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GOVERNO MUNICIPAL AVANÇA COM 
OBRAS EM TODO O MUNICÍPIO 

São Desidério - BA, Setembro de 2017

Com obras em andamento em vários pontos do município, São Desidério vive a garantia 
de melhorias na infraestrutura. Pag 06
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E
m referência a Campanha ‘Setembro Amarelo’, a 
Prefeitura de São Desidério por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde e em parceria com o 10º Ba-
talhão de Ensino, Instrução e Capacitação – BEIC 

realizou na manhã desta quinta 28, no Centro Cultural, 
uma palestra de orientação e prevenção ao suicídio, que 
contou com a participação de alunos, professores e co-
munidade em geral.
 A médica Clínica Geral, Dra. Adelle Nóbrega, 
uma das responsáveis pela idealização do encontro, des-
tacou sobre a importância de abordar o tema. “Estamos 
no mês de prevenção ao suicídio. Fico angustiada porque 
São Desidério tem muitos casos de pessoas com depres-
são e transtorno de ansiedade grave que podem chegar 
a tentar um suicídio. Por isso a ideia de realizar esse 
momento, pois muitas vezes uma palestra pode ajudar a 
orientar e alertar as pessoas”, disse.
 O terapeuta integrativo, Renilson Freitas Júnior, 
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A 
Secretaria Municipal de Agricultura e De-
senvolvimento Econômico (SEAGRI) vem 
realizando várias atividades dos Programas 
Municipais Proleite e Prolavoura. Além da 

assistência técnica especializada ofertada, terá iní-
cio na segunda quinzena de outubro o trabalho de 
preparação e correção do solo. Até o momento 39 
comunidades rurais foram visitadas e mais de 560 
famílias cadastradas nesses programas. A previsão 
é de que nos próximos dias mais 12 comunidades 
sejam visitadas e cerca de outras 200 famílias ca-
dastradas. Para isso rotas de atendimento foram 
estabelecidas, a meta é fazer com que as ações 
atinjam o máximo de famílias que trabalham com a 

Mais de 560 famílias são cadastradas em programas de 
incentivo à agricultura familiar

Prevenção ao Suicídio é tema de palestra em São Desidério

Celebrações, conquistas e muitas 
emoções marcaram setembro

pequena produção agrícola e 
pequena criação de gado. 
 “As atividades do Prola-
voura e Proleite vão auxiliar 
essas famílias porque ofe-
recem várias ações como 
assistência técnica especiali-
zada, preparação e correção 
do solo com horas máquina, 
e toda assistência que o pro-
dutor/criador solicitar”, expli-
ca a secretária de Agricultura, 
Patrícia Rocha.
 Ela informa ainda que a 
SEAGRI criou um Programa 

de Cadastro de Dados e Informações Técnicas que 
ajudará a equipe da secretaria a acompanhar o an-
damento dos trabalhos e o desenvolvimento dos ca-
dastrados. “Esse sistema nos permite um acompa-
nhamento e controle mais preciso das ações e das 
necessidades dos produtores/criadores”. 
 As famílias são inscritas num cadastro úni-
co, de acordo com a necessidade, são direcionados 
para um dos programas. Em agosto foi realizada a co-
leta do solo de várias regiões do município e enviado 
para análise, a partir dos resultados é feito o trabalho 
de correção e preparo do solo. Outras atividades com 
a parceria do SENAR e Sindicatos do setor são desen-
volvidas constantemente, a exemplo de capacitações 
e cursos profissionalizantes na área. 

O 
mês de setembro saiu de cena, mas ficou 
vivo na história e na memória do povo são-
-desideriano, pois foi um mês festivo mar-
cado por grandes conquistas e celebrações 

