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Projeto Arquitetônico da nova escola em 3D
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Investimento em 
Infraestrutura

Recuperação de vias, re-
paros na iluminação pú-
blica e manutenção de 
poços artesianos, são 

algumas ações realizadas 
pelo governo municipal 
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SÃO DESIDÉRIO AVANÇA NA OFERTA
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE



N
a história afro
- b r a s i l e i r a , 
em face da 
busca inces-

sante de manutenção do sistema vigente (com 
a conservação da escravidão), a luta foi a arma 
necessária para sobrevivência da população ne-
gra, que nunca tomou para si características de 
pessoas conformadas com a situação em que 
vivia, organizou-se por meio de movimentos a 
exemplo do Movimento abolicionista, um dos 
primeiros movimentos de negros da história do 
país.
A história se movimenta, os negros se movi-
mentam, as negras não ficaram paradas, se 
movimentaram.
Enquanto mulher negra que sou, tive que buscar 
entender que eu deveria ser diferente das mulhe-
res negras retratadas em meus livros didáticos 
da infância que por vezes eram retratadas como 
símbolos de mulheres sofridas e sem perspecti-
vas de vida melhor. 
A mulher negra que sou teve conflitos de iden-
tidade na adolescência, pois não estava dentro 
dos padrões de beleza aceita na sociedade, que 
gritava “alisa, alisa que fica linda” e nessa bus-
ca de aceitação alisou, mas não se encontrou. 
A mulher negra que sou só se reconheceu ver-
dadeiramente negra após vivências e experiên-
cias na vida acadêmica em uma universidade 
pública, que conheceu a história do Brasil dife-
rente das reproduzidas em seus livros didáticos 

da infância, conheceu uma história de negros 
e negras em movimentos, conheceu negros e 
negras que faziam movimento. 
Movimentar foi preciso, estudar, pesquisar, es-
crever e trazer como tema de monografia das 
graduações Pedagogia (2010) e Direito (em fase 
de conclusão) a “História e Cultura Afro-Brasi-
leira: Aplicabilidade da Lei N.10.639/03 nos Es-
tabelecimentos de Ensino da Sede do Município 
de São Desidério/BA” foi maneira encontrada 
para completar as lacunas deixadas por uma 
educação voltada para política do branquea-
mento.
A mulher negra que sou reconheço minhas ori-
gens, por toda luta vivida, pelos exemplos de 
vida por meio de minha mãe professora Arlene 
e meu pai João Dias por tudo isso resolvi não 
aceitar o papel menor.
Não aceitar, pois estou coordenadora do CRE-
AS, local que realiza trabalhos sociais junto a 
famílias e indivíduos em situação de risco pes-
soal por violação de direito.
Não aceitar qualquer ato de discriminação diri-
gido a mim, pois estaria negando o que escrevi 
em minhas monografias, estaria apagando mi-
nha militância na Pastoral da Juventude.
Não aceitar, pois tenho que seguir em frente, 
para não ver silenciar os gritos de socorro de 
tantas outras mulheres negras ou não, humilha-
das, escravizadas, estupradas, espancadas. 
Por tudo isso, quero que saibam que a Kalu de-
cidiu não calar-se.

T
rês meses de administração e muita coisa já 
mudou em São Desidério, quem comprova isto 
é a população. As secretarias de governo vêm 
atuando em todos setores com o levantamento 

das carências e a oferta dos serviços tanto na sede e 
nos dois distritos, quanto nos povoados, a exemplo de 
Roda Velha, onde a população recebeu uma viatura, 
para reforçar a segurança e agilizar a atuação da Polícia 
Militar no distrito e nas duas comunidades rurais que 
o compõe (pág. 02). São Desidério é o segundo maior 
município em extensão territorial, é composto pela 
sede municipal, dois distritos e mais de 130 povoados. 
São mais de três mil quilômetros de estradas vicinais, 
que devem estar em boas condições de trafegabilidade 
para facilitar o transporte escolar e o escoamento da 
produção agrícola. A Prefeitura já iniciou as obras de 
recuperação das vias, e realizou melhorias na ilumina-
ção pública e nos poços artesianos nas comunidades 
(pág. 03). Como prioridade desta gestão, a Saúde tem 
sido levada á sério. Na busca pela excelência na oferta 
dos serviços de saúde com humanização, a Prefeitura 
já contratou médicos das mais variadas especialida-
des (pág. 04). Educação também é um grande desafio 
para a prefeitura, com as péssimas condições em que 
foram encontradas as escolas o calendário escolar foi 
adiado para dar início à reforma das mesmas. São 32 
escolas que estão passando por reformas para atender 
com qualidade o alunado e melhorando o rendimento 
escolar. E para melhorar cada vez mais, já foi publicado 
o edital para o processo de licitação para a construção 
da nova escola (pág. 05). O mês de março é dedica-
do às mulheres e para homenagear estas guerreiras  
o ‘Prefeitura em Ação’, nesta segunda edição cele-
bra  junto com elas esta data. O Governo Municipal 
por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo realizou o 1º Ecobike Feminino em clima de 
alegria e descontração (pág. 06). Incentivar e resgatar 
as práticas esportivas também é meta desta gestão. A 
Seleção de São Desidério está presente na Copa Oeste 
de Seleções e já teve a sua primeira disputa (pág. 06). 
Cuidar dos recursos naturais também faz parte do Pla-
no de Governo e prova disto foi a realização das come-
morações ao Dia da Água (comemorado no dia 22 de 
Março). A programação teve início pela manhã do dia 
22 com a limpeza de uma Área de Preservação Am-
biental, nas margens do Rio São Desidério, degradada 
pelo acúmulo de lixo, além da realização de uma mesa 
redonda com os diversos segmentos que utilizam des-
te recurso e que teve como objetivo promover a refle-
xão sobre este importante recurso e as maneiras de 
evitar o desperdício (pág. 07). Voltando a falar de co-
memorações e festas, as mulheres atendidas no CRAS 
e CREAS também foram homenageadas pela passa-
gem do dia da Mulher (comemorado em 08 de Março) 
(confira na pág. 07) Relembrar é viver duas vezes e 
nesta edição, o ‘Prefeitura em Ação’ conta a história de 
vida e  trajetória política  do ex-prefeito Manoel Carva-
lho (in memorian).  Assim como retrata sua importante 
contribuição para o desenvolvimento de São Desidério, 
de acordo com as condições da época. Em 07 de abril 
comemora 50 anos da sua administração (pág. 08). O 
Jornal está repleto de notícias que interessam aos mo-
radores de São Desidério. Fiquem por dentro do que a 
Prefeitura Municipal vem desenvolvendo para melhorar 
cada vez mais a qualidade de vida do povo. Boa Leitu-
ra. E até a próxima edição.

