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São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

56 ANOS DE SÃO DESIDÉRIO: 
COM TANTAS OBRAS NOSSO POVO TEM MOTIVOS PARA COMEMORAR!

Em 56 anos de história, São Desidério nunca presenciou tantas mudanças.

Entre os dias 21 e 22, uma 
programação especial irá 
celebrar o aniversário de 
emancipação política de 
São Desidério. Pag 08
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 Em um ano de governo a saúde em São 

Desidério avançou significativamente. Confira 

os números de janeiro a dezembro de 2017.

233 cirurgias gerais realizadas

216 cirurgias oftalmológicas

62 cirurgias ortopédicas

25 cirurgias urológicas

20.114 consultas básicas

39.686 procedimentos ambulatoriais

7.150 fisioterapias
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São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

 Fevereiro é um mês especial em São Desi-
dério, por se tratar do aniversário de emancipação 
política do município, que neste ano de 2018 chega 
aos 56 anos de vida causando grandes alegrias ao 
nosso povo. O Jornal ‘Prefeitura em Ação’ também 
festeja seu primeiro aniversário. Foram 12 meses 
compartilhando com cada munícipe as informa-
ções sobre as ações realizadas pelo Executivo. Em 
56 anos de história, São Desidério nunca presen-
ciou tantas transformações. O progresso de fato 
chegou.  A população agora sim pode orgulhar por 
morar nesta terra, com uma prefeitura que trata a 
saúde da população como prioridade. Porém, os 
setores recebem atenção especial, como a agri-
cultura familiar, onde os pequenos produtores es-
tão contando com incentivos para alavancar a sua 
produção. Pág. 02. Nos quatro cantos do município 
há uma obra concluída ou sendo edificada. Na sede 
foi iniciada a pavimentação asfáltica e em bloquete 
dos bairros, realizando um sonho antigo dos mo-
radores. O distrito de Sítio Grande também recebe 
importantes obras. Pág. 03. E na área da Educação, 
a Prefeitura está investindo como nunca, na história 
deste município, dois centros educacionais estão 
sendo construídos, um na sede e outro em Roda 
Velha, e uma moderna biblioteca na sede, além da 
retomada da construção de duas creches, uma em 
Sítio Grande e outra na sede. Pág. 04. Quem tem 
realmente motivos para comemorar são as 45 famí-
lias que estão realizando o sonho da casa própria. 
Todas construídas com recursos do município e 
em breve serão entregues para todas as famílias. 
O esporte também recebe investimentos. Estão em 
fase de conclusão 07 ginásios esportivos espalha-
dos entre sede e zona rural. Pág. 05. Na zona ru-
ral, o progresso chegou e trouxe com eles grandes 
obras, como pavimentação asfáltica, praças, giná-
sios, causando alegrias para os moradores. Pág. 
06. O distrito de Roda Velha está recebendo uma 
atenção especial. Importantes obras estão sendo 
executadas, como as duas pontes de grande por-
te que estão em fase de finalização, um moderno 
centro educacional, e a retomada de um ginásio 
na Escola Municipal Waldeck Ornelas. A prefeitura 
sanou vários problemas de povoados que sofriam 
com a falta de água, foram perfurados 16 poços 
artesianos, construídas bases para caixa de água 
e casas de comando de bomba. A falta de água 
em São Desidério ficou lá no passado. Agora é só 
comemorar. Pág. 07. Na última página, conversa-
mos com algumas pessoas, das mais variadas ida-
des, nascidas aqui ou que adotaram São Desidério 
como sua terra e em suas falas responderam: ‘Por 
que eu gosto de São Desidério?’. Confira também a 
programação festiva que a Prefeitura através da Se-
cretaria de Cultura, Esporte e Lazer preparou para 
toda a população. Venha comemorar, festejar esta 
data que é de todos nós. Boa leitura e até a próxima 
que trará muitas novidades, com a entrega de várias 
obras por todo o município.

