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Coração de Estudante

Editorial

S

Chegou Setembro,
São Desidério está em festa

A

*Emily de Araújo Sá Teles é estudante do primeiro semestre de Ciências
Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB

Seleção de Futebol de São Desidério participa do
Campeonato Intermunicipal 2017
Por Diego Souza
Foto: Diego Souza

etembro chegou e trouxe com ele a primavera, que tem como principal característica o reflorescimento da flora, sendo
considerada a estação mais florida do
ano. Esse período é marcado por belas paisagens formadas pela natureza, com uma grande
diversidade de flores. A primavera tem fortes características com o momento que vive São Desidério, o REFLORESCIMENTO, a exemplo da Saúde, que nesta edição faz um balanço quantitativo
dos principais serviços ofertados nos primeiros
seis meses de governo. Pág 03. A infraestrutura
também é uma pasta que avança cada vez mais,
com a execução das inúmeras obras espalhadas
pelos quatro cantos do município. A exemplo de
Roda Velha, onde o Governo Municipal concluiu a
pavimentação asfáltica da estrada que interliga as
três Rodas Velhas. Além da construção de duas
pontes e ampliação do canal de macrodrenagem,
o distrito é contemplado com a construção de um
Centro Educacional de grande porte. Pág. 04. O
Programa Municipal Casa Bela, que visa nesta
primeira etapa, a construção de 36 casas populares para as famílias em situação de risco e vulnerabilidade já construiu duas casas no povoado de
Lagoa da Rosa e tem mais quatro sendo construídas em Zé Nobre. A previsão é que até o final do
ano, todas as 36 famílias recebam uma moradia
digna. As obras de construção do Centro Educacional e a pavimentação asfáltica na sede, construção de ginásios esportivos e sistemas de abastecimento de água nas localidades rurais estão a
todo vapor. Outra importante obra é o início da
pavimentação asfáltica nos povoados de Furquilha, Estiva das Furquilha, Sítio Novo e Guará. Pág.
05. Outro importante projeto que avança é o de
revitalização, requalificação e paisagismo do Rio
São Desidério e barragem. Assim como a Praça
da Igreja Matriz. O município avança também em
saneamento básico, com 90% da obra concluída
do Aterro Sanitário, será no oeste o primeiro a ter
um aterro sanitário licenciado. Pág. 07. A cultura
do município também está em evidência, o município em breve receberá uma nova estrutura para
Biblioteca Municipal, com um projeto inovador e
arrojado para garantir mais conforto e comodidade aos estudantes e amantes da leitura. Setembro
é marcado também em São Desidério pelas festas tradicionais, como Nossa Senhora Aparecida
(19) e do Divino Espírito Santo (20). O município
se prepara para realizar o maior evento musical
do oeste baiano, o São Desidério Fest, um festival
da música que este ano inova com uma grade de
atrações eclética que promete agradar a todos os
públicos e tendências. Um festa preparada pelo
nosso povo e para nosso povo, sem dúvida ficará na memória e na história da nossa gente. Não
deixem de prestigiar este evento. Pág. 06. Mas
antes, aproveitem a leitura desta edição que está
imperdível. Boas festas e que Deus esteja com
cada um.

projetos, exposições, fui sempre muito presente, e
ao me envolver com essas questões sem perceber,
os professores por meio de iniciativas como estas
me lapidaram como ninguém.
Minha criticidade, que é o que acredito que
realmente tem maior valor do âmbito escolar, adquiri em palestras, debates e semelhantes, e sem
dúvidas creio que isso deva ser de fato estudante,
ou seja, não ser meramente uma “esponja” que só
absorve informações, mas também dinamiza. Esse
contato me ajudou bastante na escolha profissional
e crescimento pessoal.
Espero que essa geração compreenda a
real necessidade de aplicar maior participação escolar, e possam fazer valer os esforços do corpo
discente. Sou imensamente grata a todas as gestões escolares que me instruíram, desde o agente
de portaria até a autoridade máxima, contribuíram
fortemente para quem eu sou, em especial, aos
meus professores que desempenharam função vital, deixo aqui à todos vocês, o meu muito obrigado.

educação que
recebi ao longo da minha
trajetória escolar me fez perceber o
quanto o ensino se trata de um caráter muito mais filosófico que
mecânico. Engana-se
profundamente quem
acredita que o conhecimento se limita ao
percentual registrado nos boletins escolares. Hoje
consigo enxergar que tudo que sou e que pretendo
me tornar, veio principalmente do fator convívio que
sem sombra de dúvidas me proporcionou experiências únicas, com não menos valor didático que as
lições me ensinadas na lousa das salas de aulas.
Tenho forte convicção que é esse aspecto
mais expostos as questões cognitivas que me fez,
guiou aos meus interesses que até então eu não
sabia existir. A melhor decisão que tomei na minha
vida foi sem sombra de duvidas me tornar participativa nas questões escolares. Atividades artísticas,

