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Sandreane Mattos
Coordenadora do Programa Despertar da Secretaria Municipal de Educação 

A 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desen-
volvimento Econômico está realizando mo-
mentos de capacitação para pequenos cria-
dores de gado em povoados do município 

no intuito de oferecer orientações sobre a vacinação 
dos animais.
 O veterinário da secretaria, Cleber Andra-
de, explica que os criadores devem estar atentos às 
campanhas como a da Aftosa, entre o dia 1º a 31 
de maio.  “Realizamos esta capacitação para orien-
tar e tirar as dúvidas dos criadores de gado sobre 
o momento da vacinação dos animais, questões de 
higiene, manuseio dos equipamentos e das doses da 
vacina, mas também falamos sobre a importância 
de organizar um calendário sanitário”, revela ao ex-
plicar que para manter a saúde do rebanho, várias 
imunizações devem ser realizadas. “Além da Aftosa, 
há também outras vacinas que precisam estar orga-
nizadas no calendário sanitário a exemplo da bruce-
lose, raiva, clostridiose, botulismo”, enfatizou.
 David Gonçalves Nogueira é criador de gado 
há 30 anos, pela primeira vez recebeu em sua fa-
zenda em Capim Branco a visitação de uma equipe 
técnica, ele revela que sempre manteve sua criação 
vacinada, mas que havia dúvidas. “Informação é 
uma coisa muito boa, o que a gente fazia de errado 

A 
Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e esta-
belece em seu Art. 9º que a Educação Ambiental 
deve estar presente e ser desenvolvida no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino público e priva-
do, englobando:
I –Educação Básica:
a. Educação Infantil;
b. Ensino Fundamental e 
c. Ensino Médio
II - Educação Superior; 
III – Educação Especial;
IV – Educação Profissional;
V – Educação para Jovens   e Adultos. 
 E com base na legislação vigente o município de 
São Desidério veem desenvolvendo o trabalho de Edu-
cação Ambiental pelo Programa Despertar do Sistema 
FAEB/SENAR-BA implantado nas escolas do campo des-
de 2010, em que atende 27 escolas da Educação Infantil 
ao Ensino Fundamental II.
 Para o inicio das atividades do programa no mu-
nicípio foi realizado no mês de Março, em Feira de Santa-
na dois dias de Formação para os coordenadores munici-
pais,  com o objetivo de fomentar o trabalho de Educação 
Ambiental nos municípios, com apresentação da nova 

temática para 2017 (Viver bem no campo: Educação Am-
biental, Saúde e Qualidade de Vida), estudo da metodolo-
gia aplicada no programa e planejamento das ações para 
cada município.
 A Formação Municipal e Seminário de Pedagogia 
por Projetos realizada especificamente para os professo-
res, diretores e coordenadores pedagógicos foi realizada 
entre os dias 15 e 16 de Maio em São Desidério, com 
os instrutores do Senar/BA, para apresentar o Programa 
Despertar e sua metodologia, o material didático, a estru-
tura do projeto e orientações acerca das intervenções para 
sala de aula e do Diagnóstico da Realidade Socioambien-
tal (DRS) e o Quadro Regulador da Aprendizagem (QRA). 
Esses dois documentos são realizados com a participa-
ção da comunidade, alunos e professores a fim de fazer 
uma pesquisa sobre as problemáticas e potencialidades  
da comunidade local, para então a partir da pesquisa, o 
projeto ser construído e desenvolvido.
 As escolas cadastradas no programa iniciaram o 
ano letivo já desenvolvendo algumas ações, como: reati-
vação do viveiro de mudas do buriti, hortas, treinamento 
do cultivo do buriti organizado pelo Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Luís Eduardo Magalhães. 

 Maio saiu de cena com muitas realizações 
para os munícipes de São Desidério e abriu espaço 
para Junho, que chegou carregado de informações, 
promessas de novas conquistas, alegrias, festivida-
des, etc,  e o Prefeitura em Ação entrou neste clima 
junino, porque festa junina que se preze, tem que ter 
muito forró. Em São Desidério, não é diferente. A 
Prefeitura divulgou a grade de atrações para o São 
João do Sítio Grande 2017, o maior evento junino 
do oeste baiano, que agradou a toda população. 
Nos dias 16, 17 e 18 o município será o principal 
destino festivo da região (pág. 04). Outra conquista 
para os moradores de São Desidério é a construção 
do aterro sanitário, 70% das obras já foram conclu-
ídas (pág. 03). São Desidério está em festa, porque 
todos os setores do Governo Municipal estão bem 
cuidados, a exemplo da SAÚDE, no qual já foi reali-
zado o primeiro mutirão de cirurgias oftalmológicas 
e também foi inserido na oferta dos serviços de 
saúde as consultas com mastologista e neurologis-
ta. Ofertar uma saúde digna e humanizada é uma 
preocupação, para tanto estão sendo realizadas 
capacitações aos servidores (pág. 05). A infraes-
trutura também está zelada pelo Executivo, por isso 
a prefeitura cumpre um cronograma extenso dos 
trabalhos de recuperação e manutenção dos três 
mil km de estradas vicinais. Desde janeiro várias 
vias de acesso aos povoados foram recuperadas. 
Trabalho é o que não falta em São Desidério, ainda 
em junho será dado início às obras de construção 
de quadras e pontes na zona rural, assim como a 
conclusão da pavimentação asfáltica da estrada que 
liga Roda Velha I à Roda Velha III, obra iniciada pela 
gestão passada (pág. 06). O mês de maio acabou, 
mas deixou um grande aprendizado e possibilitou 
muitas informações e conhecimento para a popu-
lação, com a Campanha de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual Infantil - Faça Bonito -. A Secre-
taria de Assistência Social adotou uma metodologia 
bastante positiva, que contemplou todas as escolas 
da sede e zona rural durante todo o mês e culminou 
com a realização de uma audiência pública na Câ-
mara de Vereadores (pág. 07). Maio foi o mês tam-
bém de renovar a fé e agradecer à Santa Cruz pelas 
graças alcançadas, além de contribuir para manter 
viva a tradição (Festejos de Santa Cruz) realizada no 
povoado de Riacho Grande. O Prefeitura em Ação 
conta um pouco da história desta manifestação reli-
giosa e cultural tão marcante na vida dos fiéis (pág. 
08). E terminamos mais esta edição, agradecendo 
aos munícipes e todos os leitores pelos elogios e 
contamos com a participação de todos. Quem pu-
der sugerir um personagem ou um fato da história 
de São Desidério, além de fotos antigas, entre em 
contato com a Assessoria de Comunicação pelo 
email: ascom@saodesiderio.ba.gov.br 
 Terminamos por aqui, espero que apre-
ciem a leitura. Boas Festas Juninas!

