
ANO 01 - EDIÇÃO VIII - DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

São Desidério - BA, dezembro 2017

11 meses de governo:
a mudança começou

CULTURA: Programação especial marca Natal e Réveillon em São Desidério. Confira Pág. 08
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A
inda são bas-
tante comuns 
s i t u a ç õ e s 
onde o jovem 

negro se sente mar-
ginalizado na socie-
dade, no mercado de 
trabalho, nas universi-
dades, em todos os 

lugares. Com a Semana de Consciência 
Negra dizemos não ao racismo, mas es-
ses direitos estão sendo suficientes e res-
peitados pela sociedade?
 Na verdade somos todos os dias 
deixados de lado como se fôssemos 
apenas uma pequena minoria. A cultura 
eurocêntrica colonialista ataca tudo que 
a nossa cultura negra constrói no país, 
todos os dias sofremos agressões ver-
bais e físicas.  Simplesmente nos olham 
como se fôssemos um objeto que não 
tem nenhum valor a ser reconhecido na 
sociedade, nos julgam como seres in-

L
uciana Maria, 
24 anos, ne-
gra, mãe sol-
teira, já pas-

sei por muitas fases 
difíceis. A desigual-
dade racial foi extre-
mamente severa em 
alguns momentos 
em minha vida. Ter 

a oportunidade de escrever sobre mim é 
uma felicidade imensa, principalmente de 
algo que machuca tanto a mim e a muitas 
pessoas que também passam por esses 
problemas, esse texto é uma prova real de 
que não sofrem sozinhas.
  A desigualdade racial na minha 
vida é diária, infelizmente aqui na nossa 
cidade há pessoas racistas. Fui humilhada, 
criticada, levei muitos ‘nãos’ em propos-
tas de emprego, não por causa da minha 
capacidade e sim pelo simples fato de ser 
negra, ter o cabelo duro e ter um estilo 
próprio. Quantas vezes já me abordaram 
em um passeio com minha filha, pergun-
tando quanto eu recebia para cuidar dela, 
isso porque minha filha é branca. Quantas 
vezes já escutei, ‘nossa seu cabelo é ridí-
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Yngrid Barbosa - 20 anos
Universitária.

Luciana Maria  - 24 anos 
Agente Cultural

competentes, incapazes e inferiores.
 A luta da nossa etnia deve ser para 
transformar todos os dias essa realidade 
triste. A Semana da Consciência Negra deve 
ser todos os dias e em todos os lugares, que 
sejam momentos de cobranças e reflexões 
para que tenhamos os nossos direitos asse-
gurados. Para com isso podermos em pé de 
igualdade desenvolver os nossos deveres.
 Afinal somos negros sim, somos 
mães, pais, irmãos, temos as mesmas ca-
pacidades físicas, intelectuais e sociais dos 
sujeitos humanos. Temos o direito de ser 
respeitados por todos para conquistar uma 
vida digna, viver em uma sociedade mais 
justa étnica-racial e humanitária.
 Tenho orgulho de ser negro e cada 
um deve ter orgulho do que é, conhecer, 
respeitar e se orgulhar de suas origens e 
essencialmente amar a beleza natural que 
cada um tem. 

culo’. Quantas vezes já me deram apelidos 
racistas. 
 Dói, em pleno século XXI, com tan-
tas evoluções, ainda existir pessoas que 
não nos aceitam com igualdade e com to-
dos os direitos que devemos ter.
 Superar o racismo é tarefa difícil, é 
batalha árdua que faz o coração sangrar, 
mas resisto, pois foi pela resistência que 
nossos ancestrais conseguiram o tão es-
perado sonho da liberdade e é com ela que 
guardo o tão esperado sonho de ter respei-
to, respeito a minha cor.
 Somos todos iguais, temos os 
mesmos direitos, vou resistindo, pois não 
é o meu cabelo, a minha cor ou o meu esti-
lo que valem mais, mas sim o meu caráter. 
Hoje tenho uma nova chance e oportunida-
des, sou agente cultural, participo da Cia 
Trakynus e do Programa Renda Mínima da 
Assistência Social.