H

á muitos anos que a Seleção de Futebol de São
Desidério não participava de um campeonato
regional ou intermunicipal, causando grandes
frustações para os desportistas e amantes do
futebol. Desde que assumiu a administração, o prefeito
Zé Carlos firmou o compromisso de resgatar o esporte
de São Desidério, e é o que está acontecendo, pois a
Seleção com total apoio da Prefeitura Municipal já participou da Copa Oeste de Seleções.
E agora participa também do Campeonato
Intermunicipal de Futebol Amador 2017, estreando em
casa no dia 06 de agosto com uma partida contra a Seleção de Luiz Eduardo Magalhães, onde saiu vencedora
por 1x0. No segundo jogo, a disputa foi fora de casa,
contra a Seleção de Paratinga e terminou com empate
de 0X0.
Já na terceira partida a seleção enfrentou a
equipe de Barreiras no Estádio Geraldão, um jogo muito
disputado com várias chances claras de gol, mas, também terminou com um placar de 1X1. Na quinta rodada
do campeonato o jogo foi contra a seleção de Paratinga
em casa e venceu por 1x0 alcançando 8 pontos na ta-

bela e garantindo a classificação para apróxima faze de
grupo.
O Intermunicipal é disputado por 64 Seleções
Municipais, inscritas e regularizadas perante a Federação Baiana de Futebol- FBF, distribuídas, na 1ª Fase
(Classificatória), em 16 Grupos Regionalizados, compostos de 04 Seleções, em um total de 07 fases.
Nesta fase inicial as seleções jogarão entre si
em jogos de ida e volta dentro dos respectivos grupos.
As três colocadas de cada grupo passam à próxima
fase. O campeonato será encerrado no dia 10 de dezembro, com a grande decisão. O vencedor deste ano
receberá o troféu que levará o nome do maior cantor de
Reggae do Brasil, o baiano natural de Cachoeira, Edson
Gomes.
Segundo o diretor de Espor tes, Alex Daniel
a seleção de São Desidério não par ticipa do Intermunicipal há muitos anos. “Desde que assumimos
o espor te de São Desidério já conseguimos muitos
avanços, a exemplo da par ticipação na Copa Oeste e agora no Intermunicipal só nos revigora para
continuarmos a luta. Está de parabéns os jogadores
pela determinação e empenho e a torcida que sempre comparece para apoiar nossa seleção”, disse.
O secretário de Cultura, Espor te e Lazer,
Josivaldo Oliveira falou da impor tância da par ticipação da seleção neste campeonato. “Demos um
passo impor tante no espor te do município. Estamos
resgatando as práticas espor tivas em todas as modalidades e iremos sempre apoiar esta causa, pois
a nossa meta é promover o lazer para a nossa população, e valorizar os nossos atletas.”, declarou.
Josivaldo Oliveira.
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Prefeitura realizou primeiro mutirão de saúde

A

prefeitura de São Desidério por meio da
Secretaria de Saúde (SESASD) realizou o
primeiro mutirão de especialidades médicas e exames para pacientes da zona rural.
Cerca de 430 agendamentos foram feitos, pessoas
de várias localidades do município compareceram
aos atendimentos previamente marcados pelo setor

a logística e a disponibilidade dos profissionais especialistas, cada paciente foi previamente agendado
e conseguimos realizar esse trabalho”, comemora.
Além das especialidades médicas de urologia, ortopedia, cardiologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, reumatologia, oftalmologia, exames laboratoriais, endoscopia, raio-x e eletrocardiograma
foram realizados. “Não teria como fazer a consulta e
o exame no sistema particular, graças a Deus temos
esses trabalhos aqui no setor público, são médicos
excelentes”, desabafa a dona de casa do povoado
de Sítio Novo, Irenilde Silva de Souza.
Foto: Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

público em quatro pontos da
cidade, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, no Centro de Saúde
Florentino Augusto de Souza
e nos postos de saúde Antônio Pereira da Rocha e Otacílio Jesuíno de Oliveira.
		
Segundo a moradora do povoado de Leão, Vera
Lúcia Rossato a realização
deste mutirão significa que a
atual gestão está preocupada em atender as demandas
da população. Ela revela o
quanto ficou satisfeita com a agilidade do trabalho.
“Cheguei cedo e fui atendida logo, o médico é muito bom, já estou com os encaminhamentos para a
marcação de exame e do retorno também, foi tudo
muito organizado”.
O secretário de Saúde, José Barbosa, explica que o mutirão foi idealizado para atender a
demanda reprimida e acelerar o processo de atendimentos. “Montamos uma estrutura de acordo com

