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EM SÃO DESIDÉRIO UMA OBRA É
 ENTREGUE A CADA OITO DIAS

Em cada canto do município tem obra sendo inaugurada. Acompanhe! 
Páginas 04 e 05. 



Com o objetivo de garantir o abastecimento 
de água para moradores das comunidades 
rurais, a Prefeitura Municipal por meio do 

Programa Pró-Água, está investindo na constru-
ção e manutenção dos Sistemas de Abastecimen-
to de Água em mais de 30 comunidades rurais, 
sendo que 26 poços tubulares foram aber tos.
   Nessa segunda etapa do programa, já fo-
ram concluídos os sistemas das comunidades 
de Palmeiral de Cima, Riacho do Fogo, Cera 
de Cima e Conceição de Baixo. “Antes a gente 
tinha que usar água suja de um córrego aqui 
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Mais de 30 Sistemas de Abastecimento de 
Água são construídos em São Desidério Junho, tempo de festa e alegria

per to, e agora, toda hora que abro a torneira 
tem água de boa qualidade para a gente be-
ber e fazer as atividades de casa”, comentou 
a moradora de Riacho de Fogo, Daniela Silva. 
   Estão em andamento os sistemas de Mutam-
ba, Perdizes, Almas, Pindaíba, Angicos, Recan-
to Verde, Cabeceira do Guará, Rio dos Angicos, 
Pedras, Anastácio, Contagem, Sisnandes e Ri-
beirão. As localidades de Cabeceira Grande, 
Pedras, Anastácio e Capão de Pedra, Por to 
Alegre, Carvalho e Sucupira também recebe-
rão melhorias no Sistema de Abastecimento.

Junho chegou e trouxe com ele um brilho 
especial. E em São Desidério ele chegou 
de um jeito diferente, carregado de ale-

grias, conquistas e renovações. E claro, muito 
forró. Durante todo o mês de junho, São De-
sidério será palco para grandes festejos juni-
nos. Nos dias 14 e 15 de junho, acontecerá o 
maior São João da região, o São João do Sítio 
Grande, entre os dias 22 e 24, acontecerá na 
sede o São João da Praça, com shows musi-
cais, brincadeiras juninas e pela primeira vez o 
Concurso Municipal e Regional de Quadrilhas. 
Haverá festejos juninos nas comunidades ru-
rais, que contam com apoio da Prefeitura. E 
para fechar o mês, em Roda Velha haverá os 
festejos de São Pedro, nos dias 28 e 29.  Em 
São Desidério o povo está em festa, o nosso 
povo só tem a comemorar, além do lazer que 
é garantido pela Prefeitura, a cada OITO DIAS, 
uma obra é entregue para a população que re-
cebe os benefícios em festa. São inauguradas 
praças, obras de pavimentação asfáltica, gi-
násios, sistemas de abastecimento de água e 
casas populares (pág. 04 e 05). Quem tem o 
que comemorar também são os nossos alu-
nos, grandes investimentos vem sendo aplica-
dos no setor: Dois centros educacionais, duas 
creches modelos, uma biblioteca  e o campus 
do IFBA (pág. 06 e 07). Em Roda Velha a po-
pulação também tem grandes motivos para 
festejar, pois nunca recebeu tanta atenção do 
Poder Público como nesta gestão, a auto-es-
tima do povo está lá em cima, são obras sen-
do executadas nos quatro cantos do distrito, 
realização de eventos musicais e espor tivos 
e implantação de projetos sócio espor tivos 
(pág. 03). Outros setores que avançam e pro-
porcionam grandes alegrias para nosso povo 
são a saúde e assistência social. Hoje a saúde 
municipal é referencia em toda a Bahia e São 
Desidério é considerado como o primeiro mu-
nicípio do oeste e terceiro da Bahia que mais 
investe na saúde da população, e para isso 
grandes investimentos vem sendo realizados, 
a exemplo da construção de 03 unidades de 
saúde na zona rural, além de ampliação da 
ofer ta de consultas com especialistas, inves-
timentos nas farmácias básicas, aquisição de 
ambulâncias, dentre outros. Nosso povo está 
bem assistido, seja na saúde e também na 
assistência social, que atende mensalmente 
1.114 famílias com a distribuição de cestas 
básicas e a doação de kits natalidades para as 
nossas gestantes carentes, dentre outros be-
nefícios que serão citados na próxima edição. 
Pois este canal é uma forma de comunicação 
entre a Prefeitura e os munícipes. Fiquem por 
dentro. Se ligue na programação de inaugu-
rações. Par ticipem, conheçam os investi-
mentos no seu bairro, na sua comunidade, 
no seu município! Boa leitura, Feliz São João!



