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Arte em Jogo Pág.07

Programas realizados na 
agricultura familiar me-
lhoram a vida do homem 
do campo e oferecem 
qualidade na alimenta-
ção escolar. Págs. 04 e 05. 

Incentivo

Escola Municipal Presidente Castelo Branco

A inauguração da nova sede 
marca uma nova fase da escola 
que completou 44 anos Pág. 08
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Os antigos chama-
vam a semana que 
prepara a celebra-

ção da páscoa de “se-
mana maior”. Era uma 
ocasião para dar espaço, 
ritualizar e celebrar os 
acontecimentos maiores 
da vida de Jesus: paixão, 
morte e ressurreição.
 Já durante o mi-
nistério público, os con-
temporâneos de Jesus 
reconheciam que ele fazia 
grandes coisas e ensina-
va com grande sabedoria. 
 O modo manso 
e humilde com que o Na-
zareno assumiu a dureza 
dos últimos aconteci-

mentos de sua vida to-
cou muito mais profun-
damente. Os evangelhos 
dizem que os soldados, 
alguns fariseus e outras 
pessoas reconheceram 
logo que Jesus era o Fi-
lho de Deus. A paixão, 
a morte e ressurreição 
testemunham a favor 
da santidade de Jesus, 
de sua relação profunda 
com o mundo celeste, 
com Deus, o seu Pai. É 
justo dizer que os últi-
mos instantes da vida 
de Jesus Cristo cele-
bram a Semana Santa.
 Dentro dessa 
grande semana, tem um 
papel todo especial, o 
tríduo pascal: a Ceia do 
Senhor e a cerimônia do 
Lava-Pés, quinta-feira 
santa; solene cerimô-
nia da paixão e morte 
de Cristo e Vigília Pas-
cal, sábado de aleluia!
 As cerimônias 
são tão comoventes que 
nós não passamos por 

elas indiferentes. Várias 
lições nós podemos 
aprender dos eventos 
da paixão e cruz do Se-
nhor Jesus Cristo! Se 
nos aproximamos, pro-
fundamente, de Deus, 
como Jesus fez em to-
dos os momentos de 
sua vida, de maneira es-
pecial, durante a paixão, 
nascerão sentimentos 
novos em nossos cora-
ções. Nesse caso, Je-
sus nos conduz para o 
alto, muda a nossa vida! 
 “Se morremos 
ao pecado, como é que 
vamos viver submetidos 
a ele? Se nesses  dias 
sentimos tanta vergonha 
dos nossos defeitos, 
vamos reincidir neles? 
Seremos tão curiosos 
como antes? Seremos 
tão faladores da vida dos 
outros, tão preguiçosos 
e negligentes? Tão vai-
dosos, tão suspeitosos, 
tão delatores, tão en-
raivados? Vamos voltar 

aos mesmos vícios que 
tão profundamente reco-
nhecemos, que choramos 
nesses dias? Se eu tirei a 
roupa velha, como posso 
vesti-la de novo? Como 
posso manchar a roupa 
branca que Cristo alvejou? 
Irmãos isto não é mudar de 
vida. Assim não veremos a 
Cristo, nem seguiremos o 
caminho que nos leva à 
salvação. Porque como 
todos sabemos, quem se-
gue olhando para trás não 
é digno do reino de Deus. 
Os amantes do mundo e 
inimigos da cruz de Cris-
to carregam inutilmente o 
nome de cristãos: suspi-
ram toda a quaresma pelo 
dia da Páscoa, depois que 
celebra retornam  ao pra-
zer” (São Bernardo, p. 86).
 Na páscoa de 
2011, nós queremos 
com Jesus Ressuscita-
do renascer para uma 
vida nova! Feliz Páscoa! 
Muitas bênçãos de Deus!

Páscoa de Jesus e nossa

*Dom Josafá Menezes da Silva

*Bispo da Diocese de Barreiras

O cansaço da idade 
avançada não foi 
empecilho para a 

aposentada Elizia Mene-
zes, 82 anos, moradora 
nascida e criada na lo-
calidade de Paulista, a 
02 km da sede, ver de 
perto a solenidade de 
entrega da ponte que 
corta o Rio São Desi-
dério e dá acesso às 
comunidades de Baixa 
do Coqueiro, Palmeira, 
Sucupira, Canabravão, 
Campo Grande, Mutam-
ba, Pontezinha, entre 
outras. A ponte é ainda, 
rota de ligação ao mu-
nicípio de Correntina. 
 A antiga ponte, 
com mais de 60 anos, 
desmoronou no dia 18 
de março, como era 
bastante utilizada para 
o tráfego do transporte 
escolar municipal e para 
o escoamento da produ-
ção agrícola o Governo 

