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POPULAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO CONTA COM 
SAÚDE PÚBLICA DIGNA E HUMANIZADA

São Desidério - BA, outubro de 2017

Várias ações na saúde pública fazem de são Desidério referência no setor e levam à 
população qualidade nos serviços ofer tados. Págs.04, 05 e 06.

Festival da Criança 
Em São Desidério mês de outubro 

foi destinado especialmente às 
crianças. Pág.07

Infraestrutura
Os Programas municipais Casa Bela e Pro-Água custeados com recur-

sos do município trazem melhorias de vida para a população da 
zona rural   Pág.03



Secretaria de Assistência Social realiza ativida-
des em comemoração ao Dia do Idoso

C
omo poeta, analiso, descrevo 
e transformo em crônica a 
luta diária desse multifuncio-
nal do sistema, mágico sem 

varinha de condão, astro sem mídia, 
herói sem armadura. Numa palavra, 
professor. Em tempos como esse, 
cujos líderes mundiais parecem se-
dentos por uma economia estratosfé-

rica, por conflitos globais e pela abertura dos ‘portões do 
inferno’ rumo as guerras sem precedentes, você profes-
sor é o pilar que ainda sustenta o planeta, a esperança de 
milhões de crianças, a força que contagia os jovens rumo 
a dias melhores. Sinto na luz dos teus olhos um grande 
mestre, um grande transformador, arauto de sabedoria, 
inventivo, criativo e sonhador.
 Professor é poder visível, concreto e perceptível 
é o endereço que nos conduz a virtude, ao conhecimento 
e a magia do mundo. Professor marca a sua presença em 
tudo, do catedrático ao anônimo em tudo está o sinônimo 
do seu papel como mediador. Professor está na nossa 
mente, na forma como a gente pensa, nas coisas que a 
gente aprende, em tudo que a gente transforma e inventa. 
Professor é a magia que Deus pôs no mundo pra trazer 
um pouco de luz ao absurdo.
 Professor é um guia sem bussola, é força, per-
severança e audácia pra conduzir crianças em meio à 
tempestade cujo horizonte é a esperança. Enquanto os 
países se armam, planejando suas batalhas, fazendo sua 
alianças, muitos professores, em escolas caindo aos pe-
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A 
Prefeitura por meio da Secretaria de 
Assistência Social promoveu uma pro-
gramação especial para homenagear O 
Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de 

Outubro. O evento aconteceu no Centro de Con-
vivência do Idoso do município e contou com a 
presença dos residentes da unidade e demais 
idosos da sede e distrito do Sitio Grande.
 “Eu gosto muito de fazer parte do grupo 
da Melhor Idade de Sitio Grande, pois  todos são 
tratados bem, acolhidos com respeito e carinho. 
Nos eventos do Abrigo, me sinto muito feliz, por-
que são preparados para nós com muito amor, 
pois, nós somos jovens de mente e idoso por 
questão de idade, mas eu não me sinto idoso”, 
disse Josafá de Andrade de 76 anos de idade.
 Para a secretária de Assistência Social, 
Vandréia Mendes, a realização de eventos desta 
natureza proporciona grande satisfação na equipe 
e também no público alvo. “Estes momentos de 
lazer e diversão têm o intuito de promover ações 
que visam a inclusão e a promoção social, pois 
eles se sentem sozinhos, quase não recebem vi-
sitas e nesta ocasião e em outros encontros eles 
se sentem acolhidos e queridos”, falou.
 Na abertura do evento os idosos presti-
giaram com muito entusiasmo o show do cantor 
Flávio Gabriel e posteriormente a uma palestra 

Professor: O verdadeiro Super-herói

Outubro Memorável
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daços, feita de pau a pique, e até embaixo de árvores por-
que paredes não existem, lutam sozinhos por um mundo 
sem atrito, sem descriminação, conflitos, exclusão ou 
coisa do tipo.
 Enquanto muitos se revoltam contra você, te 
ofendendo, humilhando, te agredindo, tentando de todas 
as maneiras te destruir fisicamente, emocionalmente e 
psicologicamente, você se arma pra ajuda-lo a descobrir 
o melhor de si, mostrando o caminho, o trilho a seguir. 
Professor, você é um soldado invencível, um poço de en-
tendimento e de compreensão, um rio transbordando em 
sabedoria e paciência.
 No cansaço gerado pelas cobranças do dia a 
dia ainda lhe sobra tempo para um abraço, um sorriso, 
um aceno, um até amanhã meus alunos queridos. Quem 
me dera presentear cada professor, não com um cartão 
com crédito ilimitado, mas com elogios intermináveis, 
não com um Oscar ou um Nobel, mas com o paraíso, 
não com uma confraternização de fim de ano, mas com 
o reconhecimento, valorização todos dias de todos os 
anos.
Em épocas que personagens como Homem Aranha, 
Capitão América, Super Homem, Huck, Lanterna Verde, 
Homem de Ferro entre outros que ganham status de he-
róis com poderes ilimitados no imaginário dos jovens, 
não seria o professor o verdadeiro super herói? O único 
a lutar sem poder sobrenatural, sem armadura, apenas 
com a alma? 