Programa Despertar              

Técnicos da Secretaria de Agricultura orientam 
criadores de gado sobre vacinação do rebanho 

Viva São João, Viva São Desidério

na hora de vacinar os animais, agora não faremos 
mais, estou muito satisfeito em ter recebido essas 
orientações aqui”, comemora. As 27 cabeças de 
gado de David foram vacinadas enquanto o veteri-
nário mostrava na prática como os criadores devem 
proceder.
 Esta iniciativa atende aos requisitos do Pro-
grama Municipal - Próleite que tem como objetivo 
atender os criadores que possuem aptidão para a 
produção de leite no município, com orientações 
que visam o melhoramento genético do rebanho e 
a qualidade das pastagens, além de garantir apoio 
técnico e logístico para produção e comercialização 
do leite.
 “Nosso objetivo é realizar essa assistência 
técnica ao pequeno produtor rural buscando ofere-
cer oportunidade de aprendizagem para garantir que 
seus produtos tenham qualidade seja para comer-
cialização ou para a subsistência”, informa a secre-
tária de agricultura, Patrícia Rocha.
 Criadores de gado de outras comunidades 
também receberão a capacitação. A secretária con-
clui informando que qualquer pequeno produtor que 
se interessar pode procurar a secretaria para agendar 
visitas técnicas em suas propriedades. “Seja para 
orientação da área da pecuária ou da agricultura, 
estamos à disposição, é nossa meta ofertar esses 
serviços de acompanhamento à produção”.

Por Jackeline Bispo
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Por Diego Souza

Por Diego Souza

Foto: Rodney M
artins

Obra do aterro sanitário está 70% concluída

Portal Ambiental de São Desidério é lançado com sucesso

Meio Ambiente

O 
lixo depositado nas ruas, a céu aberto, atrai 
ratos, baratas e moscas, o que pode trazer 
doenças à população, e para evitar que isso 
aconteça no município de São Desidério, a 

prefeitura entra na fase final da construção do aterro 
sanitário que conta com uma capacidade de 12,6 
ton/dia e vida útil prevista para 20 anos. O projeto já 
se encontra com 70% concluído.
 Com uma área total de 11,5142ha, o aterro 
é composto por um prédio administrativo e guarita, 
acessos e pistas, células de resíduos sólidos urba-
nos (RSU), lagoas de acúmulo, reserva ambiental 
e ao longo de todo perímetro das instalações um 
cinturão verde que atuará como barreira física ás 

F
oi realizado no dia 18 de maio 
no Centro Cultural do muni-
cípio o lançamento do Portal 
Ambiental Municipal de São 

Desidério, uma nova ferramenta 
que visa acompanhar situações 
ambientais do município, registrar 
informações das áreas ambientais 
e também monitorar os detalhes 
do mapa fundiário da região. A ini-
ciativa faz parte de uma parceria 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, da ONG The Nature Con-
servancy-TNC, com o apoio da em-
presa Bunge Alimentos.  Estiveram 
presentes no evento os representantes da Bunge, 
da ONG The Nature Conservancy-TNC, secretário 
municipal de Meio Ambiente, estudantes e comu-
nidade local.
 “Uma excelente ferramenta para gestão 
ambiental. Com esse sistema o governo local 
terá acesso a todas as informações que compõe 
o mapa geral do seu município, uma vez que a 
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operações realizadas e será formado por eucalipto e 
espécies nativas além do constante monitoramento 
ambiental da área afim de evitar e/ou controlar pos-
síveis contaminações no solo. “As etapas primor-
diais da obra já foram concluídas, restando apenas 
alguns reajustes. Desde já parabenizo o prefeito 
pelo empenho e celeridade do projeto”, disse o en-
carregado da empresa 2D Engenharia Sustentável, 
Gustavo Oliveira.  
 A previsão é de que no aterro seja insta-
lado também um galpão de triagem para a coleta 
seletiva e para distribuir com mais eficiência os 
resíduos sólidos. “O respeito ao meio ambien-
te também é uma prioridade da nossa gestão, 
estamos em conformidade com a lei federal nº 
12.305/2010 que determina ações como extin-