Saúde avalia atendimentos do primeiro semestre
Foto: Jackeline Bispo

Por Ana Lúcia Souza

A

Foto: Jackeline Bispo

Secretaria Municipal de Saúde por meio das
Unidades de Saúde e órgãos vinculados à
pasta, fez uma avaliação da quantidade dos
principais atendimentos e serviços realizados
no município de janeiro a julho, nas áreas da Atenção
Básica, do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
– SAMU, do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e
Vigilância Sanitária.
Atenção Básica – Na sede, a Atenção Básica
conta com serviços oferecidos, no Centro de Saúde
Florentino Augusto de Souza, os Postos de Saúde Familiar – PSF Antônio Pereira da Rocha e Otacílio Jesuíno. A população da zona rural conta com a cobertura
PSF’s, Unidades Básicas e Unidades Satélites de Saúde, localizados nos distritos de Sítio Grande e de Roda
Velha e nos povoados. Foram contabilizados os procedimentos: 10.462 consultas médicas, 2.160 consultas
de nível superior, 312 puericultura, 11.003 aferições de
pressão, 892 consultas de Pré-Natal e 380 preventivos.
Hospital e Maternidade – De acordo com dados da direção administrativa do Hospital e Maternida-

de Nossa Senhora Aparecida, foram realizados os seguintes procedimentos na unidade: 158 partos normais
e cesáreos, 84 cirurgias ginecológicas e obstétricas,
17 cirurgias urológicas, 41 cirurgias gerais, 108 cirurgias oftalmológicas, 722 internações, 121 exames de
endoscopia e 667 ultrassonografias e 25.184 exames
laboratoriais. Entre as 17 especialidades disponibilizadas no município, foram realizados nestes primeiros
meses, mais de 510 mil atendimentos. “É um momento
para comemorar o que já foi alcançado e também para
refletir sobre as principais problemáticas no que se referem à atendimentos realizadas na sede e zona rural”,
afirmou o presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Adrianno Almeida.
SAMU – O Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU, realizou 283 atendimentos, sendo
150 na zona urbana e 133 na zona rural. Deste total, o
SAMU fez atendimentos por especialidades a 186 pacientes clínicos, 79 traumáticos, 12 obstétricos e 06
psiquiátricos, incluindo 231 remoções para o Hospital e
Maternidade Nossa Senhora Aparecida, 34 para o Hospital do Oeste, 07 recusaram remoção e 11 tiveram alta
no local da ocorrência.
CAPS – No Centro de Atenção Psicossocial -

CAPS, foram feitos 83 novos cadastros. Foram feitas
737 consultas ambulatoriais com psiquiatra, 139 consultas com psicóloga, 1.356 atendimento farmacêutico
com dispensação de medicamentos, 25 atendimentos
com enfermeiro e 255 com técnico de enfermagem,
além de 165 atividades educativas e 42 oficinas realizadas pelos profissionais do CAPS. O CAPS também
realizou 158 visitas domiciliares com 269 atendimentos
individuais.
Vigilância Sanitária e Ambiental – Entre as principais ações da Vigilância Sanitária e Ambiental destacam 332 inspeções em estabelecimentos, atendidas 46
denúncias e reclamações, 82 licenciamentos sanitários
de Serviços de Alimentação, 85 licenciamentos dos
estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária Renovação, 32 autos de Apreensão e Inutilização emitidos.
Já a Vigilância Epidemiológica realizou 25 visitas domiciliares para investigação de óbito, ações educativas
em escolas com palestras sobre Hanseníase, Tracoma,
Esquistossomose e Verminoses, na sede e zona rural,
25 tratamentos de casos positivos de Esquistossomose no povoado de Guará, 13 notificações de casos antirrábico Humano, 05 notificações de casos de acidente
com animais peçonhentos, 46 notificações de casos
de Dengue, sendo 40 casos negativos e 06 casos positivos, e 15 notificações de casos Chikungunya, sendo
11 casos negativos e 04 casos positivos. Quanto ao
Controle de Endemias, pelo Programa Nacional de Controle da Dengue foram realizados ate o mês de julho três
ciclos completos totalizando 31.302 de visitas domiciliares. Pelo programa de Controle a Doença de Chagas
com foco na zona rural do município foram feitas 540
visitas domiciliares e 156 exames realizados pelo Programa de Controle da Esquistossomose.
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Prefeitura avança nas obras na região de Roda Velha
Por Diego Souza

O

da produção agrícola. Portanto, a obra vai agilizar o transporte de cargas e melhorar a logística,
além de diminuir os custos de produção para os
produtores.
“Nestes seis meses de governo já mudamos muita coisa em todo o município e em Roda
Velha não seria 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”, assegurou
o gestor.
Foto: Rodney Martins

Governo Municipal está trabalhando nos
quatro cantos do município, e no distrito
de Roda Velha, importante polo agrícola não está sendo diferente. São várias
obras que estão a todo vapor e visam à melhoria
da qualidade de vida dos moradores. Uma delas
é a conclusão da pavimentação asfáltica de mais
de 2.000 metros da via que interliga o distrito de
Roda Velha de Cima aos povoados de Roda Velha
de Baixo e a Roda Velha do Meio.
Segundo o engenheiro da Prefeitura, Ivanildo Chaves a empresa que está executando os
serviços terá que refazer a pavimentação asfáltica de dois trechos – que somam 200 metros
- pavimentados pela gestão anterior, mas que
foram danificados e posteriormente, será feita a
sinalização horizontal e meio-fio em todo o trecho.
Seguem a todo vapor também a construção de duas pontes, uma sobre o Rio Pau D’
Óleo, onde já foi feita a fundação em bloco de
concreto armado e estacas, com perfuração e
concretagem das estacas e toda armação de
ferro está pronta e a outra sobre o Rio Roda Velha, já foi realizado a limpeza e terraplanagem do
local e toda a armação também está concluída.
As obras estão em andamento e a população
já comemora. “Para passar por estas pontes a
gente não se sentia seguro, nós moradores precisávamos fazer os reparos, as vezes deixava
de passar por elas por medo de cair no rio, mas
agora graças a Deus e a prefeitura que olhou
por nós, vamos poder ir e voltar em segurança”,
afirmou o morador de Roda Velha, Eujasto Macedo.

