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Ações dos últimos dez meses projetam o 
trabalho que será realizado nos próximos 
quatro anos. Pág. 04.

Município comemora 54 anos. Pág. 10 Em entrevista, prefeito comemora avanços do município Pág. 12

Programação do Aniversário Entrevista

Trecho de pavimentação de estrada que liga as Roda Velhas I, II e III

Município comemora
os principais avanços

nos últimos anos.

.
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O Ano da Misericórdia

Amados irmãos e irmãs, partilho com vocês os 
frutos que nos unem na fé, na esperança e caridade, 
que foi concedido a todo mundo, por meio do Papa 
Francisco, um ano jubilar acerca da Misericórdia de 
Deus.
No dia 08 de dezembro de 2015, na solenidade da 
Imaculada Conceição de Maria, o Sumo Pontífice, o 
Papa Francisco, anunciou ao mundo à abertura do 
ano da Misericórdia. Este anúncio foi feito na cidade 
do Vaticano, sede pontifical do Sumo Pontífice, com 
a abertura da porta santa da Basílica de São Pedro, 
que convida a cada fiel a expressar com fidelidade a 
misericórdia de Deus no cotidiano da vida. 
Esta expressão por primeiro, deve gerar no coração 
humano, uma mudança de vida. Não uma mudança 
qualquer, mas uma mudança que o leve a reconhecer 
que o necessário é o amor pelo próximo. Esta é a 
máxima indicativa que nos leva a vivenciar a alegria 
de sermos anunciadores desta misericórdia divina. 
Por segundo, a misericórdia é um convite eclesial 
que reúne os povos e nações por intermédio da fé, a 
proclamar a misericórdia de Deus e ao mesmo 
tempo testemunhar em diversos areópagos do meio 
social a razão de ser desta misericórdia. 

O grande motivo da nossa eleição e filiação divina é 
a fé no mesmo Deus. Por isto, somos responsáveis 
uns pelos outros, ajudando mutuamente na vivencia 
e práxis cristã.  
Por   último, e não menos importante,    o 
termo  misericórdia tem sua etimologia do latim, que 
surge da expressão “Miser Cordis”, ou “coração de 
pobre”. É importante observar, que no Antigo Testa-
mento, ao falar de misericórdia não se utiliza a pala-
vra coração, mas útero. O misericordioso é aquele 
que tem espaço interior para acolher a vida, as 
pessoas. Deus tem materna Misericórdia. Todos 
foram gerados em seu divino “útero”. Ser misericor-
dioso como Deus é ter espaço no coração para os 
irmãos.     
Na certeza da busca por uma conduta integra e 
cristã, este ano da misericórdia encerra no dia 20 de 
novembro de 2016, na Solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do Universo. É um encerramento 
que marca o início do ano da graça, fortificando a 
cada cristão a colocar em prática as promessas do 
Batismo. 

Pe. Pedro Felipe Macedo Ramos 
São Desidério – Bahia 

Bahia, da capital baiana, foram 
beneficiadas com a realização de 
cirurgias neste primeiro ano de 
criação e funcionamento do proje-
to.     Minha vida tinha muitas 
limitações, enfrentava muitos 
olhares, era alvo de muitas piadas 
de mau gosto, enfim, o preconcei-
to é grande contra os 'gordinhos', 
e tinha também a questão da 
saúde, mas o dia 22 de agosto de 
2015 data em que passei pela 
cirurgia transformou minha vida. 
Hoje, sei o que significa a palavra 
renascer. A cirurgia bariátrica me 

proporcionou a oportunidade de 
novamente ter uma vida saudável. 
Eliminei 52 kg e ainda falta muito”, 
ressaltou Olivia Sampaio. 
Para a execução do projeto, a 
Prefeitura Municipal de São 
Desidério concede a consulta 
inicial, os exames, passagens para 
Salvador e hospedagem no período 
pós-cirúrgico, com acompanha-
mento médico e de uma enfermeira, 
além de custear a vinda de um nutri-
cionista de Salvador a cada três 
meses para atender aos pacientes 
que passam pelo tratamento.

O que era apenas um sonho se 
tornou realidade para a servidora 
pública, Olívia Sampaio, que perdeu 
mais de 52 kg após a realização da 
cirurgia bariátrica e ganhou uma 
nova vida  e autoestima elevada. 
Ela, que pesava 143 kg, assim 
como mais 44 pessoas estavam 
acima do peso e graças ao Projeto 
de Concessão de Cirúrgicas 
Bariátricas, executado por meio de 
uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal de São Desidério, verea-
dora do município de Barreiras, 
Marileide Carvalho e o Hospital da 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São 
Desidério

Coordenação: Ana Cristina Santos, Reportagens: 
Adinete Batista / Diego Souza / Fafá Iglesias, Fotos: 
Rodney Martins / Diagramação: AIM Comunicação e 
Propaganda, Tiragem: Cinco Mil exemplares, 
Impressão: Gráfica Fenix, Site: www.saodesiderio.-
ba.gov.br, Email: ascom@saodesiderio.ba.gov.br, End: 
Praça Emerson Barbosa, 01, Centro - São Desidério - 

BA, CEP: 47820-000 - Telefone: 77 3623-2145.

     Esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior que seja o 
número daqueles que dela se abeirem. Sempre que alguém tiver 
necessidade poderá aceder a ela, porque a misericórdia de Deus 
não tem fim” --  Papa Francisco

“

“

Projeto de Concessão de Cirurgias Bariátricas 
realiza sonhos e melhora qualidade de vida para 
mais de 45 pessoas

Além de acompanhamento nutricional, as atividades físicas são imprescindíveis ao tratamento

A 18ª edição do Jornal São Desidério vem trazendo 
muitas novidades quando o assunto é trabalho. 
Reativado, o Jornal São Desidério, faz um resumo 
das muitas obras realizadas pelo Governo Municipal. 
O trabalho em São Desidério é constante, nunca 
pára. Uma grande ação desse governo foi a 
realização do projeto de concessão de cirurgias 
bariátricas, que vem trazendo mais alegria e vontade 
de viver para muita gente. Página 02. Os avanços na 
educação foram muitos, como a conquista salarial 
dos professores junto com o sindicato, bem como 
as inúmeras ações da secretaria no que tange a 
melhoria da qualidade da merenda escolar e os 
diversos projetos que são realizados durante todo 
ano na educação. Página 03.
A saúde é prioridade no município, diversos procedi-
mentos são realizados nos PSF’s, postos de saúde e 
no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Apareci-
da. Assim, como foram as conquistas de novos 
equipamentos e unidades, a exemplo da UOM. 
Página 04.
O Jornal São Desidério mostra seu cartão de visita, 
bem como o cuidado com o meio ambiente com a 
construção de unidades sanitárias na Zona Rural 
entre outros. Página 05. Roda Velha se transformou 
em um canteiro de obras. Pavimentação asfáltica da 
estrada que liga as três Rodas Velhas, asfaltamento 
das ruas de Roda Velha de Cima. Os povoados estão 
com uma ótima infraestrutura, asfalto, praça, 
quadra, obras que chegaram em Almas, Ilha do Vitor, 
Cabeceira Grande e Campo Grande. Páginas 06 e 
07.
A Feira da Agricultura Familiar já se consolidou, 
beneficiando o pequeno e médio produtor rural, 
levando mais condições a quem mora longe da sede 
e fortalecendo os diversos projetos da Secretaria de 
Agricultura. Página 08. Os avanços também são 
oferecidos na Secretaria de Assistência Social, os 
diversos projetos executados durante todo o ano, 
trouxeram uma melhor qualidade de vida às 
crianças, jovens, adultos, idosos e mães. Página 
09.
São Desidério tem as melhores festas religiosas e 
profanas conhecidas no oeste baiano e no Brasil. 
Confira a programação do 54º Aniversário de Eman-
cipação Política do Município. Página 10. O 
empreendedorismo vem se destacando no municí-
pio, implantando políticas de desenvolvimento na 
área do comércio e da indústria gerando mais 
trabalho, emprego e rendo para seu povo. Página 
11. É nesse caminho de progresso que o prefeito 
Demir Barbosa finaliza esta edição com uma entre-
vista exclusiva, onde fala dos avanços conquistados 
e os planos para 2016. Página 12.
Nesses 54 anos, o Jornal São Desidério convida 
você para celebrarmos os avanços e as conquistas 
em benefício do desenvolvimento do município. 
Boa leitura! 