ção dos lixões e dentre outras demandas. Vamos 
oferecer todas as condições necessárias para o 
pleno funcionamento do aterro, contribuindo para 
a qualidade do meio ambiente e para a saúde pú-
blica”, assegurou o prefeito Zé Carlos.
  “Um dos grandes gargalos de uma cor-
reta destinação e tratamento do lixo está na etapa 
de coleta e separação, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMA estará iniciando esse 
trabalho de Educação Ambiental voltado à cons-
cientização e instrução da população acerca da 
correta destinação do lixo, serão ainda instaladas 
as lixeiras seletivas que tornarão possível a se-
paração dos materiais descar tados”, assegurou 
o secretário de Meio Ambiente, João Antônio Li-
nhares.

cidade está em grande expansão agrícola. Desejo 
bom uso desse portal, porque tenho certeza que 
irá ajudar muito no monitoramento agroambiental 
e dentre outros aspectos”, destacou o diretor glo-
bal de sustentabilidade da Bunge, Michel Santos.
 De acordo com o Secretario de Meio Am-
biente, João Antônio Linhares, o portal ambiental 
será uma instrumento fundamental para a políti-

ca ambiental do município. “O 
novo portal será um mecanismo 
a mais para divulgar as ações, 
programas e demais informa-
ções de caráter ambiental que 
envolvem o município. Ainda 
por meio do portal é possível 
acessar as principais leis am-
bientais de São Desidério, saber 
sobre encontros, palestras e 
cursos oferecidos, além da pos-
sibilidade da participação efeti-
va do cidadão sobre tudo o que 
é desenvolvido no município”, 
assegurou.
 “Este sistema só engloba 
três município da Bahia; São 

Desidério, Luís Eduardo Magalhães e Formosa 
do Rio Preto, que pode ser adaptado de acordo 
com a necessidade do município, é uma excelen-
te ferramenta de monitoramento para unir forças 
e avançar nos detalhes do mapa fundiário da re-
gião”, explica a especialista em Conservação e 
Geoprocessamento da The Nature Conservancy, 
Aline Leão.

Foto: Rodney M
artins
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Cultura

M
uito forró, alegria e animação estão garan-
tidos para o São João do Sítio Grande or-
ganizado pela prefeitura de São Desidério 
por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, 

Lazer e Turismo (SECULT). Serão três noites de muita 
música e arrasta pé. Na sexta-feira, 16, a abertura da 
festa será ao som da dupla João Neto & Frederico e 
Banda Canários do Reino. No sábado, 17, Gustavo Bra-
ga, Alcymar Monteiro e Desejo de Menina vão embalar 
os foliões. E para encerrar o evento no domingo, 18, 
a animação fica por conta do cantor Toinho & Cia e 
Banda Aviões. Durantes as três noites de festa, bandas 
locais, como a dupla Moisés e Danilo, o cantor Flávio 
Gabriel, Banda Mistura e sanfoneiros locais também se 
apresentarão.
 “É uma festa especial para nós da organiza-
ção, pois estamos honrando esta tradição com qua-
lidade, responsabilidade e economicidade, pois todos 
os contratos de bandas foram feitos de forma direta, 
sem a intervenção de terceiros, o que deixaria a festa 
muito mais cara. Estamos preparando uma festa com 
muito carinho e dedicação para os nossos munícipes 
e visitantes. Estejam todos convidados”, comemora o 

Por Ana Lúcia Souza

secretário da SECULT, Josivaldo Oliveira.
 A apresentação do vídeo com a divulgação 
das bandas, peças publicitárias e o projeto de orga-
nização estrutural do espaço foram apresentados no 
lançamento da festa em 24 de maio, o evento contou 
com a participação de representantes políticos locais 
e da região, de secretários de governo, de vereadores, 
do Pároco da cidade, Pedro Felipe, do representante 
da CIPE/CERRADO, Tenente PM Jeferson e pessoas 
da comunidade. “Onde há uma festa bem planejada o 
povo se alegra, que os festejos de São João ocorram 
em paz”, abençoa o Padre.
 “Sentimo-nos honrados em participar deste 
momento e contribuir com a segurança do São João 
do Sítio Grande, um evento que tem repercussão na 
região oeste, nossa parceria está firmada. Esperamos 
que seja uma festa tranquila, mas caso surja alguma 
demanda, estaremos prontos. Agradeço a Prefeitura 
pelo espaço e parceria em prol da segurança dos cida-
dãos do município”, confirma o representante da CIPE/
CERRADO, Tenente PM Jeferson.
 O circuito Edson José de Souza, onde ocorre a 
festa receberá uma nova reorganização na disposição 
da estrutura que será montada. A organização também 
estuda novas vias de entrada e saída para facilitar e 