Outro serviço que está em andamento é
a limpeza e ampliação do canal de macrodrenagem do distrito que visa facilitar o escoamento
das águas pluviais. Por meio de um convênio
de cooperação técnica entre a Prefeitura de São
Desidério e ABAPA e AIBA está sendo possível
também a execução das obras de revitalização da
Rodovia da Soja, uma importante via, onde são
transportadas mais de duzentas mil toneladas de
grãos, produzidos em 56.000 hectares de áreas
cultivadas. Durante a safra mais de cinco mil carretas trafegam neste trecho para o escoamento

Distrito de Roda Velha receberá Centro Educacional
Arquivo: SEINFRA

Por Diego Souza

O

primeiro passo já foi dado para a construção do Centro Educacional no distrito
de Roda Velha, trata-se da realização do
processo licitatório no último dia 24 de
agosto e já foi assinada a ordem de serviço. A estrutura do Centro Educacional é a mesma que está
sendo construída na sede municipal, conta com
uma ampla área de 3.200,15 m² e contemplará
parte térrea e superior. O piso térreo terá 10 am-

plas 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 construídas 07 salas de
aula, 01 sala reservada para laboratório de experimentos químicos, pátio e sanitários. Os sanitários
são adaptados aos portadores de necessidades
especiais, e o acesso entre os pavimentos será
por meio de rampas.
“A obra do novo Centro Educacional na

sede e também em Roda Velha irá proporcionar
mais confor to a comunidade escolar daquele
distrito e assim iremos alavancar o processo de
ensino e aprendizagem do nosso alunado”. Essa
é mais uma conquista para população de Roda
Velha, pois esta gestão acredita que a educação
é o principal instrumento para a formação pessoal e profissional do ser humano e é melhor
caminho para construir um futuro cada vez mais
justo, digno e humano”, destacou o líder do executivo.
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Investimentos que transformam vidas
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo

M

elhorar as condições de vida da população é
o principal objetivo dos investimentos em infraestrutura realizados pela prefeitura de São
Desidério. São várias obras em andamento
no município, seja nas comunidades mais distantes ou
na sede, o poder público tem intensificado os trabalhos.
“Ficava com medo da nossa casa cair, mas
não tinha condição de dar uma casa mais segura para
minha família, agora é uma vida nova pra gente, estamos muito felizes, é bom ver que o trabalho foi rápido”,
comemora o morador do povoado de Lagoa da Rosa,
Nilson Barbosa da Silva. A satisfação de Nilson se compara à de todas as famílias que serão beneficiadas na
primeira fase do Programa Casa Bela nas comunidades
de Almas, Anastácio, Poço Dantas, Galho D’Água, Zé
Nobre, Lagoa da Rosa, Sítio Novo e Furquilha com a
construção de 36 casas populares.
Para muitas pessoas é impossível imaginar
viver com recursos mínimos de água, mas em várias
comunidades rurais isso ainda é uma triste realidade.
Os irmãos Edivan e Edivaldo Brito vivem no povoado de
Capão Verde e conhecem bem esse cenário. “Plantei
uns pés de banana, mas acabaram morrendo por falta
de água pra molhar”, lamenta Edivaldo. “Quando tem
chuva é bom, a gente planta o feijão e puxa água pra
casa, com essa obra do sistema de água nossa vida
vai mudar”, anseia Edivan ao observar a implantação
do sistema de abastecimento de água da localidade.
Nas comunidades de Alegre na divisa com Santa Maria
da Vitória, Lagoa do Eduardo, Peri Peri dos Pires, Ve-