“Respeite a mim e a todos 
os negros”. 

São Desidério - BA, dezembro de 2017

E neste clima de Natal e confraternização o 
jornal ‘Prefeitura em Ação’ faz nesta edição 
especial de novembro e dezembro, uma retros-
pectiva dos avanços obtidos em infraestrutura 
nos 11 meses de governo.  A Prefeitura realizou 
investimentos em todos os setores e as mu-
danças são visíveis. Roda Velha recebe obras 
impor tantes, como a construção de duas pon-
tes, canal de macrodrenagem no loteamento 
Recanto Feliz, um grande Centro Educacional 
e complementação de pavimentação asfáltica. 
Pág. 03. Outro impor tante investimento é com o 
lazer da população da zona rural e sede. Estão 
sendo construídos 07 ginásios poliespor tivos. 
Grandes investimentos foram realizados em sis-
temas de abastecimento de águas nas comuni-
dades rurais, onde foram perfurados 20 poços 
ar tesianos, construção e bases para caixas de 
água, reservatório, adutora de água e instalação 
de eletrobomba. Pág. 04. A Educação também 
recebe investimentos, para tanto está em fase 
de construção um Centro Educacional e uma 
Biblioteca. Pág. 05. Neste Natal muitas famílias 
têm muito a confraternizar, pois estão viven-
do com mais tranquilidade e dignidade, com a 
construção de 44 casas populares, através do 
Programa Casa Bela. Algumas já entregues e 
outras em fase de conclusão. O progresso está 
chegando também nas comunidades de Guará, 
Furquilha, Sítio Novo, Estiva da Furquilha com a 
obra de pavimentação asfáltica. A par tir de ago-
ra as famílias passam a ter mais qualidade de 
vida. Pág. 06. Quem recebe presentes também 
são os moradores dos loteamentos da sede, 
com o início da obra de pavimentação asfáltica 
e em bloquete nas vias, a concretização de um 
sonho antigo. As entradas e saídas da cidade 
também estão sendo cuidadas. Na entrada/saí-
da sentido Barreiras (BR 135) está sendo cons-
truído um canal de drenagem das águas pluviais 
que causavam transtornos com alagamentos 
para as famílias que moram próximo. Pág. 07. 
E para comemorar todos estes avanços a Pre-
feitura preparou uma programação cultural entre 
os dias 22 a 31 de dezembro e também para ce-
lebrarmos o Natal e a virada do ano em grande 
estilo. O projeto Cantata de Natal será realizado 
nos dias 22, 23 e 24 com apresentação musical 
do Coral e Filarmônica Municipal.  Para saudar 
o ano novo, o projeto Réveillon na Orla, no dia 
31, com shows musicais dos ar tistas da ter-
ra e show pirotécnico que vai iluminar o céu e 
celebrar a chegada de 2018 em grande estilo. 
E a orla da cidade ficará repleta de vibrações 
positivas, um cenário belíssimo e encantador. 
Então é Natal... E um ano novo também. Por-
tanto, vamos confraternizar, festejar, agradecer 
e ficar per to de quem a gente gosta, porque o 
Natal é assim, ele enche de luz e vida os lares. A 
data traz consigo uma mensagem de paz, amor 
e renascimento. Que 2018 seja um ano de gran-
des realizações. O nosso, cer tamente será de 
muito trabalho. Boas Festas a todos. Até janeiro, 
em um novo ano.

Presentes para São Desidério



Roda Velha
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População de Roda Velha vive novos tempos

