação asfáltica que estão
danificadas, onde está sendo executado um processo de tapa buraco
e remendo profundo, para recuperar
a infraestrutura do pavimento feito à
base de cascalho e posteriormente
receberá a camada de asfalto. E na
segunda fase serão executadas as
atividades de recapeamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) nas ruas com
trechos mais críticos e as principais
da cidade”, disse o diretor de Desenvolvimento Estratégico, Leandro
Rocha.
Segundo o secretário de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos, Jammys Alex,
a de empresa executora da obra tem o prazo de 03 meses para concluir os serviços. “A operação tapa-buraco
é uma correção emergencial, em área localizada no pavimento por meio de lançamento de mistura asfáltica sobre o local afetado, além disso, haverá o recapeamento
asfáltico, que consiste na adição de mais uma camada
de asfalto sobre a via recuperada, nas ruas principais e
em algumas bastante danificadas, e ainda naquelas que
hoje estão pavimentadas com paralelepípedo, o que garantirá uma maior vida útil à nossa malha viária”, assegurou.
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Foto: Jackeline Bispo

Cemitério São Pedro recebe reforma
sada no local e inundava a capela. Agora, o sistema levará
a água direto para o canal que passa ao lado do cemitério.
Um sistema de encanamento também foi instalado para
melhorar o acesso à água pelos visitantes. A frente do
cemitério recebeu um jardim que melhora, ainda mais, a
estética do local.
Outro ponto que recebeu melhorias foi a pracinha
em frente ao Colégio Estadual Presidente Médici, onde foi
revitalizada, pintada e urbanizada com um projeto paisagístico.
O cemitério conta também com um funcionário
fixo que fará a manutenção da limpeza e organização
do espaço. Ele dará orientações sobre localização de
abertura de novas sepulturas e construções de túmulos. “Esta obra era necessária. Foram muitos reparos,
feitos na maior parte, na área externa, mas que melhoraram o aspecto visual do local. A Capela São Pedro,
datada de 1962, estava abandonada, quando chovia
alagava tudo, fizemos um trabalho completo de restauração, porque ela é patrimônio histórico do município. Há anos o Cemitério São Pedro não passava nem
ao menos por uma pintura. Foi uma obra que causou
grande impacto à população, pois o cemitério fica na
entrada da cidade e também para receber os familiares
dos entes enterrados lá. Concluímos as obras da parte
externa e a partir de agora daremos início a outros tra-

Por Jackeline Bispo

O

trabalho de restauração da Capela do Cemitério
São Pedro, a reforma do muro, o projeto de urbanização e paisagismo do espaço e drenagem
das águas pluviais realizado pela prefeitura de São
Desidério por meio da Secretaria de Infraestrutura, transportes e Serviços Públicos (SEINFRA), melhorou aspectos estruturais e estéticos do ambiente.
Na capela foi feita a recuperação das paredes
com aplicação de massa corrida e pintura, troca das peças de vidro das portas, retelhamento, instalação elétrica
(antes inexistente), restauração do altar e aplicação do
nome da capela na fachada. Todo o muro passou por reformas e ganhou reforço em pontos que apresentavam rachaduras, também foi pintado e na parte ao lado da capela
recebeu revestimento com porcelanato, onde foi instalado
o letreiro em inox com o nome do cemitério. Na parte lateral, onde antes o muro estava incompleto e aberto, foi
ampliado e colocado um portão.
A calçada foi revitalizada e ganhou rampas de
acesso. Dentro do cemitério foi realizada uma limpeza geral e espalhado pó de brita para dificultar a proliferação de
matos. Em pontos estratégicos foi construído o sistema
de drenagem da água da chuva que antes ficava empos-