reda Alegre, Zé Nobre, Assentamento Oscar Niemeyer,
Morrão de Cima entre outras, o trabalho segue e dá
nova esperança ao povo.
Os jovens e esportistas dos povoados de Guará, Ponte de Mateus e Furquilha também comemoram,
nessas comunidades está em construção os ginásios
esportivos. Além de ter uma opção de lazer, a obra visa
preservar os moradores em suas comunidades de origem, vivendo com mais qualidade.
“Já tem muito tempo que a gente mesmo vinha
remendando essa estrada, porque precisamos passar”, desabafa o aposentado, Etercílio dos Santos que
tem uma pequena criação de gado no povoado de Barreiro do Sítio. Aos 76 anos, ele diz está animado com a
reforma da estrada. “Esse trabalho vai ficar muito bom,
porque estão fazendo bem feito, antes quando ajeitavam a estrada nem molhavam o chão, era só jogar o
cascalho nos buracos, agora molha a estrada, joga o
cascalho, molha novamente e faz a compactação, aí
a estrada fica boa por muito tempo”, explica Etercílio.
Várias vias do município já foram melhoradas com reforma e ampliação, entre elas, Barreiro do Sítio, Baixa
do Coqueiro, Grota da Onça, Alegre, Joaquinzinho, São
Longuinho, Marias, Curral Novo, Baixão, Peri Peri, Beleza, Embalsador, Sucupira, Canabravão, João Rodrigues, Penedo, Derocal, Buqueirão, Pontezinha, Guará,
Pindaíba, Lagoa da Roza, Puba, Almas, Ilha do Vitor,
Cabeceira Grande, Estiva da Furquilha, Furquilha, Brejo
da Furquilha, Sítio Novo, Conceição, Jataí, Barreiro, estrada para o Parque Municipal da Lagoa Azul e estrada
do Rio Grande entre Morrão e alguns pontos turísticos
às margens do rio.
Paralelo ao trabalho na zona rural, as obras

seguem também na sede do município. A estrutura do
Centro Educacional toma forma e a obra está a todo
vapor. Com o Projeto de Requalificação Urbana, várias
ações estão em andamento, pelas ruas da cidade a
equipe segue com a operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico das vias. A Praça da Igreja Matriz também recebe melhorias, o projeto arquitetônico deixará
o ambiente mais bonito e agradável. Já nas entradas e
saídas da cidade é realizado o trabalho de arborização,
paisagismo, pavimentação e iluminação, na saída para
Barreiras é feito também a construção do canal de drenagem de águas com cobertura, o local receberá ainda
uma ciclovia, pista para caminhada e Academia ao Ar
Livre (AAL). “A cidade estava muito bagunçada, agora
as coisas estão ficando mais bonitas, de cara nova,
tudo bem organizado”, destaca o morador da sede Manoel Ribeiro.
A finalidade do Projeto é melhorar a estética da
cidade e proporcionar mais qualidade de vida à população, além de promover a mobilidade urbana. O povo
terá uma cidade mais aconchegante e os visitantes terão mais belas imagens para levar do município.

Pavimentação asfáltica

E as ações continuam com a pavimentação
em TSD das localidades de Furquilha, Estiva da Furquilha, Sítio Novo e Guará. O trabalho levará mais conforto
e segurança aos moradores que há muito tempo esperam por essas mudanças, além de melhorar também
a estética das comunidades. Os projetos realizados na
zona rural visam garantir que a população tenha mais
qualidade de vida e, consequentemente, mantenham-se em suas localidades de origem.

Poços artesianos estão em construção
Foto: Rodney Martins

Por Jackeline Bispo

P

ara garantir o acesso à água durante todo
o ano e não apenas no período de chuva
e assegurando aos munícipes um direito
básico de toda a população, o Governo
Municipal por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transpor tes e Serviços Públicos (SEINFRA)
iniciou com recursos do município, a perfuração
de poços ar tesianos, uma intervenção que faz

par te do Programa de implantação e melhorias do
sistema de abastecimento de água em comunidades
rurais. Esta primeira etapa beneficia 11 povoados do
município que não dispunham do sistema ou onde
não havia atendimento adequado da demanda.
O morador do povoado de Timbós, Hermínio
Soares de Brito, alegra-se ao acompanhar a perfuração do poço na localidade. “Agora sim teremos
água aqui, nosso povoado estava esquecido, estamos muito felizes e esperançosos por olharem para

nossa comunidade e mudarem essa situação”,
desabafa.
“Quando assumimos esta gestão, encontramos povoados sem nenhum tipo de
abastecimento de água, há alguns lugares, por
exemplo, onde estamos fazendo o abastecimento com carro pipa, priorizamos as comunidades
que apresentam situações de emergência nessa
primeira etapa e continuaremos com o trabalho
de manutenção dos poços nas demais localidades”, informa o gestor municipal.
Em Peri Peri dos Pires e Timbós os poços já estão aber tos e recebem as instalações
de tubulação. O trabalho posteriormente seguirá em Conceição de Baixo, Alegre/Salto, Guará,
Leão, Cocal, Braço Grande, Jacaré, Cabeceira da
Barra e Cabeça do Mato.
Além da aber tura de poços ar tesianos, o
programa realiza também, em várias localidades,
a construção de bases para caixa d’água, casas
de bomba, instalação da tubulação de água até
as residências e manutenção dos sistemas de
abastecimento já existentes, como em Capão
Verde e Morrão de Cima.
“Apesar de ser um município rico em
recursos hídricos, algumas localidades estão
distantes de rios e lagos, esse é um problema
antigo que assola muitas famílias, viver sem os
recursos mínimos de água é desolador, por isso
o nosso esforço em garantir que essas pessoas
tenham acesso à água para que possam usar em
casa e também na produção agrícola de subsistência”, completa o prefeito.
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Prefeitura de São Desidério realiza lançamento do São Desidério Fest
Foto: Rodney Martins