Editorial

Investimento,  obras 
e qualidade de vida
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Educação

Alimentação escolar de qualidade é prioridade nas escolas
municipais de São Desidério 

Remuneração dos professores municipais
de São Desidério supera piso nacional

Projetos e ações em destaque na educação
de São Desidério 

Todo o preparo dos alimentos é acompanhado por 
nutricionistas, e a alimentação escolar chega às 
localidades mais distantes em perfeito estado de 
conservação, porque todos os alimentos são trans-
portados em um caminhão baú, equipado com 
câmara fria, designado  apenas para esta finalidade.  

Os repasses do governo federal para alimentação 
escolar são acompanhados e fiscalizados direta-
mente pela sociedade, por meio dos Conselhos de 
Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU), pela Controladoria 
Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.

Aplicados por esforços coletivos da gestão educa-
cional do município, diversos projetos firmados 
com as esferas do governo federal, estadual e 
municipal se destacam na sede e na zona rural: O 
Programa Despertar é realizado em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR, e 
atende 15 escolas na zona rural. O Projeto Escola 
Saudável que é mantido com recursos do municí-
pio, cuida do bem estar dos professores por meio 
de aulas de pilates. O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD em 
parceria com a polícia militar, escola e família, 
forma crianças e adolescentes na prevenção e 
alerta ao uso e/ou abuso de drogas lícitas ou ilícitas, 
e sobre a violência associada ou não ao uso.

Também são destaques: O Plano Nacional Pela 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, com ênfase 
em língua portuguesa e matemática, atende do 1º 
ao 3º ano do ensino fundamental e uma turma 
multisseriada. O Centro de Atendimento Educa-
cional Especializado – CAEE, com profissionais 
especializados em atender crianças e adoles-
centes que possuem dificuldades em 
aprendizagem devido a  deficiências e/ou transtor-
nos. Entre outros a SEMESD elaborou o Plano 
Municipal de Educação - PME e mantém o progra-
ma Atleta na Escola, além de realizar os Jogos 
Estudantis - JESD. 

A qualidade da alimentação escolar que é distribuí-
da aos 6.587 alunos matriculados na sede e zona 
rural em 38 escolas, da Rede Pública do Ensino 
Municipal de São Desidério, se destaca pela grande 
variedade de cereais, carnes, frios, biscoitos, e na 
parceria com a agricultura familiar que fornece beiju 
de polvilho, frutas, verduras e hortaliças. 

Reunião com APLB/Sindicato

Aluna recebe diploma de formação do PROERD

Caminhão baú, equipado com câmara fria

O progresso de um país se faz pela 
educação, e a valorização dos 
profissionais em educação do 
município de São Desidério, é priori-
dade do governo municipal, que 
remunera os professores da sede e 
zona rural com salários acima do 
piso nacional, reajustados de acordo 
com o nível e o tempo de serviço. 
Desde o último mês de março de 
2015, o salário dos professores foi 
reajustado em 14%, retroativos aos 
meses de janeiro e fevereiro, além 
de diversos

outros aumentos que foram conce-
didos. 
O Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do município percebe os 
avanços da categoria. “O prefeito 
Demir Barbosa tem contribuído, 
oportunizando o sindicato a dialogar 
com o jurídico municipal, secretaria 
de educação, o legislativo e outros 
segmentos, e assim facilitando as 
conquistas”, disse a presidente da 
APLB, Keliane Rodrigues de Carval-
ho Meneses.



Coordenador do Ceo Dr. Marcelo Cartaxo recebe Unidade Móvel Odontológica

04 São Desidério - BA, Fevereiro de 2016

Saúde

São Desidério prioriza saúde com atendimento
de qualidade para a populaçãoOs investimentos na área de Saúde é prioridade da 

gestão pública, e todos os anos amplia os serviços 
e conta com mais especialidades médicas e 
funcionários para melhoria do atendimento. 
No Hospital e Maternidade Nossa Senhora Apare-
cida são disponibilizados médicos (clínicos gerais, 
pediatras, obstetras, urologista, cirurgião vascular, 
cirurgião geral, anestesistas, fonoaudióloga e 
ortopedistas), além do trabalho de fisioterapeutas, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem e técnico 
em raio X com atendimentos de emergência e 
ambulatorial. São realizadas ultrassonografias, 
partos normal/cesário e cirurgias de baixa e média 
complexidade e alguns procedimentos de alta com-
plexidade. Dentre elas, destacam-se as de hérnia 
inguinal e umbilical, colicistectomia (retirada de 
vesícula), vasculares (varizes), de úlceras venosas, 
ortopédicas, cesarianas, apendiceptomia, oftal-
mológica, mamária e otorrino. O hospital oferece 
consultas ambulatoriais de pediatria, obstetrícia, 
fonoaudiologia, clinica geral e atendimento de 
urgência, e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). Desde 2015 a população já 
conta com os atendimentos médicos de urologia. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),  desen-
volve ações que resultam no acolhimento a 
pacientes com transtornos mentais, estímulo à 
integração social e familiar por meio da realização 
de oficinas terapêuticas (horta, culinária e pintura), 
atividades comunitárias, orientações, acompanha-
mento, medicação e atendimento domiciliar que são 
oferecidos por uma equipe multiprofissional. Atual-
mente, 650 pacientes estão cadastrados no CAPS. 
Fazem parte da equipe um psiquiatra, uma psicólo-
ga, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, 
uma farmacêutica, e outros servidores administra-
tivos e serviços gerais. 

Para intensificar as ações de prevenção no municí-
pio, a Vigilância Sanitária e Endemias funciona 
com intuito de promover e proteger a saúde da 
população com maneiras capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde, e têm como 
foco, campanhas de combate a dengue, chikungun-
ya e zika vírus,  vacinação antirrábica, combate a 
Chagas e aplicações de inseticida Ultra Baixo 
Volume (UBV) na sede, zona rural, e nos distritos de  
Sitio Grande e Roda Velha I, II e III. 