Municipal, com recur-
sos próprios, imediata-
mente iniciou a cons-
trução da nova ponte, 
concluída em apenas 
26 dias. A obra pos-
sui 18 metros de vão e 
4,20m de largura e foi 
construída com estru-
tura capaz de supor-
tar o tráfego pesado. 
 “Em tempo re-
corde concluímos esta 
grande obra, não em 
valores financeiros, 
mas em importância 

para os munícipes que 
precisam atravessá-la 
para chegar à sede e re-
alizar diversos serviços. 
Também fundamental 
para moradores de ou-
tros municípios, como 
Correntina e Santa Ma-
ria da Vitória”, comenta 
o prefeito Zito Barbosa.
 Dona Eliza, as-
sim como muitos mo-
radores, utiliza a ponte 
com freqüência para 
chegar à sede. Para ela 
a  agilidade na constru-

ção da obra demonstra 
a preocupação do poder 
público com a popula-
ção do município. “Esta 
obra é de extrema im-
portância para nós, eu 
moro do outro lado do 
rio e sempre utilizei este 
percurso, a outra  ponte 
estava bastante velha, 
com esta nova tere-
mos total segurança. É 
importante ressaltar a 
agilidade na construção 
da ponte e o empenho 
do trabalho”, destaca.

Ponte é construída em tempo recorde
Por Adinete Batista

 Se fosse possível escolher uma palavra 
para simbolizar e traduzir o mês de abril, sem 
duvida nenhuma esta palavra seria RENOVA-
ÇÃO. A começar pela celebração da Páscoa 
– um dos principais momentos do cristianis-
mo mundial. Para falar sobre a simbologia da 
Páscoa, ninguém melhor e mais qualificado 
que o bispo da diocese de Barreiras, Dom Jo-
safá Menezes. Ele nos deu o privilégio de pu-
blicar o artigo assinado, especialmente pro-
duzido para o Jornal de São Desidério. A Dom 
Josafá, nossa profunda gratidão pela men-
sagem que fala de renascimento para uma 
nova vida. Uma ótima reflexão para todos nós. 
 E como nunca é tarde ou, sempre é hora 
para repensarmos em mudanças de atitudes, 
hábitos e valores; dividir conhecimento, repassar 
técnicas e informações é uma das mais plenas 
formas de renovação. Pequenos produtores do 
município são o foco da Secretaria de Agricultu-
ra que, sem medir esforços, busca transformar 
e melhorar a vida de inúmeras famílias. Os pro-
gramas Proleite e Prolavoura já fazem parte do 
dia a dia dos produtores e oferecem uma nova 
expectativa de renda e de autonomia.  Outro pro-
jeto está chegando para abastecer as escolas 
municipais com verduras e legumes produzidos 
pela agricultura familiar. Um ganho real para alu-
nos e também, para agricultores. Págs. 04 e 05.
 Ensinar e repassar conhecimento é 
renovar. Que o diga a Caravana da Cidadania, 
uma proposta dinâmica e eficiente de levar 
dignidade aos povoados do município. Ao per-
correr as estradas, muito mais que serviços 
e programas, a caravana leva esperança aos 
moradores. Em Sítio Novo, quase 800 pesso-
as foram atendidas durante um dia de trabalho 
que uniu os esforços e dedicação de profis-
sionais de todas secretarias de governo. E na 
área de assistência social o Projeto Arte em 
Jogo foi lançado e já está mudando a vida de 
crianças e adolescentes. Disciplina, compro-
metimento e auto-estima são repassados aos 
participantes que se orgulham em aprender no-
vas atividades. Novas oportunidades. Pág. 07.
 Finalmente, uma grande renovação 
pode ser comprovada com a nova sede da 
Escola Municipal Castelo Branco, uma das 
mais importantes e tradicionais de São Desi-
dério. Depois do período de reconstrução o 
novo prédio está prestes a ser entregue a po-
pulação. Aos 44 anos de existência a Castelo 
Branco agora inicia uma nova página na edu-
cação do município. Certamente, preparando 
para o mundo, pessoas críticas e prontas para 
assumir desafios e superar limites. Pág. 08. 
 A todos, uma ótima leitura e até o próxi-
mo mês, com mais notícias sobre São Desidério. 

Renovação: a palavra do mês
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Infraestrutura

A sede de São De-
sidério recebeu 
investimento em 

sinalização horizontal 
das ruas. O trabalho é 
uma iniciativa que ob-
jetiva a organização 
do tráfego urbano do 
município que tem au-
mentado significativa-
mente nos últimos anos.
 Ligado às BR’s 
020 e 135 e à BA 462, 
São Desidério recebe 
um grande número de 
carros de passeio de vá-
rios estados brasileiros, 
veículos de escoamento 
da produção agrícola, de 
cargas para o abasteci-
mento do comércio local, 
além dos meios de trans-
porte dos moradores.  
 “Sentimos a ne-
cessidade de ordenar o 

trânsito da cidade com 
a sinalização das vias, 
e realizamos também 
o trabalho de manuten-
ção do asfalto”, informa 
o prefeito Zito Barbo-
sa. Ele lembra ainda, 
que em breve, todas as 
ruas da cidade estarão 
asfaltadas, ação que 
antecede a execução 
de projetos para rede-
finir o sentido das vias.
 As principais 
ruas da sede foram as-
faltadas em meados 
da década de 1990, 
quando a circulação de 
veículos ainda era pe-
quena. Hoje, são mais 
de 8500 pessoas que 
utilizam diariamente as 
ruas de São Desidé-
rio, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE. 