Canal de macrodrenagem de Recanto Feliz

Por Diego Souza

Por Diego Souza

Por Diego Souza

S
eguem a todo vapor também as obras de 
construção do canal de macrodrenagem no 
loteamento Recanto Feliz, no distrito de Roda 
Velha. Os serviços estão com 70% pronto e 

estão previstos para ser concluído até o final do mês 

ciadas as obras de pavimentação asfáltica de Re-
canto Feliz. 
 Este é um problema existente há décadas, e 
que causava muito transtorno aos moradores. Eles 
comemoram a chegada da obra. “Sofríamos na 
época das chuvas, com ruas alagadas, corríamos 
o risco de alagamentos em nossas casas, não po-
díamos levar nossos filhos para a escola e ir traba-
lhar também, e sem falar que ficávamos expostos à 
proliferação de mosquitos e outros animais vetores 
de doenças. Os imóveis e terrenos não eram valo-
rizados, o que nos impedia o aproveitamento dos 
terrenos para a agricultura ou a construção de resi-
dências. Agora estamos bem, vamos poder trafegar 
e viver em segurança”, comemora a dona de casa, 
Terezinha Rodrigues de Souza de 45 anos. 
 “Estas ações estruturantes são de grande 
impor tância para esta comunidade. A maior par te 
da obra já está concluída. Quando for entregue à 
população, nós resolveremos um problema de ala-
gamento que já se estende há anos. “, disse o pre-
feito Zé Carlos.

O 
fim de ano chegou e para 2018 a educa-
ção de São Desidério tem muitos motivos 
para comemorar, a começar pela constru-
ção de um Centro Educacional no distrito 

de Roda Velha, onde já foi iniciado os serviços de 
fundação e levantamento de muros, para poder 
dar início a execução do Centro Educacional. 
 “Ficamos muito felizes ao saber que te-
remos uma escola moderna, assim a gente vai 
poder ter mais espaço e confor to para desenvol-
ver as nossas atividades com alunos e também 
mais opções para que o desenvolvimento edu-
cacional seja mais avançado e bem elaborado 

C
om mais de 70% dos tra-
balhos concluídos a Pon-
te sobre o Rio Pau D´óleo 
que interliga as três Rodas 

Velhas será entregue ao distrito em 
final de Janeiro. Foram finalizados os 
serviços de fundação, construção 
de estacas em concreto, e par te de 
infraestrutura (construção de blocos 
de concreto), mesoestrutura (cons-
trução de vigas de concreto). A con-
cretagem da laje já foi concluída. 
 Outra obra que avança é a 
construção da Ponte sobre o Rio 
Roda Velha que dá acesso Roda 

de dezembro. A Prefeitura de São Desidério está 
construindo uma tubulação com manilhas. A inter-
venção visa a eliminação dos alagamentos concen-
trados na área. O canal de macrodrenagem terá um 
comprimento total de 900 metros. Após concluído 
este trabalho, provavelmente em janeiro serão ini-

São Desidério - BA, dezembro de 2017

com dedicação e qualidade”, disse a professora 
da Escola Municipal Waldeck Ornelas, Fátima 
Gavíola. 
 Para a aluna Luana Rafaela da 7ª série 
do ensino fundamental que estuda na escola 
Municipal Waldeck Ornelas o Centro Educacio-
nal será um grande avanço para o distrito de 
Roda Velha. “A gente sempre sonhou em estudar 
em uma escola grande que ofereça mais espa-
ço e estrutura para que possamos aprimorar os 
nossos estudos a exemplo da sala de informáti-
ca, biblioteca, área de recreação, quadra de es-
por te, então para nós é de grande impor tância. 
Estou muito feliz em saber que vamos receber 
uma escola moderna”, disse

Velha I a Roda Velha III e que já se encontra com 
mais de 50% dos trabalhos concluídos. A entrega 
está prevista para final do mês de Fevereiro.
 As pontes têm uma estrutura de concreto 
e vigas de 15 metros de comprimento e largura de 
10,10 metros, obedecendo ao prescrito pelo Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transpor te 
(DNIT), e respeitando as características das rodo-
vias, com faixa de rolamento e passeio para pedes-
tre, com capacidade para tráfego de veículos pesa-
dos.
 O morador Danilo dos Santos de 14 anos, 
precisa passar por esta via constantemente e segun-
do ele era muito perigoso trafegar pela antiga ponte. 
“Era armengada, feita de madeira, oferecia muitos ris-
cos para nós, mas graças a Deus, esta obra chegou e 
vai facilitar muita coisa aqui para nós”, afirmou.