56 Anos de história e lutas: 
Nós fazemos parte!

AVANÇOS DA SAÚDE

AGRICULTURA FAMILIAR

Por Jackeline Bispo

M
ais de 1200 pequenos produtores foram be-
neficiados com os programas de incentivo 
à agricultura familiar em São Desidério. Os 
dados são da Secretaria Municipal de Agri-

cultura e Desenvolvimento Econômico (SE AGRI) que 
vem realizando várias atividades dos Programas Muni-
cipais Proleite e Prolavoura.
 Além da assistência técnica especializada 
ofertada, o trabalho de preparação do solo foi realizado 
em 53 localidades, incluindo assentamentos e o Distri-
to de Roda Velha, além da doação 
de sementes de feijão e de capim. 
“É a primeira vez que recebemos 
esse serviço, tem 40 anos que 
moramos aqui e sempre foi muito 
difícil arar esse chão na enxada, 
criei meus filhos assim, e hoje é 
uma tranquilidade pra gente poder 
ter o trator arando a terra, estamos 
satisfeitos com o trabalho”, revela 
a dona de casa Ana Maria Armélia 
Santos moradora do Povoado de 
Galho das Poldas.
 No total foram 2.300 ho-

ras/m   áquina, 4.000 quilogramas de sementes de 
feijão gurutuba distribuídos, 760 quilogramas de capim 
brachiarão e 530 quilogramas de capim andropogon. A 
secretária da SEAGRI, Patrícia Rocha avalia que a meta 
é fazer com que as ações atinjam o máximo de famílias 
que trabalham com a pequena produção agrícola e pe-
quena criação de gado. “Desde o início da gestão, nós 
temos buscado proporcionar o máximo possível de 
apoio aos pequenos produtores do nosso município. 
Todo o processo é acompanhado pela equipe técnica 
da Agricultura, muito trabalho ainda será feito com o 
planejamento para este ano”, disse a secretária.

Prefeitura de São Desidério investe na agri-
cultura familiar para fortalecer a produção

2.060 ultrassonografias

619 Ultrassonografias Transvaginais

272 ressonâncias magnéticas

328 tomografias

904 procedimentos de média complexidade

51.521 mil exames laboratoriais

410 partos no Hospital e Maternidade, sendo 244 

partos normais e 166 cesarianas. 

Investimentos em mais de 20 contratações de espe-

cialidades médicas

V
árias obras já foram concluídas e deram 
novo aspecto a alguns pontos de São De-
sidério, entre elas, a reforma da Capela e 
Cemitério São Pedro, da Praça da Igreja 

Obras já concluídas
Por Ana Lúcia Souza Matriz Nossa Senhora Aparecida, a revitalização 

da Orla da Barragem e reforma da Lavanderia 
Cultural.  Encontra-se em andamento também na 
sede do município, as obras do Canal de Drena-
gem na entrada da cidade, além de outros inves-
timentos.



Infraestrutura

03
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

O 
ano começou com muito trabalho, duas 
frentes de serviço realizam as obras de 
pavimentação asfáltica e em bloquete em 
bairros de São Desidério.

  No Bairro Nossa Senhora Aparecida as 
máquinas realizam a limpeza, a locação topográ-
fica, o sub-leito e a sub-base das ruas.
 No Bairro Davi Santana foi concluído a 
drenagem pluvial e o meio fio, e já teve início o 
assentamento de bloquetes e sarjetas.

N
o distrito de Sítio Grande há 15 quilô-
metros da sede também são realizados 
trabalhos de pavimentação em bloque-
te nas ruas na entrada do distrito e que 

ainda não tinham calçamento. No local já foi 
concluída a terraplanagem das vias, bem como 
o trabalho de drenagem pluvial, construção das 

São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

 Nos bairros Cidade Nova e Cidade Alta a 
previsão que é os trabalhos sejam iniciados em 
fevereiro. 
 A meta é que ainda este ano, 100% das 
ruas da sede de São Desidério estejam pavimen-
tadas em asfalto e bloquete. “É um trabalho gran-
dioso e necessário, muitos moradores da sede 
sofriam com a falta de estrutura mínima, quere-
mos organizar os bairros, valorizar os imóveis, 
melhorando também as condições de saúde e 
segurança nesses espaços”, confirma o prefeito 
Zé Carlos.