Por Jackeline Bispo

Ruas recebem 
sinalização

Localizada ao lado 
do Coliseu da Paz, 
a nova garagem 

municipal possui 9 mil 
metros quadrados. Além 
de acolher a frota de veí-
culos públicos, o espaço 
é destinado à manuten-
ção e ao abastecimento, 
e serve também como 
ponto de trabalho e apoio 
para os mais de 130 fun-
cionários da Secretaria de 
Infraestrutura. “A g o r a 
dispomos de um local 
adequado às demandas 

São Desidério tem nova garagem 
Por Jackeline Bispo do setor”, completa o se-

cretário, Carlito Câmara. 
A garagem tem capaci-
dade para atender a mais 
de 100 veículos, o que 
leva a administração a 
acreditar que o local está 
apto a atender a frota mu-
nicipal por muito tempo.
 “É uma estru-
tura importante para 
o município, na qual 
grande parte é coberta, 
onde os veículos serão 
guardados com segu-
rança”, reforça o vice-
prefeito, Demir Barbosa. 

 História - A pri-
meira garagem municipal 
foi construída em maio 
de 1997, no primeiro 
mandato do prefeito Zito 
Barbosa. “Apesar de 
pequeno o número de 
veículos da época, pre-
cisava-se de um local 
para cuidá-los”, explica 
o prefeito. Desde então 
o espaço tem servido à 
frota do município que 
cresceu para atender às 
necessidades das se-
cretarias de governo.  
 “Investimos na 

aquisição de veículos para 
assegurar o funciona-
mento de projetos, ações 
e o trabalho dos funcio-

nários que hoje atendem 
em comunidades distan-
tes, no vasto território de 
São Desidério. E a gara-

gem é sem dúvida, um 
espaço fundamental que 
será utilizado por muitos 
anos”, finaliza o prefeito.

São Desidério de-
tém o título de 
segundo maior 

município em extensão 
territorial da Bahia com 
aproximadamente 125 
comunidades rurais. 
Cerca de três mil qui-
lômetros de estradas 
vicinais cortam o mu-
nicípio. Mantê-las con-
servadas é a proposta 
do Programa Municipal 
Permanente de Manu-
tenção e Recuperação 
de Estradas Vicinais.
 Por meio de um 
cronograma ininterrup-
to, a Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura 
oferece os serviços de 
reparos e melhorias. 
Agora as equipes de 

trabalho se concentram 
nas estradas que ligam 
as localidades de Braço 
Grande, Ponta D’Água, 
Jacaré, Passagem de 
Minas, Leão, Sisnandes, 
Timbós e trecho da Fa-
zenda Berra Boi. Todos 
os trajetos foram  re-
cuperados e receberam 
nivelamento, limpeza 
das laterais para facilitar 
o escoamento da água 
das chuvas e encasca-
lhamento. O trecho que 
liga Penedo a Derocal 
e Buqueirão também 
passou por reformas.  
 De acordo com 
o secretário de Infraes-
trutura, Carlito Câmara, 
em todas estas estradas 
trafegam os  ônibus que 
fazem transportes esco-

lares, um dos motivos 
para mantê-las em bom 
estado, “proporcionar 
segurança e conforto 
aos alunos que se des-
locam das suas residên-
cias para estudar em ou-
tras localidades, enfim 
a todos os moradores, 
é o objetivo do gover-
no municipal”, afirma.
 Menos tempo 
na estrada, mais segu-
rança e conforto. Esta 
é a realidade da apo-
sentada Jardilina Pereira 
de Souza, 55, moradora 
da localidade de Sisnan-
des, “tenho problemas 
de pressão alta, tenho 
que ir direto ao posto 
de saúde da sede con-
sultar ou buscar meus 
remédios, meus oito 

filhos vão para a esco-
la, alguns na cidade, 
outros para Cabeceira 
Grande, todos os dias 
o ônibus escolar passa 
aqui e meus filhos não 
ficam sem aula”, co-
memora dona Jardilina.
 Mais benefícios – 
Os moradores da locali-
dade de Sisnandes têm 
outro motivo para se 
alegrar. Trata-se da im-
plantação de eletrifica-
ção rural, com mais de 
16 km de rede elétrica de 
alta e baixa tensão que 
atenderão às 13 famí-
lias que lá residem. “Em 
breve estaremos com 
luz em nossas casas, 
é o conforto chegando 
para nós”, declara dona 
Helena Nascimento, 54.