Roda Velha
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No distrito de Roda Velha, há 130 km 
da sede municipal é possível cons-
tatar que um verdadeiro canteiro de 

obras foi instalado nas ruas e avenidas do 
distrito. São diversas realizações empreen-
didas pelo Governo Municipal, visando pro-
porcionar melhorias na qualidade de vida 
dos munícipes. São obras e outras ações 
que visam à melhoria de vida da população.
Bairro Recanto Feliz - A Prefeitura já iniciou 
os serviços de pavimentação asfáltica das 
ruas do bairro Recanto Feliz. O projeto con-
ta também com a construção dos meio fios, 
passeios, sarjetas e sinalização. Sentado à 
por ta de sua casa, no bairro Recanto Feliz, 
Natan Santos observa as obras sendo exe-
cutadas “Essa obra era uma reivindicação 
antiga dos moradores, e agora ela chegou, 
por que antes tínhamos muitos transtornos, 
no período da chuva não tinha quem passa-
va por causa da lama e buracos e na seca 
tinha muita poeira. Está de parabéns a Pre-
feitura pelo bom desempenho”, comemorou.
Roda Velha de Cima - Em Roda Velha de 
Cima já foram asfaltadas as avenidas Re-
aleza e Brasil, e as ruas Goiânia e Salvador, 
onde resta apenas a construção dos pas-
seios, meios-fios, sarjetas e sinalização.
Pontes - Foram construídas duas pontes tam-
bém foram construídas, uma sobre o rio Pau-de-
-Óleo que interliga Roda Velha 02 a Roda Velha 

Roda Velha recebe atenção especial, com a realização de obras, eventos 
musicais e esportivos, além de projetos sociais

01 e 03 e a outra sobre o rio Roda Velha está loca-
lizada na via que interliga Roda Velha 01 a Roda 
Velha 03. Com estrutura de concreto armado, 
as pontes obedecem ao que determina  o DNIT, 
com capacidade para fluxo de veículos pesados.
Centro Educacional  - O local receberá em breve 
também um moderno Centro Educacional, uma 
obra que vai entrar para a história do distrito e 
que trará inúmeros benefícios para educação 
municipal. Com uma estrutura ampla e moderna, 
composta de dois pavimentos. O espaço contará 
com 17 salas de aula, auditório, área administra-
tiva, sala de informática, biblioteca, área de re-
creação, consultório odontológico, sala de exa-
mes, sanitários adaptados para por tadores de 
necessidades especiais, uma sala de laboratório 
de experimentos químicos e ginásio espor tivo.
Estradas Vicinais - Foi concluída ainda pavi-
mentação asfáltica de mais de 2.500 metros 
da via que interliga o distrito de Roda Velha de 
Cima ao de Roda Velha de Baixo e a do Meio.
Roda Velha de Baixo - A população de Roda Ve-
lha de Baixo nunca viu tantas obras de pavimenta-
ção. Praticamente todas as ruas da comunidade 
estão sendo pavimentadas com bloquete. O tra-
balho já foi concluído em 13 ruas da comunidade.
Lazer - Pela primeira vez na história de Roda Ve-
lha, o distrito receberá um evento musical reali-
zado pelo Governo Municipal. Nos dias 28 e 29 
de junho, acontecerá o São Pedro em Roda Velha, 
com as bandas principais Moleca 100 Vergonha 