Wagner Brites
Professor.

intitulada de “Saúde do Idoso” com a fisiotera-
peuta, Géssica Monique. Atividades físicas, como 
alongamentos também fizeram parte da progra-
mação. “Aqui em São Desidério percebemos o 
cuidado que o Governo Municipal tem com estas 
pessoas, pois neste local elas são acolhidas com 
carinho, têm alimentação saudável e todo acom-
panhamento médico. Qualidade de vida é isto”, 
explicou a fisioterapeuta, Gessica Monique.
 “Convidamos profissionais para passar 
algumas orientações para eles, tivemos todo cui-
dado para deixá-los à vontade, preparamos um 
lanche bem saudável, e toda essa harmonia e 
alegria a gente traz todos os dias para esta casa. 
 Gostaria que as pessoas visitassem o 
abrigo, não só nesses momentos, mas sempre 
que puderem, as portas estarão abertas”, convi-
dou a coordenadora do Abrigo, Juciara Vascon-
celos.

Por Diego Souza

Foto: Rodney M
artins

N
este mês de outubro as crianças e idosos 
de São Desidério receberam homenagens 
especiais, preparada pelo Governo Munici-
pal. A primeira edição do Festival da Criança 

levou cor e alegria à criançada da sede, do distrito 
de Roda Velha e povoados. Brinquedos infantis, 
distribuição de guloseimas, cachorro-quente e pre-
sentes fizeram a diversão. Pág. 07. Os idosos tam-
bém celebraram o seu dia, comemorado em 01 de 
outubro, eles participaram de um momento festivo 
regado à brincadeiras, palestras sobre a Melhor Ida-
de, atividades físicas e um delicioso lanche. O pro-
fessor também recebeu uma especial homenagem, 
feita pelo docente Wagner Brites. Pág. 02.
 Este mês foi memorável também para três 
famílias do povoado de Poço Dantas, onde recebe-
ram da administração municipal suas novas mora-
dias, que irão proporcionar mais conforto e seguran-
ça para seus filhos. Os moradores da comunidade de 
Puba, também têm motivos para comemorar, cerca 
de 40 famílias foram beneficiadas com um sistema 
de abastecimento de água. Pág. 03.
 Nesta edição a Saúde Pública de São De-
sidério ganhou um destaque especial.  Um setor 
que em menos de um ano conquista avanços signi-
ficativos. Com um sistema de saúde eficiente e em 
pleno funcionamento, os munícipes hoje têm total 
segurança e tranquilidade. Alguns povoados con-
tam a partir de agora com ambulâncias nos Postos 
de Saúde que vão facilitar o deslocamento dos mo-
radores em caso de urgência e emergência. Outra 
ação louvável do Poder Público é a realização dos 
mutirões da saúde. A farmácia básica e os Postos 
de Saúde estão com as prateleiras abastecidas de 
medicamentos, suprindo a demanda da população. 
Hoje já não é mais preciso recorrer aos grandes 
centros para realizar procedimentos, pois a prefeitu-
ra ampliou o número de médicos especialistas nas 
mais variadas áreas. E para os que necessitam sair 
de São Desidério por ser portador de uma doença 
não tratável no município, a administração oferece 
todo apoio, como o Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD) que foi ampliado para dar suporte ao pacien-
te, além do Serviço de Apoio ao Paciente que foi 
implantado em Salvador, que conta com uma Casa 
de Apoio, Transporte, Alimentação e um Ponto para 
Recepção, acolhimento e encaminhamento do usu-
ário na Rodoviária da capital baiana. Págs. 04 e 5.
 No mês que também se comemora o Dia 
do Médico (18 de outubro), em São Desidério eles 
têm vários motivos para comemorarem a data. Hoje 
eles são valorizados e motivados, contam com me-
lhores condições de trabalho e recebem os paga-
mentos em dia. Pág. 06
 Ainda falando em comemorações, o Pre-
feitura em Ação rende homenagens á uma impor-
tante tradição do distrito de Roda Velha, a Semana 
Farroupilha, um evento cultural trazido pelos sulis-
tas que desbravaram estas terras e hoje é realizado 
no distrito por meio da iniciativa dos moradores, 
com apoio da Prefeitura. Confira na página 08. Boa 
Leitura e até o próximo mês.
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Sistema de Abastecimento de Água 
é inaugurado em Puba

Emoção e alegrias marcam entrega de casas populares

São Desidério - BA, outubro de 2017

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

Foto: Rodney M
artins

O
s planos da família de Maria Oracy é comer-
cializar os produtos que plantará na pequena 
lavoura no quintal de casa na comunidade 
de Puba. Sonho que em breve se realizará, 

pois a localidade recebeu um novo sistema de abas-
tecimento de água. “A gente só tem uns pés de coco, 
porque não tinha água encanada, era preciso buscar 
no rio que fica longe, agora vamos plantar laranja, 
uva e outras coisas para comer em casa e para ven-
der também, pois não faltará água para cuidar da 