Mais segurança e conforto 
nas estradas vicinais

Por Adinete Batista

Por meio de um cronograma ininterrupto, a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura oferece os serviços de reparos e melhorias 

Todos os trechos foram recuperados e receberam nivelamento, limpeza das laterais para facilitar o escoamento da àgua da chuva e encascalhamento

Foto: Rodney Martins

Foto: Rodney Martins

Foto: Rodney Martins
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Campo

Já faz parte da  roti-
na dos técnicos da 
Secretaria de Agri-

cultura irem a campo 
ministrar palestras so-
bre mercado do leite e 
formação de pastagem. 
O ciclo de palestras é 
uma das ações inse-
ridas nos programas 
Proleite e Prolavoura 
mantidos pela secre-
taria com o objetivo de 
levar informação e téc-
nica ao produtor rural. 
Este ano o evento foi re-
alizado nas comunida-
des de Riacho Grande, 
Sítio Novo e Varginha. 
 “Em função da 
própria dificuldade do 
agricultor se deslocar da 
zona rural para a sede a 
gente pensou em reali-
zar essas palestras fa-
zendo com que os téc-
nicos vão ao encontro 
do produtor nas áreas 
onde existe produção, 
onde é o melhor local 
para tirar as dúvidas. 
Desse contato a gente 
tem uma visualização de 
como ele vive na comu-
nidade e suas principais 
dificuldades”, destaca o 
diretor de Agropecuária 
José Marques Batista.
 A comunida-
de de Varginha foi uma 
das contempladas com 
o Prolavoura. “Nós ob-
servamos que a região 
de Varginha tem voca-
ção para a produção de 
leite. A ideia é motivar 
essas pessoas a cria-
rem gado de leite com 
as condições que têm 
hoje e vão melhoran-
do com o decorrer do 
tempo, e que comercia-
lizarem o leite produzi-
do”, avalia o secretário 
Genivaldo de Assis. 
 O uso de uma 
linguagem acessível é 
um dos cuidados dos 
palestrantes. Para a en-

Melhoria de vida para mais de 4 mil pessoas

Com o objetivo de melhorar a produção da agricultura de-
senvolvida por pequenos agricultores, a Secretaria de 

Agricultura, por meio do Prolavoura, contemplou 1.050 famí-
lias na safra 2010/2011. Os incentivos prevêem distribuição 
de calcário para correção e análise do solo e, horas/máquina 
com auxílio de trator de esteira ou, de grade. Esse trabalho 
resultou em um aumento de 50% na produtividade na safra 
2010/2011, em relação a de  2009/2010.“Nós não tínhamos 
uma produção tão grande de mandioca, hoje temos. Antes 
tínhamos uma média de 8 toneladas por hectare; hoje temos 
agricultores colhendo 25 toneladas por hectare. De 40 sacos 
de farinha por hectare para 150, 170 sacos. O feijão esta-
va caro e eram poucas lavouras. Hoje várias lavouras estão 
produzindo bem feijão gurutuba por todo município. As pes-
soas estão produzindo para seu sustento e está sobrando 
para vender o excedente e comprar o que lhes falta. Só no 
último ano, a secretaria já conseguiu melhorar a qualidade de 
vida de mais de 4 mil pessoas”, revela o secretário Assis.
 O Prolavoura distribuiu no último ano, cerca de 9 
mil toneladas de calcário, 12 mil horas de trator de pneu 
e 1.500 horas de trator de esteira. O programa dispo-
nibilizou 28 máquinas entre trator de pneu e de esteira.

N o ano de 2010, o Prolavoura atendeu mais de 
40 localidades: Assentamento Vitória, Assen-

tamento Tainá, Alazão, Barra, Baixa do Coqueiro, 
Barreiro, Beleza, Boa Vista, Capão Verde I e II, Ca-
pim Branco, Cera, Conceição de Baixo, Currais, 
Campo Grande, Calindé I e II, Contagem, Estiva 
da Furquilha, Estiva do Sítio, Formoso, Furquilha, 
Furtado, Jacaré, João Rodrigues, Joaquinzinho, 
Lagoa dos Buritis, Larga, Leão, Manoel de Souza, 
Manoel Lopes, Manoelzinho, Marias, Nado, Perdi-
zes, Ponte de Mateus, Porto Alegre, Puba, Reman-
so das Cobras, Riacho do Fogo, Ribeirão dos Bois, 
Roda Vela I e II, Sítio Novo, Sucupira, Varginha, 
Vereda Grande, Vila Nova Conceição, Zé Nobre.

Por Ana Lúcia Souza

Ações estimulam pequenos produtores 

Localidades atendidas pelo Prolavoura

genheira agrônoma da 
secretaria Patrícia Ro-
cha, outros fatores de-
vem ser considerados 
durante o repasse de 
informações. “Incenti-
vamos essas pessoas 
a trabalharem de acor-
do com o que dispõem, 
mas dentro da técnica. A 
Secretaria de Agricultura 
já faz um trabalho preli-
minar que é a correção 
do solo com a aplicação 
do calcário. E a gente 
incentiva esses agricul-
tores a adubarem o solo 
para que a pastagem 
seja melhor formada e 
o gado tenha uma pas-
tagem de qualidade”.  
 Proleite - Den-
tro do Proleite, programa 
que objetiva melhorar a 
qualidade e quantidade 