para esta terra e sua gente, a exemplo do início das 
obras de pavimentação asfáltica nas comunidades 
de Furquilha, Estiva da Furquilha, Sítio Novo e Guará, 
um sonho antigo dos moradores destes povoados. 
Outra conquista para os moradores da zona rural é 
a chegada do sistema de abastecimento de água, 
havia povoados que sofriam há anos com a falta 
deste recurso, e agora estão vivendo mais tranqui-
los e com água em suas casas (pág. 03). Quem 
conquistou o sonho da casa própria foram as famí-
lias de dona Marli e Maria, moradoras do povoado 
de Lagoa da Rosa, são duas guerreiras que sempre 
viveram em péssimas condições em suas antigas 
casas de palha e enchimento. A Prefeitura entregou 
para estas duas famílias, as primeiras casas popu-
lares do Programa Casa Bela, que tem como meta a 
construção de 36 casas a cada seis meses e nesta 
primeira etapa, muitas já estão em andamento e em 
breve serão entregues às famílias que vivem em si-
tuação de risco e vulnerabilidade (pág. 04). Motivos 
para comemorar também têm os jovens dos povo-
ados de Guará, Ponte de Mateus e Furquilha com a 
construção dos Ginásios Esportivos que irão pro-
porcionar-lhes o lazer, além de incentivar a prática 
esportiva. A comunidade escolar da sede municipal 
e do distrito de Roda Velha também recebeu um 
grande presente, com o início das obras dos Cen-
tros Educacionais. Na sede, os trabalhos estão bem 
adiantados e em Roda Velha, a área já está rece-
bendo a terraplanagem para dar início aos serviços 
(pág. 05).  Além do Centro Educacional em Roda 
Velha, o Governo Municipal investe maciçamente na 
infraestrutura, como a conclusão da pavimentação 
asfáltica de aproximadamente três mil metros da 
via que interliga as três Rodas Velhas, ampliação e 
construção do canal de macrodrenagem no Recan-
to Feliz, e outro às margens da BR -020, construção 
de duas pontes que também estão bem adiantadas 
e vão facilitar e dar segurança aos moradores que 
trafegam nestas vias (pág. 06). E falando em cele-
brações e festividades, a Prefeitura Municipal come-
mora o sucesso do São Desidério Fest, com recorde 
de público nos quatro dias de festa, atraindo multi-
dões de todos os lugares e inovando na estrutura e 
na grade musical. Além do São Desidério Fest que 
veio para ficar, o 1º Festival da Juventude também 
foi uma novidade e conquista para os jovens do 
município, foi um momento de bate-papo, oficinas, 
diversão, troca de informações e interação. E as 
crianças também terão vez neste governo, no dia 
11 deste mês será realizado o 1º Festival da Crian-
ça, com parque infantil, guloseimas, brincadeiras, 
oficinas de artes, músicas, palhaços, distribuição 
de brinquedos e muita diversão (pág. 07). E para 
fecharmos esta edição, convido vocês a acompa-
nharem um pouco das nossas manifestações cultu-
rais e religiosas datadas há mais de um século (pág. 
08). Boa leitura e até a próxima.

Por Jackeline Bispo
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fez a acolhida destacando a prática da meditação como 
alternativa preventiva que pode ajudar no processo de 
conscientização das emoções, e em seguida conduziu 
um momento de meditação dos participantes. “A medita-
ção pode acalmar e ao mesmo tempo agitar. Muitas vezes 
não queremos entrar em contato com os nossos traumas, 
não percebemos as nossas emoções e podemos chegar 
a casos de distúrbio. Exige disciplina e vontade de trans-
formar. A meditação é um artifício que pode ser utilizado 
pelas pessoas para melhorar o emocional. É interessante 
as pessoas praticarem essa experiência diariamente”.
 O psicólogo Thiago Campos que também de-
senvolve trabalhos sociais na Polícia Militar, ministrou a 
palestra que teve como tema ‘Vamos falar sobre o que 
muitas vezes é imperceptível? Suicídio’. “Escolhemos 
esse tema, pois o suicídio é um mal e considerado um 
problema de saúde pública que muitas vezes não tem sua 
gravidade percebida, para diminuir as estatísticas e aju-
dar as pessoas. Essas iniciativas ajudam num contexto 
maior quando percebemos o interesse do poder público 
e a sociedade civil organizada em trabalhar esses temas, 
ao falar de orientação e prevenção. Isso é importante e a 
gente fica feliz por isso”, concluiu o psicólogo.
 “Conheço pessoas que já tentaram suicídio, 
e esta palestra está sendo esclarecedora. Esse tema 
chama muito a atenção e nos orienta sobre os cuida-
dos que devemos ter, principalmente porque vou poder 
ajudar outras pessoas levando essas informações que 
aprendi hoje aqui”, afirmou a estudante Juliana Dias.

Por Ana Lúcia Souza

Foto: A
rquivo SEA

G
RI
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Prefeitura de São Desidério dá início a Programa 
de Pavimentação Asfáltica em comunidades rurais

População da zona rural comemora obras no sistema 
de abastecimento de água pelo programa Pro-água

São Desidério - BA, Setembro de 2017

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

Foto: Rodney M
artins

Foto: Rodney M
artins

Foto: A
rquivo SEIN

FRA

O
s moradores das comunidades de Es-
tiva da Furquilha, Furquilha, Sítio Novo 
e Guará têm muitos motivos para co-
memorar, pois já estão em andamen-

to as obras de pavimentação asfáltica nessas 
comunidades. São cerca de 4,5 km de asfalto 
em Tratamento Superficial Duplo (TSD) dentro 
dos povoados, somando 30.397m² de área pa-
vimentada. “Nasci e me criei aqui, formei minha 
família e gosto desse lugar, hoje com 57 anos 

O 
Programa de Melhoria de Sistemas de 
Abastecimento de Água em comunidades 
rurais desenvolvido pela prefeitura de São 
Desidério já realizou trabalhos em várias 

localidades (PRO-ÁGUA). São reformas, amplia-
ções, instalações e construções que asseguram 
o direito básico à agua de qualidade. Em Capão 
Verde, Timbós, Vereda Alegre e Puba a população 
já desfruta dos benefícios da água encanada. Em 
Guará, Peri Peri dos Pires, Cabeceira do Salto/
Alegre, Campo Grande e Cocal já foram abertos 
poços artesianos que ampliam a rede de distribui-
ção. Em Cabeceira da Barra, Zé Nobre e Jacaré os 
serviços também já foram iniciados.
 De acordo com as informações da Se-
cretaria de Infraestrutura, Transportes e Serviços 
Públicos (SEINFRA), até dezembro todos esses 
sistemas estarão concluídos e, em breve, novas 
comunidades também serão inclusas no Programa 
que visa sanar esta necessidade básica da popula-
ção.
 Dona Anísia Santos, moradora do povoado 
de Puba descreve um cotidiano de sofrimento an-
tes da chegada da água em sua casa. “Era muito 
sofrimento, a gente passava dias sem água, por 
que tinha que ir buscar no rio nas costas e o rio 
fica longe, mas agora a gente fica mais tranquila, 
além de ter água boa para beber e faz  er as coisas, 