MULHER NEGRA QUE SOU
Por Maria Carolina Santos

Editorial

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Desidério
Coordenação: Adinete Batista, Reportagens: Ana Lúcia Souza/Diego Souza/Jackeline Bispo, Diagramação: Wellington C. Bernardino, Fotos: Rodney Martins, 

Tiragem: três mil exemplares, Impressão: Oestegraf - Gráfica e Editora, Site: www.saodesiderio.ba.gov.br, Email: ascom@saodesiderio.ba.gov.br, 
End: Praça Emerson Barbosa, 01, Centro, São Desidério – BA, CEP:47820-000, Telefone: 77 3623-2145

Publicação mensal do município de São Desidério - Bahia

EXPEDIENTE

02 São Desidério - BA, março de 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

*Maria Carolina de Jesus dos Santos é pedagoga, coordenadora do Cen-
tro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e está cur-
sando o 9º Semestre de Direito na Faculdade São Francisco de Barreiras 
(FASB).

O 
prefeito, Zé Carlos juntamente com o Comandante 
Geral da Polícia Militar do Oeste da Bahia Coronel 
Paulo Salomão Portugal, o Capitão Giovanni Da-
masceno e o presidente do Conselho Comunitário 

de Segurança Pública do Distrito de Roda Velha (CONSEG
-RV), Ademilson Willimann entregaram uma viatura com-
pleta para o distrito de Roda Velha. 
 Realizado na Associação Três Fronteiras, o even-
to contou com a presença do efetivo da PM que atende ao 
distrito, do vereador José Hilton e demais vereadores, dos 
produtores da região e moradores locais. A nova viatura 
foi recebida do Governo Estadual no dia 17 de fevereiro 
e destinada para a PM do distrito de Roda Velha com o 
objetivo de atender às demandas da PM local e reforçar a 
segurança nas três Rodas Velhas.
 Ademilson explica que há quatro anos foi criado 
o CONSEG-RV no intuito de buscar melhorias para segu-
rança do distrito. “Há alguns anos, conseguimos um carro 
que servia como viatura, mas não era adequada para o 

trabalho, pois não tinha, por exemplo, a gaiola e o giroflex, 
agora Roda Velha ganha uma viatura completa, que facilita-
rá e dará segurança ao trabalho dos policiais”, afirma.
 Para o prefeito Zé Carlos a parceria entre o poder 
público municipal, sociedade e a Polícia Militar assegura 
a efetivação dos serviços. “Nosso objetivo é lutar pela 
melhoria da segurança do distrito e também de todo o 
município, incluindo melhorias na delegacia que está em 
condições precárias. Roda Velha é um distrito grande e o 
governo municipal precisa dar todo suporte para a Polícia 
Militar a fim de garantir a segurança aos nossos munícipes. 
Estas parcerias entre sociedade, setor privado e público 
são relevantes para podermos buscar apoios e investimen-
tos junto ao Governo do Estado”, ressaltou.

Nova viatura é entregue aos 
moradores de Roda Velha

Por Jakeline Bispo



Por Ana Lúcia Souza
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Prefeitura de São Desidério realiza melhorias 
em vias e iluminação pública 

Infraestrutura

D
esde o primeiro dia em que assumiu a Pre-
feitura, o prefeito Zé Carlos vem realizando 
uma força tarefa com secretários de go-
verno e assessores para organizar a ‘casa’ 

e dar início ao seu Plano de Governo com plane-
jamento, transparência e organização. Diversas 
ações foram implementadas em todas as pastas, 
a exemplo da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura, Transportes e Serviços Públicos, que iniciou 
um trabalho de recuperação de vias e melhorias 
na iluminação pública da sede e zona rural de São 
Desidério.
 No bairro Nossa Senhora Aparecida, na 
saída para Barreiras, a Rua Nossa Senhora de Fá-
tima, travessas e ruas laterais ao canal de drena-
gem foram recuperadas. É o mesmo caso da rua 
transversal que dá acesso à BA 463, no centro. 
No Loteamento Cidade Nova, os moradores das 
ruas Curitiba e Rio de Janeiro também foram con-
templados com o serviço de patrolamento, nivela-
mento e cobertura com expurgo. “Agora a nossa 
rua terá melhores condições de trafegabilidade. Já 
tem anos que sofremos com o estado das nossas 
ruas. Quando estamos no período da seca, é a po-
eira que incomoda e no período chuvoso, sofre-
mos com a lama”, afirma a moradora Alessandra 
Batista. Segundo o secretário de Infraestrutura, 
Jammys Alex, posteriormente todas as vias do 
bairro serão recuperadas.