A
os 65 anos, Aída Maria dos Santos, 
moradora do povoado de Poço Dantas, 
chora ao ver que sua filha, Josefa Maria 
dos Santos, tem uma casa digna para 

morar. “Completou 10 anos que fizemos o pri-
meiro cadastro na prefeitura com a promessa 
de receber uma casa melhor para viver, mas foi 
agora com 10 meses da nova gestão que esse 
sofrimento acabou e nós nem fomos pedir, eles 
vieram até a casa da minha filha, analisaram a 
situação dela e se compadeceram com o sofri-
mento dela”, emociona-se Aída ao olhar a pe-
quena casa de enchimento construída com suas 
próprias mãos.
 Outras duas famílias da comunidade 
também receberam a chave das novas casas 
construídas por meio do Programa Casa Bela 
desenvolvido pela prefeitura de São Desidério 
por meio das Secretarias de Assistência Social 

vida para várias comunidades realizando também a 
aber tura de poços ar tesianos em 14 localidades.
 “A falta de água é um problema grande e sé-
rio em muitos povoados do município, são sistemas 
antigos e ineficientes que agora passam por manu-
tenção, muitas regiões não tinham poços ar tesianos 
e agora estamos abrindo esses poços e também 
recuperando alguns já existentes, em vários luga-
res estamos implantando o sistema completo, pois 
ainda não tinham, temos muito trabalho pela frente, 
mas aos poucos vamos sanar essa necessidade”, 
explica o prefeito, Zé Carlos.
 Dona Railda dos Anjos afirma que a falta da 
água comprometia a ofer ta dos atendimentos de saú-
de prestados no Posto de Saúde da localidade. “Com 
a falta de água o posto foi fechado, por que não tinha 
como o médico e o dentista atender, sem água nem 
para lavar as mãos e os equipamentos. Muda tudo em 
nossa vida, teremos atendimentos da saúde aqui e 
não precisaremo ir até o Guará para tomar uma vacina 
ou arrumar um dente, o posto de saúde funciona aqui 
mesmo per tinho da gente, água é vida”, disse.   
 Puba está situada há mais de cem quilôme-
tros da sede do município, mas as distâncias não são 
dificuldades para as ações do poder público que tem 
se empenhado em levar qualidade de vida para todos 
os munícipes, é o que revela o secretário da SEINFRA, 
Jammys Alex. “Estamos planejando adequadamente 
os novos sistemas para que sejam duráveis e benefi-
ciem a todos da comunidade”, analisa.

(SAS) e de Infraestrutura, transpor tes e Servi-
ços Públicos (SEINFRA).
 Josefa recebeu das mãos do prefeito Zé 
Carlos a chave da sua nova moradia com os 
olhos em lágrimas, a alegria foi tanta que ela 
não conteve a emoção que contagiou a todos. 
“Quando formava chuva eu já ficava com medo 
porque molhava dentro da casa, como se a gen-
te tivesse lá fora, e corria ainda o risco de ser pi-
cado pelo barbeiro e pegar a doença de chagas, 
mas graças a Deus, Nossa Senhora e a nova 
gestão, tudo isso ficou para traz, agora é vida 
nova”, agradece Josefa .
 “Nos dias de chuva eu nem dormia com 
medo da casa cair na cabeça dos meus filhos, 
não há alegria maior que saber que agora eles 
estão seguros dentro de casa, posso dormir 
tranquila”, desabafa Malvina Sofia de Jesus, 
mãe de seis crianças.
 A celebração da conquista do sonho da 
casa própria ganhou uma energia ainda mais 

intensa com o anúncio da Secretaria de Agri-
cultura que irá beneficiar as famílias da locali-
dade com algumas ações voltadas do Prograna 
Lavoura Produtiva, que ofer ta os serviços de 
aração do solo e doação de sementes para os 
pequenos produtores rurais.
 “Não há alegria e emoção maior do que 
ver esta conquista para as famílias que não ti-
nham condições de morar dignamente. Estamos 
investindo nas comunidades rurais porque per-
cebemos o quando a população foi esquecida e 
é carente de serviços públicos, continuaremos 
com os trabalhos de construção de outras casas 
populares seguindo as prioridades identificadas 
pelo diagnóstico das equipes da Assistência So-
cial”, informa o prefeito, Zé Carlos.
 No mês de setembro as duas primeiras 
casas foram entregues em Lagoa da Rosa, outras 
31 casas estão em fase de construção nas loca-
lidades de Ponte de Mateus, Guará, Sítio Novo, 
Furquilha, Anastácio, Galho D’Água e Zé Nobre.

