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MAIS QUE ENTREGAR OBRAS, É
TRANSFORMAR VIDAS E REALIZAR SONHOS

Muitas obras já foram entregues e muitas outras estão em andamento. Págs. 04, 05, 06 e 07
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Editorial

22 Nascentes ‘ganham vida’ após
intervenção da Prefeitura Municipal

É setembro minha gente!
Setembro chegou e trouxe com ele a primavera, que tem como
principal característica o reflorescimento da flora, é considerada a estação mais florida do ano, ela tem fortes características
com o momento que vive São Desidério, o REFLORESCIMENTO, a exemplo do cuidado com o meio ambiente, no qual 22
nascentes foram recuperadas Pág. 02. E também na Saúde
com muitos avanços obtidos, como a ampliação da oferta
de especialidades médicas, aquisição de 09 ambulâncias e
duas UTI’s móveis e em breve a construção de 03 postos de
saúde na zona rural. Pág 03. O município também deu um
passo gigantesco na infraestrutura. Há obras sendo edificadas
nos quatro cantos do município. Muitas já foram entregues e
muitas outras em andamento. São escolas, uma biblioteca,
casas populares, ginásios, praças, sistemas de abastecimento de água, pavimentação asfálticas e em bloquete. E todas
estas construções trazem avanços significativos para a nossa
população. 47 casas já foram entregues para famílias que viviam em casas de enchimento e palha, vulneráveis a doenças
contraídas através de insetos, como o barbeiro. Mais 50 estão
em andamento. A falta de água que era um problema antigo
da zona rural já foi sanado Pág. 04. O povoado de Morrão
está mais feliz e muito mais bonito, com as duas lindas que
a prefeitura entregou recentemente. Outras 07 estão sendo
construídas nas comunidades rurais. E cada vez mais nossa
zona rural está ficando bonita e nossa gente feliz. 07 Ginásios
Esportivos foram construídos para propiciar o lazer e incentivar a prática esportiva nos nossos jovens Pág. 05. A página
06 faz um apanhado das principais obras que estão em andamento, como a construção de duas creches, a nova sede da
biblioteca, pavimentação asfáltica em 10 comunidades rurais,
e pavimentação em bloquete e/ou asfalto nos loteamentos na
sede, no distrito de Sítio Grande e entradas da cidade. Quem
também está recebendo um cuidado especial é Roda Velha.
Ele é um distrito grande, se divide em 03, que são denominados Roda Velha I, II e III. E em cada local há uma grande intervenção da Prefeitura Municipal, seja em obras, na oferta dos
serviços de saúde, na educação, assistência social e também
no esporte. Lá duas pontes foram construídas, está em andamento também a obra do Centro Educacional de grande porte,
no qual há um na mesma estrutura sendo construído na sede,
um ginásio também está sendo construído, assim como a pavimentação de ruas do bairro Recanto Feliz, realizando um sonho antigo dos moradores. E em Roda Velha I, 16 ruas estão
sendo pavimentadas Pág. 07. Viu como São Desidério está
diferente, nossa agente está muito mais feliz e satisfeita. Em
quase dois anos de governo quanto coisa mudou, quanta vida
melhorou. E nosso povo pode comemorar e curtir este mês de
Setembro, que aqui em São Desidério tem um toque especial,
diferente, ele é marcado por nossas tradições e festas, a começar pela Pegada do Mastro que neste ano completou 102
de tradição e atraiu centenas de pessoas, o que sinaliza que
nossa cultura e nossa história estão vivas e as pessoas querem mantê-las assim. Em setembro comemora-se também os
festejos de Senhora Aparecida (19) e do Divino Espírito Santo
(20). O município se prepara para realizar nos dias 21 e 22 o
maior evento musical do oeste baiano, o São Desidério Fest,
um festival da música que em sua segunda edição 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. Não deixem de prestigiar este evento. Pág.
08. Mas antes, aproveitem a leitura desta edição que está imperdível. Boas festas e que Deus esteja com cada um.