balhos na área interna do cemitério”, disse o prefeito.
A dona de casa Maria Aparecida de Souza mora
no Bairro Vila do Padre e todos os dias usa o percurso até
o centro da cidade. “Esse cemitério estava largado, olha
só a diferença agora, várias pessoas já comentaram comigo sobre isso, nossa cidade está ficando mais cuidada
e bonita”.
A Capela São Pedro – Construída em 1962 na gestão
do primeiro prefeito da cidade, Abelardo Alencar, a Capela
São Pedro era local de orações, onde as pessoas acendiam velas e ofertavam flores em homenagem aos entes
falecidos. Em datas especiais como o Dia de Finados em
02 de novembro, a capela recebia centenas de visitantes,
no local havia a imagem de São Pedro no pequeno altar.
Outro momento importante também era o festejo de São
Pedro e São Paulo em 29 de junho quando na década de
1970 a administração pública da época passou a acender
uma enorme fogueira na frente da capela. A comunidade
se juntava para celebrar uma missa em honra aos Santos
e em seguida aguardar a queda da fogueira enfeitada com
vários produtos. Logo após as celebrações acontecia também uma quermesse, com apresentação de quadrilhas e
shows musicais. O espaço foi abandonado nas últimas
décadas e agora foi totalmente revitalizado pelo Governo
da Justiça Social e Progresso por ser considerado um patrimônio histórico do município.

Prefeitura instala sinal de celular em Sítio Grande
Foto: Rodney Martins

Por Diego Souza

A

população do distrito de Sítio Grande, a 15 km
da sede, desde o mês de outubro do ano passado que se encontrava sem total comunicação
devido à retirada do aparelho que transmitia o
sinal de telefonia móvel pela gestão anterior. Pensando
na coletividade e em garantir este serviço de qualidade
aos moradores do distrito, a Prefeitura Municipal com
recursos próprios construiu a base da torre e instalou
a antena para a transmissão do sinal 3G da operadora
Vivo, com cobertura de 100% de todo o distrito.
Os moradores comemoram a chegada permanente do sinal de celular, como a comerciante, Diva
Pereira que reside no distrito, e tem familiares na sede.
“Tenho irmãos e sobrinhos que moram na cidade e nós
ficamos preocupados, sem saber notícias, e o que me
causava ainda mais preocupação era no caso de doença, nos dias de hoje não podemos mais viver sem a
comunicação. O sinal está ótimo, limpinho, sem ficar
caindo, como era antigamente”, declara.
Uma das metas do Plano de Governo atual é
garantir que toda a população tenha acesso à comunicação. Desde que assumiu a gestão do município, o prefei-

to está buscando meios de viabilizar a cobertura de
telefonia celular para os povoados mais afastados
da sede. “Eu quero que na nossa cidade todos tenham acesso à saúde, à educação. Eu quero mais
qualidade de vida, e a comunicação é um item muito
importante neste processo. Quem mora em áreas
sem cobertura de celular sabe o quanto é difícil. A
implantação desta torre é de grande relevância para
a população do Sitio Grande, uma vez que este sinal
é permanente e a torre é do município e instalada em
área pública e não como antes que ficava em local
cedido, é um serviço do povo, para o povo”, afirmou
o prefeito.
Ainda de acordo com o prefeito está em fase
de estudo outros projetos para expandir o serviço de
telefonia móvel para as localidades mais distantes,
O vice-prefeito, também falou sobre a importância
deste serviço. “Sítio Grande assim como os demais
locais da zona rural merecem e no que depender desta gestão vão estar conectados, pois comunicação é
essencial. Propiciar um novo meio de comunicação é
muito importante. O celular vai aproximar as pessoas,
os familiares e é muito útil em um momento de emergência”, disse.
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População conta com serviços de saúde da Atenção Básica em todos
os postos da sede e zona rural do município
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo

S

aúde e qualidade de vida são temas estreitamente
relacionados. Pensando nisso, a Atenção Básica,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde vem
realizando diversas ações de planejamento e organização para garantir os serviços de saúde com qualidade
aos moradores da zona rural. A coordenadora da Atenção
Básica, Tatiane Rodrigues explica que São Desidério é muito grande em extensão territorial, por isso a necessidade de
uma cobertura maior nos atendimentos básicos. “As pessoas não precisam se deslocar até a cidade para receber
atendimentos de pré-natal, Hiperdia, puericultura, planeja-

mento familiar, preventivo, vacinação, além do atendimento
do médico clínico geral e dentistas”.
Desde o início de janeiro os postos da sede, dos
distritos de Roda Velha e Sítio Grande funcionaram normalmente, nos povoados, iniciaram o ano fechados pela administração passada, mas com o planejamento da Secretaria
de Saúde, todo o trabalho foi regularizado com cobertura
total.
O município dispõe de 10 postos de saúde, sendo
dois na sede, um no Distrito de Sítio Grande, dois no Distrito de Roda Velha e cinco nas comunidades de Campo
Grande, Ponte de Mateus, Guará, Ilha do Vitor, Vila Nova
Conceição. Existem também as Unidades Satélites de Saú-