estou muito feliz e esperançosa porque vejo as 
coisas sendo feitas, vai mudar nossa situação, 
diminuir a poeira e a lama e ficar mais bonito 
aqui na frente de casa”, anima-se a moradora de 
Furquilha, Creuza Alves. Na localidade também 
está em construção um ginásio espor tivo e três 
casas do Programa Casa Bela.
 O Programa de Pavimentação Rural de-
senvolvido pela prefeitura de São Desidério por 
meio da Secretaria de Infraestrutura, Trans-
por tes e Serviços Públicos (SEINFRA) objetiva 
qualificar as comunidades proporcionando me-

lhores condições de vida, saúde, beleza e pro-
ximidade, mantendo seus moradores nas locali-
dades de origem e melhorando a trafegabilidade 
para visitantes e turistas, pois vários povoados 
são percorridos no trajeto aos pontos turísticos 
do município.
 Em Furquilha já foi realizada a terrapla-
nagem, sub-base e sub-leito. Em Estiva da Fur-
quilha e Sítio Novo foi feito o levantamento e a 
marcação topográfica, que em breve será esten-
dida também para a localidade de Guará. Após 
concluir esta etapa, os serviços serão continu-
ados no bairro Bela Vista na sede do município. 
A previsão é que até dezembro as obras sejam 
finalizadas.

até a criação de galinhas vai aumentar tudo era re-
grado porque nada vive sem água. Graças a Deus 
e a prefeitura que olhou por nós, agora vamos vi-
ver tranquilos”, comemora.  
 Em Puba a rede de abastecimento de 
água conta com 660 metros da fonte de cap-
tação até a caixa de água e abastece 40 domi-
cílios, além de atender as demandas do Posto 
de Saúde. “Aqui no postinho não tinha como o 
dentista atender os pacientes, pois não tinha 
água nem para lavar os equipamentos, mas ago-
ra tudo normalizou e o dentista está atendendo 
todos nós”, falou o jovem Marlito Santos.
 Paralelo aos trabalhos do Programa, ma-

nutenções constantes são realizadas nos 
sistemas de abastecimento existentes na 
zona rural. “O trabalho não para, porque 
temos sistemas muito antigos que preci-
sam dessa assistência”, confirma o se-
cretário da SEINFRA, Jammys Alex.
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Cidadania

São Desidério - BA, Setembro de 2017

Prefeitura entrega primeiras casas populares 
pelo Programa Municipal Casa Bela

A
lém destas duas casas entregues em Lagoa 
da Rosa, estão sendo construídas outras 
34 por meio do Programa Municipal Casa 
Bela, nos povoados de Poço Dantas, Ponte 

de Mateus, Guará, Sítio Novo, Furquilha, Anastácio, 
Galho D’ Água e Zé Nobre. “A cada semestre vamos 
construir 36 casas para as famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade. A equipe da Secretaria de 
Assistência Social está realizando visitas domicilia-
res afim de diagnosticar os problemas sociais de 
cada povoado e na medida que surgirem as deman-
das, nós estaremos trabalhando arduamente para 
ofertar melhores condições de vida para nosso 
povo”, disse o prefeito.
 “A entrega dessas casas significa um ato 
de lançamento do programa, pois, além dessas 
duas primeiras já entregues, outras casas estão em 
fase de conclusão. Para que possamos executar 
este trabalho é preciso ir até estas comunidades e 
conhecer a realidade, e assim será, até atingirmos 
todo o município”, explica a secretária de Assistên-
cia Social, Vandreia Mendes.  
 Emocionada, dona Maria Batista agrade-
ce ao empenho da gestão e descreve em meio a 

emoção e em poucas 
palavras o sentimento 
de felicidade. “Estou 
tão feliz que tudo isso 
parece um sonho, pa-
lavras não explicam o 
tamanho da minha ale-
gria. Viver nesta casa 
sempre foi sofrimento, 
por que quando chovia 
acordava encharcada. 
Eu já perdi as contas 
de quantas cobras já 
matei naquela casa e 
também já fui picada 
por escorpião duas ve-
zes, não tenho palavras 
para agradecer, só Deus para pagar”.
 Construção de casas em andamento - Na 
localidade de Poço Dantas as obras de três casas 
já estão em fase de conclusão, em Anastácio duas 
também já estão sendo finalizadas. No povoado de 
Sitio Novo, as equipes de trabalho estão concluindo 
a pintura de duas e outras duas sendo iniciadas. Em 
Furquilha, duas sendo finalizadas e uma iniciada. 
Em Zé Nobre, das 13 casas projetadas, seis delas 

já estão quase concluí-
das, três em andamento 
e quatro iniciadas.