Por Diego Souza

C

om objetivo de recuperar as nascentes e
áreas de preservação permanente- APP’S,
a Prefeitura de São Desidério por meio da
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (SEMATUR) realiza trabalhos de proteção e recuperação de nascentes com o método caxambu. O
projeto visa também à educação ambiental com
a par ticipação de estudantes das redes municipais, estaduais e moradores das comunidades.
Já foram recuperadas 22 nascentes, e as localidades contempladas foram Alegre, Cabeceira
do Salto, Água Vermelha, Joaquinzinho, Jataí,
Brejo da Furquilha, João Rodrigues, Conceição
de Baixo, Baixa Bonita, Acaba Vida, Ribeirão do
Luduvino, Alegre da Pontezinha, Grota da Onça,
Marias, Pindaíba, Olhos D´água do Cazuza e
Timbó. Esse total de nascentes já recuperadas
gera benefícios para mais de 500 pessoas. “Estou muito alegre com esse beneficio que está
fazendo aqui pra gente. Agora eu sei que teremos água em abundância”, disse o morador do
povoado de Alegre, Manoel de Souza de 78 anos
de idade.
O que é o método - O método Caxambu consiste em um sistema de filtragem natural da água,

sendo uma medida que ajuda a preservar a qualidade e a disponibilidade da água para o consumo humano. Além disso, evita a contaminação,
seja por lixos, agrotóxicos ou por dejetos humanos e/ou animais, dispensa limpeza periódica,
melhora o aproveitamento do manancial, as características físico-químicas e diminui a turbidez
da água.
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Prefeitura entrega para a população nove ambulâncias
novas e duas UTI’s Móveis
Foto: ASCOM SD

Por Ana Lúcia Souza e Jackeline Bispo

P

ara qualificar ainda mais a ofer ta dos serviços de saúde no município, novos veículos
foram adquiridos pelo poder público. 11
ambulâncias, sendo nove modelos simples que
foram destinadas para os Postos de Saúde das
comunidades de Campo Grande, Guará, Ponte
de Mateus, Vila Nova Conceição, Ilha do Vítor e
os distritos de Sítio Grande, Roda Velha I e Roda
Velha III, e duas equipadas com UTI’s móveis
que atendem no Hospital e outra no Distrito de
Roda Velha, além da aquisição de um veículo
para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
“Nunca antes na história de São Desidério vi
tanto investimento sendo aplicado na área da
saúde. Hoje a gente pode contar até com UTI
móvel, coisa que não imaginávamos ter aqui um
dia”, afirmou o morador Isaías Dias dos Santos.
Foto: ASCOM SD

Saúde de São Desidério passa a
contar com médico Pneumologista,
Cirurgião Pediátrico e Alergologista

A
Postos de Saúde
serão construídos em
Beleza, Mutamba e
Palmeiral

morou a moradora da localidade de Pontezinha,
Virginia Maria de Jesus.
Os atendimentos com pneumologista são realizados uma vez por semana no hospital e conta
também com exames pulmonares específicos. E
as cirurgias pediátricas, duas vezes ao mês. Já
o especialista alergologista faz os atendimentos
e tratamento de doenças alérgicas, no Centro
de Saúde Florentino Augusto de Souza (SESP)
a cada 15 dias.
Foto: Ana Lúcia Souza

M

elhorar a qualidade de vida da população de São Desidério, independentemente das distâncias, tem
sido a meta da Prefeitura Municipal. O município conta com uma cober tura da atenção básica que abrange boa par te das 125
comunidades rurais, e para ampliar ainda
mais a ofer ta dos serviços de saúde serão
construída Unidades Básicas de Saúde nas
comunidades de Beleza, Mutamba e Palmeiral, o que marca a concretização de um
sonho antigo dos moradores destas localidades. “Nasci e me criei aqui, estou muito
satisfeita de saber que em breve teremos
o posto de saúde porque sempre foi muito
difícil quando alguém precisava de serviço
médico ou mesmo para vacinar as crianças,
agora teremos esses serviços aqui e não
precisamos deslocar até outra localidade
ou para a sede, tá melhorando nossa terra”,
disse a moradora de Palmeiral, Berenice
Gomes Souza. Essas unidades ofer tarão os
serviços de Enfermagem, Dentista, Médico
Clínico Geral e realização das demais campanhas.

lém das 20 especialidades médicas que
já são disponibilizadas na Rede de Saúde Pública de São Desidério, consultas de
mais três especialidades foram inclusas. São
elas: Pneumologia, Cirurgias Pediátricas e Alergologia.
“Estava sentindo dores no peito e incômodo
muito grande ao respirar, e fiz a consulta aqui
mesmo no hospital, pois a consulta no par ticular é muita cara. A saúde agora está 10”, come-
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Prefeitura beneficia 47 famílias da zona rural
com casas populares em 2017 e já iniciou
a construção de mais 50
Por Jackeline Bispo