e Desejo de Menina, além das atrações locais.
Esportes - Prefeitura Municipal implantou 
o projeto ESPORTE É SAÚDE E EDUCAÇÃO 
destinado às crianças e jovens na faixa etária 
07 a 17 anos com as modalidades de Futsal, 
além de aulas de zumba para as mulheres de 
todas as idades. O projeto visa à interação, 
socialização, o lazer e a promoção da saúde 
de toda a população de Roda Velha I, II e III. 
A Prefeitura realizará também o Campeonato 
Municipal de Futebol Socyete de Roda Velha, 
que terá início no mês de junho e contará com 
equipes de Roda Velha de Cima, Roda Velha 
do Meio, Roda Velha de Baixo e Recanto Feliz.
Serviços de qualidade em Assistência Social 
e Saúde - A população de Roda Velha vem re-
cebendo também o acompanhamento de equi-
pes volantes do Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS), do Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social (CREAS), 
atendimento de profissionais do programa Bol-
sa Família, a distribuição de cestas básicas 
para famílias de baixa renda, Auxílio Funeral e 
Kit Natalidade. No setor da Saúde dois Postos 
são mantidos pela Secretaria Municipal com 
equipes de enfermagem e médico clínico ge-
ral 24 horas por dia, são ofer tados também 
atendimento de Dentista, Or topedista, Psicó-
logo, Fisioterapeuta e Ginecologista/Obstetra. 
O distrito recebeu também duas ambulâncias 
do tipo simples e mais uma do tipo UTI Móvel.
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Inaugurações

Mais de 100 casas populares são entregues à famílias carentes

Prefeitura constrói 12 praças na zona rural de São Desidério

Sirlene Ferreira, moradora de Lagoa do 
Eduardo, sempre morou em um bar-
raco de palha com sua família e o seu 

sonho era viver em uma casa com confor to. 
Ela, assim como muitas famílias de São De-
sidério, ainda viviam esta triste realidade. 
Para Sirlene e outras famílias esta realidade 
foi mudada e seus sonhos foram realizados, 
pois o Governo da Justiça Social e Progres-
so já construiu, com recursos próprios, mais 
de 100 casas populares e entregou para as 
famílias que residiam em casas de palha e/
ou enchimento.  “Antes a gente dormia jun-
to com as cobras, caranguejo. Agora vivo 
numa casa nova e boa. Vou poder dar segu-

O lazer é de fundamental impor tância 
na qualidade de vida do ser huma-
no e estar diretamente ligado à saú-

de. Pensando nisto, a Prefeitura iniciou 
com recursos próprios, a construção de 
DOZE praças na zona rural do município. 
   Já foram concluídas e entregues duas em 

Morrão, uma em Cabeceira Grande, Embal-
sador, Estiva da Furquilha e Campo Grande.
   Foram concluídas e em breve serão entregues 
as praças das comunidades de Angico e Ilha do 
Vítor. E estão em andamento mais duas praças 
em Guará, outra em Estiva do Sítio e também em 
Sítio Novo. “Agora eu tenho mais orgulho de ter 

nascido e de viver aqui, nosso lugar tá muito 
lindo, e a gente vê que estar sendo valorizado 
mais a cada dia, porque além dessas obras, 
ainda tem melhorias na estrada para os pon-
tos turísticos daqui. A limpeza e iluminação de 
todo o povoado melhorou e a gente fica muito 
feliz”, afirma o morador de Morrão José Alves. 

rança e confor to para meus filhos. Parece que 
estou vivendo um sonho”, falou emocionada.

50 casas foram construídas na primeira etapa 
e contemplaram famílias das comunidades de 
Lagoa da Rosa, Furquilha, Sítio Novo, Zé Nobre, 
Anastácio, Poço Dantas, Galhos D’Água, Gua-
rá, Ponte de Mateus, Poldas e Sítio Grande. E 
agora na segunda etapa, 51 casas foram cons-
truídas, sendo que 38 já foram entregues nas 
comunidades de Poldas, Cetaz, Cocal, Ponte 
de Mateus, Riacho de Fogo, Manoelzinho, La-
goa do Eduardo, Duas Lagoas e Larga. No bair-
ro Bela Vista, na sede do município, 24 casas 
começaram a ser construídas com recursos 

do Programa Federal Minha Casa Minha Vida 
2, porém não foram concluídas. A atual ges-
tão municipal assumiu a finalização da obra 
por meio do Programa Municipal Casa Bela, 
além de investir com recursos próprios na 
pavimentação asfáltica, sistema de abasteci-
mento de água e eletrificação de todo o bairro.