da produção leiteira do 
rebanho dos peque-
nos produtores rurais, 
a secretaria dá suporte 
e incentivo ao pequeno 
pecuarista que tem até 
20 cabeças de gado. O 
programa disponibiliza 
orientação técnica na 
criação de animais e 
na pastagem, coleta de 
material para exames, 
comercialização do lei-
te produzido a abertura 
de mercado junto a la-
ticínios. Uma central de 
resfriamento com capa-
cidade para 3 mil litros 
foi  instalada no povo-
ado de Ponte de Terra. 
 O lavrador Car-
lito dos Santos Santa-
na que já trabalhou em 
fazendas de  São Paulo 
agora decidiu retornar 

ao seu lugar de origem. 
“Pretendo ajudar meu 
pai na lavoura e criação 
de gado. Não apenas 
consumir o leite que é 
produzido, mas tam-
bém ganhar dinheiro 
com isso futuramente”. 
 A aplicação da 
técnica da insemina-
ção artificial é uma das 
atividades do Proleite. 
Entre 2009 e 2010, 31 
produtores no municí-
pio aplicaram a técnica 
no rebanho. Eles estão 
cadastrados na Secre-
taria de Agricultura que 
oferece gratuitamente 
sêmen de touros  reco-
nhecidos nacionalmente 
pela excelência em re-
produção,  pensando no 
melhoramento genético 
do rebanho.  

Capacitação ao homem do campo durante os ciclos de palestras

Foto: Rodney Martins

A mandioca é uma das culturas incentivadas pela Agricultura Familiar
Antes da mistura com calcáreo o solo é arado

Foto: Arquivo Secretaria de Agricultura

Foto: Arquivo Secretaria de Agricultura
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Campo

Agricultura Familiar na Alimenta-
ção Escolar é tema de Seminário 

em São Desidério

Ações estimulam pequenos produtores 

Por Adinete Batista

Itens utilizados na alimentação escolar

Alimentação saudável e nutritiva compõe o cardápio das escolas municipais

Foto: Arquivo da Secretaria de Agricultura

Fotos: Rodney Martins

São Desidério possui 7.045 
alunos matriculados em 
40 escolas da rede muni-

cipal.  Oferecer uma alimenta-
ção saudável com produtos de 
qualidade, verduras e legumes 
frescos foi uma forma que a ad-
ministração municipal encon-
trou para obter melhores índices 
de aprendizagem. Assunto que 
merece atenção especial por 
par te dos gestores públicos. 
 Em cumprimento à Lei 
Federal 11.947/09, que deter-
mina que 30% dos produtos da 
alimentação escolar sejam pro-
venientes da agricultura fami-
liar, as secretarias municipais 
de Agricultura e Educação reali-
zaram o I Seminário da Agricul-
tura Familiar com a Alimentação 
Escolar. O objetivo foi  orientar 
e facilitar que os itens produ-
zidos pelos pequenos agri-
cultores  cheguem às escolas 
da rede estadual e municipal. 
 O secretário de Agricul-
tura Genivaldo de Assis afirma 
que esta lei só vem a alavan-
car a agricultura familiar local 
no que tange à organização de 
associações e cooperativas. 
Para ele, contribui ainda para 
garantir a qualificação dos pro-
dutos e beneficiar tanto o alu-
no quanto o pequeno produtor 
“para o agricultor é uma gera-
ção de renda e agregação de 
valor e para os alunos, uma ali-
mentação de qualidade”, frisa. 
 Durante o seminário, as 
discussões foram aber tas aos 
par ticipantes, que esclarece-
ram as dúvidas. Iniciado este 
contato, os agricultores fami-
liares interessados serão  ca-
dastrados no Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal. Apesar 
de serem isentos do processo 
de licitação, par ticiparão da 
chamada pública, com nego-
ciações de preços. Poderão 
se organizar em grupos for-
mais, associações e coope-
rativas, e, grupos informais, o 
chamado agricultor individual. 
 Segundo a secretária 
de Educação, Cátia Alencar, o 
repasse do Governo Federal ao 
Plano Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE para o municí-

pio de São Desidério é 
feito em 10 parcelas 
mensais. São destina-
dos  R$ 0,60 diários 
por aluno da educação 
infantil e R$ 0,30 para 
ensino fundamental. A 
prefeitura complemen-
ta esses valores com 
R$ 1,61, por aluno,  
nas despesas com ali-
mentação escolar. “É 
um alto investimento, 
porque temos que ga-
rantir uma alimentação 
saudável aos nossos 
alunos. A merenda es-

colar deixou de ser um 
mero lanche e passou 
a ser uma alimentação 
completa. As nossas 
escolas dispõem de 
estrutura física e ma-
terial de qualidade, as 
cantinas estão rece-
bendo equipamentos 
para armazenar, pro-
cessar e conservar os 
alimentos, e as meren-
deiras recebem capa-
citações com foco em 
cardápios elaborados 
pela nutricionista.” 
 Ademilton José 

de Oliveira, morador da localidade de Samambaia 
é produtor de hor taliças e legumes, ele diz que so-

brevive do que produz 
abastecendo a feira e 
alguns supermercados 
da sede. “Vou primei-
ro ver as propostas de 
preços, porque semen-
tes e adubos custam 
caro, mas se for de 
acordo com a minha 
ofer ta, com cer teza 
vou par ticipar e expan-
dir meus negócios”. 
 Já João Xavier, 
presidente da Coope-
rativa dos Mandiocul-
tores de São Desidério 
fornece seus produtos 
para a alimentação es-
colar há dois anos e 
vê no projeto uma al-
ternativa a mais para 
o pequeno produtor, 
“a par tir de agora te-
rei concorrentes, mas 
será válido para o 
desenvolvimento de 
todos os envolvidos, 
agricultores indivi-
duais, cooperativas 
e alunos”, declara.