Estrutura das Casas 
 As obras das casas 
populares são acompa-
nhadas e fiscalizadas 
pela equipe de engenha-
ria civil da prefeitura e 
obedece a todas as nor-
mas de segurança. Con-
ta com uma estrutura de 
44, 98m², que contempla 
sala, banheiro, dois quar-
tos, cozinha e área de 
serviço.

Por Diego Souza

 “É difícil me conter de tanta ale-
gria em receber minha casa hoje, um 
sonho antigo. Nunca fomos enxerga-
dos, mas até que enfim esta gestão 
olhou por nós”, essas foram as pala-
vras de dona Maria Batista do povoa-
do de Lagoa da Rosa ao receber das 
mãos do prefeito Zé Carlos a chave 
de sua nova casa. Quem compartilha 
deste sentimento é dona Marli Mada-
lena que é mãe de três filhos e nunca 
teve uma moradia digna por falta de 
condições financeiras. “Meu filho do 
meio tem problemas de saúde e por-
tanto deve morar numa casa que ofe-
rece qualidade de vida e isto ele nun-
ca teve, mas a partir de agora nossa 
vida mudou e mudou para melhor”, 
disse Marli.

Fotos: Rodney M
artins

Fotos: Rodney M
artins

Moradores conhecem a nova casa.

Cerimônia de entrega das casas

Fotos: A
rquivo A

scom
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Investimento

São Desidério - BA, Setembro de 2017

Obras dos Ginásios de Esportes nas comunidades rurais estão adiantadas

Centro Educacional está com 40% das 
obras concluídas

E
ncontram-se bem adiantadas as obras do 
Ginásio de Esportes do povoado de Guará 
e em breve os moradores da localidade irão 
desfrutar os benefícios na área do esporte, 

um investimento que o Governo Municipal realiza 
com o intuito de proporcionar o lazer e incentivar a 
prática de esportes na zona rural.
Toda a cobertura metálica da quadra foi terminada 
e a cobertura dos vestiários está em fase de con-
clusão. Em seguida será feito o piso, alambrado, 
pintura e demarcação. De acordo com o Núcleo de 
Assuntos Estratégicos da Prefeitura,  a previsão de 

I
nvestir em educação vem sendo umas 
das prioridades desta gestão e para ele-
var os índices da aprendizagem o Governo 
Municipal iniciou a construção do Centro 

Educacional na sede e em Roda Velha que 
visa garantir mais confor to, comodidade e 
segurança aos estudantes e assim garantir 
um melhor rendimento do processo ensino/
aprendizagem. 
 As obras do Centro Educacional da 
sede seguem em ritmo acelerado e segundo a 
empreiteira 40% dos serviços estão concluí-
dos. A construção do primeiro pavilhão já está 
no ponto de laje e o segundo pavilhão segue a 
todo vapor com os trabalhos de levantamento 

Por Ana Lúcia Souza

entrega é até dezembro.
 Para Jeane Ma-
ria dos Santos, 19, “a 
construção de um gi-
násio de esportes va-
loriza a comunidade, 
pois muitos jovens da 
minha idade gostam de 
praticar esporte, princi-
palmente futebol, e esse 
investimento também 
contribui para desviar 
os jovens do caminho 
das drogas”, relatou.
 Em Ponte de Ma-
teus, as obras do giná-

sio também estão adiantadas com a conclusão da 
fundação e viga da base. Os serviços de alvenaria 
dos vestiários foram executados e o início da cober-
tura metálica está prevista para a primeira quinzena 
de outubro. A previsão é que a obra seja entregue 
também em dezembro. Em Furquilha foram feitas 
fundação e viga da base e a conclusão da obra está 
prevista para janeiro.
 Cada uma das estruturas dos ginásios tem 
uma área total de 812,76 m² construídas em terre-
nos com dimensões de 30,00 x 41,00 metros, com 
telha metálica curvada, arquibancadas e os vesti-
ários masculino e feminino com sanitários. “Esse, 
representa um investimento para preservar os mo-

radores em suas comunidades de origem para que 
vivam com mais qualidade e lazer, usufruindo de 
ginásios com estrutura moderna”, afirmou o gestor 
unicipal.
Melhorias em quadras já construídas – Para me-
lhorar a infraestrutura das quadras poliesportivas já 
existentes, o Governo Municipal realiza a cobertura, 
construção de vestiários e recuperação do piso, in-
vestimentos que já estão sendo feitos nas quadras 
dos povoados de Pontezinha e de Almas. Poste-
riormente as quadras da sede e do distrito de Sítio 
Grande também receberão reforma.

de paredes. O do distri-
to de Roda Velha, que 
terá o mesmo projeto 
da sede, iniciou os ser-
viços de cercamento do 
local e marcações to-
pográficas.
 Os munícipes já 
comemoram a chegada 
das obras, como dona 
Siomara do Amaral que 
é mãe do pequeno Iar-
ly Raniel  de 7 anos de 
idade que estuda no 1º 
ano na Escola Antônio 
Pereira da Rocha. “É um 

grande avanço para todos nós moradores de São 
Desidério, pois, estaremos colocando nossos fi-
lhos em uma escola moderna, quando li no jornal 
como vai ser o projeto arquitetônico da nova es-
cola fiquei surpresa com tantos benefícios. Toda 
mãe vai querer matricular seu filho naquela esco-
la. O prefeito está de parabéns”, elogiou.   