Obras de pavimentação de bairros 
na sede são iniciadas

 Sítio Grande recebe obras de pavimentação em bloquete, ginásio es-
portivo e creche municipal

sarjetas e meio-fio, poste-
riormente iniciará o assen-
tamento de bloquetes. O 
trabalho se concentra em 
nove ruas da localidade. No 
total serão pavimentados 
mais de 6.000 mil metros 
quadrados. Os moradores 
comemoram a chegada das 

obras. “Quando chove aqui é um lamaceiro total, entra água nas 
casas na altura do joelho, porque não tem pra onde a água da 
chuva correr, eu chegava na escola com a roupa molhada e suja 
de lama, agora a gente tem esperança que vai melhorar porque 
estão fazendo esse serviço de colocar as manilhas e pavimentar 
as ruas”, comenta a moradora da Rua E, Eliane Souza. Além da 
pavimentação em bloquete, o distrito recebe obras do ginásio 
espor tivo e da creche municipal.
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Educação

E
m construção no centro da cidade de São 
Desidério, o Governo Municipal investe na 
obra da Biblioteca Municipal Dom Ricardo 
Weberberger, uma estrutura arquitetônica 

ampla e moderna. 
 Atualmente na obra  encontra-se em fase 
de execução os pilares e alvenaria do térreo. “É im-
possivel pensar em incentivo à leitura no nosso mu-
nicípio sem dispormos de uma sede de biblioteca a 
altura do que merece nossos estudantes, assíduos 
leitores e frequentadores que há muito tempo espe-
ravam por uma nova sede, mais ampla e moderna”, 
destacou o prefeito Zé Carlos.

O
utro investimento realizado pelo Executivo 
por meio da Secretaria Municipal de Edu-
cação (SEDUC), em execução na sede do 
município, é a construção do Centro Edu-

cacional.
 A obra está em fase de concretagem da laje 

Biblioteca Municipal começa a ganhar forma

Obra do Centro Educacional da sede recebe 
concretagem da laje

Jornada Pedagógica dá início ao ano letivo 2018

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

A
s obras de complementação das duas 
unidades de Creches Pró-infância na 
sede e no distrito de Sítio Grande foram 
retomadas. Na sede, a obra, localizada 

no bairro Tangará, foi iniciada em 17 de janeiro. 
 No distrito de Sítio Grande, foram rea-
lizados serviços de limpeza da área e a obra foi 
iniciada em 29 de janeiro.

Obras de creches 
são retomadas

do pavilhão 2, construção do muro e realização 
das instalações elétricas e hidrossanitarias. 
 A conclusão da obra está prevista para 
agosto de 2018. “Em breve teremos em nosso 
município uma escola com uma estrutura moder-
na que irá acrescentar mais qualidade à nossa 
educação”, disse a secretária da SEDUC, Iléia Al-
meida.

“E
ducação de qualidade, compromisso e 
responsabilidade de todos” foi a temáti-
ca que norteou os trabalhos da Jornada 
Pedagógica 2018 em São Desidério, re-

alizada de 1º a 03 de fevereiro. Promovida pela Pre-
feitura por meio da Secretaria Municipal de Educação 
(SEDUC), a abertura do evento, no Clube Esportivo 
Social de São Desidério (CESSD), contou com a pre-
sença da secretária da SEDUC, Iléia Almeida e cerca 
de 400 participantes entre professores, coordenado-

res, supervisores escolares, gestores, vice-gestores 
e equipe técnica da SEDUC.
 O prefeito Zé Carlos e secretários de governo, 
o presidente da Câmara Marusan Lima e demais ve-
readores, representantes do Conselho Municipal de 
Educação (CME), da APLB Sindicato de Professores 
e de Igrejas do município, prestigiaram o momento. 
Segundo dados da SEDUC, para este ano letivo estão 
matriculados na rede municipal de ensino, 4.974 alu-
nos na zona rural e 1.742 na sede. “Iniciamos mais 
um ano de trabalho e sem dúvida temos o compro-
misso de fazer uma educação de qualidade no nos-
so município e de contribuir para o pleno desenvol-
vimento dos nossos alunos”, declarou a secretária 
Iléia.
 Para a professora de Ensino Fundamental 
I, Silvaene Pereira, da comunidade de Ilha do Vítor, 
“esse momento representa troca de experiência e sa-
beres e orienta para que no trabalho do novo ano le-
tivo tenhamos mais segurança para fazer o melhor”. 
A programação da Jornada seguiu nas Escolas Muni-
cipais Germano Rodrigues de Carvalho e Presidente 
Castelo Branco onde aconteceram oficinas de forma-
ção para Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, 
Educação Especial e para Gestores Escolares.