E
ntre sopranos, contraltos, tenores e baixos, são cer-
ca de 150 vozes que compõem a nova formação do 
Coral Municipal de São Desidério, divididos entre as 
modalidades Infantil (de 8 a 13 anos), e Adulto. Vincu-

lado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Tu-

Evento do lançamento do São João do Sítio Grande

melhorar o acesso dos participantes. A segurança é 
outro ponto importante que contará com o trabalho de 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), CIPE/CERRADO, Po-
lícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e seguranças 
particulares.
 “Estamos nos preparando para este gran-
de evento, uma festa tradicional e bonita realizada 
com carinho para todos que gostam de um bom São 
João”, comenta o prefeito Zé Carlos ao anunciar que 
uma parceria foi firmada com a Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) no intuito de re-
alizar uma operação tapa buracos em todo o trecho 
da BA 463. “Apesar de ser responsabilidade do es-
tado, a parceria entre prefeitura e AIBA deu início ao 
trabalho de tapa buracos na BA, desde o trevo aqui 
na sede até o distrito de Roda Velha para levar mais 
segurança aos usuários deste trecho, a situação era 
perigosa e urgente”, completa o prefeito. 
 No evento, a organização informou ainda 
que além do São João antecipado do Sítio Grande, 
também será organizado na sede do município nos 
dias 23 e 24, o São João cultural com apresenta-
ção de quadrilhas, brincadeiras juninas e festa com 
shows de músicos locais.

São Desidério se prepara para o maior 
São João do oeste baiano

Começam ensaios da nova formação do Coral e Filarmônica
rismo (Secult), os ensaios com os novos 
integrantes inscritos no Coral Municipal, 
acontecem no Centro Cultural.
 São 69 vozes na modalidade In-
fantil, e outros 86 participantes que com-
põem o Adulto. De acordo com o regente 
e coordenador artístico do Coral Munici-
pal, Erlino Rodrigues, o objetivo é que até 
o fim do ano sejam formados três corais: 
infantil, infanto-juvenil e adulto. “Extensão 
e classificação vocal, afinação, percepção 
musical (rítmica e melódica), são as prin-
cipais técnicas a serem trabalhadas ao 
longo dos ensaios, além da socialização 
entre os participantes, que é uma questão 
muito importante”, explicou ao completar 
sobre as músicas a serem trabalhadas. 
“Músicas clássicas, folclóricas, hinos 
pátrios, religiosas e temas de acordo as 

datas comemorativas do calendário”, frisou o regente.
 Maria Clara Lima de Souza, 11 anos, é uma das 
integrantes do Coral Infantil. “É muito interessante, gosto 
muito de participar porque estou aprendendo muitas músi-
cas novas”, disse a integrante ao afirmar que sempre quis 
participar de um coral.

Filarmônica – Já a Filarmônica Municipal, conta com 
65 inscritos, de 08 a 39 anos. De acordo com o músi-
co e instrutor da Filarmônica Municipal, Flávio Gabriel, 
essa seleção é prévia e neste primeiro momento as aulas 
são teóricas. “Posteriormente serão realizadas as aulas 
práticas e o primeiro contato com os instrumentos. E o 
aluno que se desenvolver melhor na leitura musical, terá 
mais chances de concorrer aos instrumentos”, explicou. 
Segundo o instrutor Luiz Antônio, “o domínio pelo ins-
trumento será definido de acordo ao perfil, estatura e 
afinidade do par ticipante, que poderá dominar entre as 
modalidades de sopro, como saxofone, flauta, clarinete, 
trompete, ou de percussão”, esclareceu.
 Para o secretário da SECULT, Josivaldo Oliveira, 
é impor tante o contato dos jovens com a música. “Os 
horários dos ensaios são opostos ao da escola e con-
tribui para que a nossa juventude par ticipe, e saia das 
ruas, da ociosidade, além de que, este contato com a 
música contribui no processo de formação educativa. 
A criança começa a se expressar de outra maneira e é 
capaz de integrar-se ativamente na sociedade, adquirin-
do mais independência nas suas atividades habituais, 
assumindo o cuidado de si mesma e do meio, e am-
pliando seu mundo de relações. A música tem o dom de 
aproximar as pessoas”, disse.

Por Jackeline Bispo

Foto: A
na Lúcia Souza



 Uma reunião entre os servidores do 
Hospital e Maternidade Nossa Senhora Apa-
recida e o gestor municipal Zé Carlos, foi 
realizado com o objetivo de destacar acerca 
das melhorias do atendimento, a oferta dos 
serviços de saúde e o projeto arquitetônico 
de ampliação do hospital. Os participantes 
assistiram a um vídeo que apresentou as 
principais ações realizadas na Saúde du-
rante os cinco meses de gestão. “Depois 
de organizar o hospital, começamos a pla-
nejar. Com a quantidade de médicos e es-
pecialistas que tem hoje, a estrutura física 
do hospital não é suficiente. Desde que foi 
construída, a atual estrutura do hospital 
foi reformada três vezes e ainda não aten-
de às normas. O projeto arquitetônico que 
contempla a reforma já está em andamento 
nas mãos da arquiteta. Começamos a fazer 
cirurgias que não eram realizadas antes, se-
rão adquiridos mais carros e ambulâncias, 
e o objetivo é que a população tenha uma 
saúde pública com mais qualidade. Mas não 
será uma saúde de primeiro mundo, se não 
tiver um atendimento humanizado e se cada 
servidor não fizer a sua parte. Por isso peço 
o empenho e dedicação de cada um para 
atender bem ao cidadão, que é quem paga 
o nosso salário, e tem todo o direito de nos 
cobrar”, completou. 
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Saúde