Estrutura
 Os dois Centros Educacionais contam 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 

Por Diego Souza

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.
 “Essas obras proporcionarão mais 
conforto à comunidade escolar e assim iremos 
alavancar o processo de ensino e aprendiza-
gem do nosso alunado. Essa é mais uma con-
quista para população, pois esta gestão acre-
dita que a educação é o principal instrumento 
para a formação pessoal e profissional do ser 
humano e é o melhor caminho para construir 
um futuro cada vez mais justo, digno e huma-
no”, destacou o líder do executivo, gestor mu-
nicipal.

Espaço onde será construído o Centro Educacional de Roda Velha

Fotos: Rodney M
artins

Foto: Rodney M
artins

Fotos: A
rquivo A

scom
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Governo

São Desidério - BA, Setembro de 2017

Prefeitura investe em obras de infraes-
trutura em toda região de Roda Velha

O 
Governo Municipal com recursos próprios 
vem realizando grandes obras no município. A 
administração tem se empenhado muito para 
resolver as necessidades que afetam as comu-

nidades rurais, seja no que diz respeito ao abasteci-
mento de água ou mesmo recuperação e manutenção 
de estradas, pavimentação asfáltica, construção de 
casas populares e ginásios esportivos. São obras es-
palhadas nos quatro cantos do município. E em Roda 
Velha, distrito que fica localizado a 130 km da sede não 
é diferente. Lá importantes obras estão sendo execu-
tadas, que visam proporcionar mais qualidade de vida 
aos moradores, a exemplo da conclusão de aproxima-
damente três mil metros de pavimentação asfáltica que 
interliga o distrito de Roda Velha de Cima aos povoados 
de Roda Velha de Baixo e a Roda Velha do Meio. A via 
recebe agora os serviços finais de sinalização horizon-
tal e vertical, além de meio fio.
 Outro antigo anseio da população era a cons-
trução de duas pontes, e hoje já é realidade. Pois está 
em ritmo acelerado a construção da ponte sobre o Rio 
Pau D’Óleo que interliga as três Rodas Velhas e já se 
encontra com 50% dos trabalhos concluídos, foram 
executados os serviços de fundação (construção de 
estacas em concreto), infraestrutura (construção de 
blocos de concreto) e a mesoestrutura (construção de 
vigas de concreto). E será dado início a superestrutura 
e concretagem. A obra da ponte sobre o Rio Roda Ve-
lha, que dá acesso Roda Velha I a Roda Velha III tam-
bém está a todo vapor, já foram feitos os trabalhos de 
fundação e infraestrutura, o que somam mais de 40% 
do serviço concluído. 
 As pontes têm uma estrutura de concreto e vi-
gas de 15 metros de comprimento e largura de 10,10 
metros, obedecendo ao prescrito pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), e res-
peitando as características das rodovias, com faixa de 
rolamento e passeio para pedestre, com capacidade 
para tráfego de veículos pesados. 
 Já foi concluído no distrito também a limpeza 

Por Diego Souza e ampliação do canal de macrodrenagem nas margens 
da BR 020, que visa facilitar o escoamento das águas 
pluviais. E no bairro Recanto Feliz foi iniciado os servi-
ços de limpeza e ampliação de um canal de macrodre-
nagem para facilitar a vasão das águas pluviais.
 O distrito também receberá um Centro Educa-
cional, onde o local a ser construído recebe a limpeza, 
já foi solicitada a ligação provisória de água e energia 
e passou por marcações topográficas. O Centro Edu-
cacional conta com uma ampla área de 3.200,15 m² e 
contemplará parte térrea e superior. O piso térreo terá 
10 amplas salas de aula, auditório, área administrati-
va, 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 en-
tre os pavimentos será por meio de rampas.
 Para a morador do bairro Recanto Feliz de 
Roda Velha de Cima, Ian Eduardo, 24, as melhorias 
chegaram em boa hora. “Roda Velha era um distrito em 
crescimento, mas parado em tudo, nunca teve atenção 

merecida dos gestores, agora sim podemos perceber 
que estamos indo no caminho certo, com o término 
desta pista, vai facilitar muito a vida de todos nós que 
precisamos trafegar por elas, seja para irmos trabalhar 
ou estudar, e com a construção das pontes atende a 
uma necessidade antiga da população, após muitos 
anos, agora está sendo possível, sem falar nesta gran-
de obra da escola que está sendo iniciada. Roda Velha 
está de cara nova”, relatou.
 E as obras não param por ai, está em fase de 
conclusão os trabalhos de recuperação da Rodovia da 
Soja, através da parceria entre a prefeitura, ABAPA e 
AIBA, por meio de um convênio de cooperação téc-
nica. Além da sinalização que as ruas e avenidas de 
Roda Velha estão recebendo.
 “Os moradores de Roda Velha sofriam com a 
falta de mobilidade por conta das péssimas condições 
das pontes que dá acesso às comunidades. Não Ti-
nham uma escola digna para seus filhos, as estradas 
sem condições de trafegabilidade. Portanto esta ges-
tão entendeu que Roda Velha merece e precisa de toda 
atenção. Estas obras são emergenciais, pois irão me-
lhorar a qualidade de vida, os índices em educação e a 
mobilidade das pessoas”, afirmou o gestor municipal.
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Lazer