Ginásios Esportivos começam a ser entregues
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Investimentos

A
s 45 famílias beneficiadas pelo Progra-
ma Casa Bela desenvolvido pela pre-
feitura de São Desidério por meio das 
Secretarias de Assistência Social e de 

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

Em seis meses 45 casas populares foram 
construídas e estão sendo entregues 

São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

Infraestrutura vivem novos tempos. as famílias 
já desfrutam do confor to, segurança, qualidade 
de vida e dignidade habitacional proporcionada 
pela nova casa, outras acompanham ansiosas e 
sonhadoras as obras em andamento, a previsão é 
que até fevereiro todas estejam concluídas.

N
o povoado de Guará a obra do ginásio de 
esportes está recebendo os retoques finais. 
A previsão de conclusão é ainda para este 
mês. Em Ponte de Mateus, o ginásio está 

recebendo pintura e instalação dos alambrados, 
além da colocação da cerâmica e instalação dos 

banheiros, com conclusão prevista também para 
este mês. Já no ginásio de Furquilha está sendo 
executado telhamento metálico e o piso polido e a 
previsão de conclusão é para março. 
 A cobertura de quadras poliesportivas está 
em andamento no povoado de Pontezinha, com a 
instalação dos refletores, conclusão da cobertura 
e pintura. O ginásio de Almas está recebendo co-

 Em Lagoa da Rosa 02 casas, 
em Poço Dantas 03 casas, em Anas-
tácio 02 casas, em Galho D’Água da 
Batalha 01 casa, em Sítio Novo 04 ca-
sas, em Furquilha 03 casas, em Zé No-
bre 13 casas, em Ponte de Mateus 07 
casas, em Poldas 06 casas, em Guará 
03 casas e 1 casa no distrito de Sítio 
Grande.

Por Jackeline Bispo

bertura com estrutura metálica, além de cerâmica, 
instalação dos sanitários com previsão de conclu-
são para março. Na sede do município, a quadra 
poliesportiva também se tornará um ginásio, e no 
momento recebe estrutura metálica, além de cerâ-
mica e instalação dos banheiros. E no distrito de 
Sítio Grande estão sendo construídos os pilares que 
suportarão a estrutura metálica do ginásio que tem 
previsão de conclusão para abril.
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Zona Rural

Governo Municipal investe em construção 
de praças na zona rural

Q
Quem trafega pela zona rural tem perce-
bido que o trabalho de manutenção das 
estradas vicinais não para, mas percebe 
também que muitas comunidades rurais já 

recebem mudanças infraestruturais significativas, 
a exemplo das localidades de Estiva da Furquilha, 
Furquilha, Sítio Novo e Guará, onde a Secretaria 
de Infraestrutura, Transpor tes e Serviços Públicos 
(SEINFRA) está realizando trabalhos de pavimenta-
ção asfáltica. 

Por Jackeline Bispo

São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

A 
Prefeitura iniciou a construção e requalifica-
ção de praças nas localidades de Morrão, Ilha 
do Vítor, Cabeceira Grande e Campo Grande. 
Em Morrão, uma das praças projetadas já foi 