Iluminação Pública
 Já a iluminação pública na sede do muni-
cípio recebeu manutenção e reparos na parte elé-
trica, nos bairros Tangará de Cima e de Baixo, Alto 
Cristo, Loteamento Cidade Nova e Orla da Barra-
gem. Também foi melhorada a iluminação em todo 
o distrito de Sítio Grande. “Estamos trabalhando 
para as melhorias imediatas na infraestrutura, seja 
para garantir melhor acesso às ruas que estavam 
degradadas e também reparos necessários na ilu-

minação pública. Estas intervenções serão esten-
didas para todo o município”, afirmou o secretário 
Jammys. 

Povoados 
 Está em andamento a recuperação da es-
trada principal que dá acesso a vários povoados, a 
exemplo de Almas, Palmeiral, Ilha do Vitor, Julião, 
Ilha, Cabeceira Grande entre outros. A estrada de 
acesso ao povoado de Roçado Velho foi recupera-
da. Também receberam manutenção, as vias que 
interligam as localidades de Pontezinha, Guará, 
Pindaíba, Puba, e também da região de Baixa do 
Coqueiro, Grota da Onça, Alegre, Joaquinzinho, 
São Longuinho, Estiva da Furquilha, Furquilha e 
Brejo da Furquilha. “Este é um trabalho contínuo, 
porém não menos importante. Todas estas estra-
das fazem parte da rota do transporte escolar e 
estavam muito danificadas devido à falta de ma-
nutenção nos anos anteriores e também pela ação 
da chuva. Quero esclarecer ainda que o trabalho 
tardou um pouco, devido ao estado em que a Pre-
feitura recebeu o maquinário, estava dilacerado, 
mas estamos resolvendo. Por que é nossa missão 

trabalhar pela melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes”, declarou o prefeito Zé Carlos.  

Poços Artesianos
 Outra reivindicação dos munícipes é com 
relação aos sistemas de abastecimentos de águas 
nas comunidades rurais, pois havia locais que des-
de o ano passado não contavam com este servi-
ço básico. E para dar suporte ao funcionamento 
destes poços artesianos, a Secretaria adquiriu um 
equipamento de sacar e instalar bombas para agili-
zar a manutenção quando algum problema ocorrer, 
evitando que os moradores fiquem sem água por 
tempo prolongado. Já foram feitas manutenções e 
reparos em bombas dos poços, nas localidades de 
Buqueirão do Deroca l, Penedo, Embalsador, Per-
dizes, Palmeiral, Campo Grande, Lagoa da Rosa, 
Buriti Seco, Sumidouro, Periperi, Guará, Brejo da 
Furquilha, Furquilha, Manoel Lopes, Lamirim e Cali-
dé II. “O acesso à água, é uma necessidade básica 
do ser humano. É dever da prefeitura garantir que as 
pessoas dessas comunidades rurais tenham esse 
direito preservado”, reforçou o prefeito. 

Manutenção da Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Nossa Senhora Aparecida

Recuperação da estrada de acesso ao povoado de Almas
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Saúde

C
uidar da saúde é uma prioridade para a atual 
gestão de São Desidério. A população carente 
da cidade não tinha serviços básicos no setor 
e sofria com a falta de profissionais especiali-

zados. Para realizar uma consulta com cardiologista, 
por exemplo, era preciso procurar atendimento parti-
cular, hoje a realidade é diferente. “Muita coisa já mu-
dou, antigamente fazíamos tudo particular e agora em 
pouco tempo consultei com o clínico, fiz um procedi-
mento cirúrgico que estava esperando há tempos, fiz 
o eletro que o médico solicitou e já vou mostrar esse 
exame ao cardiologista, considero que hoje o serviço 
aqui no hospital é excelente”, diz o morador de Sítio 
Grande, Javan Sampaio, 68 anos.
 Além do cardiologista, profissionais especia-
listas em várias áreas da saúde foram contratados 
pelo poder público municipal para atender no Hospital 
e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, garantindo 
a integralidade da atenção para resolução dos proble-
mas de saúde da população. Além do Clínico Geral, 
atualmente a população conta com atendimento do 
Angiologista, Cardiologista, Endocrinologista, Fonoau-
diólogo, Gastroenterologista, Ginecologista, Obstetra, 
Ortopedista, Pediatra, Proctologista, Reumatologista, 
Urologista, Cirurgião Vascular e Cirurgião Geral.
 “Hoje no Hospital funcionam todos esses 
serviços e contamos também com anestesistas para 
cirurgias, realizamos ultrassonografias diversas e en-
doscopia. Para os recém-nascidos é feito os testes 
da orelhinha e linguinha”, informa o diretor clínico do 
Hospital, Rafael Baptista da Silva.
 A previsão é que no mês de abril iniciem os 
exames ambulatoriais de Dermatologia, Mastologia e 
Otorrinolaringologia. Rafael frisa que as consultas re-
alizadas com os médicos especialistas são feitas por 
meio de marcação prévia com encaminhamento do 
médico clínico geral. “Após a consulta com o clínico 
geral nas Unidades de Saúde da Família de abrangên-
cia da área em que reside o usuário, ele deverá pro-
curar a Central de Marcação e agendar o atendimento 
com o médico especialista ao qual necessita”, com-
pleta.
 A professora Rosangela Linhares fala que 
ficou mais fácil e cômodo ter o atendimento espe-
cializado na própria cidade. “Sinto muitas dores nas 
pernas e depois de consultar com o clínico geral ele 
indicou uma consulta com o angiologista, fiz a mar-

cação e já fui atendida, agora ficou 
mais fácil, além da questão financei-
ra, não precisamos gastar o tempo 
indo até Barreiras, não perdi um dia 
de trabalho”, comemora Rosangela.