Na Zona Rural os moradores das comunidades 
também estão bem assistidos por meio de serviços 
de atenção básica. Atualmente são 16 unidades 
situadas nas localidades de Roda Velha I, II e III, 
Campo Grande, Sítio Grande, Almas, Ilha, Timbós, 
Ponte de Mateus, Puba, Guará, Vila Nova Conceição 
e Sítio Novo, destes, seis são PSFs. As unidades 
oferecem serviços médicos, com enfermeiro, 
médico, técnico em enfermagem, dentista e auxiliar 
de saúde bucal.

Por meio do Programa Brasil Sorridente 
do Ministério da Saúde, o município de 
São Desidério foi contemplado com 
uma Unidade Móvel Odontológica 
(UOM). A unidade tem como finalidade 
ofertar serviços odontológicos para as 
localidades que apresentam maior 
dificuldade de acesso aos serviços de 
saúde, além de dar apoio para o desen-
volvimento das ações e das atividades 
dos profissionais das Equipes de Saúde 
Bucal da Estratégia Saúde da Família do 
município

O consultório móvel é composto de 
compressor para uso odontológico com 
sistema de filtragem, cadeira odon-
tológica, aparelho de raio-X,  geladeira, 
conjunto de peças de mão, refletor 
odontológico, ar-condicionado, auto-
clave, equipamentos periféricos para 
procedimentos restauradores, pia para 
lavagem das mãos, reservatórios de 
água, armários para armazenamento 
dos materiais e acoplado ao veículo 
existe uma carroceria para carregar um 
gerador para fornecimento de energia.

No Centro de Saúde Florentino 
Augusto de Souza, a população 
conta com os serviços médico de 
ginecologista, nutricionista, clíni-
co geral, psicólogo, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e agen-
tes comunitários, além do acom-
panhamento e prevenção por 
meio do trabalho e de programas 
como o Hiperdia, Saúde da 
Criança, Saúde da Mulher, Traco-
ma e campanhas de vacinação. 

No Centro Especializado Odon-
tológico (CEO), são oferecidos 
procedimentos de periodontia, 
canal, prótese dentária, pequenas 
cirurgias e atendimento básico à 
saúde bucal, a partir do trabalho 
de endodontistas, periodontistas, 
cirurgião dentista e auxiliares de 
consultório odontológico. E, este 
ano o município foi contemplado 
com uma Unidade Móvel Odon-
tológico. 

A população da sede conta ainda 
com os serviços da Unidade de 
Saúde da Família Antônio Perei-
ra da Rocha e o Posto de Saúde 
Otacílio Jesuíno de Oliveira,  
onde cada PSF conta com um 
corpo funcional formado por um 
médico generalista, um dentista, 
um enfermeiro, dois técnicos em 
enfermagem, um auxiliar de 
serviço bucal e agentes de saúde 
comunitários.

São Desidério recebe do Ministério
da Saúde Unidade Móvel
Odontológica

Atendimento Ambulatorial

Exame de Ultrassonografia
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Meio Ambiente e Turismo

São Desidério supera número de turistas

Prefeitura realiza obras das unidades sanitárias domiciliares em zona rural

Dados turísticos referentes a 2014/2015 aponta que 
São Desidério é um dos municípios que recebe 
maior número de visitantes no Brasil e de alguns 
países. A potencialidade do turismo no município 
chama atenção por existir mais de 140 grutas, nove 
sítios arqueológicos e cavernas com inscrições 
rupestres, além de 26 rios, entre eles o Rio Grande, 
um dos principais afluentes do São Francisco. A 
discriminação por atrativo mostra que o Parque 
Municipal onde encontra a Lagoa Azul e Gruta do 
Catão recebeu 7.700 visitantes, Sítio Arqueológico 
das Pedras Brilhantes 902, Paredão de 
Deus-me-Livre 5.200, Orla Sítio do Rio Grande 
14.400, Sumidouro do João do Baio 120, Gruta da 
Beleza 200, Gruta Manoel Lopes 150, Passeio de 
Bote 200, e Morrão 8.000, perfazendo um total de 
visitantes por atrativos naturais 36.872. 

Segundo a SEMATUR, países como Cuba, Chile, 
Coreia do Sul, Colômbia, Japão, China, Alemanha, 
Argentina, Portugal, Áustria, Suíça e Itália, estão com 
menores números de visitantes referendados a 
atrativos turísticos. São Desidério, foi um dos primei-
ros municípios a construir o Inventário da Oferta 
Turística que consiste no levantamento, identificação 
e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e 
equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio 
ao turismo como instrumento base de informações 
para fins de planejamento, gestão e promoção da 
atividade turística, possibilitando a definição de 
prioridades para os recursos disponíveis e o incenti-
vo ao turismo sustentável. O município chama 
atenção da mídia, e já foi destaque em vários progra-
mas de Tvs; como, Aprovado, Mosaico, TV Oeste, 
SBT e TV Record Bahia.

A secretaria de Meio Ambiente realiza nas localidades do município obras de melhoria sanitárias domi-
ciliares. As unidades sanitárias (banheiros) são compostas com vaso sanitário, caixa de descarga, 
chuveiro, lavatório, caixa d’água e com sistema de lavanderia completa com pia para lavar louças e um 
tanque para lavagem das roupas, fossas sépticas ecologicamente corretas nas habitações que ainda 
não dispõem desse benefício. Essa ação da secretaria visa solucionar os problemas ambientais, de 
saúde e sociais identificados nos povoados melhorando a saúde, o conforto e bem-estar da popu-
lação.
Outras ações serão desenvolvidas paralelo às obras de melhorias sanitárias a exemplo da Educação 
Ambiental que visam a modificação dos hábitos das comunidades, das condições do meio ambiente 
com a finalidade de prevenir doenças e promover a salubridade ambiental dos povoados.
De acordo com o prefeito Demir Barbosa esse projeto já foi desenvolvido em algumas comunidades e 
vai ser executado em outras regiões.     Já finalizamos esse projeto na comunidade de Grota da Onça 
e vamos fazer a complementação na localidade de Pontezinha onde já foi realizado, mas tem essa 
necessidade devido ao aumento de residências e estender para mais outros povoados do município 
ainda esse ano”, disse.

Secretaria de Meio Ambiente promove capacitação para Comitês
do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Desidério
Com o advento da Lei nº 11.445/07, foi estabelecido o conceito de saneamento básico como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. São Desidério, e mais dois municípios do oeste 
baiano, foram contemplados para implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico.  O PMSB está sendo viabilizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco- CBHSF representado pela Associação Executiva de apoio á Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo e a Empresa Gerentec Engenharia Ltda, 
contratada para elaboração do plano. Seguindo essa determinação a prefeitura de São Desidério por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo promoveram 
uma capacitação para Comitê Executivo e Comitê de Coordenação, visando à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. A lei que rege 
o Plano de Saneamento Básico define também as competências quanto à coordenação e atuação dos diversos agentes envolvidos no planejamento e execução da 
política federal de saneamento básico no País. 

Lagoa Azul é um dos principais roteiros turísticos da região

Unidades Sanitárias construídas na Localidade de Grota da Onça

“
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Infraestrutura

Obras nos quatro cantos do município
Investimentos em infraestrutura viabilizam o escoamento da produção agrícola, facilita o transporte escolar e melhora a qualidade de vida da sede e zona rural

Roda Velha Moradores de Roda Velha comemoram a chegada das obras
de pavimentação asfáltica que interliga as três Rodas Velhas

Pelos 16 km de estradas, ficam 
margeados 20 empreendimentos 
agrícolas, que produzem milho, soja, 
algodão, sorgo e pecuária, no entanto 
esta obra irá facilitar, agilizar e dar 
mais segurança ao escoamento da 
produção agrícola, e a logística com o 
transporte dos insumos agrícolas, 
além de melhorar o transporte escolar 
e o trafego em geral.