concluída. Localizada em frente à Igreja do Morrão, a 
praça recebeu melhoria do passeio com reforma e me-
lhoria da rampa de acesso aos Portadores de Necessi-
dades Especiais e piso em granitina, requalificação do 
pátio do cruzeiro com colocação de ladrilho de concre-
to, construção de área de jardim contemplando dois 
pátios em níveis diferentes com piso em pré-moldado 
intertravado, três áreas de jardins, passeio e rampas 
de acessibilidade, bancos em concreto pré-moldado e 
iluminação.
 A segunda parte do projeto, a construção de 
uma praça no balneário do Rio Grande está em anda-
mento e contempla passeios com piso intertravado, 
cais em alvenaria de pedra com ruas em bloquete e 
rampa de acesso ao balneário, área destinada à aca-
demia ao ar livre, duas áreas de jardins com rampas 
de acessibilidade, bancos em concreto pré-moldado e 
iluminação. Em Ilha do Vítor e Cabeceira Grande, as 
obras das praças tiveram início.

Pavimentação asfáltica chega às 
comunidades rurais

 Em Estiva da Furquilha está em andamento 
a terraplanagem e imprimação do solo.
 Em Furquilha já foi feita a pavimentação em 
TSD com capa selante em quase todo o percurso 
da comunidade. O trabalho segue com os serviços 
de meio-fio, sarjeta e passeio.
 Em Sítio Novo 50% das ruas já estão com 
a pavimentação em TSD concluída, as demais ruas 
recebem a imprimação do solo. A confecção do 
meio-fio e sarjetas também já teve início.
 Em Guará teve início a locação topográfica 
da obra.

Por Ana Lúcia Souza
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Cidadania

Investimentos em Roda Velha

Sistemas de abastecimento de água

D
istante cerca de 125 km da sede de São 
Desidério, o distrito de Roda Velha, se tor-
nou um canteiro de obras. No Centro Edu-
cacional estão em fase de execução as 

estacas e blocos das fundações, além do reboco 
do muro. Um investimento na área da educação do 
município, a obra tem previsão de conclusão para 
dezembro de 2018.

Canal de Macro-drenagem em Recanto Feliz - Já 
foi concluído a construção do canal para escoa-
mentos das águas pluviais, e posteriormente serão 
executados os trabalhos de pavimentação asfáltica.
Pontes - A ponte sobre o Rio Pau D’Óleo, que dá 

A 
Prefeitura de São Desidério por meio do 
trabalho da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, Transportes e Serviços Públicos 
(SEINFRA) já concluiu o Sistema de Abaste-

cimento de Água, a exemplo de serviços como per-
furação de poço tubular, reforma de base de reser-
vatório, construção de Casa de Quadro de Comando 
(CQC), adutora de água, instalação de eletrobomba, 
implantação de reservatório, rede de distribuição de 
água e construção de base em concreto nos povo-
ados de Timbós, Vereda Alegre, Periperi dos Pires, 
Capão Verde, Puba, Lagoa dos Buritis, Anastácio, 
Cocal, Guará e Cabeceira do Salto. 

São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

acesso a Roda Velha II está 87% concluída. Toda a 
estrutura de concreto está pronta, faltando execu-
tar a instalação do guarda-corpo nas passagens de 
pedestres e a alvenaria de contenção do aterro nas 
cabeceiras das pontes. Posteriormente, será exe-
cutado o aterro compactado e a laje de transição 
para liberar o acesso aos pedestres. A previsão de 
conclusão dessas etapas está prevista para o fim de 
fevereiro e liberação do tráfego a partir de meados 
de março. Já a ponte sobre o Rio Roda Velha, que 
dá acesso a Roda Velha I, teve sua plataforma prin-
cipal concretada. A próxima etapa será a execução 
da concretagem do guarda-rodas e posteriormente 
a execução da alvenaria de contenção do aterro, 
aterro compactado e laje de transição. A previsão 
de conclusão e liberação do tráfego é para o final 

de março. 
 Quadra Poliesportiva - Os serviços da quadra po-
liesportiva do distrito foram retomados no final de 
novembro. Estão sendo executados os pilares, re-
boco e o piso polido. A obra que irá assegurar mais 
esporte e lazer para a população do distrito tem pre-
visão de quatro meses para a conclusão.

 Enconta-se execução os serviços nas 
localidades de Campo Grande (Tõe do Pracido), 
Palmeiral, Assentamento Oscar Niemeyer, Ja-
caré, Cabeceira da Barra, Ponta D’Água, Braço 
Grande e Zé Nobre.