Encontra-se em fase de conclusão, a cons-
trução de mais 13 casas nas localidades 
de Cabeceira do Salto, Pontezinha, Vereda 
Grande, Cera de Cima, Cera de Baixo, Cur-
rais, Varginha e distrito de Sítio Grande.
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Inaugurações

Doze comunidades, além de quatro bairros 
da sede e o distrito de Roda Velha estão vi-
vendo novos tempos com esta nova gestão. 

   A Prefeitura executou as obras de pa-
vimentação asfáltica que somam 
mais de 26 mil metros nestes locais.
   Em Roda Velha foram realizados os servi-
ços de pavimentação no trecho que interliga as 
03 Rodas Velhas, no loteamento Lotervel e no 
Recanto Feliz as obras estão em andamento. 
   Na zona rural 12 comunidades foram beneficia-
das com as obras de pavimentação, sendo que 
em Estiva da Furquilha, Furquilha, Sítio Novo, 
Guará e Sucupira o trabalho já foi concluído. 
   “Há muitos anos lutamos por essa obra, 

A população de São Desidério nunca rece-
beu tantos investimentos em espor te e 
lazer como agora. A Prefeitura já cons-

truiu com recursos do município 07 Ginásios 
Espor tivos, sendo seis entregues entre a sede, 
distrito de Sítio Grande e para as comunida-
des de Guará, Pontezinha, Ponte de Mateus 
e Almas. E em Furquilha em breve acontece-
rá a entrega do ginásio para os moradores. 
   Outros 03 ginásios estão em fase de cons-
trução, sendo que dois fazem par te do projeto 
arquitetônico dos Centros Educacionais, tanto 
na sede quanto no distrito de Roda Velha, e um 
outro está sendo construído na Escola Munici-
pal Waldeck Ornelas, também em Roda Velha.

Mais de 26 mil metros de pavimentação asfáltica 
nas comunidades rurais, sede e Roda Velha

Gestão Municipal investe na construção de Dez Ginásios Esportivos

agora fomos privilegiados, agradeço a Deus 
e a essa gestão, pois aqui era muito sofri-
mento com a poeira e lama”, comemora a 
comerciante de Sucupira, Iranilde Santos.
   Em breve, também os moradores das locali-
dades de Capim Branco, Boa Vista, Timbós, Ve-
reda Alegre e Vila Nova Conceição receberão a 
pavimentação asfáltica que está em andamento. 
   Os trabalhos também incluem constru-
ção de meios-fios, sarjetas e calçadas. Na 
sede estão sendo realizados os trabalhos 
de pavimentação asfáltica nos bairros Cida-
de Nova, Cidade Alta, Bela Vista e Nossa Se-
nhora Aparecida e nas entradas da cidade.

Construção de pontes

A Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra, Transpor tes e Serviços Públicos 
(SEINFRA), está construindo pontes 

com estrutura de concreto armado, ferragem 
2.5 e corrimão, contemplando uma infraes-
trutura mais segura e resistente. Já foram 
concluídas as pontes de Furquilha, Penedo, 
Beleza, Curral Novo e Peri Peri dos Pires. 
Outras pontes foram construídas com es-
trutura de madeira para as comunidades de 
São Longuinho, na estrada entre Morrão e 
Embalsador e em Baixão do Lucas. Está em 
andamento a ponte da localidade de Nado.
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Educação

Dois Centros Educacionais serão referências em todo oeste

São Desidério ganhará duas creches modelos 

A rede de ensino municipal conta com 6.887 
mil alunos e para alavancar os índices em 
educação e ofer tar confor to e seguran-

ça para o alunado, a Prefeitura vem realizando 
grandes investimentos no setor, a exemplo da 
construção de dois amplos e modernos Cen-
tros Educacionais, um na sede e outro em Roda 
Velha, que serão referências em todo o oeste.      