Pequenos produtores e associações participaram do Seminário
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Desenvolvimento

Durante a segunda 
edição da Cara-
vana da Cidada-

nia realizada dia 08 na 
localidade de Sítio Novo, 
foram atendidas mais 
de 200 famílias - cerca 
de 750 pessoas - das 
oito comunidades que 
abrangem a região loca-
lizada a 30 km da sede.  
“Repetir esse sucesso 
só prova que a Caravana 
tem dado certo. É nosso 
interesse que ela acon-
teça por mais vezes. É o 
momento de aproxima-
ção entre comunidade e 
os serviços das secreta-
rias”, comentou o vice-
prefeito Demir Barbosa. 
 A Escola Munici-
pal Pedro Alvino da Ro-
cha e imediações foram 
os pontos de encontro e 
instalação de estandes 
de atendimento, pelas 
equipes das secretarias 
de governo. A Casa da 
Família promoveu gin-
cana esportiva com 

Por Ana Lúcia Souza Fotos: Rodney Martins

De carona na Caravana da Cidadania

premiações e oficina de 
artes. A criançada ainda 
degustou algodão doce 
e guloseimas. “Hoje não 
teve aula, mas nós con-
vidamos os pais, alunos 
e toda a comunidade e 
eles atenderam o nos-
so convite. Consegui-
mos realizar a gincana 
e trazer esse parquinho 
de brinquedos que era 

um sonho”, pontuou o 
diretor da escola, Luiz 
Paulo Pereira. Funcio-
nários da Secretaria 
de Cultura, Esporte e 
Lazer realizaram pales-
tras sobre auto-estima 
e motivação pessoal.
 A equipe da 
Secretaria de Meio Am-
biente e Turismo abor-
dou a questão da pre-

servação ambiental e 
o Projeto Lagamar, que 
já desenvolveu ativida-
des na região. A Saúde 
prestou atendimentos 
como vacinação e dis-
ponibilizou enfermeiras, 
revisões odontológicas 
e farmácia básica. A Vi-
gilância Epidemiológica 
levou informações so-
bre prevenção de agra-

vos à saúde. Maria do 
Carmo, 51 moradora de 
Furquilha chegou cedo e 
foi direto para a Unidade 
Móvel de Saúde fazer o 
teste de glicemia. “Mi-
nha diabetes está con-
trolada, graças a Deus”. 
 Ruth Concei-
ção da Silva conseguiu 
fazer o cadastramento 
no Bolsa Família. “Te-
nho dois filhos e com 
este no colo às vezes 
fica difícil ir até a cida-
de. Agora que o pessoal 
veio aqui foi bem mais 
fácil”. Quem estava com 
o cadastro do Bolsa 
Família desatualizado 

aproveitou a oportu-
nidade para atualizar 
os dados. O Conselho 
Tutelar também esteve 
presente. Na Educação 
foram feitos mais de 15 
atendimentos referen-
tes à aposentadoria dos 
profissionais da área e 
emissão de declarações 
escolares. Professores 
e supervisores da esco-
la participaram de reu-
niões durante a tarde.  
 O lavrador Cláu-
dio Pereira dos Santos, 
35, morador de Sítio 
Novo participou das pa-
lestras sobre formação 
de pastagem, merca-
do de leite e cultivo de 
horta, ministradas por 
técnicos da Secretaria 
de Agricultura. “É sem-
pre bom porque a gen-
te aprende a ter mais 
noção de técnica para 
aplicar ao trabalho diário 
que a gente já faz e tam-
bém se atualizar sobre 
o que está acontecendo 
no município”, disse.

“Foram 
atendidas 
mais de 

200 famílias 
das oito co-
munidades 

que abrangem 
a região”

Na Saúde, foram disponibilizados atendimentos como de atenção básica

Brinquedos e oficinas fizeram a diversão da criançada
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Cidadania

A Secretaria Munici-
pal de Educação 
comemora várias 

conquistas no setor. Des-
ta vez foi a conclusão de 
100% dos Projetos Políti-
cos Pedagógicos das es-
colas de São Desidério.
 Cada escola 
cumpre o papel social 
de inserção do aluno 
ao exercício pleno da 
cidadania, garantindo 
seu desenvolvimento e 
aprendizagem. Assim, 
a comunidade escolar 
traça objetivos, metas 
e metodologias para 
realizar suas ações, 
com base nas diretrizes 
estabelecidas para o 
ensino, além de carac-
terizar as necessidades 
peculiares do seu entorno. 
 Este instrumen-
to é chamado de Projeto 
Político Pedagógico – 

 É um projeto porque reúne propostas de ação concreta a serem execu-
tadas, é político porque considera a escola como um espaço de formação de 
cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coleti-
vamente na sociedade e é pedagógico porque define e organiza as atividades 
e as ações educativas necessárias ao processo de ensino e aprendizagem. 
 Por isso ele precisa ser completo e esclarecer as dúvidas 
das ações desenvolvidas por todos que atuam direta ou indiretamen-
te nas escolas. A sua existência plural garante a unidade de que a Se-
cretaria de Educação necessita para o sucesso da rede de ensino.