Satisfeitos com a execução das 
obras, os moradores declaram a 
alegria.

 Não tinha quem suportava na 
época da seca, a poeira que prejudi-
cava a saúde e, na época da chuva 
tinha a lama, não havia possibilidade 
de nos deslocarmos para a Roda 
Velha de Cima, onde nós trabalhamos 
e graças a Deus esta obra chegou em 
boa hora, agora tenho orgulho de 
morar aqui ", disse a dona de casa, 
Josefa Pereira, 51.

 É um orgulho para mim enquan-
to gestor público colocar São Desidério 
nos trilhos do desenvolvimento com 
tantas obras. Nunca investimos tanto em 
infraestrutura, são obras caras, mas 
necessárias. Esta gestão  investe cada 
vez mais na qualidade de vida do nosso 
povo, se preocupando de forma igualitária 
tanto com a zona urbana quanto na zona 
rural e vamos juntos continuar buscando 
novas obras e investimentos que vão de 
encontro à melhoria da qualidade de vida 
dos nossos munícipes”, assegurou o 
prefeito, Demir Barbosa.

A Prefeitura Municipal avança nas obras 
de pavimentação asfáltica que interliga o 
distrito de Roda Velha de Cima aos de 
Roda Velha de Baixo e à do Meio. A obra 
é executada com recursos do município. 
Serão 16 km de estradas vicinais 
pavimentadas, onde já foram executados 
os serviços de terraplanagem, aterro e de 
nivelamento de sub-base e 95% do 
nivelamento de base e da abertura dos 
canais ao longo do trecho para escoa-
mento e retenção de águas pluviais, 
sendo que o revestimento asfáltico já foi 
executado em mais de 5,5 km do trecho.

Roda Velha é o maior distrito do municí-
pio de São Desidério, localizado há 130 
km da sede, e é considerado um dos 
mais promissores distritos do Brasil. 
Concentra grande parte dos empreendi-
mentos agrícolas e por isso é consid-
erada a região do polo agrícola com 
uma população de aproximadamente 
8.500 habitantes, e mais 3.500 de 
população denominada flutuante. 
A administração pública busca dar toda 
atenção necessária àquele local, 
realizando vários serviços e obras de 
melhorias na infraestrutura. São diver-
sas realizações, executadas com recur-
sos públicos e por meio de convênios 
com o Governo Federal.  
No loteamento Lotervel, em Roda 
Velha de Cima, serão nove avenidas e 
mais 12 ruas beneficiadas com a 
chegada das obras. Uma frente de 
trabalho já foi montada desde o mês de 

Melhorias com
a chegada da obra “

“

Revestimento asfáltico já foi executado em mais de 5,5km

Pavimentação da Avenida Santa Catarina

.......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................

Distrito de Roda Velha se transforma num verdadeiro canteiro de obras
setembro no qual já realizaram a limpeza 
e topografia de todos os locais e a 
construção de um canal de 
macrodrenagem às margens da BR 020 
para captação das águas pluviais.
Estão sendo pavimentadas 18,5 km de 
ruas e avenidas, que melhorará a estética 
do local, a qualidade de vida e saúde da 
população, além de valorizar os imóveis e 
impulsionar o desenvolvimento daquele 
distrito. “Esta obra é uma reivindicação 
antiga, sofríamos muito com a poeira na 
seca e a lama no período de chuva, 
portanto estamos felizes com a chegada 
desta obra”, falou a dona de casa, Maria 
da Penha Fagundes.
Investimento. A execução das obras do 
Loteamento Lotervel estão sendo feitas 
por meio de um contrato de operação de 
crédito com a Caixa Econômica Federal 
(CEF) e Prefeitura. 
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Infraestrutura

Comunidades rurais recebem obras de melhorias
na infraestrutura 

Parcerias com produtores têm saldo positivo 

Melhorias na infraestrutura chegam tambem à sede do município

Sistema do Abastecimento de Água

São Desidério conta com 130 comunidades rurais, 
além dos distritos de Roda Velha e Sítio Grande. A 
meta da administração é realizar os serviços públicos 
e obras nestes locais. Diversas intervenções foram 
implementadas nesta gestão, levando melhorias de 
vida, dignidade e orgulho aos moradores da zona 
rural. Na comunidade de Almas, os moradores 
receberam uma praça, quadra poliesportiva, 80% de 
pavimentação asfáltica das ruas e o sistema de ilumi-
nação pública. Os povoados de Cabeceira Grande, 
Campo Grande e Ilha do Vitor foram contemplados 
com pavimentação asfáltica, calçadas, meio-fio, 
sarjeta e iluminação nas ruas.
A comunidade de Angico recebeu uma praça, ampli-
ação do sistema de iluminação pública e pavimen-
tação asfáltica das ruas, além da reforma da quadra 
poliesportiva e construção de duas paradas de 
ônibus na entrada da comunidade, localizadas às 
margens da BR 135.
No povoado da Estiva do Sítio, a prefeitura realizou 
em todas as ruas a pavimentação em bloquete, 
melhoramento do sistema de abastecimento de 
água, que também beneficiou o povoado de Estiva de 
Cima.

Para dar melhores condições de trafegabili-
dade e acesso à população a Prefeitura 
Municipal por meio da Secretaria de 
Infraestrutura, Transportes e Serviços Públi-
cos, realizou as obras de pavimentação asfálti-
ca em algumas ruas da sede do município. No 
bairro Alto do Cristo foram pavimentadas as 
ruas, Plácido José de Santana, Alberto Porto, 
Josino Pereira e Umbelina Campos e a traves-
sa Mário de Jesus. Já no centro, a rua Três de 
Maio também foi pavimentada. Ao todo foram 
executados 8 km de pavimentação asfáltica 
com recursos próprios.

       As ruas estavam danificadas, dificultava o 
tráfego de pessoas e de veículos, mas, graças 
a Deus agora é realidade, a nossa rua está mais 
bonita", afirmou a moradora da rua Umbelina 
Campos, Alaíde Santos.
Cobertura do Canal - Outra obra que está em 
fase de conclusão é a cobertura do canal de 
drenagem de água pluvial, onde já foram cober-
tos 650 metros. Uma ponte de concreto 
também foi construída com capacidade para 
comportar o trafego de veículos pesados e 
mais cinco pontes que dão acesso aos pedes-
tres. 

Outra obra realizada foi a pavimentação asfáltica da 
estrada vicinal que dá acesso aos povoados de 
Ribeirão, Riachinho e Morrão à BR 135. O trecho 
pavimentado compreende 08 km de extensão, e 
contempla ainda a construção de bueiros para a 
drenagem de águas pluviais, pontes, meio fio e 
sinalização, beneficiando diretamente 80 famílias 
residentes às margens do percurso que agiliza e dar 
mais segurança ao transporte escolar e aos carros de 
passeios que visitam a localidade de Morrão.
Satisfeitos, os moradores comemoram a chegada 
das obras. “Aqui temos tudo o que precisamos, 
temos orgulho de dizer que moramos na zona rural", 
falou a moradora de Almas, Selma Barros.