A nova casa traz segurança às famílias

Foto: Rodney M
artins

plantação”, confirma.
 A localidade já dis-
punha de um sistema 
de abastecimento de 
água, mas era inefi-
ciente, quem conta a 
situação é Maria Clara 
de 65 anos que há 15 
anos reside no povo-
ado. “Na minha idade 
não aguento mais pe-
gar água no rio, então 
tinha que esperar a 
água chegar à torneira 
uma hora da madru-
gada para encher as 
vasilhas porque ás 4h 
da madrugada ela já ia 

embora, mal dava pra cozinhar, beber e tomar ba-
nho”, conta. Com o novo sistema 40 famílias serão 
atendidas dignamente e terão suas rotinas transfor-
madas. “Graças a Deus não morri antes de ver a 
água jorrando na minha torneira durante o dia”, co-
memora Maria.
 Esta iniciativa faz par te do Programa de Im-
plantação e Melhorias de Sistema de Abastecimen-
to de Água em Comunidades Rurais (PRO-ÁGUA) é 
desenvolvido pela prefeitura de São Desidério por 
meio da Secretaria de Infraestrutura, Transpor tes 
e Serviços Públicos (SEINFRA) e leva qualidade de 

Antes e depois



CONFIRA AQUI OS NÚMEROS DA SAÚDE DE 
JANEIRO A AGOSTO
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Saúde

São Desidério - BA, outubro de 2017

Sítio Novo, Guará e Vila 
Nova Conceição contam 

com serviço de ambulâncias

A 
prefeitura de São Desidério por meio da Secre-
taria de Saúde (SESASD) realizou o primeiro 
mutirão de especialidades médicas e exames 
para pacientes da sede, nos sábados, 07, 14 

e 21 de outubro. No total 750 agendamentos foram pre-
viamente marcados e comunicados aos pacientes pelo 
setor público em três pontos da cidade, no Hospital e 
Maternidade Nossa Senhora Aparecida, no Centro de 
Saúde Florentino Augusto de Souza e no posto de saúde 
Antônio Pereira da Rocha.
 Marineide dos Anjos chegou cedo ao local de 
atendimento para consultar o filho de 11 anos com o or-
topedista, ela explica que a criança tem um problema no 
joelho e precisa do acompanhamento do especialista. 
“Agora está muito melhor nossa saúde, se não fosse esse 
atendimento aqui meu filho ia ficar sentindo dores por mais 
tempo, porque é muito caro e difícil o sistema particular, o 
mutirão é importante, pois agilizou a consulta”, comenta.
 O secretário de Saúde, José Barbosa, explica que 
o mutirão foi idealizado para atender a demanda reprimida 
e acelerar o processo de atendimentos. “Montamos uma 
estrutura de acordo com a logística e a disponibilidade dos 
profissionais especialistas, cada paciente foi previamente 

PARTOS NORMAIS = 161

PARTOS CESÁREOS = 111

CIRURGIA GERAL = 117

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA = 41

EXAMES LABORATORIAIS = 41. 934

CONSULTAS NOS P. DE SAÚDE = 29. 294

CONSULTAS COM ESPECIALISTAS = 23. 330

Foto: A
scom

O
s serviços de saúde ofer tados pelo 
poder público municipal têm ampliado 
atendimentos na sede e também na 
zona rural. Pensando nas distâncias e 

nas necessidades da população rural, a Se-
cretaria Municipal de Saúde implantou o servi-
ço de ambulâncias em plantão 24 horas para 
o transporte de pessoas no caso de urgências 
nas regiões de Guará, Sítio Novo e Vila Nova 
Conceição.
 “Desde que começou esse serviço 
aqui, algumas pessoas já utilizaram a ambu-
lância para ir ao hospital, se não tivesse essa 
ambulância não sei como ia fazer porque é 
muito difícil arrumar carro na hora que acon-
tece um acidente, por exemplo”, diz o mora-
dor de Guará, Ezequías Batista.   
 As comunidades de Guará e Vila Nova 
dispunham de Postos de Saúde da Família 
(PSF) e em Sítio Novo há uma Unidade Bá-
sica de Saúde com atendimento pré-marcado 
de médico clínico geral e dentista, além dos 
serviços de enfermagem como pré-natal, hi-
perdia (programa de controle da hiper tensão 
e diabete), puericultura, planejamento familiar, 
preventivo, vacinação. 
  “A inclusão dos serviços de transporte 
por meio das ambulâncias nessas novas rotas 
é de extrema importância, pois o município é 
muito grande e têm localidades muito distan-
tes, com a agilidade do transporte o paciente 
recebe atendimento médico mais rapidamente 
em casos urgentes”, comenta a coordenadora 
da Atenção Básica, Tatiane Rodrigues.
 Nas comunidades de Campo Grande, 
Ilha do Vitor, Ponte de Mateus e nos distritos 
de Roda Velha e Sítio Grande o serviço das 
ambulâncias é mantido, os motoristas ficam 
de plantão (24 horas) nas unidades de saú-
de. A meta é estender o trabalho para outras 
comunidades. “Com planejamento e investi-
mento no setor da saúde buscamos ampliar o 
trabalho para levar mais dignidade e tranqui-
lidade à população, nosso objetivo é formar 
uma rede de serviços que assegure saúde 
gratuita e de qualidade”, confirma o Secretário 
de Saúde, Zé Barbosa.