Por Ana Lúcia Souza

O

prefeito Zé Carlos e o secretário de Cultura,
Espor te e Lazer, Josivaldo Oliveira lançaram
na manhã desta quinta-feira, 31 de agosto,
no auditório da Prefeitura de São Desidério, a 1ª edição do São Desidério Fest. Conceituado
como o maior evento musical do oeste baiano, o
evento tem como tema principal “Uma mistura de
ritmos e cores”, e acontecerá de 15 a 18 de setembro, atrelado aos tradicionais festejos religiosos da

Padroeira do município, Nossa Senhora Aparecida
(19) e do Divino Espírito Santo (20).
Programação - A programação musical inclui ar tistas de renome nacional e marcam os quatro dias de festa. Na sexta-feira 15, estão programados shows com Elvis Ellan e Bell Marques. No
sábado 16, se apresentam a dupla Marcos e Belutti
e a banda Harmonia do Samba e no domingo 17, a
cantora Anitta. Na segunda 18, o show será na Praça Abelardo Alencar com a atração religiosa Anjos
de Resgate. A entrada será gratuita durante todos

os dias de festa.
Participaram da solenidade de lançamento, a
imprensa local e regional, secretários de governo, vereadores e servidores públicos. “Essa é uma festa da
tradição de São Desidério que ganhou proporção ao
longo dos anos. Precisávamos colocar o nome de São
Desidério em evidência e fortalecer o nosso município.
Setembro é um mês festivo, começamos neste sábado,
dia 02, com a pegada dos Mastros que antecedem os
festejos religiosos de Nossa Senhora Aparecida e do
Divino Espírito Santos, que deram origem a esta tradição, uma festa importante que sem dúvida movimenta
a economia e tem muito impacto no município, outra
mudança é a Festa das Crianças que será realizada em
12 de outubro” destacou o gestor municipal.
Todos os dias atrações locais e regionais farão apresentação de abertura e término dos shows
principais, a exemplo de Samba Hiit, Renan Felipe,
Flávio Gabriel, Gustavo Braga, as duplas Alan Porto
e Jeferson, Cláudio e Mateus e Banda Gerações. “A
festa recebeu um novo formato, a grade musical está
eclética, a gestão valoriza a participação de artistas
locais, a exemplo do cantor Elvis Ellan, um artista da
terra que este ano participará da grade de atrações
principais”, explicou o secretário da SECULT, Josivaldo Oliveira.
A Prefeitura destacou que irá manter a parceria com as Polícias Militar, Civil, CIPE Cerrado, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, além do Corpo de
Bombeiros e as instituições para garantir a segurança
dos foliões, tanto nas estradas quanto no circuito da
festa.

Nova Biblioteca Municipal será construída na sede
Arquivo: SEINFRA

Por Ana Lúcia Souza

A

Prefeitura Municipal concluiu a
primeira etapa do cronograma de
execução para construção da nova
Biblioteca Municipal. O processo
licitatório foi finalizado no dia 04 de setembro com a aber tura dos envelopes e escolha da empresa do ramo de construção civil
vencedora para executar a obra.

Com sede própria situada à Praça Juarez de Souza, o novo prédio da Biblioteca
Municipal, a ser construído, possui uma estrutura moderna com dois pavimentos. A par te
térrea contemplará acesso frontal e lateral por
escadas e rampas de acesso a Por tadores de
Necessidades Especiais – PNE, salão, lavabos
masculino e feminino, recepção e atendimento,
espaço para estudo individual e outro para estudo coletivo, área para consulta com acesso

à internet, sala da administração, copa, WC
masculino, WC feminino, WC PNE e jardim
de inverno. O pavimento superior será destinado ao espaço para acervo bibliográfico,
sala de vídeo, área para estudo individual
e outro para estudo coletivo, espaço para
consulta com acesso à internet, sala da administração, WC masculino, WC feminino e
WC PNE. Os dois pavimentos serão interligados com rampas de acesso e elevador
para uso de PNE.
“O local onde foi construída a atual
estrutura não foi bem aproveitado na época
e já não atende as demandas, tendo em vista que na biblioteca do nosso município são
realizados impor tantes projetos de incentivo
a leitura e bastante frequentado pelo público.
Pensamos a nova sede da biblioteca com um
projeto arquitetônico moderno e atrativo, que
contempla a otimização dos espaços para a
realização de eventos culturais e com acesso à internet, pois esse não deixa de ser um
lugar cultural e de lazer para a população”,
destacou o gestor municipal.
Na atual sede da Biblioteca Municipal, inaugurada em 19 de setembro de
1995, funciona provisoriamente as instalações do Museu Municipal Olavo Pereira dos
Santos. Os trabalhos da Biblioteca Municipal Dom Ricardo Weberberger são realizados provisoriamente na Rua Manoel Rodrigues de Carvalho, na sede do antigo Salão
Paroquial.
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Revitalização do Rio São Desidério e barragem segue em ritmo acelerado
Foto: Rodney Martins