M

uitas vidas já foram transformadas pelo
Programa Municipal Casa Bela, desenvolvido pela prefeitura de São Desidério
por meio das Secretarias de Assistência Social
(SAS) e de Infraestrutura, Transpor tes e Serviços Públicos (SEINFRA). 47 casas foram entregues á famílias carentes na primeira etapa do
Programa. Elas foram construídas nas comunidades de Lagoa da Rosa, Poço Dantas, Ponte de
Mateus, Guará, Sítio Novo, Furquilha, Anastácio,
Galho D’Água e Zé Nobre.
Segunda Etapa - E o trabalho continua para garantir a dignidade habitacional de mais 50 famílias na segunda etapa do Casa Bela. “Esse
é sem dúvidas um dos maiores Programas que
estamos realizando, só quem vê as condições
desumanas que muita gente do nosso município
ainda vive, sabe da impor tância dele, me sinto profundamente realizado como ser humano
ao poder ajudar essas famílias”, emociona-se o
prefeito, Zé Carlos.
Desde o mês de junho as novas famílias contempladas, acompanham ansiosas as obras
que estão em andamento. A previsão é que até
dezembro todas estejam concluídas. As novas
casas estão distribuídas nas comunidades de
Larga, Cetaz, Cocal, Campo Grande, Riacho de
Fogo, Contagem, Mutamba, Lagoa do Eduardo,
Poldas e Pontezinha. “Eu acordo cheia de esperança, porque sei que logo estarei dentro de
minha casa, é vida nova e feliz, sem esse sofrimento de morar numa casa que a gente nem

sabe até quando vai ficar de pé”, anseia a moradora de Cetaz, Cirleide Barbosa.
A secretária da SAS, Vandreia Mendes explica que a meta é construir a cada ano 100 casas e que
ainda este ano, serão licitadas mais 50. “Com o diagnóstico socioterritorial realizado pela equipe
técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) conseguimos identificar as famílias
prioritárias que serão atendidas a cada etapa do Casa Bela, aos poucos vamos construindo o sonho
dessas pessoas e proporcionando a elas condições mais dignas de vida”, assegura.

Sistema de abastecimento de água leva qualidade
de vida aos moradores na zona rural do município
Por Diego Souza

O

Foto: ASCOM SD

Programa de Implantação e Melhoria de
Sistemas de Abastecimento de Água em
comunidades rurais (PRO-ÁGUA) desenvolvido pela prefeitura de São Desidério já
realizou trabalhos em várias localidades. São
reformas, ampliações, instalações e construções que asseguram o direito básico à agua de
qualidade. Foram aber tos 16 poços ar tesianos,
e construídos ou recuperados mais de 30 sistemas de abastecimento de água na zona rural
do município. Atualmente, estão em andamento
obras de construções, melhorias e ampliações
de Sistemas de Abastecimento de Água nas localidades de Ilha do Vítor, Ilha Dois, Perdizes,
Ribeirão dos Bois, Pontezinha, Buriti Seco, Jataí, Alegre, além das melhorias do abastecimento de água nas localidades de Penedo, Derocal,
Riacho de Pedras e Morrão.

De acordo com as informações da Secretaria de Infraestrutura, Transpor tes e Serviços Públicos
(SEINFRA), até dezembro todos esses sistemas estarão concluídos e, em breve, novas comunidades também serão inclusas no Programa. “O trabalho é contínuo, porque temos sistemas muito
antigos que precisam dessa assistência”, confirma o secretário da SEINFRA, Jammys Alex.
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Prefeitura inaugura duas praças das nove que estão sendo
construídas nas comunidades rurais
Foto: ASCOM SD