São Desidério - BA, Setembro de 2017

1º Festival da Juventude tem centenas de participantes

Dia da Criança será 
comemorado com Festival

Organização comemora sucesso do maior evento musical do oeste baiano

C
ada um aqui tem sonhos, anseios, dúvidas e espe-
ranças, cada um é especial e mereceu esse momen-
to destinado a nós”, disse a jovem estudante Maria-
ne Soares na abertura do 1º Festival da Juventude 

de São Desidério. A aluna ajudou a organização do evento 
na escolha do tema principal ‘Tempos Modernos’. O evento 
é uma promoção da Prefeitura de São Desidério por meio 
da Secretaria de Assistência Social (SAS) em parceria com 

A 
primeira edição do São Desidério Fest, organizado 
pela prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer (SECULT) traz avaliações positivas em 
todos os setores. A estrutura montada no circuito da 

festa recebeu mais de 90 mil participantes, de acordo com a 
organização, o público curtiu com tranquilidade as três noi-
tes do evento. “O espaço ficou muito bonito e aconchegante, 
a presença dos policiais e seguranças fizeram a festa ainda 
mais tranquila”, comenta a visitante Cíntia Souza que elogiou 
também a estrutura da Praça de Alimentação e do Estande 

demais Secretarias de Governo.
A secretária da SAS, Vandreia Mendes expli-
ca que a programação do festival foi pensada 
para oportunizar momentos de aprendizagem, 
debate, informação e diversão ao público jo-
vem. “O jovem precisa ser protagonista de 
nossa história, por isso a importância de criar 
ambientes de debate e conhecimento, o su-
cesso do festival com certeza o consolida no 
calendário de eventos do município”, avalia.
Durante a abertura do evento, o coordenador 
Estadual de Políticas para Juventude, Jabes 
Soares lançou a parceria com o Governo Mu-
nicipal para efetivação do ID Jovem, que visa 
à confecção de car teiras que possibilitam 
acesso aos benefícios de meia-entrada em 

eventos ar tístico-culturais e espor tivos e também à vagas 
gratuitas ou com desconto no sistema de transporte cole-
tivo interestadual, destinado aos jovens de 15 a 29 anos 
de idade. Alguns jovens receberam a car teira no evento, 
outras dezenas foram confeccionadas no ônibus da ‘Esta-
ção Juventude’. “É maravilhoso quando a gestão se pro-
põe em realizar momentos como este destinado ao jovem, 
pois desconstrói a ideia de que a juventude é problemática, 
agradecemos a sensibilidade da gestão nesta parceria”, re-
vela Jabes.

A 
prefeitura de São Desidério por meio das 
Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer, de 
Assistência Social e de Educação, organiza 
o 1º Festival da Criança, um momento de 

muita alegria e brincadeiras para comemorar o Dia 

Todos os ambientes organizados para a programação do 
festival ficaram lotados. Os debates nas tendas contaram 
com a participação de dezenas de jovens e na oficina de 
Grafite, 30 pessoas receberam orientação teórica e puderam 
aplicar na prática o que foi aprendido. 
“O futuro se constrói hoje”, comemora o prefeito da cida-
de que participou de uma roda de conversa com os jovens. 
“Este é o momento para ouvir esses anseios e lutar para 
construir um município melhor, estamos nos esforçando 
para garantir condições mais justas e dignas para essa ju-
ventude que tem tantos planos, não podemos permitir que 
os caminhos tortuosos sejam mais atrativos, todo esforço 
em prol de boas oportunidades para os jovens será feito”, 
conclui. Após o bate-papo, um sarau animou os presentes 
na Lavanderia Cultural.

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

de Turismo, um espaço especial que 
ressaltou o potencial turístico do muni-
cípio. “Fiquei impressionada com tantos 
lugares bonitos, com certeza voltarei 
para conhecer melhor a cidade”, revela 
Cíntia.
 A segurança foi realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 
135 com a realização de blitz em pontos 
estratégicos e orientações aos motoris-
tas. No circuito do evento a presença 
das polícias Militar e Civil, Cipe Cerra-
do, Corpo de Bombeiros e um grupo de 
seguranças particulares garantiram a 
tranquilidade dos foliões. Foram instala-
das câmeras para monitorar o circuito. 
Também participaram da assistência à 
festa, equipes de plantão da Secretaria 

de Saúde com a permanência da Unidade Móvel de Saúde 
e equipes da Vigilância Sanitária. “Toda essa estrutura de 
segurança ajudou na realização tranquila do vento, tivemos 
apenas ocorrências corriqueiras para uma festa tão grande 
como esta”, disse o Capitão PM Marcelo da 85ª Companhia 
Independente de Polícia Militar.
 Com uma grade de programação eclética, o Coliseu 
foi palco de grandes atrações de renome nacional, além de 
artistas locais e regionais. Na primeira noite, dia 15, as apre-
sentações musicais contaram com a banda Samba Hiit, o 
axé de Bell Marques, Elvis Elan, que é filho de São Desidério 
e Flávio Gabriel. No sábado 16, os shows foram da dupla 

