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Pontos turísticos serão alternativas de lazer 
para os foliões na 18ª Festa da Paz
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Prefeitura Municipal de Wanderley 

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº. 005/2014

A Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo decreto nº. 002/2014 co-
munica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 005/2014. Objeto: contratação de serviços de 
engenharia para construção de uma unidade escolar na localidade de Riacho de Sacutiaba, zona rural do município. Abertura: 26 de 
setembro de 2014, às 14:30h. Edital completo R$ 50 (cinquenta reais). Maiores informações pelo telefone (77) 3626-1122. 

Wanderley – BA, 05 de setembro de 2014.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pontos turísticos serão alternativas de lazer para 
os foliões na 18ª Festa da Paz

Na festa da Paz, o município de São Desidério irá oferecer aos 
foliões alternativas de lazer e encontro com a natureza. No dis-
trito de Sitio Grande, nas tardes de calor o visitante pode se 
refrescar em banhos nas águas do Rio Grande, também pode 
conhecer o Paredão Deus me Livre, propício para a prática de 
esportes radicais como a tirolesa e o rapel ou ainda, seguir uma 
trilha de três quilômetros do distrito até as grutas e pinturas 
rupestres encontradas na Fazenda Ilha das Pedras Brilhantes.
Outra opção de lazer para o dia é um passeio no povoado 
de Morrão, a cerca de 14 km da sede do município. O local é 
banhado pelo Rio Grande e lá o visitante pode degustar uma 
saborosa galinha caipira, famosa iguaria daquela localidade.  

O município dispõe também do Parque Municipal da Lagoa 
Azul e Gruta do Catão.
Os interessados em visitar estes e outros pontos turísticos de 
São Desidério, podem procurar orientação no estande Turísti-
co de São Desidério e Agências Turísticas, que estarão presen-
tes nos quatro dias de festa e, durante esse período o Centro de 
Informações Turísticas que fica localizado na Praça Abelardo 
Alencar ficará aberto para atender visitantes que interessam 
conhecer as peculiaridades, cultura e turismo do município.   
Mais informações entrar em contato com a Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer pelo telefone (77) 3623-2910, Centro de 
Informações Turísticas (77) 3623-2046, Assessoria de Comu-
nicação (77) 3623-2145/9938-4742 ou pelo site da prefeitura 
www.saodesiderio.ba.gov.br

Texto: Diego Souza
Fotos: Rodney Martins
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Humberto Santa Cruz vistoria obras de casas populares no
 Jardim das Oliveiras

ASCOM LEM

O prefeito Humberto Santa Cruz visitou 
no dia 11 de setembro as obras de cons-
trução de 900 unidades habitacionais do 
programa do Governo Federal “Minha 
Casa, Minha Vida” do Residencial Sol 
Nascente 1,2 e 3 localizado no bairro Jar-
dim das Oliveiras. A primeira-dama e se-
cretária de Trabalho e Assistência Social, 
Maira de Andrada, e o sócio da empresa 
responsável pela construção, Metto En-
genharia, Heron Guimarães, acompanha-
ram a inspeção.
Desde que assumiu a prefeitura para seu 
primeiro mandato Santa Cruz entregou 
262 casas populares e firmou convênio 
para construção de outras 1.400 todas 
no bairro Jardim das Oliveiras. Ao total o 
número de casas populares para ser entre-
gues no município é de 2.438. A previsão 
é que as casas sejam entregues pela em-
presa no dia 11 de outubro e iniciem os 
sorteios no dia 15 de novembro.
De acordo com a secretária de Trabalho 
e Assistência Social, Maira de Andrada, 
“estamos trabalhando questões sociais 
de alocação das famílias e um diferencial 
é que o Residencial terá Centros de Ca-
pacitações, com cursos em várias áreas, 
principalmente estimulando a geração 
de renda”. O Centro dispõe de Cozinha 
Industrial e Ilha de Informática para dar 
suporte às capacitações.
“Meu objetivo enquanto prefeito é zerar o 
déficit habitacional do município. Estou 
trabalhando para isso e espero até o final 
do meu mandato ter entregado o equiva-
lente a 3 mil casas populares”, disse Hum-
berto, ressaltando, no entanto, que existe 
a possibilidade do firmamento de convê-
nio para construção de outras 1.800 casas 
até o final de seu mandato, o que elevaria 
para 4.238 o número de casas entregues.
A localidade também disponibilizará de 
escola municipal e creche para atender 
os moradores. Até lá, a prefeitura ficará 
responsável pelo translado dos alunos do 
residencial Sol Nascente até a escola em 
que o aluno morador, está matriculado. 

Em junho deste ano, pensando no excedente de pessoas que se mudarão para as novas 
casas populares, a prefeitura implantou o projeto “Floresce Jardim das Oliveiras” que 
vem oferecendo cursos profissionalizantes e integrando a comunidade.