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza



Para comemorar o aniversário de 56 anos de emanci-
pação política, a Prefeitura de São Desidério por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 
(SECULT) preparou uma programação especial entre 
os dias 21 e 22.  
No dia 21, quarta-feira, serão realizados apresenta-
ções musicais na Praça Abelardo Alencar. Artistas 
locais compõem a grade de atrações, a exemplo das 
duplas Cláudio e Mateus (Meninos da Ilha), bandas 
Moisés e Danilo, Rodrigo Rocha, Thiago Santos e 
Samba Hiit.
Uma Alvorada Festiva com apresentação da Filar-
mônica Municipal Maestro Heliodoro Alves Ribeiro 
partirá da Praça Abelardo Alencar e percorrerá as 
principais ruas da cidade ao amanhecer do dia 22, 
data oficial do aniversário da cidade. Às 08 horas terá 
apresentação do Coral Municipal e largada do 2º Eco 
Bike Masculino da Praça Abelardo em direção ao po-
voado de Morrão, onde será realizado o almoço dos 
participantes ao som da dupla Allan Porto e Jefferson. 
O retorno à sede está previsto para as 17 horas com o 
sorteio de brindes na Praça Abelardo Alencar.
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Especial

São Desidério - BA, Fevereiro de 2018

Presentes para São Desidério
 “É com orgulho que vejo 

minha São Desidério 
completar 56 anos de 
emancipação política, 
uma cidade vibrante, 
cheia de luz, paz, mui-
ta história e tão rica em 
belezas naturais. De 
seu povo cativante e de 
sorriso fácil, do agro-
negócio pujante e um 
comércio for te que dá 

oportunidade para todos! Parabéns São Desidério pe-
los seus 56 anos! Orgulho de ser saodesideriano!”
Clévio Neves - Comerciante

Ao comemorar os 56 anos de emancipação política de São Desidério, moradores de vários segmentos registram depoimento de felicitação pela 
passagem do aniversário e relatam por que gostam de morar no município.

“Por que eu amo 
meu lugar? O 
canto mais lindo 
do mundo? Onde 
o povo te acolhe 
sem perguntar? 
Você perguntou 
por que eu amo 
meu lugar? Por-
que eu amo as 
águas mais límpi-
das, c céu ais azul 

e as histórias de lá? Porque eu amo esse pedaço 
de terra que com excelência alimenta um bom pe-
daço da terra? O lugar que eu andei de pés descal-
ços e nos primeiros passos o espinho me tornou 
mais forte e confiante? Onde eu ouvia o carro de 
boi gemendo a canção de melodia marcante? Foi 
até bom você perguntar! Porque eu amo sabendo 
por que, e amo sem saber, esse encanto de cidade 
que só me da felicidade, e quem bebe da água de 
lá, sabe de toda essa magia. É por isso e muito 
mais, que eu amo São Desidério, Bahia. !”
Elves Elan  - Músico

“Como não amar 
São Desidério? 
Cidade de mul-
t i cu l t u ra l i smo 
impressionante 
e que consegue 
manter riquíssi-
mas tradições 
apesar do avan-
ço tecnológico e 
da globalização. 
De coração vi-
brante, habitan-
tes pacíficos e 

natureza exuberante, São Desidério para mim é uma ci-
dade encantadora”.
Carol Santos  -  Desenhista 

“Eu diria que São Desidé-
rio, apesar de sua história 
e de sua vasta fama por 
seu auto potencial agríco-
la, ainda é uma joia bruta 
a ser lapidada. É terra de 
muitas belezas naturais e 
de um povo acolhedor e 
alegre, que sem dúvida é 
a maior riqueza de nosso 
município. Parabéns São 
Desidério por seus 56 

anos, que nossa gente continue a fazer desta terra prós-
pera o nosso lugar”.
Larissa Neves Moraes - Microempresária 

“Amo minha cidade por-
que ela é tranquila, co-
lorida, tem lugares que 
gosto de brincar e onde os 
adultos podem conversar. 
Tem muita natureza, mui-
tos passarinhos e frutas. 
Gosto dela também por-
que às vezes tem música 
e parquinho e onde tem a 
escola que amo ir estudar. 