Primeiro mutirão de cirurgias oftalmológicas é 
realizado no Setor Público

Mastologia e neurologia são integradas ao atendimento da saúde

Humanização e eficiência no 
atendimento

A 
população de São Desidério agora pode 
contar com a realização de cirurgias 
oftalmológicas oferecidas pela Saúde 
Pública no município. Por meio da Se-

cretaria Municipal de Saúde, foi realizado, no dia 
06, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora 
Aparecida, o primeiro mutirão de cirurgias oftal-
mológicas de alta complexidade com recursos 

Foto: A
na Lúcia Souza

Foto: A
na Lúcia Souza

próprios do município. Nesta primeira edição 
foram feitas 12 cirurgias, entre elas: quatro de 
catarata, uma de tumor ocular e sete de pterígio.
 “Esse momento é um marco para São 
Desidério, e nós, estamos procurando atender 
a proposta de ofer tar uma saúde de qualidade, 
para que as pessoas encontrem no Setor Pú-
blico o que costumam encontrar somente na 
esfera par ticular. A saúde que há muito tempo 
no nosso município precisava de atenção, está 

M
ais investimentos estão sendo feitos para trazer 
melhoria e mais qualidade à saúde de São De-
sidério. Neste intuito, a Secretaria Municipal de 
Saúde incluiu neste mês no atendimento público, 

as especialidades médicas de mastologista e neurologista.
 A filha de Maria de Fátima Lima, moradora de 
Roda Velha, se consultou com o neurologista. “Isso repre-
senta mais investimentos e uma conquista para a saúde do 
município, porque se não conseguisse marcar essa consul-
ta para minha filha aqui no município, teria que pagar, e não 
se trata de uma consulta barata”, afirmou. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, os pacientes precisarão de um en-
caminhamento de um clínico-geral para marcar a consulta 
com os especialistas. “Estarei atendendo a cada 15 dias, na 
sexta-feira, de acordo com a agenda montada pela marca-
ção”, destacou o especialista Dr. Luiz Fernando. As consul-
tas com mastologistas serão realizadas semanalmente as 
segundas-feiras, mediante encaminhamento e marcação. 
“O governo municipal está preocupado com a melhoria da 
qualidade de vida do nosso município, e na Saúde já é no-
tável os investimentos realizados, principalmente com as 
especialidades médicas que hoje já são disponibilizados no 
município, e agora também com o atendimento médico de 
neurologista e mastologista”, afirmou o secretário de Saú-
de, Zé Barbosa.
Capacitações - Médicos e enfermeiros da Atenção Básica 

melhorando, e vai melhorar ainda mais a quali-
dade do atendimento e serviços com a reforma 
e ampliação do Hospital e Maternidade”, desta-
cou o prefeito Zé Carlos.
 De acordo com o cirurgião oftálmico 
que atende no município, Samuel Flávio Reis, 
os procedimentos tiveram em média 30 mi-
nutos cada, e foram realizados mediante tec-
nologia moderna. “A maioria dessas pessoas 
que passaram pelo procedimento cirúrgico da 
catarata, são idosas e com baixa visão, e a re-
cuperação irá trazer melhorias significativas”.
 Segundo o diretor do hospital, Adrianno 
Almeida, os pacientes passaram primeiramen-
te por uma consulta com o oftalmologista que 
encaminhou os casos cirúrgicos. “É um pro-
cedimento impor tante para o município, que 
já conta com o atendimento oftalmológico. 
Agora, com a realização também de cirurgias, 
complementa a efetividade dos serviços e re-
presenta um benefício aos pacientes”. Solon 
Xavier da Silva, 58, morador do povoado de 
Almas, sofria com os sintomas da catarata há 
alguns anos e passou pela cirurgia. “Para mim 
é uma bênção ter tido essa opor tunidade, por-
que não tinha como pagar por esta cirurgia. E 
tenho fé em Deus que a recuperação vai dar 
tudo cer to”, comemorou.

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

do município de São Desidério participaram no dia 11, de 
uma Capacitação sobre o teste do reflexo vermelho, conhe-
cido como “Teste do Olhinho”, realizado em recém-nasci-
dos nas Unidades de Saúde. Ministrado pelo oftalmologis-
ta da rede de saúde do município, Samuel Flávio Reis, o 
treinamento teve como objetivo orientar os profissionais de 
saúde e melhorar o acesso e qualidade da saúde visual do 
município. “É um teste de triagem. A criança quando nasce 
não tem uma visão definida até os dois anos. O teste do 
olhinho vai mostrar se o olho está bem formado ou não. 
Este teste quando feito corretamente, tem possibilidade de 
identificar até 80% a cegueira ou outras doenças oculares”, 
afirmou o oftalmologista. “Enquanto enfermeiros, somos 
nós que fazemos a consulta de puericultura nos Postos de 
Saúde, podendo detectar através do teste de olhinho, pos-
síveis alterações e encaminhar para o oftalmologista para 
melhor diagnóstico e tratamento precoce”, complementou 
a enfermeira Ana Carla Moreira.
 Outra capacitação, voltada para as funcionárias 
lotadas no setor de produção de refeição do Hospital e Ma-
ternidade Nossa Senhora Aparecida, foi realizada no dia 24, 
para orientar cozinheiras, copeiras e higienizadoras acerca 
da produção de refeições, boas práticas de manipulação de 
alimentos e dietas hospitalares de forma segura e higiênica 
para atender às necessidades dos pacientes internados.

