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Sítio Grande se prepara para mais uma edição do São João

Prefeitura Muncipal de São Desidério

As festas juninas se aproximam e a Prefeitura de
São Desidério, por meio da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, organiza o melhor São João do oeste
baiano. O cenário deste evento é o distrito de Sítio
Grande, um lugar aconchegante e belo localizado a 15
km da sede do município, onde além da diversão nas
noites juninas, também oferece um verdadeiro encon-
tro com a natureza. Este ano o evento contará com as
apresentações musicais de Rasta Chinela e Catuaba
com amendoim na sexta, 15, Baião de dois, Canários
do reino e Matheus Minas e Leandro no sábado 16, e
na última noite, domingo 17, o Trio Parada Dura, além
dos artistas locais Moises e Danilo, Gil Lima,
Sanfoneiro Alcione e Sandro do Teclados. A progra-
mação cultural compreende apresentação de quadri-
lhas e o casamento caipira.

Desde o ano passado a área do evento foi transferida
para o Circuito Edson José de Souza Filho, com capaci-
dade para atender com mais conforto os foliões. A estrutu-
ra receberá uma ornamentação especial e contará com dois
palcos, barracas de bebidas, de comidas típicas, de co-
quetéis e petiscos, banheiros químicos, pontos de apoio
estratégicos de segurança, saúde e vigilância sanitária.

“As nossas expectativas é que este ano o São João
do Sitio Grande tenha um aumento da participação devido
ao cancelamento de algumas festas de municípios
circunvizinhos e com isso a nossa responsabilidade tam-
bém aumenta. Trazemos artistas de peso no cenário da
música nacional, a estrada de acesso ao distrito foi recu-
perada, tudo para garantir que o participante venha com
segurança para o evento”, destacou o secretário de Cultu-
ra, Esporte e Lazer, Nerito Carvalho.

Ascom Prefeitura de São Desidério
Foto: Rodney Martins
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