Prefeitura realiza mutirão de saúde 
para pessoas da sede do município 

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

agendado e hoje conseguimos realizar esse trabalho”, co-
memora.
 Além das especialidades médicas de Ortopedia, 
Oftalmologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, também 
foram realizados exames laboratoriais, ultrassonografias 
diversas, raio-x e eletrocardiograma. “Precisava fazer meu 
exame de vista e não tinha nem previsão, porque exame e 
óculos são despesas caras para mim que não tenho ren-
da fixa, mas agora consegui a consulta, é maravilhoso ter 
esses especialistas no setor público”, comenta a dona de 
casa, Lucinete Santos.
 O diretor administrativo do Hospital, Adriano Al-
meida lembra que os atendimentos foram realizados du-
rante todo o dia e ocorreram tranquilamente. “Todos os 
funcionários do setor foram envolvidos no trabalho, os 
atendimentos fluíram bem, sem muita espera, o mutirão foi 
um sucesso”, conclui.
 Em julho deste ano, foi realizado o mutirão de 
especialidades médicas para pessoas da zona rural com 
430 atendimentos. “Fechamos assim a demanda repri-
mida com consultas e procedimentos nas especialida-
des atendidas em São Desidério, valendo salientar que 
todas as especialidades foram contratadas para atender 
a população do nosso município”, fala o Secretário de 
Saúde, Zé Barbosa. 

Fotos: A
scom

TOMOGRAFIAS = 186

RESSONÂNCIAS = 172

EXAMES CITOPATOLÓGICOS = 1.326

ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA = 15.623

ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA = 1.038

ATENDIMENTOS ODONTÓLÓGICOS = 105. 006
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Saúde

São Desidério - BA, outubro de 2017

O 
Tratamento Fora de Domicílio (TFD) ins-
tituído pela Por taria nº 055/99 do Minis-
tério de Saúde, é um instrumento legal 
que visa garantir o tratamento médico a 

pacientes por tadores de doenças não tratáveis 
no município de origem. Este programa consiste 
no fornecimento de passagens para deslocamen-
to dos pacientes e seus acompanhantes, se ne-
cessário, para a realização de tratamento médico 
especializado.
 Em São Desidério, a Prefeitura ampliou a 
ofer ta deste programa, nos últimos meses quase 
90 pacientes foram atendidos pelo TFD, que além 
deste benefício, podem contar com o Serviço 
de Apoio aos Pacientes, com a implantação de 
uma casa em Salvador, cuja finalidade é ofer tar 
aos pacientes o transporte da rodoviária à casa 
de apoio e também aos centros médicos, assim 
como hospedagem e alimentação durante todas 
as fases do tratamento. Recentemente a Prefeitu-
ra implantou também um ponto de apoio dentro 
da rodoviária da capital para recepção, acolhi-
mento e encaminhamento do paciente à Casa de 
Apoio.
 Para realizar o cadastro no TFD o paciente 
é orientado a ter um laudo médico, próprio do 
TFD, devidamente preenchido pelo médico re-
gulador. Neste documento deve ser informada 
a necessidade do paciente realizar o tratamento 

Prefeitura investe em medicamentos para abastecimento da 
rede de farmácias públicas do município

E
m janeiro as farmácias municipais (farmácia 
básica, farmácia do hospital e dos Postos de 
Saúde da sede e zona rural) se encontravam 
de prateleiras vazias, sem medicamentos para 

atender a demanda da população. Hoje, as farmácias 
estão sempre abastecidas e os medicamentos estão 
disponíveis gratuitamente para a população.
  A Farmácia Básica Municipal  que também é 
responsável por distribuir os medicamentos para as 
farmácias dos Postos de Saúde da zona rural e sede, 
além do CAPS e a demanda da população conta atu-
almente com 93 tipos de medicamentos e de janeiro 

Por Diego Souza

Por Diego Souza fora do município descrevendo o diagnóstico e 
justificando a necessidade do tratamento, além 
dos documentos pessoais.
 A ampliação deste atendimento trouxe 
avanços significativos para muitos munícipes 
que precisam recorrer às capitais para busca-
rem tratamento, como é o caso de dona Marli 
Madalena, moradora do povoado de Lagoa da 
Rosa e que acompanha o filho para tratar de leu-
cemia. “O tratamento que meu filho faz é muito 
complexo. Precisamos estar em Salvador direto, 
e antes eu não tinha este direito garantido, pois 
há alguns anos, tive que ficar lá por mais de um 
ano por que não tinha dinheiro para pagar as 
passagens de ida e volta por isto fiquei por lá, 
e neste período não mantive contato com ne-
nhum familiar, era muito sofrimento. Agora está 
tudo em paz, vou e volto tranquila, se for pre-
ciso levar meu filho lá três vezes por mês, eu 
vou”, fala emocionada dona Marli que recebeu 
recentemente do Governo Municipal uma nova 
moradia.
  “No nosso município existem muitos 
pacientes que precisam desse atendimento, 
cujos procedimentos são considerados de mé-
dia e alta complexidade, o financiamento do TFD 
é muito baixo, mas, entramos com mais 15% 
em cima do valor que recebemos, no ano pas-
sado o custo era de R$ 530,00 por paciente, 
hoje aumentamos para R$ 702,00”, ressaltou o 
secretário municipal de Saúde, Zé Barbosa.