Treinamento do teste do olhinho

Procedimento cirúrgico de catarata

Atendimento com neurologista

Foto: Rodney M
artins



C
om extensão territorial de 15.116,397 km², São 
Desidério conta com cerca de três mil quilôme-
tros de estradas vicinais ligando os mais de 120 
povoados espalhados pelo vasto território. Para 

recuperar e manter essas estradas é necessário um tra-
balho organizado e intenso. 
 As vias mais prejudicadas pela falta de manu-
tenção nos anos passados são priorizadas para atender 
a população que, há tempos, sofria com as dificuldades 
no acesso a outras comunidades e a sede do município. 

Trabalhos de recuperação de estradas vicinais 
seguem a todo vapor

“Estamos realizando a recuperação total de algumas es-
tradas, com ampliação, cascalhamento e levantamento 
de estradas para melhorar o escoamento das águas da 
chuva, um trabalho com qualidade para que no futuro 
seja mais fácil realizar as manutenções”, explica o pre-
feito Zé Carlos.
 Os trabalhos estão concentrados nas estradas 
de Sucupira ao Canabravão, João Rodrigues, Piripiri, es-
trada para o Parque Municipal da Lagoa Azul, Morrão 
ao Penedo, Penedo ao Derocal, Buqueirão, estrada do 
Rio Grande entre Morrão e alguns pontos turísticos às 
margens do rio. 

 “Estou sempre trafegando por esta estrada do 
Canabravão e estou surpreso com o trabalho feito, a via 
ficou bem ampla, aquelas pedras que atrapalhavam fo-
ram retiradas e agora está mais seguro”, revela o moto-
rista, Alcione Pereira. 
 O secretário de infraestrutura Jammys Alex 
informa que um dos objetivos do trabalho é recuperar 
também as estradas que dão acesso aos pontos turísti-
cos do município. “Precisamos dar atenção a essas es-
tradas que têm tráfego intenso especialmente aos finais 
de semana melhorando o acesso e buscando incentivar 
o turismo”, completa. 

Por Jackeline Bispo
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Infraestrutura

São Desidério - BA, maio de 2017

Obras contemplarão comunidades rurais
e distrito de Roda Velha 

A 
Prefeitura de São Desidério dará início à constru-
ção de 03 quadras poliesportivas cobertas com 
vestiários, que beneficiarão as comunidades de 
Guará, Ponte de Mateus e Furquilha. Já o distrito 

de Roda Velha, a cerca de 130 quilômetros da sede, rece-
berá duas pontes, uma que liga o distrito de Roda Velha 
01 a Roda Velha 03 sobre o rio Roda Velha, e outra na via 
municipal que interliga Roda Velha 02 a Roda Velha 01 e 
3, sobre o rio Pau de Óleo. As obras estão previstas para 
iniciarem em junho. 
 
Quadras - Cada quadra coberta, com vestiários, possui 
área total de 812,76 m² por unidade, e serão construídas 
em terrenos com as dimensões de 30,00 x 41,00 metros. 
As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e 
a estrutura de fundações e pilares em concreto armado e 
arco metálico treliçado. A cobertura será por meio de telha 
metálica curvada. Para o revestimento do piso, cerâmica 

resistente á abrasão nos vestiários e concreto polido na 
quadra. O revestimento interno de áreas molhadas tam-
bém será com cerâmica. As portas são especificadas em 
madeira pintada. As quadras poliesportivas contemplam 
arquibancadas, e os vestiários, masculino e feminino com 
sanitário de PNE, e o feminino com depósito. Os sani-
tários contam com bacia sanitária específica para estes 
usuários, bem como barras de apoio nas paredes.

Pontes – A ponte sobre o rio Pau-de-Óleo está localizada 
na via municipal que interliga Roda Velha 02 a Roda Velha 
01 e 03. Já a Ponte sobre o rio Roda Velha está localizada 
na via que interliga Roda Velha 01 a Roda Velha 03. Neste 
trecho também será concluído 2,5 quilômetros de asfalto 
iniciado na gestão passada. Com estrutura de concreto 
armado, as pontes têm estruturas em vigas de 15 metros 
comprimento. A largura de cada uma é de 10,10 metros, 
obedecendo ao prescrito pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e respeitando 
as características da rodovia, como faixa de rolamento 
e passeio para pedestres, com capacidade para tráfego 

de veículos pesados. A estrutura das pontes contemplam 
duas faixas de rolamento com largura de 7,0 m e duas fai-
xas de 3,50 m, e dois passeios para pedestres, sendo um 
em cada lado da via, com largura de 0,80 m cada, com 
proteção (guarda-rodas). As pontes irão garantir mais 
segurança aos transeuntes que diariamente trafegam por 
este trecho e auxiliar o escoamento da produção agrícola. 

Outras melhorias - Em Roda Velha III, as avenidas Bra-
sil, Paraná e Realeza foram recuperadas e receberam 
serviços de patrolamento. Em outras vias, foi realizada 
coleta de lixo e limpeza de terrenos baldios. Em Roda Ve-
lha I teve início os reparos na rede elétrica das principais 
vias. De acordo com o Subprefeito de Roda Velha, Ari 
Mário Mrovinski, durante todo o mês de maio, todas as 
vias que ainda não foram asfaltadas receberão a recu-
peração. “Esta manutenção das vias é necessária, pois 
devido ao período das chuvas e a falta de manutenção. O 
estado em que se encontravam, causavam transtornos 
aos pedestres, ciclistas e motoristas”, afirmou subpre-
feito Ary Mrovinski.