O Governo Municipal investe também na 
construção de duas creches na mo-
dalidade de ensino pré-escolar, no 

município de São Desidério, sendo uma na 
sede, no bairro Tangará e outra no distrito 
de Sítio Grande. As obras estão a todo va-
por e em breve serão entregues à população.
   As novas creches atenderão em período 
integral crianças de zero a 03 anos, além de 
crianças em período pré-escolar. Suas ins-
talações contam com recepção, diretoria, 
secretaria, sala de professores e sanitários 
para funcionários; 02 salas pré-escola, sani-

   O prefeito, Zé Carlos está otimista para que 
as obras sejam logo finalizadas e entregues a 
população. “Só a educação é capaz de trans-
formar a sociedade, e para que isso aconteça 
é preciso oferecer condições e melhor infraes-
trutura, tanto para o público escolar como para 
os profissionais e toda a comunidade”, disse. 

tários masculino, feminino e PNE, biblioteca e 
sala de informática; 02 salas creche I, 02 sa-
las creche II, cantina e área de serviços; pátio 
cober to, teatro ao ar livre e parquinho infantil.
   As mamães já anseiam com alegria a en-
trega das obras. “Nós mães, estamos na ex-
pectativa. Será um avanço significativo para 
o Sítio Grande, as nossas crianças com cer-
teza serão bem cuidadas e educadas, por 
isto estou ansiosa para ver esta obra con-
cluir”, disse Ivanice Batista dos Anjos, mora-
dora do Sítio Grande, mãe do pequeno Jonas 
dos Anjos de um ano e seis meses de idade.

Aquisição de livros para 
Educação Infantil

O ensino de qualidade nas escolas mu-
nicipais de São Desidério está ligado 
ao trabalho que a prefeitura vem de-

senvolvendo.
   Com a ofer ta de um ensino de qualidade, 
com transpor te escolar regular, contrata-
ção e capacitação de professores, refor-
ma e ampliação de escolas, construção de 
dois centros educacionais, duas creches, 
uma biblioteca e investimentos nos mate-
riais didáticos. A Prefeitura investiu mais 
de 400 mil reais em livros didáticos desti-
nados ao trabalho da Educação Infantil. A 
coleção de livros da Editora Aprender irá 
nor tear os estudos de 996 alunos atendi-
dos na modalidade de Creche e Pré-Escola 
(Pré I e Pré II) no  município.
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Investimentos

Construção do IFBA já é realidade

Em breve população receberá uma Biblioteca ‘novinha em folha’

Em São Desidério a atual gestão vem 
desempenhando muito bem o seu pa-
pel quando se trata de educação. Gran-

des investimentos estão sendo aplicados. 
E para alavancar mais ainda o processo 
educacional já foram iniciadas as obras 

O governo Municipal não mede esforços 
em investimentos quando se trata de 
educação e cultura. E para melhorar ain-

da mais a qualidade do ensino e o lazer cul-
tural no município está em fase de conclusão 
a nova sede da Biblioteca Municipal, um pro-
jeto arquitetônico amplo, moderno e arrojado. 

para construção do Campus do Instituto Fe-
deral da Bahia (IFBA) na sede do município.
   Considerado um dos maiores projetos educa-
cionais da história do município, o IFBA faz par te 
de uma parceria entre governo federal e municí-
pio. A instituição está sendo construída próximo 

ao Coliseu, localizado na entrada da cidade.
   Esse campus além de ser um grande avanço 
para o município na área educacional, ainda 
representa um incremento na economia do 
município com geração de emprego e insta-
lação de novas construções nas imediações. 