Partos realizados no município - 
Desde janeiro, 72 partos foram realizados no Hospital 
e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, sendo 50 
partos normais e 22 cesarianas. “Um desses partos 
foi considerado de alto risco, graças ao atual quadro 
de profissionais pudemos realizar, com segurança, 
esse parto aqui”, revela o diretor administrativo do 
Hospital Adriano José ao assegurar que gestantes e 
bebês têm atendimento adequado e com qualidade e 
não é preciso enviá-las para o Hospital do Oeste, ex-
ceto em casos que há necessidade da UTI Neonatal.
 Para melhorar ainda mais o sistema de saúde 
pública de São Desidério, está em fase de elabora-
ção o projeto estrutural para ampliação do Hospital e 
Maternidade Nossa Senhora Aparecida. A previsão é 
que ainda este ano as obras tenham início. “A saúde 
é um bem precioso e necessário, a nossa população 
sofria e clamava por uma saúde digna e humanizada, 
por isso estamos trabalhando arduamente no intuito 
de garantir à população, em especial os mais caren-
tes, serviço especializado e de qualidade. Em breve 
iniciaremos os investimentos estruturais no Hospital 
para assegurar melhores condições de atendimento”, 
disse o secretário de saúde, José Barbosa.

Central de Marcação - Para marcar a consulta com o 
médico especialista é necessário ir à Central de Mar-
cação, situada à Rua Doutor Valério de Brito ao lado do 
Centro de Saúde Florentino Augusto de Souza, munido 
de cópia dos documentos pessoais como carteira de 
identidade ou certidão de nascimento, comprovante 
de residência, cartão do SUS e a solicitação médica. 
O secretário de Saúde, José Neves Barbosa informa 
que o município se prepara para aderir ao Sistema Na-
cional de Regulação - SISREG que dará mais agilidade 
ao processo de marcação. “O objetivo é que com esse 
sistema o paciente já saia do posto de saúde, onde foi 
atendido pelo clínico geral, com sua consulta ou exa-
me marcado de acordo com as vagas existentes por 
área”, explica. O SISREG é um programa gratuito, mas 
que necessita de investimentos em recursos humano 
e material, além do sinal de internet. 
Centro de Saúde - O Centro Municipal de Saúde Flo-

Atendimento com especialista em angiologia

Eletrocardiograma realizado no Hospital

População comemora os avanços na 
oferta dos serviços de saúde

Por Jakeline Bispo

rentino Augusto de Souza é um importante órgão de 
complementação da oferta dos serviços de saúde, 
além de oferecer o serviço do médico clínico geral 
para a população de áreas descobertas pelos Pos-
tos de Saúde, conta também com o atendimento de 
Ginecologista, Obstetra (atendendo pré-natal de alto 
risco), Psicólogo, Nutricionista, Oftalmologista e as 
consultas de enfermagem que incluem o teste do olhi-
nho e do pezinho para recém-nascidos, puericultura, 
preventivo, pré-natal, planejamento familiar, análise de 
resultados de exames, o programa Hiperdia para pes-
soas que precisam fazer o controle da diabetes e da 
pressão arterial, o programa Saúde do Idoso e testes 
rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

PSF Marcos Konishi em Roda Velha de Cima – Roda 
Velha está situada á mais de 130 quilômetros da sede 
do município, para assegurar serviços de saúde aos 
moradores do local evitando o deslocamento até a 
sede, médicos especialistas também realizam aten-
dimentos no distrito. São serviços ambulatoriais de 
ginecologia, ortopedia e do médico clínico geral. Em 
abril está previsto o início dos trabalhos de pediatria 
e cardiologia.  
 “Estamos obtendo avanços significativos na 
saúde e isto quem comprova é o cidadão que ne-
cessita dos serviços. Trabalhar com a saúde requer 
muitos esforços e compromisso, é um setor muito 
importante na nossa gestão, é tratada com priori-
dade, pois, cuida de vidas e precisa ser olhada com 
muita atenção e seriedade.  Quando assumimos a 
prefeitura, faltavam médicos constantemente e me-
dicamentos, mas hoje muita coisa mudou. É meta 
deste governo propiciar à população condições 
dignas e humanas nos serviços da saúde pública, 
nosso esforço em investir nos profissionais é válido 
quando percebemos que as pessoas encontram o 
atendimento que precisam, pois não queremos ver 
um morador de São Desidério sofrendo para buscar 
no sistema particular ou em outras cidades aquilo 
que é um direito seu e dever do governo em ofere-
cer”, completa o prefeito, Zé Carlos.

Atendimento pediátrico todos os dias da semana
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Educação

Foto: A
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F
oram dados os primeiros passos do crono-
grama de execução para construção da nova 
escola em São Desidério. A primeira etapa, 
no dia 24, configura a conclusão do proces-

so licitatório e lançamento no site da prefeitura 
para divulgação para as empresas interessadas 
em concorrer à execução da obra. A segunda fase 
do processo, ocorrida no dia 25, foi marcada pela 
demolição da antiga estrutura do prédio escolar 
Olavo Pereira dos Santos, situada em uma parte 
do terreno onde será construída a sede da nova 
escola. Após o processo licitatório, a previsão do 
início das obras é para o mês de maio e conclusão 
em 15 meses.  

Projeto arquitetônico
 Com área total de 3.200,15 m² a ser cons-

Nova escola será referência na Educação de São Desidério

Escolas são reformadas e ano letivo tem início

truída, o projeto arquitetônico da nova escola, con-
templa uma estrutura moderna, com parte térrea e 
superior. Na estrutura física da parte térrea serão 
construídas 10 amplas salas de aula, auditório, 
área administrativa, sala de informática, biblioteca, 
área de recreação, quadra poliesportiva, consultó-
rio odontológico, sala de exames médicos, além 
dos sanitários. A parte superior compreendem 07 
salas de aula, 01 sala reservada para laboratório 
de experimentos químicos, pátio e sanitários. Os 
sanitários são adaptados aos portadores de ne-
cessidades especiais, e o acesso entre os pavi-
mentos será por meio de rampas.
 “Esta escola será referência na educação 
do nosso município. Com uma estrutura arquitetô-
nica atrativa, atenderá aos requisitos básicos para 
garantir uma educação de qualidade”, destacou o 
prefeito Zé Carlos.