Por Diego Souza

Q

uem passa pela ponte da barragem avistará uma mudança nas margens do Rio São Desidério e o canal
de irrigação da Barragem. O motivo é a obra de revitalização de toda área do rio que começou na cidade

há cerca de 60 dias. A intenção do governo municipal é dar
uma nova vida ao local, deixa-lo mais humanizado e promover
maior qualidade de vida à população.
O projeto contempla os trabalhos de limpeza da Barragem e no curso do rio até a Ponte do Val, paisagismo com
plantio de gramas, plantas ornamentais e nativas do cerrado e

a implantação de uma pequena praça para valorizar a estética
do local, além da pavimentação em bloquete da rua Lourenço
Farias e da revitalização do espaço da antiga lavanderia, que
recebeu o nome de Lavanderia Cultural, um local destinado à
realização de eventos culturais.
A iniciativa faz parte do plano de governo que visa
a recuperação e valorização dos espaços públicos e a criação de alternativas de lazer e diversão para os munícipes.
“O mesmo projeto de revitalização ainda será reaplicado em
todos os setores públicos que merecem essa atenção. Em
concordância a esse projeto, iremos expandir para os bairros e zona rural. O dinheiro é do povo, no entanto devemos
administrar de acordo a necessidade do município e prestar
contas do que foi feito. Durante esses quatros anos a população terá um governo justo e transparente”, disse o chefe
do poder executivo.
Para o secretário de Meio Ambiente, João Antônio
Linhares, este projeto traz avanços significativos para a população e à política ambiental do município. “Vamos intensificar um trabalho de limpeza e também ações de preservação das matas ciliares que ficam bem próximas às margens
do rio. Esses trabalhos vêm sendo desenvolvidos desde as
recuperações de nascentes que iniciamos nas comunidades
e os resultados estão sendo bem positivos, além do projeto
de arborização urbana”, disse.

Praça da Igreja Matriz recebe requalificação
Arquivo: ASCON

Por Ana Lúcia Souza

C

omo parte do Programa de Requalificação Urbana do
município, o Executivo de São Desidério, por meio dos
esforços da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Transportes e Serviços Públicos - SEINFRA, realiza a
requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida, onde está
situada a Igreja Matriz.
Disponibilizado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o projeto arquitetônico, contempla uma área total da
praça com 1.400 m², sendo a área frontal do complexo entre
Igreja e Salão Paroquial com 700 m² de pavimento em placas
de concreto antiderrapante, bancos estilo arquibancada para
as atividades externas e projeto de paisagismo, além de um
pergolado e altar para evidenciar a imagem de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do município.
O estacionamento será feito com piso intertravado
destinado a 11 vagas. A área lateral será integrada com rampa
de acesso, jardins com paisagismo, bancos e passeio com
acessibilidade a Portadores de Necessidades Especiais - PNE.
Todo o entorno da Igreja Matriz será priorizado, e a rua localizada aos fundos receberá passeio e pavimento em bloquete.
“Esse projeto de requalificação melhora o aspecto
físico e estética da praça da Igreja Matriz e a previsão é que
essa obra seja concluída em breve tendo em vista que se
aproximam os festejos religiosos de setembro que são tradição em nosso município”, afirmou o secretário da SEINFRA,
Jammys Alex.

São Desidério será o primeiro município do Oeste da Bahia com Aterro Sanitário
Por Diego Souza

aterro sanitário irá trazer inúmeros avanços para a saúde pública do município. “Agora teremos um devido descarte para o
lixo produzido. Começamos a avançar, agora temos que fazer
a nossa parte, que é a separação correta do lixo. Está de parabéns a prefeitura, por essa grande obra”, disse.
Foto: Rodney Martins

E

ntra na fase final a execução das obras do Aterro Sanitário, que está com 90% da parte física concluída. São
Desidério é o terceiro município do estado da Bahia e
o primeiro no oeste baiano a possuir o aterro sanitário licenciado e que cumpre rigorosamente a legislação dos
órgãos ambientais o que significa que o município está em
conformidade à Lei Federal nº 12.305, responsável por instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como
meta acabar com os lixões e dar a destinação ambientalmente
correta para o lixo.
A obra foi realizada através de uma parceria da
Prefeitura de São Desidério, por meio da Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo (SEMATUR) e custeada com recursos
provenientes de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA),
firmado entre o município e um empreendimento agrícola.
Com uma área total de 11,5142ha, o aterro é composto por um prédio administrativo, e guarita, acessos e pistas, células de resíduos sólidos urbanos (RSU), lagoas de
acúmulo, além do monitoramento ambiental nas áreas degra-

dadas e uma área de reserva ambiental.
“O aterro está sendo construído em um local distante da cidade, porque se faz necessário maior controle ambiental e maior cuidado com a saúde pública. E, já em fase
de conclusão, estaremos então, obedecendo à lei federal que
determina ações como extinção dos lixões e
dentre outras demandas. Esta obra é um antigo anseio da população e podem ter certeza
que grandes obras que visam a melhoria da
qualidade de vida das pessoas serão realizadas por esta gestão que como missão cuidar
da vida dos nosso povo”, falou o gestor municipal.
Segundo o secretário de Meio Ambiente e
Turismo, João Antônio Linhares esta obra representa um enorme ganho ambiental para o
nosso município e, a população pode e deve
contribuir para a sua durabilidade realizando o
processo de separação dos resíduos em suas
residências.
Para o morador Arisvaldo Santos, a obra do
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Fé e inspiração
Por Ana Lúcia Souza