   A estrutura contempla dois pavimentos 
e a obra encontra-se com 95% dos servi-
ços executados, já em fase de acabamento, 
com instalação de vidros, luminárias, siste-
ma de ar-condicionado, elevadores de car-
ga e PNE, aquisição de mobiliário e acervo.
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Saúde recebe reforços com construção de mais três Unidades de Saúde

Justiça Social

Contar com uma saúde digna, de qualida-
de e humanizada já faz par te da rotina 
dos são-desiderianos. Seja nos aten-

dimentos no hospital, nos postos de saúde, 
assim como nas realizações de exames de 
pequena, média e alta complexidade a exem-
plo de Tomografias, Ressonância Magnéti-
ca, Ultrassonografia com Doppler e outros 
procedimentos. E para reforçar ainda mais o 

É o sonho de todo pai e mãe de família dar boas condições de vida para 
seus filhos, com um teto digno e alimento na mesa todos os dias. 
Porém muitas famílias não dispõem destas condições e o Governo da 

Justiça Social e Progresso vem mudando esta triste realidade, seja com a 
doação de casas populares, como a distribuição de cestas básicas que por 
meio do Programa Prato Cheio atende mensalmente 1.114 famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social e que são cadastradas nos programa sociais.  
    Morador de Guará, Jusceli Lopes Costa aguarda a chegada da ces-
ta básica na por ta de sua casa para alimentar sua família. Ele e a 
esposa Adelice têm oito filhos e recebem a cesta básica mensal-
mente. “Essa cesta básica me ajuda bastante, sinto muita satisfa-
ção em receber. O dia que ela chega eu já estou precisando”, revelou.
          As cestas básicas são distribuídas em 112 comunidades rurais, dois dis-
tritos e na sede do município, sendo que a entrega ocorre na por ta na casa do 
beneficiário. E as equipes de entrega percorrem aproximadamente todos os 
meses 4 mil quilômetros, realizando entregas diariamente todos os meses. 

O nascer em São Desidério ganhou um significado especial. A ex-
pectativa de pais e mães pela tão esperada chegada do bebê é 
compar tilhada com a Prefeitura Municipal que assegura, não so-

mente o cuidado com um par to humanizado no Hospital e Maternidade 
Municipal, como também o confor to de ter um enxoval completo para 
os recém-nascidos. E se a gestante for da zona rural ela terá um canti-
nho especial para permanecer durante o período do pré e pós- par to, a 
Casa da Gestante com acompanhamento do médico obstetra e pediatra.
   Para receber o enxoval do bebê - composto por banheiras, fraldas, 
roupas e produtos de higiene infantil - as gestantes devem ser cadas-
tradas no CRAS e na rede de Proteção Básica de Saúde, assim como 
ter o acompanhamento do Pré-Natal . Cerca de 240 gestantes já foram 
atendidas entre os anos de 2017 e 2018.  “Estou grávida  e não tenho 
condições de comprar o enxoval. Esta ação é muito impor tante e eu 
só tenho que agradecer. Estou muito feliz, e agradeço a prefeitura por 
essa ajuda que também me dá todo acompanhamento para ter uma 
gravidez e par to saudável”, disse Grasiele de Oliveira dos Santos.  

setor, a Prefeitura Municipal está construindo 
03 Unidades Básicas de Saúde Satélites nas 
localidades de Beleza, Mutamba e Palmeiral.
   As novas unidades estão receben-
do os últimos retoques para serem en-
tregues à população que sempre sonhou 
com estas obras nas suas comunidades. 
   “Agora a saúde está bem per tinho da gen-
te, a Prefeitura está realizando um sonho 

antigo da nossa população”, disse a mo-
radora de Palmeiral, Vilene Messias. 
   Estrutura  - Cada unidade é composta de 
recepção, banheiro social, consultório médi-
co, circulação, sala de atendimento odontoló-
gico, sala de enfermagem e vacinação, sala 
de administração, depósito de medicamentos, 
banheiro, cozinha, almoxarifado e varanda.

1.114 famílias carentes recebem 
mensalmente cestas básicas

UBS BELEZA UBS MUTAMBA UBS PALMEIRAL 

Gestantes carentes recebem atendimento 
humanizado e doação de enxoval