D
esde que foi concluído o processo li-
citatório para a reforma de 32 escolas 
municipais entre sede e zona rural, que 
as equipes da empresa vencedora tra-

balham de forma intensificada para concluir as 
obras em tempo hábil. 
 De acordo com a Secretaria Municipal 
de Educação (SEDUC) as reformas priorizam a 
troca de telhado, correção de calhas, reparos 
na instalação elétrica e instalações sanitárias, 
além da troca de pisos. O contrato firmado com 
a construtora para a realização da reforma tem 
prazo de conclusão de até 90 dias.
 “A empresa responsável pela reforma 
está trabalhando aos finais de semana e tam-
bém no período noturno, e esperamos que o 
prazo seja cumprido em até 60 dias. Algumas 
reformas já foram concluídas. Para evitar des-
conforto aos alunos foi solicitado que a pintura 
fosse feita com material a base de água em vir-
tude do início das aulas”, afirmou o secretário 
de Educação, Joabe Pereira.

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza  Ano letivo 
 Teve início dia 06 de março as aulas da 
rede municipal. Para o ano letivo de 2017 fo-
ram matriculados cerca de 7 mil alunos. São 
Desidério tem 38 escolas municipais e oferece 
também o Atendimento Educacional Especiali-
zado (AEE), sendo cinco escolas, uma creche 
e o AEE, localizados na sede do município. “A 
alimentação escolar já foi distribuída, ou pelo 
menos a primeira remessa já se encontra nas 
escolas. O transpor te escolar está funcionando 
95%, só duas rotas que a cooperativa ainda não 
conseguiu atender, mas as máquinas já estão 
realizando a reforma dessas estradas”, expli-
cou Joabe, que destacou também acerca das 
dificuldades para o início do ano letivo. “En-
contramos algumas dificuldades nas escolas, 
e ônibus escolares em manutenção. Estamos 
concluindo as contratações de professores e 
demais profissionais da educação através do 
processo seletivo, uma grande maioria dos 
professores já foi convocada. Mas acredita-
mos que em breve conseguiremos ter melho-
res condições de trabalho para garantir uma 

Reforma na escola do povoado de Cabeceira Grande refez telhado, pin-
tura e outros reparos

Projeto arquitetônico da nova escola em 3D

estrutura muito mais digna para alunos e 
professores”, concluiu.
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Em clima de alegria e animação, 1º Eco Bike Feminino é 
realizado com sucesso

São Desidério estreia na V Copa Oeste de Seleções 2017

P
ara celebrar o Dia Internacional da Mulher 
(08 de Março) a Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte, Lazer e Turismo (SECULT), reali-

zou no dia 12 de março, o 1º Eco Bike Feminino. 
A largada do evento aconteceu na Praça Abelar-
do Alencar e contou com a participação de 1.300 
mulheres inscritas, entre crianças, jovens e adul-
tos que pedalaram 13 quilômetros com destino à 
AABB de São Desidério.
 Fernanda Lima decorou a sua bicicleta 
com um formato de borboleta e chamou a atenção 

Foto: Rodney M
artins

Foto: Rodney M
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artins
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artins

Esporte

pela criatividade. “As mulheres precisam desse 
momento de lazer, pois, nos sentimos especiais e 
únicas neste momento que é só nosso. Decorei a 
minha bicicleta de borboleta, porque ela, simboliza 
a beleza e a liberdade da mulher. A organização 
está de parabéns, pois fomos recebidas com mui-
to carinho”, elogiou.
 A segurança foi prioridade no evento que 
contou com o apoio da Polícia Militar e seguranças 
particulares, além dos salvas-vidas às margens do 
Rio Grande. “Esse é um momento em que as mu-
lheres ficam mais à vontade e se divertem, é nessa 
linha que a Secult irá realizar as suas ações, sem-
pre visando o melhor para toda população”, disse 

o secretário da Secult, Josivaldo Oliveira.
 O prefeito Zé Carlos acompanhado da pri-
meira dama, Denise Iara Oliveira  Araújo Carvalho, 
prestigiou o evento e garantiu todo apoio para as 
manifestações culturais. “Esse evento, já faz parte 
do calendário cultural do município. Preparamos 
esta programação voltada especialmente paras as 
mulheres para celebrarmos o 08 de Março (Dia 
Internacional da Mulher) em clima de alegria e 
descontração. Agradeço a participação de cada 
uma que com seu brilho, charme e criatividade 
transformaram este domingo normal em um dia 
especial”, destacou.
 Na AABB, as mulheres desenvolveram ativida-
des físicas e esportivas, como aula de aeroboxe, zum-
ba, e voleibol, além de sorteios de brindes, bicicletas 
e a escolha da bicicleta mais decorada. Ao meio dia 
foi servido o almoço e em, seguida a mulherada cur-
tiu a apresentação musical das bandas, Samba Hits e 
Atípicos.  As participantes retornaram à sede ao final 
do dia, percorrendo às principais ruas da cidade, onde 
foram recepcionadas pela população.