Cláudio e Mateus, Alan Porto e Jeferson, Marcos e Belutti, 
a banda de axé Harmonia do Samba e o show com Renan 
Felipe. No domingo 17, último dia de show no Coliseu, se 
apresentaram o cantor Gustavo Braga, a cantora Anitta e em 
seguida Marquinhos Bahia. Na segunda 18, os shows fo-
ram na Praça Abelardo Alencar, centro da cidade, com Banda 
Gerações e a atração católica Anjos de Resgate, em come-
moração aos festejos religiosos, da Padroeira do município, 
Nossa Senhora Aparecida celebrada no dia 19, e do Divino 
Espírito Santo, 20.
 Quem também fez avaliações positivas foram os 
barraqueiros que comercializaram produtos diversos no cir-
cuito. “Valeu muito a pena trabalhar aqui na festa, pratica-
mente todo o estoque foi consumido, estou satisfeito com o 
resultado desse ano”, confirma o barraqueiro Augusto Cesar.
 Para o prefeito realizar a primeira edição do São 
Desidério Fest foi um momento histórico com resgate aos 
festejos de setembro, valorização tradicional, movimentação 
econômica local, divulgação das riquezas turísticas e artís-
ticas do município, atrelados a alegria e diversão dos parti-
cipantes. “São Desidério é imenso em extensão territorial e 
maior ainda em manifestação cultural, estamos celebrando 
esses festejos que também representam nossa identidade, 
por isso estamos satisfeitos com o sucesso de todas as 
programações organizadas até o momento, mas ainda não 
acabou amanhã temos mais atrações na Praça Abelardo 
Alencar, onde tudo começou há muitos anos. Obrigada aos 
moradores de nossa querida cidade por acolher os visitantes 
e participar ativamente dos festejos de setembro”, lembrou o 
gestor.

da Criança, celebrado 
em 12 de outubro.
O evento será realiza-
do na Praça Abelardo 
Alencar na quarta-feira, 
11 de outubro, a partir 
das 17h. O local vai se 
transformar em um ver-

dadeiro parque de diversões com brinquedos espalha-
dos no local, personagens infantis, oficinas de artes e 
pinturas, distribuição de guloseimas e presentes, e muita 
música infantil para a criançada dançar e cantar.
Segundo o prefeito Zé Carlos, todo o mês de outubro 
será destinado para as crianças do município. “As co-
memorações terão início com algumas atividades no 

CRAS para as crianças assistidas nesta instituição, 
e dia 11 acontecerá na Praça Abelardo Alencar o 1º 
Festival da Criança para todas as crianças da sede e 
posteriormente será estendido às da zona rural, que 
será executado nas rotas que foram traçadas. Estas 
atividades fazem parte de um programa voltado ao 
público infantil que irá fomentar políticas públicas 
para garantir melhorias na educação, saúde, lazer 
e segurança para nossas crianças e assim cons-
truindo um futuro com justiça social e progresso”, 
afirmou o prefeito.
Venha e traga seus filhos para aproveitarem este 
momento com muita alegria e animação, pois este 
festival está sendo preparado com muito amor e ca-
rinho para as crianças.

Fotos: Jackeline Bispo
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Memórias

Festejos Religiosos de setembro em São Desidério: 
tradição que ultrapassa gerações

S
etembro reserva muitas comemorações 
para o município de São Desidério. Logo 
no primeiro sábado tem a tradicional Pe-
gada do Mastro que antecede os festejos 

religiosos da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, 
celebrada no dia 19, e a Festa do Divino Espírito 
Santo, 20.
 Uma das festas mais primitivas de São 
Desidério, este ano, a Pegada do Mastro comemo-
rou 101 anos de tradição e foi realizada no sába-
do, 02. Inicialmente organizada pelo Imperador e 
comissão da Festa do Divino, com o passar dos 
anos a festa entrou para o calendário cultural do 
município e ganhou apoio da Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e La-
zer – SECULT. Os participantes se dirigem ao local 
conhecido como Cabeceira da Mamona, a 06 qui-
lômetros da sede do município. É neste ambiente 
onde, no primeiro sábado de agosto são retiradas 
duas árvores com aproximadamente 15 metros de 
comprimento cada, que aí ficam reservadas até 
um mês depois, no primeiro sábado de setembro, 
quando ocorre a Pegada do Mastro. Essas árvores 
são trazidas pelos participantes até a cidade para 
serem hasteadas com as bandeiras da Padroeira e 
do Divino. Até a hora de retorno, na Cabeceira da 
Mamona, os foliões se divertem em rodas de sam-
ba formadas ao som de tambores e instrumentos 
rústicos. A farofa é o prato tradicional. No fim da 
tarde, a chegada à cidade é sempre esperada com 
foguetes nas imediações da ponte da Barragem e 
muitas pessoas acompanham o cortejo dos mas-
tros que se encerra em frente à Igreja Matriz.
 “Estou com quase 60 anos e desde quan-
do comecei a andar participo dessa tradição que 
a cada ano evolui. Quando se aproxima o dia, a 
gente arruma as ‘trouxas’ para subir para lá, onde 
animamos com as rodas de samba a tarde toda e 
só chegamos aqui à noite”, revelou o participante 
Leonildo Jesus, conhecido como Di do samba.
Homenagens e participação das mulheres – Nes-
ta edição foram realizadas homenagens a alguns 
Capitães do Mastro já falecidos que foram precur-
sores da tradição no município, a exemplo de João 
Montalvão, Nelson, João Borola, Anacleto e Dazi-
lão. No trajeto da Pegada do Mastro na sede foram 
feitas paradas obrigatórias em frente às casas dos 
familiares dos homenageados, onde se formaram 
mais rodas de samba.
 Outro destaque dessa edição foi a presen-
ça de mulheres. Durante muitos anos, a tradição 
foi marcada pela participação masculina. Com o 