de, estruturas que dão suporte aos postos e funcionam em
dias pré-marcados na comunidade, elas estão situadas nos
povoados de Roda Velha I, Puba e Timbós. Há ainda duas
Unidades Básicas de Saúde que oferecem os mesmos
serviços, mas funcionam exclusivamente com recursos
próprios do município, estas estão localizadas nas comunidades de Almas e Sítio Novo.
Além dos postos, das unidades satélites e unidades básicas, a sede dispõe do Centro de Saúde Florentino
Augusto de Souza. “Aqui no Cesp são realizados serviços
de enfermagem com os programas de rotina, atendimento
de Nutricionista, Psicólogo, Obstetra, Ginecologista, Otorrinolaringologista, Oftalmologista, Clínico Geral e Dentistas”,
completa Tatiane.
“A população da zona rural precisa dessa atenção,
estamos trabalhando no intuito de garantir o direito à saúde
gratuita e de qualidade independente das distâncias, muitos problemas são resolvidos com prevenção, outros com
o atendimento básico, nos casos específicos, o paciente
é encaminhado para a sede onde encontra no Hospital e
Maternidade Nossa Senhora Aparecida, profissionais de
várias especialidades, assim ofertamos uma rede completa
de serviços”, afirma o secretário de Saúde, Zé Barbosa.
Mutirão – Para atender a demanda crescente em algumas
especialidades, no dia 22 de julho será realizado um mutirão de atendimento nas áreas de reumatologia, ortopedia,
urologia, cardiologia, endocrinologia, otorrinolaringologia,
oftalmologia, exames laboratoriais, raio X, eletrocardiograma e endoscopia para pessoas da zona rural. O mutirão
será realizado no Hospital, no Centro de Saúde e no posto
Antônio Pereira da Rocha.

Por Jackeline Bispo

O

mês de junho começou com mais uma especialidade médica ofertada
pela saúde pública de São Desidério. Os atendimentos do otorrinolaringologista visam atender 60 pessoas mensalmente. As consultas
serão realizadas toda terça-feira e segue agenda pré-marcada com
encaminhamento do médico clínico geral. “Além das consultas, a meta é realizar também exames de endoscopia do nariz e garganta de acordo com as
demandas que surgirem nos atendimentos”, comenta o otorrinolaringologista
Ricardo Araújo.
É a primeira vez que a população do município recebe por meio da
saúde pública esse serviço. A dona de casa Luciene Ferreira revela que além de
ter sido bem atendida, fica mais fácil ter o atendimento na própria cidade, evitando o deslocamento a outros municípios e gastos. “A gente fica mais tranquila
em saber que tem aqui o atendimento do otorrino, fui avaliada e já estou com os
encaminhamentos de exames e remédios em mãos, fica mais fácil de resolver
essas questões de saúde. Graças a Deus a nossa saúde está cada vez melhor
e quem ganha somos nós”, comemora.
De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o município tem muitas
demandas nesta área, por isso a necessidade de investir em um especialista.
“Buscamos ofertar várias especialidades médicas para garantir à população
serviços de saúde com qualidade e responsabilidade, nossa meta é disponibilizar por meio da saúde pública uma grade ampla de especialidades, pensando,
principalmente, nos mais carentes que muitas vezes não teriam condições de
se consultar na rede particular”, ressalta o secretário de Saúde, Zé Barbosa.