Por Jackeline Bispo

A

primeira localidade a receber as novas
praças foi Morrão, na noite de 18 de agosto, a cerimônia de inauguração foi marcada por muita festa e alegria. As obras foram realizadas pela prefeitura de São Desidério através
do Programa Municipal ‘Mais Praças, Saúde,
Bem-estar e Lazer’.
Morrão é uma localidade abençoada pela natureza. Banhada pelo Rio Grande dispõe de importantes pontos turísticos que aos finais de semana recebem centenas de visitantes. Valorizar a
estética do ambiente, organizar espaços de lazer
e levar mais confor to e bem estar à população
local e aos visitantes é a meta do projeto paisagístico e estrutural das praças construídas.
Mas quem comemora também são as crianças
da comunidade, quem explica é o estudante
Leôncio Oliveira de 10 anos. “Isso aqui era um
lugar cheio de mato e muito escuro, agora olha

a diferença, tem lugar plano para jogar bola, é
bem claro à noite, então a gente pode brincar
até mais tarde e eu gostei muito dessas cores
também, porque aqui é um lugar de felicidade”,
afirmou o garoto.
“Agora eu tenho mais orgulho de ter nascido
e de viver aqui, nosso lugar tá muito lindo, e a
gente ver que está valorizando mais a cada dia,
porque além dessas obras, ainda tem melhorias
na estrada para os pontos turísticos daqui, a
limpeza e iluminação de todo o povoado melhorou, a gente fica muito feliz”, afirma o aposentado José Alves.
Outras comunidades beneficiadas - Os moradores das comunidades de Ilha do Vitor, Campo Grande, Cabeceira Grande, Angico, Estiva
da Furquilha, Sítio Novo e Embalsador também
receberão suas praças. As obras nessas localidades estão sendo realizadas, algumas já adiantadas e em breve serão inauguradas.

Construção de sete Ginásios Esportivos
garante o lazer e a prática esportiva
para a juventude da sede e zona rural

ciar a população, com a prática espor tiva e o
lazer, serão também usados para outros eventos
de uso coletivo das comunidades. Os moradores comemoram a chegada das obras, como o
presidente da Associação Atlética do distrito de
Sítio do Rio Grande, Edilton Vieira, que realiza
com o apoio da Prefeitura um trabalho voltado
ao espor te com as crianças e adolescentes do
distrito. “Não tinha com nós desenvolvermos
um bom trabalho com a criançada, pois a quadra que existia aqui não tinha cober tura e durante o dia tinha o sol e se chovia também ficávamos impossibilitados, agora com esta obra
tenho cer teza que nosso trabalho vai melhorar e
vamos trazer mais crianças para nosso projeto,
e assim ocuparmos o tempo ocioso deles e assim estamos contribuindo para o futuro delas”,
disse Edilton Vieira.
Foto: ASCOM SD

Por Diego Souza

A

Prefeitura Municipal está proporcionando melhorias da qualidade de vida de toda a população,
com investimentos em todas as áreas, e com uma atenção especial também para o espor te
e lazer para os moradores da zona rural e sede do município. Sete Ginásios Espor tivos foram
construídos, cada uma com uma ampla área no total de 812,76 m² com dimensões de 30,00x41,00
metros, com telha metálica curvada, arquibancadas e vestiários masculino e feminino com sanitários.
Dos sete ginásios construídos, já foram entregues 05 nas comunidades de, Guará, Ponte de Mateus e Pontezinha, além do distrito de Sítio Grande e na sede. Dois estão concluídos em Almas e
Furquilha, que em breve serão entregues para os moradores. Os novos espaços além de benefi-
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Prefeitura retoma a obra de duas Creches,
uma na sede e outra em Sítio Grande

Comunidades rurais são asfaltadas
em São Desidério
Foto: ASCOM SD

Por Diego Souza e Jackeline Bispo

O

A

Governo Municipal retomou a construção de duas creches na modaliPrefeitura de São Desidério está desenvolvendo trabalhos de padade de ensino pré-escolar, uma na sede e outra em Sítio Grande. As
vimentação asfáltica em várias comunidades rurais do município.
obras são custeadas pelo FNDE e tiveram início na gestão passada.
As obras estão a todo vapor nas localidades de Furquilha, Estiva da
As unidades contam com salas de aula; recepção; secretaria; direção; sani- Furquilha, Sítio Novo, Guará, Sucupira, Capim Branco, Boa Vista, Timbós
tários; copa; depósito; cozinha; área de serviço; fraldário; sala de repouso; e Vereda Alegre, Pontezinha e Vila Nova, além do Distrito Roda Velha no
sala multiuso; sanitário para alunos com necessidades especiais; sala de Bairro Recanto Feliz e de bairros da sede do município.
informática; playground.