Foto: Rodney M
artins
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tempo algumas mulheres começaram a participar, e 
pela primeira vez, o evento contou com um número 
expressivo de mulheres que na saída da Cabeceira da 
Mamona conduziram inicialmente o mastro de Nossa 
Senhora Aparecida. 

‘Desobrigas’ - Há mais de meio século, os festejos 
religiosos de Nossa Senhora Aparecida, celebrada no 
dia 19, e do Divino Espírito Santo, 20, são devoções 
comemoradas em São Desidério fora das datas oficiais 
(Nossa Senhora, 12 de outubro) e (Divino Espírito San-
to, 40 dias após a Páscoa). O fato é justificado pela 
Igreja como ‘desobrigas’, como explica o pároco Pedro 
Felipe. “É uma festa que não segue o calendário litúr-
gico da Igreja. O grande motivo, foram às desobrigas, 
feitas pelos presbíteros do passado. Muitas comunida-
des rurais designadas para um só padre. Logo, o padre 
passando naquela ocasião, desobrigava o povo, das 
suas obrigações religiosas. E com isto, a festa de Nos-
sa Senhora Aparecida e do Divino se fixaram nessas 
datas de setembro”. Com o tempo, os festejos religio-
sos do município passaram a contar com participação 
de muitos fiéis que todos os anos vêm de outros muni-
cípios e estados, para visitar a cidade, rever parentes, 
amigos e agradecer bênçãos alcançadas.

Festa da Padroeira
 Os festejos da Padroeira de São Desidério tem 
início dia 10 de setembro com o Novenário em Hon-
ra à Nossa Senhora Aparecida. A cada noite, ao final 
das missas são realizadas as tradicionais quermesses 
organizadas pelas pastorais, grupos e movimentos da 
Paróquia que leva o nome da Padroeira. No dia 19 de 
setembro, por volta das 05 horas, uma alvorada festiva 
com saída da Igreja Matriz percorre as principais ruas 
da cidade ao som de marchinhas e culmina com um 
café da manhã servido aos participantes. O ponto alto da 
festa acontece às 18 horas com a celebração solene que 
conta com a presença de centenas de fiéis. Fé, agradeci-
mentos, louvores e homenagens marcam a celebração 
que culmina com o sorteio dos novos juízes encarrega-
dos de organizar a festa do próximo ano e a procissão 
pelas ruas da cidade.

Festa do Divino
 Já na manhã de 20 de setembro a Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida celebra a solenida-
de do Divino Espírito Santo. Antes da missa às 09 
horas, música, foguetes e apresentações marcam 
o cortejo que tem início na casa do Imperador até 
a Igreja. A festa do Divino é uma das festas mais 
populares comemoradas no município e que todos 
os anos registra grande participação de moradores 
da sede e zona rural do município, além de visitan-
tes. Apresentações e momentos de ação de graça 
marcaram a missa que termina com o sorteio do 
novo Imperador e da corte, responsáveis por orga-
nizar a festa do próximo ano. Após a transmissão 
da coroa todos se dirigem para o popular almoço 
comunitário, uma característica marcante da tradi-
ção trazida 

Homenagens - Este ano a Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida e a família do Imperador Édem Samuel 
prepararam um estande com o título de Memorial 
dos Imperadores que fez o resgate da trajetória his-
tórica homenageando os imperadores desde 1989, 
quando São Desidério passou a ter paróquia.
Tradição - A Festa do Divino tem início no mês de 
maio, quando a família do Imperador, juntamente 
com os foliões levam a bandeira, um dos símbolos 
da tradição, por todas as localidades do municí-
pio, sendo o último local a sede, com intenção de 
arrecadar donativos para a festa. O festejo é coor-
denado pelo Imperador, comissão organizadora e 
sua corte formada por: Alferes da Bandeira (quem 
conduz a bandeira), Caudatários (responsáveis 
pelo isolamento da corte durante o circuito da casa 
até a Igreja), Procurador da Bandeira (encarregado 
por buscar interessados e adicionar seus nomes 
para participarem do sorteio da corte do Imperador 
do ano seguinte) e Capitão do Mastro (aquele que 
organizará juntamente com a comissão a Pegada 
dos Mastros, nos quais serão erguidas as bandei-
ras da Padroeira e do Divino, no primeiro sábado 
de setembro).

Por Ana Lúcia Souza

São Desidério - BA, Setembro de 2017