São Desidério detém o título de maior produtor 
de algodão do Brasil e de grãos do norte/nordeste 
brasileiro. É o segundo maior município da 
Bahia em extensão territorial, com cerca de três 
mil quilômetros de estradas vicinais, que devem 
estar sempre em boas condições para viabilizar 
o escoamento da produção agrícola.
Para sanar o problema, a prefeitura, em parceria 
com os produtores rurais já construiu cerca de 
dez linhas de produção que dão acesso aos 
empreendimentos agrícolas à BR 020 e BA 462. 
De acordo com o produtor, Walter Horita, a 
construção destas estradas seria impraticável 
sem a parceria com a prefeitura. 

     Não temos condições de realizar estas 
obras, parabenizamos a prefeitura, que vem 
realizando grandes investimentos em benefício 
do desenvolvimento do município”, declarou. 

    Estas parcerias vem dando certo pelo 
empenho dos dois lados, pois estas obras 
visam melhorar o escoamento da produção, 
diminuir custos para o produtor e trazer 
benefícios para o município, uma vez que estes 
investimentos aplicados na recuperação das 
estradas são provenientes de impostos, como 
o ICMS e ITR",  destacou o prefeito Demir 
Barbosa.

Reconstrução da Rodovia da Soja

Pavimentação asfáltica da estrada do Morrão

......................................................................................................................................................................................................................................

“

“

A Prefeitura em parceria com a Embasa, iniciou as obras de ampliação da rede de abastecimento 
de água potável para o bairro Cidade Alta e da comunidade de Ponte de Terra. A nova rede, que está 
em fase de instalações residenciais beneficiará aproximadamente 210 famílias que irão contar com 
água canalizada e tratada em suas casas.

“

Inauguração da praça no Povoado de Angico

Pavimentação asfáltica nas ruas da sede

“



Feira da Agricultura Familiar se consolida como a maior
do segmento na região oeste

Realizada pelo segundo ano consecutivo pela Prefeitura 
Municipal por meio da Secretaria de Agricultura, em 
parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
FETRAF - Bahia/CUT, COOMAF e Território da Bacia do 
Rio Grande, a Feira da Agricultura Familiar já se conso-
lidou como o maior evento da Agricultura Familiar na 
região oeste. A edição de 2015, foi realizada no Coliseu 
da Paz e atraiu um grande público, entre autoridades 
políticas, expositores, pequenos produtores, entidades 
sindicais e bancárias.
A Feira da Agricultura tem como objetivo criar espaços 
para a troca de experiências e a ampliação de conheci-
mentos tecnológicos no âmbito da agricultura familiar e 
impulsioná-la como um segmento produtivo, na 

geração de emprego e renda no campo e na produção 
de alimentos.
Estrutura e serviços – A feira contou com estandes 
para exposição dos produtos in natura, artesanato, 
alimentos da culinária regional, maquinário e equipa-
mentos agrícolas, animais e  dois auditórios para a 
realização de oficinas e palestras técnicas, praça de 
alimentação e área para shows musicais.  
Segundo o secretário de Agricultura, José Santana, a 
segunda edição da feira atingiu R$ 300 mil em negóci-
os.           Esta feira oportuniza aos nossos produtores 
um momento de interação com os governantes, possi-
bilita também a troca de experiências e novos conheci-
mentos”, destacou.

A Secretaria Municipal de Agricultura 
tem a função de coordenar a política 
agrícola do município, além de criar 
mecanismos para o fortalecimento da 
agricultura familiar, como o Pro-Leite, 
Pró-Peixe e o Prolavoura, que tem 
impulsonado de forma significativa a 
produtividade. 
O Prolavoura contempla a doação de 
calcário, horas máquina e orientação 
técnica. Dados da Secretaria de Agri-
cultura mostram que além de suprir o 
consumo próprio, os pequenos produ-
tores também produzem excedentes 
para comercialização.

Entre os anos de 2013 e 2015, o 
programa já distribuiu 4.923 toneladas 
de calcário para a correção do solo, 
5.312 horas/máquinas para a 
distribuição do calcário (gradagem) e 
acompanhamento com orientações da 
equipe técnica. Cerca de 728 famílias 
cadastradas no programa, foram aten-
didas em 20 comunidades rurais e 
assentamentos da reforma agrária. A 
produtora Maria Pereira, junto com 
outras 61 famílias, faz parte do 
Assentamento Oscar Niemeyer, que 
possui 2.300 hectares de área, com 
103 hectares plantados por feijão, 

mandioca, melancia, milho, sorgo e 
abóbora, graças ao suporte do programa.     
        Hoje nós temos todas as condições 
de aumentarmos a nossa produção com 
o apoio desse programa”, disse.
Pró-Peixe - Em fase de estruturação, o 
programa já realizou algumas 
intervenções, que visam fomentar a 
cadeia produtiva da piscicultura do 
município, a exemplo da doação de 208 
horas/máquinas para os serviços de  
abertura, limpeza e adequação dos 
viveiros destinados à criação de peixes 
nos povoados de Embalçador, Penedo e 
Morrão de Cima.

Mais de 60% da produção nacional de leite 
e derivados são produzidos pela agricultu-
ra  familiar, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Em São 
Desidério, a produção do leite é estimada 
em 200 litros de leite por dia e para incre-
mentar a atividade a prefeitura estimula a 
cadeia produtiva por meio de políticas 
públicas, entre as quais se destacam o 
Pró-Leite, que  é um instrumento de apoio 
aos pequenos criadores de gado leiteiro  a 
fim de garantir o melhoramento genético 
do rebanho, a qualidade das pastagens e o 
apoio logístico para a produção e comer-
cialização do leite, como as capacitações, 

orientações técnicas com médico veter-
inário, a distribuição anual das vacinas 
contra febre aftosa. Em 2015 a Prefeitura 
Municipal fez a doação de 26 mil doses 
para 1.220 famílias cadastradas no 
programa, além da doação e inseminação 
do sêmem.
            Meu rebanho é pequeno e não tenho 
condições financeiras de manter a 
produção, como a vacina que é muito 
cara, por isso, sou grata por este programa 
existir e nos dar condições de criar nosso 
gado e ser um auxílio na renda familiar”, 
declarou a produtora Joana da Silva.