O 
Estádio Municipal Ocival Rodrigues de Souza foi 
palco para a estreia da Seleção de São Desidério 
contra a Seleção de Catolândia neste sábado, 25 
pela V Copa Oeste de Seleções 2017. A abertura 

da copa aconteceu no dia 19 de março no município de 
Ibotirama. 
 Nas arquibancadas foi expressiva a participa-
ção da torcida das duas seleções. “Gosto de futebol e 
acompanho os campeonatos do município, mas hoje me 
surpreendi com a participação do nosso povo. Há muito 
tempo não via o estádio com tantos torcedores. Está de 
parabéns a administração pelo resgate do nosso fute-
bol”, disse a torcedora, Luzinete Araújo. 
 A partida terminou com empate de 1 a 1 e 
contou também com a presença do prefeito Zé Carlos, 
do secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SE-
CULT), Josivaldo Oliveira, diretor de Esportes, Alex Da-

Por Diego Souza

Por Diego Souza niel, além do Presidente da Sociedade Desportiva São 
Francisco (SODESF), Deusdete Vilasboas.
 O próximo jogo da Seleção de São Desidério 
será fora de casa e acontecerá no dia 24 de abril às 
15h30 no Estádio Coronel Aroldo contra a Seleção de 
Luiz Eduardo Magalhães. “Vamos dar todo apoio neces-
sário para o esporte de São Desidério. Foi com muito 
esforço que conseguimos voltar a competir esse campe-
onato de extrema importância para nossa região”, disse 
o secretário da Secult, Josivaldo Oliveira.  
 O Campeonato conta com 12 seleções e tem 
como objetivo promover a integração da região por 
meio da prática das atividades espor tivas. “É meta 
desta gestão resgatar as atividades culturais e prá-
ticas espor tivas. De casa cheia, hoje marcamos o 
inicio da nova fase no espor te de São Desidério. Os 
nossos atletas estão de parabéns pelo empenho e de-
terminação. Vamos torcer para conquistarmos esse 
titulo”, elogiou o prefeito Zé Carlos.

 As 12 Seleções jogarão partidas de ida e volta, 
dentro de seus respectivos grupos, totalizando quatro 
partidas para cada seleção na primeira fase. A segunda 
fase (quartas de finais) será disputada no sistema de 
mata-mata, com o seguinte chaveamento: {1º de A x 2º 
de B}; {1º de B x 2º de A}; {1º de C x 2º de D} e {1º 
de D x 2º de C}. Os vitoriosos de cada confronto, após 
partidas de ida e volta, avançarão à semifinal e poste-
riormente os vencedores dessa fase, disputarão a final. 

Seleção de São Desidério
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Comemorações

O 
Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de 
Março, e para promover a reflexão acerca do uso 
equilibrado deste recurso tão importante, a prefei-
tura de São Desidério por meio da Secretaria de 

Meio Ambiente desenvolveu algumas ações relacionadas 
à temática. As comemorações tiveram início pela manhã 
com o Lançamento do Projeto de Recuperação da Área de 
Preservação Permanente (APP) do Rio São Desidério, que 
tem como objetivo fazer a limpeza das áreas degradadas 

pelo acúmulo de lixo às margens do rio.
“Iniciaremos com a recuperação desta área degradada 
(antiga ilha) nas margens do Rio São Desidério, onde 
o ecossistema está inteiramente danificado com a pre-
sença de processos erosivos, ausência e/ou diminuição 
da cobertura vegetal e dificuldade no reestabelecimento 
de um equilíbrio ecológico. Posteriormente este trabalho 
será estendido à montante do rio, até o lago da Barra-
gem”, frisou o secretário de Meio Ambiente, João Antô-
nio Linhares.
A segunda parte da programação aconteceu à noite no 

Centro Cultural com a realiza-
ção de uma mesa redonda com 
os diversos segmentos que uti-
lizam este recurso, nas quais 
foram apresentadas algumas 
questões, como a valorização 
da água e a importância do 
uso sustentável desse recurso, 
além da urgente necessidade 
de conservação dos ambientes 
aquáticos, evitando sua po-
luição e contaminação. Apre-
sentação musical do cantor 
Rodrigo Rocha, com músicas 
alusivas à temática e a estreia 

da peça ‘Um Rio, uma Cidade e muitas Histórias, feita 
pela Companhia de Teatro ‘OsTrakinus’ também marca-
ram o evento.
O prefeito Zé Carlos esteve presente e abordou a impor-
tância deste recurso tão importante para a sobrevivência 
dos seres vivos “Preservar os cursos de água e usá-la 
de forma sustentável e equilibrada deve ser a grande 
preocupação de uma sociedade responsável. A prote-
ção dos mananciais, a recuperação de rios poluídos, 
atrelados ao exercício da educação ambiental e o uso 
consciente da água são fatores necessários, tanto para 
a qualidade de vida hoje como para a sobrevivência das 
futuras gerações. Está de parabéns a Secretaria de Meio 
Ambiente pelo evento que tem como objetivo trazer á 
tona a reflexão, assim como os palestrantes e os artistas 
da terra que se apresentaram”, falou o prefeito Zé Carlos.
Segundo o biólogo e assessor técnico da Secretaria de 
Meio Ambiente, Vinicius Rocha, os cuidados devem se 
iniciar com a preservação das nascentes, pois, são as 
origens dos rios que abastecem a população. “É im-
portante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente, 
trabalha com projetos que protegem a nossas nascen-
tes e as matas ciliares, com medidas que vão desde o 
cercamento das nascentes, eliminação de práticas de 
queimadas à educação ambiental”, explicou.

Prefeitura comemora Dia 
Mundial da Água com 
programação especial

Por Diego Souza

M
úsica, poesia, orientações, dança, ensaio 
fotográfico e oficina de turbantes marca-
ram a programação realizada entre os dias 
08 e 10 pela Prefeitura Municipal por meio 

da Secretaria de Assistência Social e de seus órgãos 
vinculados, o Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) e do Centro de Referência Especiali-

zado de Assistência 
Social (CREAS) para 
homenagear  as mu-
lheres que compõem 
o grupo de Serviço 
de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e 
demais mulheres da 
comunidade, em co-
memoração ao Dia 
Internacional da Mu-
lher, celebrado em 
08 de março.
“Um dia só é muito 
pouco, todos os dias 
são das mulheres. 