Nova Biblioteca Municipal está
em fase de conclusão

Loteamentos e bairros da sede de
São Desidério são pavimentados

A

C

prefeitura realiza um projeto de pavimentação asfáltica e em bloom mais de 60% das obras executadas, a expectativa cresce nos
quete em vários bairros e loteamentos da sede. O Loteamento Davi
moradores de São Desidério com a construção da nova sede da BiSantana já recebeu a pavimentação em bloquete. No Nossa Senhoblioteca Municipal Dom Ricardo Weberberger. A obra está orçada em
R$1.025.234,52. Custeada com recursos do município, a nova biblioteca ra Aparecida as ruas já foram pavimentadas em asfalto. No Cidade Alta
teve início a bloquetagem das ruas. No Cidade Nova três ruas receberão
contemplará um projeto arquitetônico moderno e amplo.
asfalto e as demais vias, bloquetes.

Rua 22 de Fevereiro recebe serviços de
drenagem e pavimentação

A

Sítio Grande também recebe
pavimentação em bloquete

N

Rua 22 de Fevereiro está sendo contemplada com a construção do
o distrito de Sítio Grande há 15 quilômetros da sede também são
sistema de drenagem pluvial, composto por rede coletora, valas e meio
realizados trabalhos de pavimentação em bloquete em ruas do cenfios, sarjeta, bocas de lobo, três poços de vista, uma vala de captação
tro e na entrada do distrito. O trabalho se concentra em nove ruas
principal e galerias e posteriormente a pavimentação asfáltica.
da localidade. Serão pavimentados mais de 6.000 mil metros quadrados.

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

07

São Desidério - BA, setembro de 2018
C

M

Y

CM

MY

Roda Velha

CY

CMY

K

Pontes construídas em Roda Velha levam mais segurança aos moradores
Foto: Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

O

Distrito de Roda Velha é dividido em três
comunidades denominadas Rodas Velhas
I, II e III. Elas são banhadas por vários
rios, entre eles o Rio Pau D’Óleo e o Rio Roda
Velha. As pontes que interligavam as comunidades eram antigas, feitas de madeira e não ofe-

reciam nenhuma segurança aos usuários das
vias. A Prefeitura concluiu a construção de duas
novas pontes e os moradores do distrito comemoram a chegada das obras. É o que revela a
dona de casa Vandelza da Silva. “Moro aqui há
20 anos, meu esposo já socorreu muitos acidentados por causa da ponte antiga, não tinha

Ruas de Roda Velha de Baixo
recebem pavimentação em bloquete

A

prefeitura deu início à obra de pavimentação em bloquete de ruas em
Roda Velha de Baixo. O projeto contempla também a construção de
sarjetas e meio-fio. Além dos benefícios estéticos, os moradores comemoram também os avanços para a saúde, limpeza e geração de emprego
local. “Estou trabalhando nessa obra, muitos jovens daqui foram contratados,
a gente comemora porque está trabalhando em uma coisa que vai melhorar
a vida das pessoas, inclusive na saúde porque não terá mais essa poeira, as
ruas estarão mais limpas”, comenta o jovem Brendo Nascimento.

segurança alguma, a gente é que conser tava
com uns pedaços de madeira e saco de areia,
agora a gente tem essa ponte nova e muito boa,
pode passar qualquer tipo de carro aí que ela
aguenta firme”, comemora.
As pontes têm uma estrutura de concreto com
vigas de 15 metros de comprimento e largura de
10,10 metros, obedecendo ao prescrito pelo Depar tamento Nacional de Infraestrutura de Transpor te (DNIT), e respeitando as características
das rodovias, com faixa de rolamento e passeio
para pedestre, com capacidade para tráfego de
veículos pesados.
Mais obras finalizadas – Além das pontes,
outras obras já foram concluídas no distrito, a
exemplo dos três mil metros de pavimentação
asfáltica que interliga o distrito de Roda Velha III
às Rodas Velhas II e I, e a limpeza e ampliação
do canal de macrodrenagem nas margens da BR
020, visando facilitar o escoamento das águas.

Ruas do Bairro Recanto Feliz
em Roda Velha serão asfaltadas

N

o Bairro Recanto Feliz em Roda Velha 3 teve início a obra de pavimentação asfáltica das ruas. Muito sonhada pelos moradores
do bairro, a obra leva qualidade de vida e novas perspectivas de
desenvolvimento urbano ao local que pela primeira vez recebe algum tipo
de investimento público. Em várias ruas já foi realizado o levantamento
topográfico e a terraplanagem, agora segue o trabalho de imprimação
para o asfalto.