 A infraestrutura do distrito de Roda Velha é um setor que vem 
recebendo investimentos do Governo Municipal. Recentemente foi con-
cluída a pavimentação asfáltica de mais de 2.000 metros do trecho que 
interliga o distrito de Roda Velha de Cima aos povoados de Roda Velha 
de Baixo e a Roda do Meio. A via também recebeu meio fio, sinalização 

horizontal e ver tical.
 “Praticamente em um ano de trabalho conseguimos mudar o ce-
nário do município de São Desidério e em Roda Velha não seria diferente, 
pois a população merece e terá toda atenção desta gestão. Estas obras 
vão garantir mais segurança aos transeuntes que diariamente trafegam 
por essas vias, e tenho certeza que 2018 será um ano de muita prospe-
ridade e crescimento para o município”, disse o prefeito Zé Carlos.

Pavimentação Asfáltica

Pontes

Por Diego Souza

Foto: A
rquivo A
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Infraestrutura

A 
Administração Municipal está investindo 
na melhoria da qualidade do esporte e la-
zer para os moradores da zona rural e sede 
do município, com a construção de Giná-

sios Poliesportivos. Em Guará, foi executada 75% 
da obra. A cobertura metálica, arquibancadas e o 
piso estão prontos, e encontra-se em andamento os 
pisos, instalações elétricas e hidrossanitárias dos 
vestiários. Falta pouco para a conclusão, a exemplo 
de alambrado, pintura e demarcação e instalações 
elétricas.
 Em Ponte de Mateus, foi executada 45% da 

U
m problema muito grave encontrado pela 
gestão foi a falta de água em muitas co-
munidades. Após 12 meses de adminis-
tração, a Prefeitura de São Desidério já 

mudou esta realidade e muitos moradores que so-
friam há anos com a falta deste recurso só tem a 
comemorar.
 “O pessoal sofria muito aqui, a gente dava 
um jeito de trazer galão de água de 20 litros no 
escolar. Agora foi aberto esse poço que está aten-
dendo essa necessidade”, relatou o morador, Mar-
cos Souza.
 Estas obras são executadas por meio da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes 
e Serviços Públicos (SEINFRA), através do Pro-
grama Municipal de Implantação e Melhorias do 
Sistema de Abastecimento de Água (Pro-Água) em 
Comunidades Rurais, custeados com recursos do 
município. 
 Foram implantados sistemas de abasteci-
mento de água, a exemplo de: perfuração de poços, 
construção de base em concreto armado, coloca-
ção de caixas de água de 20 mil litros, construção 
de casas de quadro de comando, implantação de 
tubulação para distribuição de água para casas 

Construções de Ginásios estão aceleradas

Prefeitura investe em Sistemas de Abastecimento 
de Água em comunidades rurais 

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

São Desidério - BA, dezembro de 2017

obra do ginásio. A cobertura metálica já foi realiza-
da. As arquibancadas estão em construção e nos 
vestiários, estão sendo executados pisos e instala-
ções elétricas e hidrossanitárias.
 No Ginásio da comunidade de Furquilha, os 
esforços se concentram na execução da cobertu-
ra metálica. 35% dos trabalhos foram realizados. 
Os vestiários foram construídos, restando fazer as 
instalações elétricas e hidrossanitárias. Cada uma 
das estruturas dos ginásios tem uma área total de 
812,76 m² construídas em terrenos com dimen-
sões de 30,00x41,00 metros, com telha metálica 
curvada, arquibancadas e os vestiários masculino e 
feminino com sanitários. 

A
lém da construção de novos ginásios, o 
município também está investindo na me-
lhoria da infraestrutura das quadras po-
liesportivas que já existiam, realizando a 

cobertura metálica, recuperação e construção de 
vestiários, e assim transformando-os em Ginásios 
Poliesportivos. As primeiras quadras no povoado de 
Pontezinha, Almas e na sede do município começa-
ram a receber melhorias. Em Pontezinha, a cober-
tura e os vestiários estão em execução. Na fase de 
acabamentos, estão sendo executadas a constru-
ção de muros, instalação de alambrados, pintura e 
demarcação. No povoado de Almas a construção 
dos vestiários e cobertura está em andamento. Na 
sede do município encontra-se em construção os 
vestiários. A previsão de conclusão da obra é para 
fevereiro de 2018. No distrito de Sítio Grande a obra 
está prevista para iniciar em janeiro de 2018.