Por Ana Lúcia Souza

Fotos: Jackeline Bispo



In
ovar constantemente é um imenso de-
safio para as empresas em todos os 
segmentos, pois o ciclo do sistema eco-
nômico se adapta e se transforma. Pen-

sando nessa ideia foi firmada uma parceria entre 
a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
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Cidadania

“O 
seu corpo é um tesourinho tão precioso você 
tem que guardar, se alguém tocar em você, 
você não pode esse segredo esconder. Fale 
com o papai, conte pra mamãe, fale com seu 

professor, se alguém tocou em você e você triste ficou, 
fale pra alguém, não tenha medo, não guarde segredo, 
conte pra alguém”, esta é a letra da música aprendida e 
cantada pelo grupo de crianças e adolescentes que par-
ticipou da programação do Dia Nacional de combate ao 
abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, 
18 de maio, no Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS).
  “Planejamos ações para serem realizadas duran-
te todo o mês, abrangendo todas as escolas (municipais, 
particulares e estaduais) do município e organizamos es-

São Desidério combate ao abuso e exploração 
sexual infantil com programação especial

Workshop de Inovação para Microempreendedor Individual tem saldo positivo

participaram das atividades enquanto os adultos eram 
orientados por meio de panfletagem e mini palestras. Para 
a conselheira tutelar, Eleny Araújo da Costa a divulgação 
do tema é de extrema importância. “Muitas pessoas que 
sofreram abuso se sentem constrangidas, às vezes até cul-
padas, por isso precisamos dessa divulgação para mostrar 
que não estão sozinhos e para que se libertem desse sen-
timento, a justiça precisa ser feita”, alerta.
 Alunos de 38 escolas municipais da sede e zona 
rural, três colégios estaduais e duas escolas particulares 
receberam palestras e orientações. Para a coordenadora 
pedagógica da Escola Germano Rodrigues de Carvalho, 
Asnah Santana esta é uma forma de reflexão. “É um mo-
mento importante que a escola está recebendo, uma valio-
sa reflexão de como podemos lidar com essas questões 
de abuso sexual infantil que também estão presentes nas 
relações da escola”, comenta.
 A culminância do projeto ocorreu com uma au-
diência pública sobre o tema na Câmara de Vereadores às 
19h do dia 29 de maio. “Nossa meta é mostrar a diferen-
ça entre carinho e toque abusivo, para que todos saibam 
como agir e onde encontrar apoio”, completa a coordena-
dora do Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social (CREAS), Maria Carolina Santos.

Por Jackeline Bispo tas atividades no CRAS e na feira livre, porque entendemos 
que para atingir nosso público alvo não bastava realizar um 
movimento em apenas um dia, mas sim massificar essa 
luta informando o máximo de pessoas”, revela a secretária, 
Vandreia Mendes.
 Brincadeiras, jogos de pergunta e resposta, vídeo, 
música e poesia foram as ferramentas utilizadas para ensi-
nar aos participantes como agir diante de casos de abuso 
e exploração. “Por meio dessas dinâmicas e de uma lin-
guagem clara e específica, eles entendem o que estamos 
falando e se sensibilizam com o que estamos ensinando”, 
comenta a assistente social, Milena Dantas, ao analisar a 
necessidade de mostrar o que é certo ou errado.
 Explicações sobre o tema, atividades artesanais 
e apresentação teatral foram realizadas com um grupo de 
mulheres no CRAS. Um espaço na feira livre foi organiza-
do para falar sobre o assunto. Crianças de várias idades 

Empresas- SEBRAE 
para a realização do 
Workshop de Inovação 
com a temática “Ino-
var para vender mais”. 
O evento aconteceu no 
Centro Cultural e con-
tou com a participação 
de mais de 100 empre-
endedores, secretária 
de Agricultura, Patrícia 
Rocha e do prefeito, Zé 
Carlos.
 “As mudanças acon-
tecem na forma de 
vender e agradar os 
clientes e isso não quer 

dizer, simplesmente, apresentar um novo produto. É 
bem mais, é vender o serviço como se fosse o produ-
to da empresa e vender experiências que transmitem 
bem estar e emoções agradáveis de forma a tornar a 
marca mais próxima dos consumidores. A inovação no 
mercado de trabalho faz uma grande diferença entre os 
concorrentes”, explicou a palestrante, Gardênia Cunha.
 O comerciante José Pereira já tem mais de cin-
co anos como pequeno empreendedor no comércio de 
gênero alimentício, mas, nunca imaginava que existis-

sem tantas alternativas para inovação do merca-
do. “A gente é meio desinformado dessas coisas, 
e ouvindo todas essas dicas do Sebrae eu estou 
impressionado, e partir da manhã mesmo estarei 
mudando o rumo das minhas atitudes no meu co-
mércio”, disse.
 Para a secretária de Agricultura, Patrícia 
Rocha, o workshop, visa orientar e capacitar os 
microempreendedores individuais na oferta dos 
serviços e produtos com qualidade e aumentar as 
vendas. “Esta parceria está sendo  válida, uma vez 
que os empreendedores aprendem dicas para esta-
rem mais atentos às inovações e atingir o objetivo 
que é, vender mais. Foi um momento para desper-
tar o desejo de inovação, transformar uma coisa 
em algo melhor, ser diferente”, destacou.
 “Estas capacitações oferecem muitas 
oportunidades para os empreendedores com orien-
tações e dicas de inovação no comércio. A Prefei-
tura irá investir nestes cursos e na oportunidade 
quero informá-los que o Governo Municipal criará 
a sala do empreendedor que será instalada na se-
cretária de Agricultura, com o objetivo de apoiar o 
empreendedor do comércio local. Pode ter certe-
za que o poder executivo sempre buscará alinhar 
parcerias que fortaleçam o empreendedorismo no 
município”, assegurou o prefeito Zé Carlos.