Secretaria de Saúde amplia a oferta de Tratamento Fora de Domi-
cílio- TFD e implanta Serviço de Apoio aos Pacientes em Salvador

Fotos: A
scom

a outubro foram atendidos mais de 12.276 pa-
cientes.
  O município investiu com recursos 
próprios R$ 282.765,65 na compra de medi-
camentos, foi solicitado ao estado em medi-
camentos o valor de R$ 52. 420,12. E saiu de 
janeiro até os dias atuais R$ 150.963,04 em 
medicamentos para as unidades de saúde e R$ 
65.639,95 através das dispensações pela Far-
mácia Básica. “Hoje o município tem um esto-
que necessário para suprir as demandas da po-
pulação, estamos aos poucos incrementando 
na lista alguns medicamentos que não tínhamos 
antes”, assegurou o 
coordenador de As-
sistência Farmacêu-
tica, Clécio Ribeiro.

 Dona Valderina de 
Jesus de 59 anos de idade 
é portadora de hipertensão, 
o medicamento que ela toma 
tem que ser diário para con-
trolar a doença. “Agora sim, 
podemos dizer que temos 
remédios de verdade, por-
que antes a gente chegava e 
não tinha nada. A saúde de 
São Desidério está de para-
béns”, disse.
  “A Farmácia Hospi-

talar também deve estar sempre abastecida para aten-
der aos pacientes hospitalizados e a nossa farmácia 
está completa de medicamentos”, frisou o coordenador 
da Farmácia Hospitalar, Diolino Honório.
 Em São Desidério a Farmácia Básica e também as 
Unidades de Saúde, já dispõem de um sistema infor-
matizado (HÓRUS) que visa integrar as informações de 
distribuição, estoque e acesso aos medicamentos.
 “É uma preocupação do nosso governo man-
ter a farmácia sempre com seu estoque atualizado para 
atender a todos. As farmácias estão abastecidas, por 
que nesta gestão  saúde é prioridade”, assegurou o pre-
feito, Zé Carlos.

Foto: Rodney M
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Médicos comemoram as melhorias das condições de trabalho 

Ações que salvam vidas

S
alvador Manoel dos Santos é morador do 
povoado de Varginha. Ele sofreu um aci-
dente de moto em meados de julho e teve 
uma fratura no fêmur. Seu pai Arlindo Ma-

noel dos Santos o acompanhou por três meses de 
internação aguardando uma vaga para realização 
da cirurgia que seria regulada pelo estado e poste-
riormente feita na capital baiana, Salvador. “Espe-
ramos uma vaga para a cirurgia e nada. E se de-
morasse mais, ele corria o risco de perder a perna, 
por meio de amputação. Já estava sem esperan-
ças de ver meu filho andar novamente. Dai resolvi 
ir à Secretaria de Saúde e contei o fato ocorrido, 
eles se comoveram e logo estava tudo certo para 
a cirurgia”, disse sr. Arlindo. 
 O sofrimento da família veio ao fim com 
a concessão do tratamento cirúrgico de fratura 
do fêmur (pseudoar trosedo fêmur e transporte 
ósseo) pela Prefeitura Municipal de São Desidé-
rio através da secretaria de Saúde, que buscou 
dentro da legalidade contratar uma equipe mé-
dica especializada para realizar o procedimento 
cirúrgico no paciente. “Eu renasci, e serei eterna-
mente grato à sensibilidade da Prefeitura em me 
conceder esta cirurgia, pois não tinha condições 
de pagar, agora estou me recuperando, a equipe 
retornará aqui para me avaliar. Não tenho pala-
vras para agradecer”, falou Salvador. 
 “A humildade, honestidade e competência 
com que esta gestão está trabalhando mudou a 
nossa vida, sabendo investir os recursos do mu-
nicípio, porque eu sei que essa cirurgia não saiu 
barato”, fala seu Arlindo emocionado.
 Quem também passou por uma vida de 
sofrimento, marcada por constrangimento até 
pouco tempo foi seu Nicanor Por tugal de Fran-
ça, morador do povoado de Ribeirão, ele possuía 

P
ara ofertar os serviços de saúde com eficiên-
cia e humanização à população de São De-
sidério, a Prefeitura investiu maciçamente na 
contratação de médicos especialistas para 

uma doença chamada de bócio endêmico, uma 
espécie de aumento de volume que aparece na 
glândula tireoide, conhecido popularmente por 
papeira, pois o aumento de volume é na região 
abaixo do queixo, no pescoço. “Estou com 60 
anos e desde os 25 que tenho esta doença, eu 
estava entrando em depressão, tinha vergonha 
de sair nunca por que todo mundo me olhava di-
ferente e comentavam, tinha dificuldades de me 
alimentar. Nunca tive como fazer a cirurgia por 
que não tinha condições e pela prefeitura tam-
bém não consegui, mas graças a Deus desta vez 
consegui. Agora sim a saúde de São Desidério 
cuida da população”, fala seu Nicanor aos risos 
de felicidade.
 Estas duas cirurgias foram realizadas no 
Hospital Central por possuir uma estrutura con-
dicionada a realização destes tipos de cirurgia e 
por ser credenciado junto à Secretaria de Saúde 
de São Desidério.