De Quadras a Ginásios 
Poliesportivos

Fotos: A
rquivo A
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e instalação de eletrobomba que contemplam as 
comunidades de, Ribeirão dos Bois, Assentamen-
to Tainá, Conceição de Baixo, Palmeiral de Cima, 
Penedo, Ilha do Vítor, Ilha II, Lagoa do Eduardo, 
Timbós, Vereda Alegre, Periperi dos Pires, Capão 

Verde, Puba, Lagoa dos Buritis, Anastácio, Cocal, 
Guará, Cabeceira do Salto, Campo Grande (Tõe 
do Pracido), Palmeiral, Assentamento Oscar Nie-
meyer, Jacaré, Cabeceira da Barra, Ponta D’Água, 
Braço Grande e Zé Nobre.  



Obras do Centro Educacional da sede
estão a todo vapor
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Educação

O 
estudante Paulo Henrique Conceição 
frequenta as instalações provisórias da 
Biblioteca Municipal Dom Ricardo We-
berberger, em funcionamento no antigo 

Salão Paroquial. Ele está ansioso para usufruir da 
nova infraestrutura da sede que está em constru-
ção. “Sempre frequentei a biblioteca, seja para 
realizar trabalhos escolares ou par ticipar dos 
projetos promovidos na mesma. Estou muito feliz 
e ansioso porque sei que a nova estrutura será 

Por Ana Lúcia Souza

Por Ana Lúcia Souza

Construção da nova Biblioteca Municipal causa 
expectativa em frequentadores

São Desidério - BA, dezembro de 2017

mais ampla, moderna e atrairá mais público. Es-
pero também que incentive a frequência de mais 
leitores na comunidade em geral”, relatou.   
 Um investimento do Poder Executivo por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, Espor te 
e Lazer (SECULT), e com fiscalização da Secreta-
ria de Infraestrutura, Transportes e Serviços Pú-
blicos (SEINFRA), as frentes de trabalho já exe-
cutaram 10% da obra que está sendo realizada no 
centro da cidade. Foi executada toda a fundação 
da edificação e concretagem das vigas baldrame. 
Com previsão para conclusão em julho de 2018, 

N
a sede do município encontra-se em an-
damento a construção do Centro Edu-
cacional, um projeto arquitetônico que 
abrange uma área total de 3.200,15 m². 

Com previsão de conclusão para agosto de 2018, 
40% da obra já foi executada. 

a obra está orçada em R$1.025.234,52. Custea-
da com recursos do município, a nova biblioteca 
contemplará um projeto arquitetônico moderno 
com dois pavimentos. 
 “A nova Biblioteca Municipal irá propiciar 
maior comodidade e facilidade aos visitantes que 
forem utilizar o acervo, pois entendemos que 
somente através da leitura é que seja possível 
dinamizar a aprendizagem. Por estas questões 
que nos preocupamos em dispor de um ambiente 
mais atrativo que estimule o conhecimento e a 
cultura”, enfatiza o prefeito Zé Carlos.

 De acordo com a Coordenação de Assun-
tos Estratégicos, o pavilhão 01 está sendo prepa-
rado para concretagem da laje superior e cons-
trução do pavilhão superior, que será direcionado 
para as salas de aulas. A par te térrea encontra-se 
em fase de execução das instalações elétricas e 
hidrossanitárias. 
 A obra está sendo executado no bairro Tan-

gará, no terreno onde se localizavam as sedes das 
Escolas Municipais Antônio Pereira da Rocha e Ola-
vo Pereira dos Santos. 
 “Esta Unidade Escolar beneficiará uma boa 
clientela dos nossos alunos, que terão melhores 
condições infraestruturais que certamente influen-
ciarão na qualidade da educação ofertada”, desta-
cou o gestor municipal.