N

este mês de agosto, em que se comemora o Dia do Evangélico no dia 02,
o Quadro Memórias, faz uma homenagem a Autina Macêdo Paiva, ou Tia
Neta, como era carinhosamente conhecida.
Em São Desidério, Tia Neta foi uma das precursoras em implantar a doutrina evangélica.
Nascida no dia 12 de junho de 1936 no povoado de Arraial da Penha, município de Barreiras,
filha do comerciante Manoel Macêdo Cyrillo e
Autina Rodrigues Cyrillo, teve dois filhos, cinco
netos e um bisneto. Faleceu em 13 de fevereiro de 2011, em sua residência à Rua 22 de
Fevereiro.
Em 2008, publicou o livro “Quando a
fé é a inspiração”, obra que reúne poesias da
autora, divididos em três temáticas: Fé, Família e Temas diversos. “Era uma pessoa muito
religiosa, voltada às questões da fé, que sempre buscava falar do amor ao próximo através
da palavra de Deus. O que ela mais gostava

de fazer era ler a bíblia e durante toda a sua vida
dedicou ao serviço da evangelização”, destacou
a neta, Carmem Suzana.
60 anos de Missão – A trajetória histórica da Igreja Assembléia de Deus Missão em São
Desidério, fundada em 1957 pelo missionário
Gustavo Arne Johansson da Suécia, está atrelada
à Autina, como explica a neta Carmem Suzana.
“Em um dos cultos, ela se converteu ao evangelho e por ser uma das pessoas mais experientes
da congregação, o missionário achou por bem
deixá-la responsável em dirigir a igreja. A partir
de 1961, ela se tornou a primeira pastora, posição que desempenhou por 18 anos na igreja, que
naquela época localizava à Rua 22 de Fevereiro.
Depois desse período, mesmo não sendo mais
pastora, ela nunca deixou de auxiliar os trabalhos
da igreja”. Para comemorar os 60 anos de história da Igreja Assembléia de Deus Missão, foi
realizada uma sessão solene na Câmara de Vereadores no dia 04, e entre os dias 05 e 06 um Congresso no Ginásio de Esportes Professor Almiro
Almeida.

“Meus cuidados, tristezas e dores,
alegria e gratidão, Cristo os conhece por minha oração!” Tia Neta

Programação especial marca comemoração
ao Dia do Evangélico
Foto: Ana Lúcia Souza

F

é, pregação e louvor marcaram dois
dias de comemorações ao Dia do Evangélico. Com organização da Prefeitura
de São Desidério, por meio da Secretaria Municipal de Espor te, Lazer e Cultura SECULT e das Igrejas Evangélicas Reunidas,
na Praça Abelardo Alencar, a programação
foi realizada entre 1º e 02 de agosto.
Caravanas da zona rural de São Desidério e de outros municípios marcaram
presença. “Apoiamos não só este evento,
mas também todas as igrejas desde o nosso
primeiro dia de governo. Essa comemoração nos alegra porque fala de Deus e nos

transmite uma mensagem de
paz e de esperança”, afirmou
o gestor municipal. “Conseguimos um avanço na estrutura do evento e as atrações
foram pensadas com a par ticipação dos representantes das
Igrejas Evangélicas Reunidas,
procurando ouvir as opiniões e
valorizar os ar tistas da terra”,
explicou o secretário.
A primeira noite contou
com a pregação do Pastor Elizeu Rodrigues e show de evangelização com a cantora Eliane
Fernandes. As bandas locais

Foto: Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

Renascer, Resgate em Fé, as duplas, Josemar e Eliseu, José e Josemir, Dinho e Dira,
e os cantores Adilson Amorim, Jane Max e
Manoel fizeram apresentações musicais.
“Estou muito agradecida por este momento
grandioso. Está de parabéns a Prefeitura Municipal por realizar de forma tão organizada
este evento”, completou a par ticipante Joanice Costa.
Na quar ta-feira, 02, foi realizada a
pregação do Pastor Carvalho Júnior e show
com a cantora Cassiane, uma das mais representativas do segmento góspel. “Para
mim é uma satisfação imensa, uma bênção
estar aqui nessa cidade maravilhosa para falar do nome de Deus, neste dia tão especial,
onde tem gente que gosta de adorar e louvar
o santo nome do Senhor”, declarou Cassiane.