E para celebrar a data, o Executivo encaminhou um 
projeto de lei para a Câmara de Vereadores para a 
ampliação do período de licença-maternidade de 
quatro para seis meses, para as servidoras públicas 
municipais”, destacou o prefeito Zé Carlos, que este-
ve presente na abertura das comemorações.
 Para a secretária de Assistência Social, Van-
dreia Mendes, a programação atendeu ao público de 
todas as idades. “Mais do que comemorar, as ati-

Prefeitura celebra Dia Internacional da Mulher com progra-
mação especial no CRAS e CREAS

vidades foram idealizadas para empoderá-las, para 
que as mulheres possam conhecer e lutar por seus 
direitos”.
 No primeiro dia, uma roda de conversa so-
bre “Direitos das Mulheres”, teve como mediadores 
o delegado, Carlos Ferro, psicólogos, pedagoga e 
assistentes sociais. “A partir da criação da Lei Nº 
11.340 as mulheres passaram a ter certas garantias 
como a integridade física e psicológica”, orientou o 
delegado. “O lugar da mulher é onde ela quiser. Co-
nheçam os seus direitos e lutem por eles”, incentivou 
a coordenadora do CRAS, Ana Carla Pereira. “Esses 
momentos de comemorações devem ser muito mais 
de luta, do que simplesmente uma data comercial”, 
declarou a coordenadora do CREAS, Maria Carolina 
Santos.
 O segundo dia foi marcado por outra roda 
de conversa com o tema ‘Sou menina, sou mulher’, 
além da realização de atividades físicas e culturais. 
“Já faço parte dos projetos do CRAS e esses mo-
mentos nos valorizam”, falou a participante Zildete 
Santos. Para encerrar a programação, no dia 10, foi 
realizada a terceira roda de conversa sobre “Saúde 
da mulher” com a médica clínica-geral, Adelle Nóbre-
ga e a enfermeira, Eliseth Barbosa e uma oficina de 
turbantes e ensaio fotográfico para as participantes.

Por Ana Lúcia Souza
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07 de abril: 50 anos de Manoel Prefeito

Memórias

que mais me lembra dele era a ca-
pacidade de resolver problemas de 
tudo e de todos”, rememora Maria 
Zélia de Carvalho Azevedo sobre o 
pai Manoel Rodrigues de Carvalho. 

Um homem trabalhador, sincero e inteligente que 
ganhou o respeito da população de São Desidério e 
passou a aconselhar as pessoas que o procuravam 
para resolver seus conflitos. “Pessoas de várias lo-
calidades do município vinham conversar com ele 
porque confiavam em seus conselhos, fosse pro-
blemas de divisão de terra, problemas familiares, 
qualquer atrito, as pessoas seguiam a orientação 
dele”, ressalta Zélia. 
 Foi graças a essa confiança e gratidão 
do povo mais humilde do município que, há meio 
século, Manoel foi eleito como prefeito de São 
Desidério. Todos os indicativos mostravam que o 
candidato da oposição seria o vencedor, mas o ca-
risma, inteligência e trabalho de Manoel conquista-
ram o voto do povo. “Ele não almejava ser prefeito, 
mas o indicaram exatamente por ser uma pessoa 
respeitada e muito querida”, conclui Zélia.  
 As dificuldades começaram já ao regis-
trar a candidatura, precisaram ir até Bom Jesus da 
Lapa, pois o Juiz de Barreiras estava impossibilita-
do para atender. Manoel se candidatou pelo partido 
Arena e deu início ás andanças pela zona rural con-
versando com os eleitores e mostrando o que po-
dia fazer pelo município. “Nas comunidades onde 
era possível ir de carro, a gente ia com a Toyota 
que ele tinha, o resto era a cavalo, não podíamos 
dar nada para o povo, nem tinha dinheiro para isso, 
mas ele conversava muito com as pessoas e fazí-
amos também os comícios, tinha até músico, era 
animado”, lembra o amigo e parceiro de trabalho, 
Afonso Lopes de Menezes. 
 Na época só havia urnas na sede, instala-
da no Clube Santo Onofre, e nas comunidades de 
Sítio Grande e Roda Velha. Após a votação, elas 
eram levadas para Barreiras, onde era realizada a 
contagem dos votos. Como não havia telefone, a 