Foto: A
na Lucia Souza

Fotos: Jackeline Bispo
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Obras

Famílias de São Desidério passam a viver com 
dignidade com construção de casas populares 

Comunidades rurais recebem obras de 
pavimentação asfáltica

O 
pequeno Adriano Barros observa feliz a casa 
que sua família recebeu do Programa Casa 
Bela realizado pela prefeitura. “Eu sonhava 
com essa casa e agora ela é de verdade”. Sen-

tado sobre os restos da antiga casa que caiu, ele acom-
panhou diariamente a construção da nova residência. 
“Ele chegava da escola e sentava aí, conversava com 
os pedreiros, às vezes brincava de bola, mas sempre 
de olho na obra”, confirma a mãe, Silvia Barros. Silvia 
tem seis filhos e foi abandonada pelo marido, há anos 

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo

Fotos: Jackeline Bispo

São Desidério - BA, dezembro de 2017

morava em situação de risco.
 A primeira casa que teve, caiu, a segunda 
casa feita de enchimento não tinha nenhuma segu-
rança, par te da parede e do telhado do quar to tam-
bém desabou. “Na última chuva que passamos aqui 
dentro, não tinha um lugar onde a gente pudesse 
ficar sem se molhar, passamos a noite correndo de 
um lugar para outro, já sofremos demais, já pensei 
em fazer loucuras porque até fome nós passamos, 
agora nossa vida mudou, estamos muito felizes”, 
desabafa Silvia, aos prantos.
 O Programa Casa Bela, a princípio iria cons-

truir 36 casas, com a demanda urgente e a possibi-
lidade legal de aditivos, mais oito casas serão cons-
truídas, somando 44 casas. “A cada entrega sinto 
uma emoção muito grande, com cer teza esse é o 
programa mais bonito de nossa gestão, são histó-
rias de vida marcadas pelo sofrimento, que a par tir 
de agora tem uma nova opor tunidade e dignidade de 
habitação”, ressalta o prefeito, Zé Carlos.
 Até o momento foram entregues seis casas 
nas localidades de Lagoa da Rosa, Poço Dantas e 
Galho D’água, outras 38 casas estão em construção 
em Anastácio, Sítio Novo, Furquilha, Zé Nobre, Gua-
rá, Ponte de Mateus e Poldas. 
 “Essas famílias foram selecionadas por 
meio dos critérios do Programa e do diagnóstico 
socioterritorial desenvolvido pelas equipes da Assis-
tência Social, a prioridade é para famílias em risco 
e estado de vulnerabilidade, esta é a primeira etapa 
do Programa, ainda há uma demanda muito grande 
por habitação digna no município”, revela a secretá-
ria da SAS, Vandreia Mendes. A previsão é que em 
2018 mais 100 casas sejam construídas na segun-
da etapa do Casa Bela.

U
ma nova fase marca a certeza de dias melhores 
nas comunidades de Furquilha, Estiva da Fur-
quilha, Sítio Novo e Guará. Várias obras estão 
em andamento nessas comunidades e mexem 

com a rotina dos moradores. “A gente esperava que as 
coisas fossem melhorar, as obras vieram rápido, estou 
muito feliz, gosto até de ficar olhando os trabalhadores e 
acompanhando a construção, aqui tá bom demais”, diz 
a moradora de Furquilha, Valdina Ferreira.
 Na localidade de Furquilha, a terraplanagem e 
drenagem estão concluídas, foi iniciada a pavimentação 
com capa selante, mas de 900 metros já foram feitos. 
“Os benefícios estão chegando agora pra nós da zona 
rural, a gente nem pensava que ia ver isso, as coisas 
mudaram realmente”, revela o lavrador, José Divino. A 
área de pavimentação asfáltica em TSD na comunidade 
terá 1.970 metros, serão construídas calçadas, meio-fio 
e sarjeta. No local também é construído um ginásio es-
portivo e casas populares do Programa Municipal Casa 
Bela. “A gente coloca as mãos para o céu e agradece 
todo dia, porque esta gestão está olhando pela gente, o 
progresso está chegando aqui na Furquilha”, completa o 
lavrador.
 Em Estiva da Furquilha já foi feita a locação das 