Por Jackeline Bispo

Entenda o PPP

Envolver crianças e 
adolescentes em 
atividades físicas 

e mentais é o desafio 
proposto pelo Projeto 
Arte em Jogo criado 
pela Secretaria de As-
sistência Social, por 
meio da Casa da Famí-
lia e em parceria com 
a Secretaria de Cultu-
ra Esporte e Lazer. A 
busca por uma nova 
realidade para a vida 
das dezenas de jovens 
beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família 
impulsionou o desen-
volvimento do projeto.
 “A Casa da Fa-
mília sempre dispôs 
de ações voltadas para 

Investimentos em políticas públicas

100% de Projetos Políticos 
Pedagógicos entregues

PPP que é uma espécie 
de guia norteador das 

práticas e técnicas, ad-
ministrativas e educa-

cionais para dirigentes, 
professores, funcioná-

rios, alunos e famílias.
 “Ele é a iden-
tidade da escola e é 
também um grande de-
safio que visa melhorar 
o processo de ensino e 
aprendizagem”, lembra 
a coordenadora pedagó-
gica Kalyana Rodrigues.
 No total existem 
atualmente 40 escolas 
da rede municipal de 
São Desidério atuan-
do em vários segmen-
tos e níveis de ensino. 
 As pedagogas 
responsáveis em cada 
unidade escolar ressal-
tam que cada uma tem 
realidade diferente, por 
isso o PPP é construído 
pelos atores envolvidos 

no processo de ma-
neira individual, perso-
nalizado, para atender 
às suas necessidades.
 O projeto é fle-
xível e pode sofrer alte-
rações de acordo com 
as demandas da esco-
la. Ele passará sempre 
por revisão anual e es-
tará acessível à comu-
nidade que o elaborou. 
 Para acompa-
nhamento e avaliações 
constantes a Secretaria 
de Educação conta com 
o trabalho de superviso-
res e das coordenadoras 
pedagógicas que estão 
atentas às necessidades 
e execução das ações 
do ensino municipal.

Por Jackeline Bispo

Fotos: Rodney Martins

este público, mas o 
Arte em Jogo é espe-
cial no que diz respeito 
à variedade de ativi-
dades oferecidas e ao 
envolvimento das famí-
lias”, avalia a secretá-
ria de Assistência So-
cial, Gabriela Nogueira.
 E quem aprova 
esta afirmação é San-
dro Alves. Aos 10 anos 
ele se encantou com o 
Karatê, um esporte que 
exige concentração, 
coordenação motora e 
muita disposição física. 
“Eu sempre quis prati-
car, e agora tenho essa 
oportunidade. Vou ser 
um bom aluno, treinar 
bastante e me dedicar 
à escola para continuar 

participando”, revela.
 É bom se es-
forçar mesmo Sandro, 

pois o desempenho 
na escola, a frequên-
cia nas atividades, e a 

participação de pais e 
responsáveis, serão a 
contrapartida cobrada.  
 O projeto é um 
momento alternativo às 
atividades escolares, 
que além de trabalhar 
aptidões esportivas e 
culturais, e de for tale-
cer o desenvolvimen-
to motor e intelectual, 
é também uma saída 
para sérios problemas 
sociais como o envol-
vimento com drogas.
 “A partir do 
momento em que se 
oferece esta oportu-
nidade, desperta-se 
naturalmente a com-
preensão da cidadania 
e o for talecimento dos 
laços familiares e co-

munitários”, reforça 
a secretária Gabriela.
 A faixa etária 
dos participantes está 
entre 07 a 17 anos. 
Outro critério para in-
serção no projeto é es-
tar matriculado na rede 
municipal de ensino. 
Os inscritos podem es-
colher em qual modali-
dade querem participar, 
decisão nem sempre 
fácil. “Eu queria parti-
cipar de três esportes, 
mas só pude escolher 
dois, então eu prefe-
ri o Karatê e as aulas 
de violão”, comenta a 
pequena Jennifer Ce-
cília Dourado, 07 anos.
 O projeto conta 
com aulas de capo-
eira, dança, futebol, 
violão, teatro, futsal, 
Karatê e vôlei. As três 
últimas modalidades 
já tiveram início com 
horários predetermina-
dos, observando o ca-
lendário escolar. Até o 
momento mais de 200 
crianças e adolescen-
tes foram inscritos no 
projeto. A expectativa 
é que este número au-
mente, pois ainda há 
vagas. A ideia é que no 
decorrer do ano o pro-
jeto seja ampliado para 
comunidades rurais.O karatê é uma das modalidades esportivas oferecida pelo Arte em Jogo