Desejo que minha cidade tenha mais alegria, mais lugares 
verdes com muitas flores e mais parques para que eu e 
meus irmãos possamos ir sempre”.
Sofia Carvalho - Estudante 

“Só quem mora em São 
Desidério e respeita esse 
lugar, entende e percebe 
o que tem de melhor. Uma 
cidade que me escolheu 
e me acolheu. Vim para 
ficar alguns meses e cá 
estou há 10 anos. Hoje 
digo que sou deste lugar e 
estou construindo a minha 
história. Por que eu gosto 

daqui? Porque sim!!! Um local onde a tranquilidade invade 
o dia a dia, a alegria das pessoas contagia, a orla da bar-
ragem que traz paz, além da serenidade e dignidade que 
envolve a minha vida. Feliz em viver aqui! Parabéns São 
Desidério por mais um ano para ser melhor do que já foi!”
Angela Sawatzky  - Artesã e professora

“Nasci em São Desidério, 
na Fazenda Val. Quando 
era jovem fui trabalhar 
fora, mas voltei. Aqui te-
nho minha família e gran-
des amigos. Para mim não 
tem outra cidade melhor 
do que São Desidério. 
Após alguns problemas 
de saúde, posso dizer que 
hoje vivo bem, tranquilo e 

em paz. Desejo tudo de bom para este município e seus 
moradores!”.
Jocanias R. de Carvalho (Seu Joquinha) - Aposentado

“Gosto de morar aqui, por-
que foi onde fui nascido e 
criado. Minha história já 
passa dos 100 anos. Criei 
meus cinco filhos, netos, 
bisnetos e tataranetos. O 
pouco que cozinhava dava 
para nós todos comer. 
Agora é trabalhar e viver. 
Toda vida vivemos muito 
bem aqui em São Desidé-

rio, nunca tive ‘má’ querência com ninguém e será assim 
até resumir a vida. Parabéns São Desidério!
Manoel Barbosa de Souza (Seu Manezin) - Aposentado

“Nessa minha vida mo-
rei em Brasília, Goiânia 
e não gostei. Gosto de 
morar é aqui em São De-
sidério, e não quero sair 
daqui, aqui quero morrer. 
Tenho 96 afilhados, vi 
muita coisa que aconte-
ceu na cidade, pois já te-
nho mais de 100 anos. A 
São Desidério eu dou os 

parabéns e só não posso comparar com o céu, mas 
aqui é o melhor lugar”.
Manoel Inácio Gonçalves (Manoel do Borges)  - Aposentado

“São Desidério 
cidade aco-
lhedora, berço 
de incontáveis 
belezas. Lugar 
ainda tranquilo 
para se morar, 
onde seus ha-
bitantes cultiva 
a boa amizade, 
respeito e con-
sideração aos 
seus semelhan-
tes, bem como 

os seus valores culturais. Ao longo dos anos acom-
panho o progresso já alcançado, por essa São De-
sidério amada. Por tudo isso, tenho orgulho de me 
dizer saodesideriana. Onde tenho fé e a certeza que 
seremos sempre bem acolhidos como filhos nos bra-
ços da mãe.”
Renilde França Azevedo  - Aposentada

“Amo a cidade onde nasci, 
cresci, constitui minha famí-
lia, onde vivo até hoje aos 90 
anos e onde pretendo findar 
os meus dias. O tempo passa 
rápido, vi muita coisa mudar, 
mudança de século, de milê-
nio, mas as raízes que cria-
mos são firmes e fortes. São 
Desidério também mudou, 

primeiro de Vila para Distrito e depois para Cidade. Tive 
o prazer de acompanhar tudo isso e hoje temos a firme 
esperança de que dias cada vez melhores estão por vir, 
tanto para meus descendentes, quanto para todos que 
vivem e amam São Desidério. Parabéns para nossa terra 
querida! ”
Otacílio Bispo dos Santos  - Aposentado

Confira a Programação 
de Aniversário