ruas e a terraplanagem, são 954 metros de asfalto. Já 
em Sítio Novo serão 1.503 metros de extensão. O as-
falto será aplicado na segunda quinzena de dezembro. 
As obras de pavimentação seguem os mesmos padrões 
estruturais e estão previstas para serem entregues até 
fevereiro de 2018. “Estamos colocando um prazo maior 
em virtude do período chuvoso, todas as obras seguem 
um padrão rígido de qualidade e atende a necessidade 
da população”, assegura o secretário de Infraestrutura, 
Transporte e Serviços Públicos (SEINFRA), Jammys 
Alex.
 E o trabalho não para, a comunidade de Guará 
também será beneficiada com pavimentação asfáltica, 
serão 4.016,21m. Segundo dados da SEINFRA, a loca-
ção e limpeza da via terá início na primeira semana de 
fevereiro de 2018.

Fotos: A
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Sede

Iniciadas obras de pavimentação em todos 
os bairros da sede de São Desidério

Obra do canal de drenagem de água pluvial na 
entrada da cidade está adiantada

N
a última década a sede de São Desidério so-
freu transformações estruturais importantes, 
vários loteamentos foram criados e centenas 
de residências construídas, mas a infraestru-

tura desses novos espaços é deficiente. Com o ob-
jetivo de reorganizar a zona urbana, a prefeitura por 
meio da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e 
Serviços Públicos (SEINFRA) investe na pavimenta-
ção asfáltica e em bloquete dos bairros, levando mais 
qualidade de vida, valorização mobiliária e estética 
dos ambientes.
 O trabalho teve início no loteamento Nossa 
Senhora Aparecida, as vias que ainda não eram asfal-
tadas, bem como as ruas paralelas à BR 135 sentido 
Barreiras já recebem limpeza e levantamento topo-

A
s entradas/saídas da sede de São De-
sidério recebem investimentos que em 
breve serão entregues e darão novo as-
pecto aos ambientes. Na entrada/saída 

sentido Barreiras pela BR135, mais de 65% das 
obras estão concluídas. Uma delas é o canal de 
drenagem das águas pluviais que margeia a BR e 
passa pelo Bairro Nossa Senhora Aparecida até 
o Rio São Desidério. 95% do piso em concreto e 
paredes em alvenaria de pedra do canal já foram 
executados, agora está em andamento a cober-
tura em laje de concreto armado e a construção 
de quatro pontes para passagem de veículos e a 

Por Jackeline Bispo e Diego Souza

Fotos: Jackeline Bispo

São Desidério - BA, dezembro de 2017

gráfico. “Essa obra vai melhorar muito a situação do 
bairro, porque quando chove tem muita lama, acumu-
la água e há proliferação de mosquitos, quando está 
na seca o problema é a poeira, isso agora vai mudar”, 
comemora a dona de casa, Marilúcia Lacerda.
 No loteamento David Santana, as máquinas 
também já estão trabalhando. No loteamento Bela 
Vista, 2.289m² serão pavimentados. Em janeiro o 
trabalho se estende para os loteamentos Cidade Alta 
e Cidade Nova. Os projetos contemplam pavimenta-
ção asfáltica e em bloquete, meio-fio e sarjetas. De 
acordo com dados da SEINFRA a previsão é que até 
meados de 2018 a sede do município esteja 100% 
pavimentada.
 “À medida que a cidade cresce, muitos espa-
ços são utilizados sem a infraestrutura necessária de 
habitação, assim aconteceu com alguns loteamentos 

na sede, com o Programa de Requalificação Urba-
na, eles receberão investimentos de pavimentação, a 
meta é que até a metade do próximo ano tenhamos 
entregue todas essas obras”, revela o secretário da 
SEINFRA, Jammys Alex.  

pista de caminhada (calçadão), a previsão é que 
tudo esteja concluído no primeiro quadrimes-
tre de 2018. No local também é feito o canteiro 
central com metade da obra pronta. E as ruas 
paralelas à BR 135 serão pavimentadas com as-
falto em TSD até a Ponte do Val. O trabalho já 
começou e se estenderá em todo o bairro Nossa 
Senhora Aparecida nas ruas de terra que recebe-
rão pavimentação asfáltica, meio-fio e drenagem 
de água.
 Já na entrada/saída pelo trevo com a BA 
463 está em andamento a construção do pas-
seio em concreto, meio-fio e sarjeta. Melhorias 
também serão iniciadas na entrada/saída para os 
municípios de Catolândia e de Correntina.