notícia de quem estava com mais votos chegava por 
meio do telégrafo instalado no Correio de São Desidé-
rio. “No início a contagem dava mais para Cazuza can-
didato do partido MDB, ninguém acreditava que Manoel 
fosse ganhar, já estavam preparando uma festa e tinha 
até um caixão para pirraçar o povo do Arena, mas co-
meçou a dar Manoel e não parou mais, ele ganhou com 
38 votos de frente, tinha gente que dizia que isso era 
feitiço”, acrescenta Afonso ao confirmar que Manoel 
ganhou nas urnas do Sítio e de Roda Velha. 
 Ao assumir seu mandato em 1967, Manoel 
deu início ao trabalho de abrir estradas para permitir 
que a população da zona rural tivesse acesso à sede do 
município e, consequentemente, a serviços de saúde, 
educação e outros. “Essas pessoas estavam isoladas 
do mundo, se tinha um doente como que ia tratar? Ma-
noel desbravou esse Gerais, contratou um grupo de 
homens e abrimos as estradas no braço, construímos 
também muitas pontes levando as toras de madeira na 
Toyota, passávamos vários dias no meio do mato, foi 
um tempo difícil, porque tinha poucos recursos, mas 
ele conseguiu trabalhar muito”, comenta Afonso. Vá-
rias estradas, existentes até hoje, passaram a ligar as 
comunidades de Furquilha, Ponte de Mateus, Cabecei-
ra Grande, Morrão, Riacho Grande e outras, à cidade, 
incluindo a atual BA 463 até Sítio Grande que foi total-
mente refeita com pedras e cascalho para substituir o 
areão no qual os carros, que vinham de outros estados 
atolavam. “Ele era muito bom, às vezes os viajantes 
atolavam os carros na estrada e ele acolhia na própria 
casa, atendia todo mundo, dormia e comia em qual-
quer lugar”, finaliza Afonso. Em seu mandato Manoel 
também construiu a primeira sede da prefeitura e con-
cluiu a construção do Mercado Municipal. Adquiriu um 
caminhão pequeno e uma caçamba para facilitar o tra-
balho nas estradas vicinais. 
 Após o período que governou São Desidério, 
continuou sendo chamado de Manoel Prefeito, como 
é conhecido até hoje. “Muitos o chamavam de Manoel 
Perfeito, homem simples de bom coração que foi inspi-
ração para nossa família, ele foi um candeeiro, porque 
abriu esse caminho”, destaca o irmão José Rodrigues 
de Carvalho. 
 Manoel nasceu no povoado de Riacho Grande 
em 26 de agosto de 1925, era o mais velho dos seis fi-
lhos de Germano Rodrigues de Carvalho e Jovelina Ro-
drigues de Carvalho. Apesar das dificuldades e limita-
ções da época, estudou até o primário e aprendeu cedo 
a cuidar da lavoura e do gado. “Ele era muito paciente 
e dedicado com o trabalho, gostava muito de conversar 
e de sorrir, as pessoas amavam ele, era um dom de 
Deus”, emociona-se José ao recordar do irmão. 
 Casou-se com Anezima Rodrigues de Carva-
lho (in memoriam), sua prima, e foram morar no po-
voado de Roçado Velho. O casal teve três filhos, Zélia 
de Carvalho Azevedo, Sebastião Rodrigues de Carva-
lho (in memoriam) e Guiomar Carvalho Menezes, mas 
adotaram outras crianças que ficaram órfãs ou que os 
pais não tinham condições de cuidar. Para sustentar 
a grande família e os constantes visitantes, além da 
pecuária, investia no cultivo do feijão, arroz, frutas e 
verduras, produzia também o requeijão, queijo, farinha, 
peta e rapadura que servia para alimentação própria e 
o excedente levava em carros de boi para comercializar 

em Barreiras.
 Mudou-se para sede da cidade um ano 
antes de ser eleito prefeito. E já comercializava o 
gado com criadores do Goiás. Após seu mandato 
de prefeito, continuou morando na sede e abriu um 
pequeno comércio. As idas constantes ao Goiás fez 
com que investisse em terras por lá. Foi quando 
adquiriu a Fazenda São João em Aurora (hoje na 
região do Tocantins), onde fez muitos amigos. Um 
deles, conhecido por Luiz Dedão, tinha uma dívida 
com um fazendeiro do município de Vazante em Mi-
nas Gerais divisa com Goiás. Manoel decidiu que 
iria ajudar Luiz a resolver o conflito. 
 Certo dia saiu de São Desidério para ir à 
Fazenda, passou por Brasília na casa da filha Zé-
lia, onde também estavam os outros filhos. Disse 
que iria a Goiânia e voltaria logo, saiu apenas com 
uma pasta na mão. Mas antes passou na casa da 
sobrinha Tânia, onde resolveu passar a noite, pois 
não dava tempo ir e voltar no mesmo dia. No dia 
seguinte, 25 de maio de 1977, ao invés de ir para 
Goiânia, pegou um ônibus com destino a Vazante 
– MG. Decidiu conversar com o prefeito do mu-
nicípio, que era seu amigo, sobre como resolver 
o problema de Luiz Dedão. Na viagem sentou-se 
ao lado de uma mulher e contou o caso a ela. Não 
imaginava ele, que a mulher era conhecida do fa-
zendeiro que devia a Luiz Dedão. Antes de chegar à 
rodoviária de Vazante, havia um posto de gasolina, 
onde a mulher desceu do ônibus. No posto esta-
va o fazendeiro abastecendo seu carro, a mulher o 
chamou e contou que no ônibus estava um senhor 
que tinha vindo a mando de Luiz Dedão para acertar 
suas contas, assim ela passou as características 
de Manoel para o fazendeiro. Quando Manoel des-
ceu do ônibus foi alvejado na região da cintura, o 
autor do disparo fugiu. Ferido, conseguiu chegar 
até um bar onde conversou com o dono do esta-
belecimento. “Meu pai disse ao dono do bar que 
sabia que iria morrer, pediu para procurar uma fu-
nerária e mandar seu corpo para Aurora no Goiás, 
as pessoas do local o enviariam para sua família 
em São Desidério na Bahia e quando chegasse lá, a 
funerária receberia o pagamento do serviço”, conta 
Zélia. 
 Manoel foi levado a um hospital, mas fale-
ceu por choque hemorrágico e perfuração das vís-
ceras. O dono do bar fez tudo do jeito que Manoel 
pediu. Ele foi velado em Aurora e no dia seguinte 
enviado para Bahia. O corpo de Manoel chegou a 
São Desidério à meia noite e causou grande co-
moção, porque os familiares e a população não 
sabiam da morte. Os filhos que estavam em Bra-
sília não acompanharam o velório, pois devido às 
condições de comunicação e transporte da época 
só chegaram à cidade cinco dias depois. “A gen-
te não acreditava que ele tinha morrido, porque 
ele disse que ia a Goiânia, ninguém sabia que ele 
tinha esse problema para resolver em Minas, foi 
muita tristeza para a família e para toda a cidade”, 
lamenta Zélia. 
 50 anos depois de ter sido eleito, Manoel 
Prefeito é lembrado como um homem simples e 
acolhedor que ajudou muita gente, até a morte. 

“O
Por Jackeline Bispo 

Contrução da primeira sede do Mercado Municipal em 04.04.1967 Manoel realizou a abertura de várias estradas vicinais O casal Manoel e Anezima com os filhos biológicos e adotivos, Zélia, Guiomar, 
Sebastião, Elzinha e Zezinho em 1975
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