Feira possibilitou momento de interação entre produtores e autoridades

Exposição de animais atraiu grande público

514 famílias já foram beneficiadas Prefeito distribui doses de vacina confra febre aftosa

“
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Agricultura

Prolavoura leva mais condições de produtividade
ao pequeno produtor

Ações do Governo Municipal
impulsionam a produção de leite no município

“

“
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Assistência Social

Secretaria de Assistência Social comemora avanços na oferta
dos serviços socioassistenciais

Conselheiros Tutelares são empossados para o quadriênio 2016/2019

A Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS) tem como objetivo implementar o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), promovendo 
serviços de Proteção Básica e Proteção Social Espe-
cial, além de planejar, coordenar e executar políticas 
públicas de assistência social, voltadas às pessoas 
que estão em situação de vulnerabilidade e desvan-
tagem socioeconômico no município.
Em São Desidério, a pasta oferece atendimento 
socioassistencial às pessoas  e famílias, tendo como 
porta de entrada o Centro de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS), que atualmente desenvolve seu 
trabalho com o acompanhamento de 514 famílias 

dos bairros Tangará, Alto do Cristo e Vila do Padre. 
Ainda é função da pasta, gerir o programa federal, 
Bolsa Família com 3012 familias cadastradas, além 
de executar outros programas, a exemplo do; Auxílio 
Aluguel com 64 casas alugadas para as famílias 
carentes, o Benefício Eventual, Benefício de Prestação 
Continuada – BPC, Assistência Jurídica Gratuita e o  
Prato Cheio que distribui 720 cestas básicas.  Coman-
da também o Centro de Convivência do Idoso, que é 
um local destinado a acolher e abrigar idosos do 
município que não têm família ou se encontram em 
situação de risco ou vulnerabilidade, oferecendo os 
serviços de assistência social, psicológica, médico e 

fisioterapia. A secretária de Assistência Social, Maria 
Adalgisa, comemora os avanços alcançados nos 
últimos anos.
       A oferta de serviços da Assistência Social é grande,  
a exemplo do CRAS que atende ao público de toda idade. 
Conseguimos uma sede própria para o CREAS, Consel-
ho Tutelar e criamos uma equipe do CRAS Volante, com-
posta por assistentes sociais, psicólogos, orientadores 
sociais e facilitadores que vão de encontro às comuni-
dades rurais, além da consolidação da Campanha Contra 
o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, o Faça 
Bonito, no calendário da secretaria. Avançamos muito e 
tenho certeza que iremos ir muito mais além”, afirmou.

Os cinco novos conselheiros tutelares de São 
Desidério foram empossados pelo Poder Executivo 
durante solenidade realizada no plenário da Câmara 
Municipal no início deste ano. O ato contou com as 
presenças do vice-prefeito, Reginaldo César, 
secretários de governo, vereadores, membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), sociedade civil e também de 
familiares dos empossados.
Eleitos pela escolha direta da população amparada 
por lei para um mandato de quatro anos 
(2016/2019) eles terão a missão de zelar pelo cum-
primento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Os conselheiros empossados foram, 

Alan Soares Nonato, Edilton Vieira de Almeida, Elenir 
Araújo Costa, Marta Regina dos Anjos Santos e 
Milena Graciela Castro Oliveira dos Anjos.
      Que Deus os acompanhe nesta nova jornada e 
que tenham sabedoria e humildade para garantir que 
nossas crianças tenham seus direitos validados, 
embora sabemos que seja uma tarefa árdua, mas 
com a direção de Deus e com o apoio da adminis-
tração pública e de toda sociedade teremos êxito", 
falou o vice-prefeito, Reginaldo César .
O novo conselheiro, Alan Soares Nonato, de 22 
anos, comemorou a conquista da vaga.  Ele foi eleito 
com 400 votos. “Foi um desafio muito grande 
participar desse processo e, também, agora o 
desafio maior do comprometimento com a causa. 

Apesar da pouca idade, sempre me identifiquei com 
a área e sei que tenho capacidade de fazer alguma 
coisa pelas crianças e adolescentes da minha 
cidade”, afirmou.
O que é o Conselho Tutelar
É um órgão permanente, (uma vez criado não pode 
ser extinto). É autônomo, não jurisdicional (não julga, 
não faz parte do judiciário, não aplica medidas judici-
ais). É encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adoles-
cente. É um órgão de garantia de direitos da criança 
e do adolescente. Em São Desidério foi criado pela 
Lei 005 de 05 de maio de 2003 e modificado pela Lei 
014 de 12 de dezembro de 2007. Contato 
(77)3623-2361.

O karatê é uma das modalidades esportivas ofertadas pelo CRAS

Posse dos novos membros do Conselho Tutelar

Campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes

“

“



Aniversário da Cidade, Dia do Evangélico, São João e Festa da Paz são destaques
no calendário cultural
As datas comemorativas do calendário oficial do Governo de São 
Desidério, englobam feriados nacionais e municipais e resgatam as 
tradições históricas e culturais do município. 
O aniversário de emancipação política do município é comemorado em 
22 de fevereiro  com uma extensa programação festiva, cultural e 
esportiva composta pela Alvorada, Missa solene, Momento Cívico, 
Rally Masculino de Bike, Festival Municipal Canta e Encanta, e muitas 
outras ações de lazer e entretenimento para crianças, jovens e adultos. 
O destaque também vai para as comemorações do Dia do Evangélico 
em 02 de agosto, onde diversas congregações cristãs se reúnem em 
praça pública numa grande concentração de fé e louvor a Deus.
Mas é no distrito de Sítio Grande a 15 km da sede, que a Secretaria de 
Cultura e Lazer de São Desidério realiza o melhor São João do oeste 
baiano. São três dias de muito forró, no ritmo de arrasta pé, com 
sanfoneiro, ornamentação junina, comidas típicas, quadrilhas e casa-
mento caipira, muita segurança e apresentação de bandas e cantores 
consagrados no cenário nacional, regional e local. 

Considerado um dos maiores eventos musical e cultural do oeste da 
Bahia a Festa da Paz é consagrada como uma das datas mais expressi-
vas do calendário municipal. Realizada em meados de setembro, está 
atrelada aos tradicionais festejos da padroeira do município, Nossa 
Senhora Aparecida, 19, e do Divino Espírito Santo, 20. O evento aconte-
ce no Coliseu da Paz, a maior estrutura para shows do oeste da Bahia 
com capacidade para abrigar 50 mil pessoas.
Outros eventos que também se destacam são: A Folia de Santo Reis em 
06 de janeiro, a Caminhada Ecológica de São Sebastião em 20 de janei-
ro, Paixão de Cristo no período da quaresma, Rally Feminino de Bike em 
comemoração ao dia Internacional da Mulher, os festejos de Santa Cruz 
realizado no povoado de Riacho Grande, em 03 de maio, os peregrinos 
fazem subida ao morro, festejos de São Pedro, Pegada do Mastro 
realizada na primeira semana de setembro e o Projeto Natalino – Lugar 
de Luz, Gente de Paz. 

O Governo de São Desidério, Cuidando do Futuro da Nossa Gente, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, apresenta as atividades que compõe a 
programação em comemoração ao aniversário dos 54 anos de Emancipação 
Politica do município.
No sábado 22, na Praça Abelardo Alencar, às 18:00h, apresentação de Roda de 
Capoeira com o grupo Sangue Bom. Na sequencia, show musical com Ilan 
Medeiros- o vaqueirinho de luxo. O cantor sertanejo Gustavo Braga e a banda 
Baião de Dois.
O Rally Masculino de Bike em sua 21ª edição, é realizado no domingo 21, com 
o apoio da Secretaría de Esporte, a largada acontece na Praça Abelardo Alencar, 
às 08:00h, passando pela localidade de Canabravão e chegada às 17:00h na 
sede. Às 19:00h missa solene na Igreja Matriz e às 21:00h show com os artis-
tas locais Moisés e Danilo, Banda Xeke Mat e Tiago e Banda.