Por Jackeline Bispo

Por Jackeline Bispo
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Especial

A
s luzes da decoração de Natal iluminam as 
noites de São Desidério. O Governo Municipal 
por meio da Secretaria de Administração e Fi-
nanças (SAF) investiu na iluminação natalina 

nas principais vias e praças da sede do município. 
Nos postes da Avenida JK e Rua Dr. Valério de Brito 
no centro e na Rua 22 de Fevereiro no centro históri-
co receberam elementos decorativos. Nas árvores da 
Orla da Barragem, um dos cartões postais da cidade, e 
das praças também foram incrementadas com enfeites 
natalinos.
 Repleta de luzes, uma árvore de 15 metros 
montada na Praça Abelardo Alencar ganhou destaque. 
A Praça Juarez de Souza recebeu um trenó com Papai 
Noel e renas. Já na Praça Nossa Senhora Aparecida, 
onde está localizada a Igreja Matriz, foi enfeitada com 
um presépio de Natal e uma árvore de 4 metros ilumi-
nada.
 De acordo com o secretário de Administra-
ção, João Antônio Linhares, além das peças decora-
tivas, cerca de 3 mil metros de mangueiras lumino-
sas foram utilizadas para a decoração da cidade. Ele 
destaca ainda sobre a importância da restauração de 
algumas peças.
 “Não podíamos deixar de restaurar as peças 

Fotos: Jackeline Bispo

São Desidério - BA, dezembro de 2017

antigas que ainda estavam em boas condições e mereciam 
ser renovadas para incrementar a decoração natalina da 
cidade. Além disso, novas peças foram adquiridas para 
abrilhantar ainda mais a decoração e deixar a nossa São 
Desidério mais bonita e iluminada nesse Natal”.

Programação Cultural - Além da decoração de Natal, a 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SECULT) 
está preparando uma programação cultural especial para 
os festejos de Natal e Réveillon do município. As comemo-
rações começam no dia 22 e seguem até 31.
 O projeto Cantata de Natal com apresentações 
musicais do Coral Municipal Infantil e Adulto e da Filarmô-
nica Municipal Maestro Heliodoro Alves Ribeiro começa no 
dia 22, às 19 horas, na Igreja São Judas Tadeu, no bairro 
Tangará. A Cantata também segue com apresentações no 
mesmo horário no dia 23, nas escadarias da estátua do 
Cristo, no bairro Alto Cristo. E no dia 24, às 20h30min nas 
escadarias da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

Réveillon da Orla – Para encerrar o ano, a Prefeitura irá 
realizar o projeto Réveillon na Orla no dia 31, em que es-
tão previstos shows musicais a partir das 20 horas, com 
apresentação das bandas locais Meninos da Ilha, Moisés e 
Danilo, Alan e Jeferson, Thiago Santos, Banda Gerações, 
Samba Hiit e Banda Sopra Sax. No momento da contagem 
regressiva, um show pirotécnico marcará a passagem de 

2017 para 2018.
 “O Coral e Filarmônica Municipal são projetos 
realizados durante todo o ano e que culminarão suas 
atividades com belíssimas apresentações preparadas 
para as festividades de fim de ano. E para encerrar 
2017, o Réveillon na Orla será um momento muito es-
pecial de encontro e descontração, que contará com 
apresentação dos artistas da terra para abrilhantar este 
momento”, afirmou o secretário da SECULT, Josivaldo 
Oliveira.

Decoração natalina e 
programação cultural 
movimentam fim de 
ano em São Desidério

Por Ana Lúcia Souza