Por Diego Souza

A
Foto: Jackeline Bispo

Prefeitura Municipal por meio
das Secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente
iniciou os trabalhos de limpeza do Rio São Desidério. Esta ação
integra o Projeto de Revitalização,
Limpeza e Arborização que visa recuperar o curso do rio que se encontra
em total degradação, com o acúmulo
de lixo, além de um projeto paisagístico em volta da barragem e do rio na
intenção de resgatar o lazer da população e voltar a ser o cartão postal da
cidade.
O primeiro dia operacional
do projeto foi acompanhado pelo
prefeito. Equipes e máquinas da Prefeitura foram mobilizadas para a retirada dos resíduos na barragem. Na
orla será feito também a retirada das
taboas – plantas aquáticas invasoras.
A ideia de revitalizar o Rio
São Desidério consiste em resgatar
para a comunidade um patrimônio
natural que estava esquecido. “O

Rio São Desidério é o maior patrimônio
de nossa cidade, nós moradores de São
Desidério temos uma relação intensa de
carinho com o rio, era ponto turístico para
os jovens e fonte de trabalho para as lavadeiras de roupas, além de ser um dos
principais afluentes do Rio Grande, por
isso, não poderíamos deixar continuar
com estas agressões. Esse projeto chega
justamente para garantir a preservação
do rio como também para envolver a população na defesa de nosso maior bem
natural”, explicou o prefeito.
Ainda de acordo com o prefeito
será desenvolvido junto com a comunidade um trabalho de conscientização
ambiental para evitar que seja jogado
resíduos ao rio. “Depois que o rio estiver
todo limpo e com o projeto paisagístico,
as pessoas vão passar a mantê-lo preservado. E para contribuir mais ainda para a
preservação do nosso rio, está em fase
de elaboração o projeto de esgotamento
sanitário, para a retirada dos despejos
dos esgotos, que trará benefícios inúmeros para a saúde pública e para o meio
ambiente”, enfatizou.

Foto: Rodney Martins

Projeto de revitalização do Rio
São Desidério tem início

Saúde Pública disponibiliza atendimento
com otorrino
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Antiga tradição junina é resgatada
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo e Diego Souza

C

omemorar os festejos juninos é uma tradição no nordeste e em São Desidério esse
costume é realizado há muito tempo. Os
moradores mais antigos da cidade tinham
a tradição de acender uma fogueira em frente de
casa. Praticamente todas as casas eram iluminadas pela fogueira de São João na noite de 23 de
junho. À beira do fogo, as famílias se ajuntavam
para conversar e saborear comidas típicas da época como a canjica, milho, amendoim, quentão.
Com a emancipação de São Desidério, além das
fogueiras que cada morador fazia, algumas escolas
do município passaram a organizar eventos com
a apresentação de quadrilhas juninas nas próprias
escolas. Mas foi na década de 1970 que os festejos em praça pública começaram a acontecer
com o apoio do poder público na gestão do então
prefeito, José Fernandes de Santana. A produtora

de eventos da prefeitura na época, Eunice Soares lembra como era a organização. “Dentre as atrações do
evento tinha os concursos de quadrilhas municipais e
interestaduais, das rainhas do milho e da pipoca e o
concurso de lambada que era típico da época, era um
evento muito esperado pelos moradores da cidade e da
região circunvizinha, pois era uma festa muito animada”, ressalta.
A então, Praça do Mercado era ornamentada
com palhas, bandeirolas, bonecos e balões. Equipes
de quadrilhas juninas de várias escolas começavam
os preparativos no início do ano para se apresentarem
na praça. A dança da peneira e do coco também era
destaque pela sincronia e dedicação dos dançarinos, a
maioria crianças. Desfiles da rainha da pipoca e do milho animavam o público que organizava torcidas para
incentivar as participantes. E o tradicional casamento
caipira sempre arrancava muitas risadas do público.
A simplicidade desta manifestação cultural
agradava e movimentava a cidade. Praticamente toda
comunidade escolar se envolvia com a organização do