As comemorações terminam na segunda-feira, 22, data em que o município 
completa seu 54º aniversário. A programação começa bem cedinho, às 05:00h 
da manhã com a tradicional Alvorada Festiva com a Filarmônica Maestro 
Heliodoro Ribeiro, percorrendo as principais ruas da cidade. Às 08:00h Momen-
to Cívico com hasteamento das Bandeiras: Brasil, Bahia e Município em frente à 
prefeitura. À tarde às 16:00h acontece diversos momentos de lazer com Jogos 
Recreativos, apresentação de Zumba e Parque Infantil. As comemorações 
encerram com apresentação de Coral e Cinema na Praça Abelardo Alencar a 
partir das 19:00 horas.

São João do Sítio Grande atrai multidão

Rally Masculino de Bike
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Cultura, Esporte e Lazer

São Desidério comemora 54 anos de emancipação política

Dia do Evangélico é comemorado com louvores e adoração

Missa solene em comemoração ao aniversário do município
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Industria e Comércio

Secretaria de Indústria e Comércio é inaugurada e fomenta
apoio ao microempreendedor

Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda apresenta ações realizadas em 2015

Com a finalidade de formular, coordenar e implantar 
políticas de desenvolvimento nas áreas de comércio e 
indústria e nas áreas de trabalho e renda, em 2015 o 
Governo Municipal de São Desidério inaugurou a 
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, localiza-
da na AV. ACM, nº 110, no mesmo prédio da Secretar-
ia de Agricultura. 
A secretaria trabalha em parceria com as outras secre-
tarias municipais, e com adesão do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micros e Pequenas Empresas-Sebrae. 

 Nós apoiamos cerca de 800 microem-
preendedores, oferecendo a formalização do seu 
negócio por meio da parceria com o Sebrae”, 
garante a secretária, Francirleide Alves. Com o obje-
tivo de auxiliar na inovação do Microempreendedor 
Individual-MEI, ao longo de 2015, a pasta realizou 
diversas oficinas teórico/prática na sede e nos distri-
tos de Sítio Grande e Roda Velha e na localidade de 
Estiva do Sítio.

Entre outras vantagens, para ser um MEI, é 
necessário faturar hoje até R$ 60.000,00 ao ano. Ele 
terá como despesas apenas o pagamento mensal de 
R$ 40,40 ao (INSS). O MEI tem direito aos benefícios 
previdenciários, como auxílio maternidade, auxílio 
doença, aposentadoria, entre outros. Mais infor-
mação acesse: www.sebrae.com.br ou ligar na 
secretaria 77-3623-2020

A Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, desenvolveu em 
2015 ações sociais que subsidiaram 
atendimentos à população, como os 
serviços do CredBahia, Incra, SineBa-
hia, Junta Militar, Funasa, Interme-
diação para o Trabalho, Seguro 
Desemprego, Carteira de Trabalho, 
Carteira de Identidade, além dos 
cursos, Pronatec, Qualifica Bahia, e 
dentre outros.
Para atender os assentados e propri-
etários rurais, foi criada a Sala da 
Cidadania, que visa facilitar o acesso 
dos beneficiários da reforma agrárias 
aos serviços prestados pelo INCRA. 
Em São Desidério tiveram mais de 250 
emissões de CCIR em 2015. As ações 

ainda possibilitam orientações das 
dívidas do PRONAF A e A/C, emissão 
do comprovante de atividade Rural, 
acesso ao SIGEF, ITR, PRONATEC, e 
ao Programa Minha Casa, Minha Vida 
Rural e declaração de INSS.
Com a parceria do Governo do Estado 
da Bahia foi possível implantar o Sine-
Bahia, que tem a finalidade de 
promover a inserção do maior número 
possível de trabalhadores no mercado 
de trabalho. O CredBahia, é um 
programa que oferece crédito produti-
vo, com taxa de juros mais baixos do 
mercado. Financia e capacitam geren-
cialmente os empreendedores micro e 
pequenos negócios, gerando 
ocupação e renda.   

 Como parte do Programa Vida Melhor, o CrediBahia tem o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento do município nas áreas de trabalho, emprego e 
renda, porque além de empregabilidade os investimentos proporcionam que 
pessoas também criem possibilidades de se desenvolver economicamente sem 
deixar seu povoado”, disse o secretário Waldik Rodrigues.

Os cursos Qualifica Bahia, Pronatec buscam ampliar as oportunidades educa-
cionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e bene-
ficiários de programas de transferências de renda. Os cursos já realizados neste 
período foram: montador e operador de computador, Almoxarife, Corte e Costu-
ra, e assistente administrativo.

Cerimônia de Inauguração da Secretaria de Industria e Comércio

Inauguração da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda fomenta o mercado de trabalho

“

“

Trabalho, Emprego e Renda

Serviços realizados em 2015

Total: 4.301 serviços

............................................................................................................................................................

ASSISTÊNCIA JURÍDICA: 150
CCIR: 250
ITR: 350

RG:1.700
CTPS: 1.200
SEGURO DESEMPREGO: 210

ALISTAMENTO: 300
CREDBAHIA: 80
Intermediações de Emprego: 101



Prefeito fala de ações realizadas em todo o município

Tivemos avanços significativos, 
principalmente no Plano de Carreira 
dos professores, que hoje têm os 
seus salários reajustados maiores 
que o piso nacional. Neste ano, 
firmamos com a APLB um acordo 
extrajudicial, no valor de R$ 
783.674,98 retroativos, a ser pago 
pelo município para os professores, 
entre fevereiro a dezembro de 2016, 
além de outros acordos que trarão 
melhorias consideráveis para a 
categoria.  
Na sede estamos reconstruindo e 
ampliando a Escola Municipal 
Germano Rodrigues de Carvalho, 
nesta escola que é referência 
estamos cobrindo a quadra 
poliesportiva, construindo o 
refeitório e cantina, e outras benfeito-
rias, assim como algumas escolas 
que já receberam salas refrigeradas. 
Possuímos uma frota de ônibus 
escolar muito boa, temos qualidade 
da Alimentação Escolar, com trans-
porte adequado e contratamos mais 
nutricionistas para atestar a 
qualidade da merenda servida. Em 
2015, enquanto o FNDE investiu R$ 
478.932,02, em contrapartida o 
município investiu com recursos 
próprios R$ 1.022.959,28, para 
complementar a qualidade da 
alimentação escolar. 

Em todo o município as pessoas 
são assistidas com diversos progra-
mas da Assistência Social. Temos 
os alugueis sociais, o programa 
Prato Cheio, Bolsa Família, um 
programa do Governo Federal gerido 
pela Assistência Social. Contamos 
com políticas públicas Implantadas 
pelo CRAS, CREAS e Conselho 
Tutelar, onde os atendimentos vão 
de encontro às necessidades das 
pessoas em todo o município. 

JSD - Quais ações de maior 
relevância realizadas pela secre-
taria de educação?

JSD – De que forma são executa-
das as políticas públicas de 
assistência social para as 
pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade?

Temos que dar exemplos e procurar 
fazer a diferença cuidando bem do 
meio ambiente, e neste sentido 
realizamos diversas ações.  São 
Desidério foi um dos primeiros 
municípios da Bahia e do Brasil a 
descentralizar a Gestão de Floresta, 
celebrando um convênio de cooper-
ação técnica com o INEMA. E para 
construir o mapeamento total do 

JSD – Como o senhor vê os 
resultados das ações ambientais 
realizadas no município?  

município, incentivar o cadastra-
mento das propriedades rurais, e 
fortalecer as ações de conservações 
da biodiversidade do Bioma Cerra-
do, firmamos acordo de cooperação 
técnica com o Instituto de 
Conservação Ambiental The Nature 
Concervancy do Brasil – TNC. E 
afim de monitorar as áreas de 
Preservação Ambiental, firmamos 
parceria com o Instituto Ambiental 
Brasil Sustentável – IABS e o Centro 
Nacional de Pesquisas e 
Conservação de Cavernas – CECAV 
do ICMBios.  Entre outros 
destaques, marcamos presença no 
III Salão Baiano de Turismo, realiza-
do em Salvador, levando o potencial 
turístico que o município possui.