 Já a jovem Sandra Rocha teve que se des-
locar de São Desidério para Goiânia às pressas, 
pois corria risco de vida, caso não fosse feita a 
cirurgia com urgência. Ela passou por uma doen-
ça chamada de Colelitíase, que é a presença de 
cálculos na vesícula biliar. “Passei primeiro por 
um procedimento chamado de coleangerrossân-
cia em Barreiras através da Prefeitura de São De-
sidério e depois tive que ir urgente para Goiânia, 
onde foi realizado um procedimento chamado de 
CPRE. Era uma cirurgia complicada, se a Prefei-
tura não tivesse me estendido a mão poderia nem 
estar mais viva”, falou.
  “Cuidar da saúde sempre será nossa 
prioridade, pois trabalhamos com vidas. É uma 
pasta complexa, requer atenção e trabalho redo-
brado, mas é satisfatório, principalmente quan-
do ouvimos os relatos das pessoas que tiveram 
suas vidas salvas pelas nossas ações”, destacou 
o secretário de Saúde, Zé Barbosa

Por Adinete Batista

Por Adinete Batista

atuarem na saúde 
pública do município 
através do regime 
de Credenciamento 
Público. Mas para 
que estes profissio-
nais possam exercer 
as suas funções de 
forma regular e com 
eficiência, é preciso 
garantir melhores 
condições de tra-
balho, valorização e 
motivação aos pro-
fissionais. Para tanto 
a Prefeitura Munici-
pal vem honrando 
seus compromis-
sos, mantendo em 

dia os pagamentos de todos os profissionais.
44 médicos são credenciados para prestarem servi-
ço de consultas médicas para Urgência e Emergên-
cia, Ambulatorial (Especialidades ou Clinica Geral) 
e Saúde da Família. Bem remunerados e motivados, 

eles comemoram os avanços na saúde pública de 
São Desidério e assim exercem a medicina com 
mais amor, cuidado e humanização.
“Trabalhar em São Desidério é prazeroso, não te-
mos desestímulo, pois recebemos os nossos paga-
mentos em dia, não nos preocupamos com salários 
por que sabemos que vamos receber no dia certo. 
A profissão do médico nesta gestão é dignificada, 
para tanto exercemos nossas atribuições com zelo 
e isto reflete no bom relacionamento com nossos 
pacientes, colegas na oferta dos serviços de quali-
dade”, afirmou o médico obstetra, Edivaldo Pereira 
Victor.
“É obrigação da prefeitura conseguir honrar os 
compromissos com os médicos  credenciados e 
todos os demais servidores, por que é direito deles, 
eles são os responsáveis pelo funcionamento da 
municipalidade. Tudo isto reflete com compromisso 
e planejamento que esta gestão tem, pois estamos 
contendo despesas desnecessárias na máquina pú-
blica, cortamos os salários fantasmas, enxugamos 
a folha salarial  e assim conseguimos honrar nosso 
compromisso com os servidores e fornecedores”, 
afirmou o prefeito Zé Carlos.

Foto: A
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Crianças de São Desidério vivem 
dia mágico em Festival

“T
udo aqui é encantado, me diverti tanto, 
estou muito feliz”, as palavras da pe-
quena Vanessa Santana de nove anos, 
emocionam e mostram que a progra-

mação organizada para o 1º Festival da Criança de 
São Desidério agradou a criançada.
Na sede a Praça Abelardo Alencar se tornou um 
verdadeiro parque de diversões, dezenas de brin-
quedos espalhados pelo local, personagens infan-
tis, bonecos gigantes da Companhia de Teatro Os 
Trakinus, música infantil ao vivo, oficinas de más-
caras, pintura, brincadeiras no palco, passeio de 
trenzinho pela cidade, sorteio de bicicletas, entrega 
de presentes, distribuição de lanches e guloseimas, 
tudo preparado com muito carinho para divertir os 
pequenos em comemoração ao Dia da Criança, ce-
lebrado em 12 de outubro.
“Amei tudo, brinquedos à vontade para todas as ida-
des, bem organizado, nossas crianças merecem”, 
comenta a mãe Eliane de Jesus que levou os filhos 
de cinco e nove anos para a praça.
Milhares de crianças participaram da programação. 
Mas o momento emocionou também muitos adul-
tos. Alessandro Alves levou a filha para participar e 
revela, “estou muito emocionado e satisfeito por 
minha filha poder viver um momento tão especial 
como este, São Desidério nunca teve um evento 
tão bonito assim para nossas crianças, para todo 
lugar que olho só vejo gente feliz”, diz.  
Organizado pela prefeitura por meio das secretarias 
de Cultura, Esporte e Lazer (SECULT), de Assistên-
cia Social (SAS), de Educação (SEDUC) e de Saúde 
(SESASD), o evento contou com pontos de apoio 
para distribuição de água e serviços de saúde com 
um pediatra de plantão para atender alguma neces-
sidade urgente, a segurança foi realizada pela Polí-
cia Militar e equipes particulares, nenhum registro 
foi feito.
Além da sede, o distrito de Roda Velha e várias co-
munidades rurais receberam o Festival durante todo 
o mês de outubro, a meta é continuar com o projeto 