evento que até hoje é lembrado com saudosismo
por quem participou deste momento de festejo e
alegria. Esta tradição com o passar dos anos foi
esquecida e deixada de ser realizada. Somente
neste último ano a atual gestão a resgatou e com a
iniciativa agradou aos inúmeros participantes.
Tradição resgatada- “Melhor São João de todos
os tempos”, essas foram as palavras da dona Maria Conceição de 60 anos de idade, que prestigiou o
São João da Praça, uma tradição que foi resgatada
e realizada pela prefeitura por meio da Secretaria de
Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SECULT) com
apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cia de
Teatro Trakinus, Conselho Municipal de Cultura e
Escolas Estaduais.
Entre os dias 23 e 24 de junho a Praça
Abelardo Alencar foi o principal palco para as apresentações de quadrilhas e danças juninas, desfile
das rainhas juninas infantil e adulta, casamento
caipira de bonecos gigantes, além dos shows musicais de bandas e artistas locais. Adereços juninos, como balões e bandeirolas, além das barracas
de comidas típicas tomaram conta do espaço.
“Com muito esforço e dedicação estamos
resgatando a nossa identidade cultural, a realização
desta festa é muito gratificante e ver a alegria estampada na face destas pessoas é emocionante, a
nossa população merece. Esses dias de festa são
especialmente dedicados ao povo de São Desidério. Vamos seguir firme, realizando os trabalhos
com dignidade e transparência. Parabéns a todos
os participantes, organizadores e colaboradores que
contribuíram para realização desse evento”, disse o
secretário da SECULT, Josivaldo Oliveira.
“A nossa Cultura é o legado que deixaremos
para os nossos filhos, diante desta ideia é que o
nosso governo pensou nesta festa, no resgate dela,
uma vez que se trata de uma festa cultural deixada
de lado pelas últimas gestões. Sou grato a cada um
de vocês, munícipes que com muita alegria deram
o brilho especial nesses dias de festa. E assim seguiremos com o coração em Deus e de mãos dadas
com o Povo”, declarou o prefeito.

42 anos de trabalhos sociais

A

chegada a São Desidério, com a mãe e os
irmãos, em 06 de agosto de 1975, foi determinante para Zélia Baptista de Oliveira,
ou dona Zelinha, como é conhecida. Ela
estava certa da missão que deveria desenvolver no
município. Em 18 de agosto do mesmo ano, em sua
própria residência, situada à Rua 22 de Fevereiro,
ela fundou a doutrina espírita em São Desidério, foi
quando deu continuidade aos trabalhos sociais iniciados em 1965, em sua terra natal, Barra do Mendes (BA). A sede do Templo Espírita Irmã Sheilla foi
fundado seis anos depois, em 19 de julho de 1981,
e está situado à Rua das Palmeiras. Atuou também
por 16 anos trabalhando como assistente social na
Prefeitura Municipal.
“A missão era para fazer um trabalho de
espiritualidade, pois aqui, era um lugar muito carente. Sofremos muita perseguição religiosa. Mas
o poder é de Deus. A gente conseguiu superar tudo
isso. As dificuldades ajudam a gente a seguir e ter
firmeza. São Desidério estacionou muito tempo,
embora quando chegamos aqui era muito pior. Mas
de quando chegamos e como está hoje mudou
muito. E agora, acredito que com a gestão do Zé
Carlos vai melhorar ainda mais”, revela Zelinha.
Projetos Sociais - São 42 anos de dedicação e
caridade aos moradores carentes de São Desidé-

rio, com a realização de projetos sociais. De acordo
com dona Zelinha, com a ajuda de cerca de 20 voluntários, o Projeto da Sopa, realizado semanalmente,
contempla aproximadamente 147 crianças, além de
marmitas que são entregues a 100 famílias e também
a distribuição da sopa aos presidiários, juntamente
com agasalhos, roupas e produtos de higiene. “Esses
voluntários, alguns são pessoas da religião espírita,
outros são pessoas que simpatizam com a causa. No
início, pedíamos emprestadas as cantinas das escolas para fazer a sopa. Depois, alugamos um espaço
por 17 anos até adquirirmos lugar próprio, que é o
Nosso Lar Espírita Irmã Scheilla”, explicou Zelinha.
Ao longo do ano, é desenvolvida uma Campanha para mães gestantes, às quais são oferecidas
atendimento médico, distribuição de 100 enxovais no
mês de dezembro e 70 enxovais no Dia das Mães.
Outras ações são realizadas, a exemplo das comemorações do Dia das Crianças, Páscoa, São João e
Natal. Também são mantidos eventos como o Jantar e
a Festa Beneficente, cuja renda é revertida para manter os trabalhos sociais. “Sinto realizada porque faço
o que o coração manda. Meu compromisso é com
Cristo, ele é quem manda, sou apenas uma servidora.
Nossa religião tem como bandeira ‘Fora da caridade não há salvação’. Até o ultimo dia da minha vida
seguirei fazendo este trabalho. Não me vejo fazendo
outra coisa. O universo que conheci foi este, o de servir!”, completa Dona Zelinha.

Foto: Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