Obras dos Centros Educacionais estão adiantadas

O

distrito de Roda Velha também receberá um Centro Educacional e
os trabalhos estão a todo vapor com 50% das obras executadas.
Já foram construídos os pavilhões 01 e 02 do térreo, além do
muro da escola. O pavimento superior do pavilhão 02 está em construção com lajes de cober tura. Estão em andamento os serviços de revestimento com chapisco e reboco de paredes e tetos, vigas e lajes de
cober tura e o ginásio cober to. “A gente fica ansioso para terminar o
trabalho e ver nossos filhos recebendo educação de qualidade em um
ambiente apropriado como este”, disse o morador de Roda Velha III,
Francisco Oliveira. Na sede, as obras do Centro obras estão com 68%
de execução. Já foram construídos os dois pavilhões 01 e 02 (térreo e
superior), a cober tura metálica e muro. Estão em andamento os serviços
de revestimentos com chapisco, reboco, aplicação de selador e massa
acrílica para pintura, além do piso de alta resistência.
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Organização comemora sucesso do 2º Festival da
Juventude de São Desidério
Fotos: ASCOM SD

Por Jackeline Bispo

C

om o tema central, “Par ticipação e Protagonismo Juvenil: Nenhum direito a menos”, a Prefeitura de São Desidério por
meio da Secretaria de Assistência Social (SAS),
realizou entre os dias 23 e 24 de agosto o 2º
Festival da Juventude com resultados positivos.
Milhares de jovens da sede e zona rural de São
Desidério, dos municípios de Wanderley, Cotegipe e Barreiras, par ticiparam da diversificada
programação que contou com oficinas de Teatro,
Dança, Turbante e Grafite, Rodas de Conversas
sobre diversos temas, atividades ar tístico-culturais, Cinema na Praça, atividades auto-gestionadas, o ‘ProZEando’ que é um bate-papo com
autoridades públicas e shows musicais.

Para a jovem de 22 anos Rosane Rodrigues o
que marcou muito foi a Oficina de Turbante.
“Além de nos ensinar como usar o turbante, a
oficina debateu questões raciais, a impor tância
da diversidade e do respeito, me senti feliz em
par ticipar”, comenta.
“Nós agradecemos imensamente a todo apoio
que recebemos desde os servidores públicos
que tanto se dedicaram ao trabalho, a cada
instituição, empresa, pessoas da comunidade
que tornaram o Festival esse grande sucesso,
atingindo nosso objetivo de levar mais conhecimento, formação, entretenimento, e garantia de
direitos à juventude”, agradece a secretária da
SAS, Vandreia Mendes. Uma Car ta de Intenções
foi escrita pelos jovens durante o festival, e en-

tregue ao vice-prefeito, Zé Barbosa, ela revela
alguns anseios e esperanças da juventude local.
No evento foi apresentado também o projeto arquitetônico do Centro de Referência da Juventude que será construído no Bairro Alto do Cristo.

Setembro é marcado por festejos tradicionais
Fotos: ASCOM SD

Pegada do Mastro

Lançamento São Desidério Fest

Por Ana Lúcia Souza

S

etembro chegou trazendo com ele algumas das festividades mais tradicionais
do município que tiveram início com as
comemorações da Pegada do Mastro, que este
ano celebrou 102 anos de tradição e foi realizada no dia 1º. Agora o município se prepara para
o São Desidério Fest, o maior evento musical

do oeste baiano, que acontecerá de 19 a 22 de
setembro.
A programação musical inclui, no dia 19, data
da Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, missa e show religioso na Praça Abelardo
Alencar com o Padre Antônio Maria, e no dia 20,
a Festa do Divino Espirito Santo. Nas noites de

21 e 22 os shows serão no Coliseu com entrada
gratuita. Na sexta-feira, dia 21 se apresentam os
cantores Elvis Ellan e Gustavo Lima, e no sábado, 22, Toinho e Cia, Parangolé e Xand Avião. As
atrações locais são Jefferson, Sasha Medeiros,
Renan Felipe, Banda Gerações, Thiago Santos e
Samba Hiit