Fotos: Rodney Martins

Coordenadoras pedagógicas entregam projetos
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Nossa Gente, Nossa História

Por Ana Lúcia Souza

Inauguração da Escola Castelo Branco em 04 de abril de 1967 e três fases da escola

Fotos: Arquivo Ascom

A não ser pelo famo-
so pé de angico, ár-
vore conservada na 

lateral direita do prédio, a 
atual sede da Escola Mu-
nicipal Presidente Castelo 
Branco não lembra em 
nada a antiga estrutura. 
Prestes a ser entregue em 
maio próximo, as obras 
se encontram em fase 
de conclusão. Em abril 
a escola comemorou 44 
anos de história e a nova 
estrutura ostenta um pro-
jeto moderno composto 
por dois pavimentos. 
 No primeiro piso 
são três salas, banheiros 
feminino e masculino 
dotados de sanitários e 
chuveiros, salas da dire-
ção, dos professores, de 
arquivo, cantina, refeitório 
e sanitários para os fun-

cionários. Na cantina há 
espaço para um depósito 
de merenda interligado à 
área externa, projetada 
para carga e descarga. 
Uma rampa de acesso no 
final do pátio - totalmente 
coberto - une o primeiro 
ao segundo pavimento. 
Lá, ficam três salas de 
aula, um auditório, biblio-
teca, sala multifuncional, 
laboratório de computa-
ção, banheiros feminino e 
masculino e um pátio co-
berto. Toda a estrutura foi 
planejada para oferecer 
espaço físico adaptado e 
com acessibilidade para 
acolher alunos com qual-
quer tipo de deficiência. 
 Com 1.122,83 
m² de área construída, as 
dependências da escola 
contam ainda com corre-
dores laterais, pátio exter-

no para recreações e área  
para lavanderia. Dois por-
tões dão acesso à escola 
agora, mais arejada, total-
mente forrada e com piso 
antiderrapante. As salas 
de aula ganharam cartei-
ras e móveis novos e os 
antigos quadros-negros 
deram lugar à modernida-
de dos quadros brancos. 
 História – Da-
dos históricos compro-
vam que a fundação da 
Escola Castelo Branco 
data de 04 de abril de 
1967, três dias antes de 
o prefeito Abelardo Alen-
car transmitir o cargo ao 
segundo prefeito, Manoel 
Rodrigues de Carvalho. A 
escola foi oficializada por 
meio da portaria 1.886 
do Diário Oficial em 13 de 
abril de 1988 pertencen-
do ao governo do Estado 

da Bahia. Em1998 foi 
municipalizada durante a 
primeira gestão do pre-
feito Zito Barbosa. Situ-
ada à rua Julião José de 
Santana, 150, a unidade 
escolar funciona nos dois 
turnos.  Este ano foram 
matriculados 213 alunos. 
Possui 26 funcionários e 
a  direção  é da professo-
ra Necy Rocha de Souza.
 Ao assumir a 
Secretaria de Educa-
ção em 2009 a secre-
tária Cátia Alencar já 
encontrou a nova sede 
em construção Durante 
todo o  período a escola 
funcionou no espaço da 
antiga Câmara Munici-
pal. “A Escola Castelo 
Branco sempre teve 
uma equipe eficiente 
e dedicada com resul-
tados que garantem o 

sucesso do ensino e 
agora, com um espa-
ço maior e mais ade-
quado vai proporcionar 
um desenvolvimento de 
igual proporção. Nossa 
responsabilidade (in-
cluindo a equipe téc-
nica da Secretaria de 
Educação), é grande”.
 Essa também 
é a opinião da diretora 
que atua há 26 anos 
no local. “Com a nova 
escola o trabalho será 
melhor. Os alunos te-
rão um espaço mais 
amplo e dinâmico que 
oferece mais possibi-
lidades de aprendiza-
gem. Minha equipe de 
trabalho é competente 
e tem compromisso e 
as expectativas nesse 
novo ambiente são po-
sitivas”, destacou Necy.

 O sino - O recreio 
na Escola Castelo Branco 
costumava ser muito di-
vertido. As duas únicas 
salas davam para o pátio 
onde os alunos corriam 
ou brincavam subindo 
nos pés de manga. A 
diversão só era interrom-
pida quando o som do 
sino ecoava. O sino da 
Castelo Branco era mes-
mo único. Feito com dois 
pedaços de ferro unidos 
tinha um som estridente, 
inconfundível. Quando 
o martelo batia contra o 
pedaço maior de ferro, 
um barulho singular cha-
mava os estudantes às 
salas de aula. Na nova 
sede da escola, nem 
mesmo a campainha 
elétrica calará para sem-
pre o saudoso sino que 
terá um lugar reservado.

Aos 44 anos Escola Castelo Branco ganha nova estrutura

Foto: Rodney Martinss