Por Diego Souza

Foto: Jackeline Bispo

Foto: Jackeline Bispo

Foto: D
iego Souza
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Memórias

Festejos da Santa Cruz no povoado de Riacho Grande: 
Uma Tradição que ultrapassa gerações

Por Jackeline Bispo e Diego Souza

Fotos: Rodney M
artins
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artins

O 
começo dessa história teve início 
com a devoção de três homens, Júlio 
Xavier do Bonfim, Pompílio da Silva 
Batista e Justino (um dos primeiros 

moradores do local, seu sobrenome é des-
conhecido até pelos mais antigos), não tinha 
muitos seguidores, tanto pela dificuldade de 
acesso ao terreno íngreme, quanto pelo nú-
mero reduzido de moradores. 
Pela manhã as rezas eram feitas em algumas 
casas, à tarde era hora da subida ao morro 
e à noite alguns sanfoneiros se juntavam ao 
lado de uma fogueira para animar os par tici-
pantes. O tempo passou e a programação dos 
festejos de Santa Cruz ganhou adeptos. Dai 
passou a realizar também as missas, onde 
a primeira foi realizada na década de 1970 
e as festas noturnas passaram a contar com 

shows de bandas da região.
Foi a 87 anos que o tronco de aroeira em forma-
to de cruz foi cravado no morro de Santa Cruz. 
Aqueles homens, movidos pela fé, sabiam o que 
estavam fazendo, só não imaginavam que tanto 
tempo depois pudessem reacender a fé e a espe-
rança no coração de tanta gente. 
 Atualidade: Com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal a comunidade de Riacho Grande, junto com 
a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, não mediram 
esforços como todos os anos, e realizaram no povo-
ado, a Missa de Santa Cruz, evento religioso atrelado 
aos Festejos da Santa Cruz, celebrada anualmente e 
impreterivelmente em 03 de maio.
 O atual pároco do município, Pedro Felipe ce-
lebrou a missa solene, que contou com a par ticipação 
de fiéis, devotos, do prefeito Zé Carlos, secretários de 
governo e comunidade em geral. “Jesus morreu na 
cruz para nos salvar, mas cada um de nós temos a 
nossa cruz a carregar. Por isso temos que aprender 
a conviver e amar uns aos outros, sabendo perdoar e 
sem perder a fé e o amor em cristo. Vamos viver mais 
em paz, a reclamar menos dos problemas. Parabéns a 
todos que mesmo diante das adversidades mantêm a 
fé e esperança de dias melhores. Parabéns 
à comunidade por manter viva esta tradi-
ção, e à prefeitura pelo apoio dado”, disse 
o padre.
 Às 15 horas tradicionalmente 
aconteceu a subida aos 110 degraus que 
dá acesso ao morro de Santa Cruz. Sob o 
sol e calor escaldante centenas de fiéis su-
biram a escadaria, em clima de animação, 
fé e devoção. O ato simboliza a penitência, 
agradecimentos pelas graças alcançadas e 
a renovação da fé e esperança. Lá no mor-
ro, aos pés da Santa Cruz são entoadas as 
canções de louvor e a troca e ofer ta de ‘ra-
mos’ – uma espécie de arranjo de flores, 
no qual quem recebe, terá que devolver no 
ano seguinte e assim a tradição é manti-
da, passada de pai para filho.  A tradição 
atrai centenas de pessoas das comunida-

Fotos: Rodney M
artins

des vizinhas, da sede, e até de outras cidades e 
estados, como Aguinaldo Rodrigues Por to de 68 
anos, que não perde um ano, ele declara a sua de-
voção e fé pela Santa Cruz. “Fui criado em Riacho 
Grande, mas hoje eu moro em Goiânia e todos 
os anos venho par ticipar dos festejos da Santa 
Cruz, por que esta é uma tradição que me apego 
muito, pois, sou muito fervoroso e isso faz manter 
a minha fé viva, é um festejo muito bonito e orga-
nizado. Meus filhos eu fazia questão de trazê-los e 
agora os meus netos eu também os trago, por que 
é uma festa bonita que não pode deixar morrer”, 
elogiou.
 O prefeito Zé Carlos par ticipou da fes-
ta religiosa e falou da importância de manter 
as tradições culturais e religiosas.  “A Festa de 
Santa Cruz é uma tradição secular que deve ser 
preservada, carrega muito simbolismo, fé, devo-
ção e significa muito para a comunidade. No que 
depender da prefeitura sempre apoiaremos esta 
e as tantas outras tradições do município, assim 
como também resgataremos as que estão esque-
cidas. Parabenizo aos organizadores dos Festejos 
de Santa Cruz e a todos os moradores de Riacho 
Grande”, afirmou o prefeito. 