em novembro levando este momento de alegria a 
mais crianças.   
“Nunca imaginei que meus filhos fossem viver 
um dia de tantas novidades, eles brincaram mui-
to, estávamos precisando de um movimento as-
sim diferente e feliz para as crianças”, comemora 
Adelaide Jesus dos Santos, mãe de dois meninos, 
um de dez e outro de sete anos que participaram do 
evento no povoado de Puba.
Em Roda Velha centenas de crianças comparece-
ram ao espaço da Associação de Moradores Três 
Fronteiras onde o Festival foi realizado. “Isso nun-
ca tinha acontecido em Roda Velha, nem dar para 
acreditar que estamos vivendo esse momento. Já 
fui em todos os brinquedos, lanchei e ainda vou an-
dar no trenzinho”, disse Gabriel Almeida de 11 anos 
de idade. 
“O que se faz hoje pelas crianças é o que elas 
farão amanhã pela sociedade, é nossa obrigação 
cuidar, proteger, dar condições e amá-las, mais 
antes de ser uma obrigação, é mesmo um grande 
privilégio”, revela o prefeito, Zé Carlos.

Por Jackeline Bispo e Diego Souza
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Semana Farroupilha em Roda Velha: 
Um legado de Tradições e Culturas

F
oi por volta da década de 1970 que as 
grandes transformações ocorreram na re-
gião Oeste da Bahia, com o intenso fluxo 
de migrantes sulistas que possibilitou o 

surgimento de uma nova elite moderna da agri-
cultura no distrito de Roda Velha, e com eles 
vieram às tradições e culturas do Rio Grande 
do Sul, a tradicional Comemoração da Semana 
Farroupilha, festa popular que celebra as tradi-
ções gaúchas.
 As comemorações da Revolução Far-
roupilha são o mais longo e um dos mais signi-
ficativos movimentos de revoltas civis brasilei-
ras, envolvendo em suas lutas os mais diversos 
segmentos sociais. Relembra a Guerra dos 
Farrapos contra o Império, de 1835 a 1845. O 
marco inicial ocorreu no amanhecer de 20 de 
setembro de 1835. Naquele dia, liderando ho-
mens armados, Gomes Jardim e Onofre Pires 
entraram em Porto Alegre pela Ponte Azenha. 
A data e o fato ficaram registrados na história 
dos sul-riograndenses como o início da Revolu-
ção Farroupilha. Nesse período celebra também 
o aniversário da morte de Bento Gonçalves um 
dos mentores da Guerra dos Farrapos.
 No distrito de Roda Velha que fica há 
130 km da sede, os Gaúchos não deixaram 
passar em branco as comemorações e, pela 
segunda vez organizaram a Semana Farroupi-
lha em grande estilo, comemorado em 20 de 
Setembro. São três dias de festa com uma pro-
gramação de atividades artísticas e culturais, 
composta por corrida de cavalo, acampamento, 
danças gaúchas, gaiteiros, e degustação de co-
midas e bebidas típicas a exemplo do churrasco 
e chimarrão. O evento é organizado pela Asso-
ciação de Moradores Três Fronteiras de Roda 
Velha.
 “A Semana Farroupilha é um momento 
especial de culto às tradições gaúchas, trans-
cendendo o próprio Movimento Tradicionalista 
Gaúcho. Ela envolve praticamente toda a popu-
lação, e desde o ano passado que organizamos 
com muita dedicação e empenho. Mais de 70 
famílias tradicionais contribuem para a realiza-
ção desse grande evento, que inclusive já faz 
parte do calendário cultural de Roda Velha. São 
três dias de evento com uma programação bem 
diversificada, repleta de muita cultura e tradicio-
nalismo gaúcho.”, disse o Presidente da Asso-
ciação Três Fronteiras, Ari Mário Mrovinski.

Conquista e Independência

 A Guerra dos Farrapos foi um movimen-
to contrário ao governo imperial brasileiro e com 
caráter republicano. Foi o mais longo conflito 
regional brasileiro, tendo ocorrido entre 20 de 
setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Entre 
as causas estavam o descontentamento políti-
co com o governo imperial e a revolta com os 
altos impostos cobrados no comércio de couro 
e charque. A revolta resultou na declaração de 

São Desidério - BA, outubro de 2017

independência da província como estado republica-
no, dando origem à República Rio-Grandense.
 As comemorações do Movimento Farrou-
pilha, que até 1994 restringiam-se ao ponto facul-
tativo nas repartições públicas estaduais do Rio 
Grande do Sul e ao feriado municipal em algumas 
cidades do Interior, ganharam mais um incentivo a 
partir do ano 1995. Definida pela Constituição Es-
tadual com a data magna do Estado, o dia 20 de 
setembro passou a ser feriado. O decreto estadual 

Por Diego Souza 36.180/95, amparado na lei federal 9.093/95. 
“A Revolução Farroupilha é um exemplo de co-
ragem e de heroísmo do povo rio-grandense, 
na defesa dos valores da democracia, da inde-
pendência e da liberdade. Esse evento que se 
realiza em Roda Velha vem para prestar essa 
linda homenagem que foi a Independência do 
Rio Grande do Sul”, frisou o produtor e partici-
pante do evento, Arnaldo Curioni, que mora no 
distrito há 34 anos.
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