A Secretaria de Indústria e Comercio 
em parceria com o Sebrae, vem 
realizando diversas oficinas onde 
apresenta as técnicas e as ideias de 
como inovar o próprio negócio. São 
ações que resultam em bons 
resultados para a qualificação da 
mão de obra dos nossos microem-
preendedores.

Quando se trata de vidas é impor-
tante ressaltar que todas as ações 
de melhorias da qualidade dos 
serviços são de fundamental 
importância, por isso ampliamos o 
número de médicos plantonistas em 
diversas especialidades. E uma das 
conquistas é o fato do hospital e 
maternidade não está com super-

JSD – Como o senhor avalia o 
apoio e incentivo aos quase 800 
microempreendedores no 
município?

JSD – Qual a importância das 
ações realizadas pela Secretaria 
de Trabalho Emprego e Renda? 

JSD – Quais melhorias e investi-
mentos a saúde do município 
recebeu?

lotação, pois descentralizamos os 
atendimentos para os PSF’s instala-
dos em diversas localidades. 
Conseguimos a aquisição de mais 
ambulâncias para melhor atender a 
nossa população.

Este é um projeto muito bom que 
realiza o sonho das pessoas com 
sobrepeso e devolve a elas mais 
qualidade de vida e autoestima. Para 
este ano, será instalado em São 
Desidério um núcleo do Centro de 
Tratamento de Doenças Crônicas – 
CEDEBA, o primeiro a ser instalado 
no interior da Bahia e vai atender 
todos que necessitarem dos 
serviços na região oeste da Bahia. 
Estamos também tentando 
conseguir um banco de pele para 
realizar as cirurgias reparadoras nas 
pessoas que fizerem a bariátrica 
após 2 anos de realizado os procedi-
mentos. 

Cirurgias bariátricas 

O nosso município é de grande 
extensão territorial e máxima produ-
tividade em agronegócio, por isso, 
foi necessário realizar intervenções 
em todas as vias e estradas que 
fazem ligações entre as fazendas, 
BA 463 e BR 020. Por meio das 
parcerias com os agricultores e com 
a ABAPA a prefeitura já realizou 
intervenções em cerca de 10 linhas 
de produção, na qual fornecemos as 
horas máquinas e o petróleo. 
Constantemente realizamos a 
construção, manutenção e reformas 
em todas as estradas vicinais do 
nosso município e na região do vale, 
onde temos os pequenos produ-
tores e pecuaristas para garantir 
boas condições de trafegabilidade, 
para facilitar o acesso dos profissio-

JSD – Tendo São Desidério o 
maior PIB agrícola do Brasil, 
como a prefeitura vem investindo 
nas linhas de produção para 
alavancar a produtividade?  

nais da saúde e do transporte 
escolar.

Um dos investimentos caros e 
ousados que estamos realizando é a 
ligação asfáltica entre as três Rodas 
Velha, que totalizam 16 km, princi-
palmente em um momento de perda 
de receitas e aumento de petróleo. 
Outro sonho das pessoas de Roda 
Velha de Cima era ter as ruas 
pavimentadas o que já está sendo 
executado, e para solucionar os 
problemas das águas no período 
das chuvas, estamos construindo a 
drenagem pluvial, além das sarjetas, 
meio fio e calçadas. Estamos 
realizando primeiramente no 
loteamento Lotervel e na sequencia 
vamos concretizar no Recanto Feliz 
e no loteamento Três Fronteiras. E 
em breve, iniciaremos a construção 
de uma grande e bonita praça, em 
frente ao posto de saúde daquele 
distrito.

JSD –Quais os investimentos da 
administração para o progresso 
no distrito de Roda Velha?

Para atender as necessidades da 
pequena produção, temos os 
programas, Prolavoura, Pro-peixe e 
Proleite, além de outras ações que 
realizamos com satisfação para 
incentivar o homem do campo. São 
por meio destas políticas públicas 
que fomentamos a agricultura 
familiar, a reforma agrária, a 
produção e comercialização da 
piscicultura e do pequeno criador de 
gado do município, disponibilizamos 
profissionais e técnicos que capaci-
tam nas diversas áreas para garantir 
a qualidade da produção.

JSD – Quais programas de incen-
tivos ao pequeno agricultor rural 
se destacam?

O desmembramento foi necessário 
por perceber a necessidade de se ter 
uma secretaria única para cuidar 
somente do esporte, porque o 
esporte do nosso município tem um 
calendário grande com 
programações esportivas, na sede, 
distritos e localidades, e que 
abrange desde as modalidades 
mais populares, como campeona-
tos de futebol, futsal,bem como o 
rally feminino e masculino de bike, 
além de trilhas ecológicas com um 
ambiente natural propício para a 
realização de esportes radicais. 
Da mesma forma sobre a Secretaria 
de Cultura, foi necessário o 
desmembramento porque esta tinha 
uma demanda muito grande, devido 
o calendário cultural e festivo ser 
bastante extenso.

de Cultura, Esporte e Lazer?

JSD - O que levou a adminis-
tração municipal a realizar o 
desmembramento da secretaria 

Quero fechar o último ano do meu 
mandato com muito trabalho, ainda 
há tempo para realizarmos grandes 
feitos, principalmente em obras de 
infraestrutura, na saúde, educação, 
assistência social, agricultura, 
cultura, esporte, enfim, vamos 
trabalhar ainda mais para que 
possamos terminar esta gestão 
deixando nos nossos munícipes o 
sentimento de orgulho e satisfação 
por morarem nesta terra tão promis-
sora e acolhedora.  Neste momento 
quero principalmente agradecer ao 
povo deste município, o apoio dos 
amigos, empresários, secretários 
municipais, vereadores e servidores, 
enfim, a todos os administradores e 
governantes das esferas municipal, 
estadual e federal, que juntos 
estamos fazendo deste município 
um lugar melhor para se viver. 

JSD – Como o senhor planeja seu 
último ano mandato e o que a 
população pode esperar para 
2016? 
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Entrevista

Em entrevista, Demir Barbosa, destaca as principais 
ações realizadas em sua gestão nas diversas secretarias 
do governo municipal.

Os serviços prestados pela pasta  
são frutos das parcerias junto aos 
governos federal, estadual e munici-
pal e tem por objetivo planejar e 
executar as políticas de emprego e 
renda visando o desenvolvimento 
humano e consequente progresso 
para o município. Já atraímos inves-
tidores a nível estadual e nacional a 
exemplo da localidade de Campo 
Grande, onde está sendo instalada 
uma termoelétrica, que dará 
condições para as pessoas 
trabalhar. Para a qualificação da 
mão de obra são diversas parcerias, 
a exemplo do Pronatec e Qualifica 
Bahia, que entre outros cursos de 
capacitação auxilia a população a 
engajar no mercado de trabalho. 


