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Sales Oliveira: após denúncia, Justiça suspende caronas em transportes
destinados a hospitais

E

m Sales Oliveira, a Justiça suspendeu
as caronas em transportes destinados
a hospitais de Ribeirão Preto. A decisão é
da Vara Única da Comarca de Nuporanga,
após receber denúncia anônima com foto
de uma aluna em ônibus com pacientes de
unidades de saúde.
O processo judicial é de R$ 1,56 milhão,
com multa diária de R$ 1,5 mil por descumprimento da decisão. A Administração
Municipal vai recorrer e tentar reverter a
determinação.

O prefeito Dr. Edmar Gomiero e a chefe do
Departamento de Transportes, Cláudia Paganini, foram notificados da Ação Civil Pública
(ACP) e responderão por suposta prática de
ato de improbidade administrativa e violação
aos princípios administrativos.
Agora, Dr. Edmar e Cláudia terão que arcar,
cada um, com os custos de um advogado
particular para suas defesas individuais.

Seguindo orientações jurídicas, para se resguardar de futuras ações, o município não
autoriza mais caronas para as demais cidades da região, como Franca, Ituverava e São
Joaquim da Barra.
A Prefeitura esclarece que tais caronas eram
oferecidas há décadas, sem atrapalhar o
transporte dos pacientes, pois o trajeto do
veículo não era alterado, e sem gerar custo
extra ao Executivo. E que, normalmente, o
serviço era oferecido a estudantes do período diurno, como forma de incentivo e apoio
aos estudos.

Determinação de juiz suspende caronas
não destinadas à saúde

Em novo relatório, USP aponta
hipótese para causa de tremores de
terra em Sales Oliveira;
veja documento

N

o início deste mês, a Prefeitura recebeu um
novo relatório do Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG),
da Universidade de São Paulo (USP), com
resultados preliminares sobre os estudos dos
tremores de terra feitos em Sales Oliveira.
O documento aponta que os eventos sísmicos
no município iniciaram uma semana após
a perfuração de um poço profundo num
loteamento da cidade, o que, segundo o
informe, poderia ser a causa dos abalos. No
entanto, a hipótese ainda não foi confirmada.
Há pelo menos um mês, o município não tem
mais relatos de moradores sobre tremores
de terra. Agora, possivelmente, as pressões
geológicas nas camadas da crosta terrestre
podem ter diminuído em intensidade. Veja
mais informações no relatório:
http://bit.ly/2NMy4yD.

Prefeitura lança ‘Meu Bairro em
Foco’ e inicia ação no Marincek

A

Prefeitura de Sales Oliveira lançou no último
sábado (9) no Jardim Marincek o projeto administrativo “Meu Bairro em Foco”. A ação tem
como objetivo visitar bairros da cidade e ouvir
críticas, sugestões e elogios para buscar resultados ainda mais efetivos no serviço público.
O prefeito Dr. Edmar Gomiero, diretores e co
ordenadores de departamentos municipais estiveram presentes na praça do Jardim Marincek
para ouvir diretamente da população as principais demandas do seu bairro.
Os munícipes também tiveram à disposição
serviços oferecidos pela Administração Municipal, como ações de zeladoria urbana e manutenção, teste de glicemia, aferição de pressão e
orientações diversas.
Durante toda a manhã, as crianças tiveram à
disposição brinquedos infláveis, cama elástica,
e jogos. As atividades recreativas foram promovidas por meio da ação “Rua de Lazer”, promovida pelo Centro Universitário Claretiano
de Batatais.

* Por questões de segurança, a figura número um
“Mapa das estações sismográficas” foi editada
para evitar a identificação do local onde os
aparelhos estão instalados.

Nos próximos dias serão divulgados a data e
local onde serão feitos novos atendimentos por
meio da ação do “Meu Bairro em Foco”.

Técnico realiza manutenção em estação sismográfica
de Sales Oliveira

Prefeito Dr. Edmar atende cidadão no Meu Bairro em Foco, no
jardim Marincek

Alunos do Colégio Coutinho visitam
museu em Peirópolis

C

erca de 90 alunos do Colégio Municipal José
Coutinho Pereira — quartos anos e 5º B —,
visitaram, no último dia 26, Peirópolis, distrito
rural de Uberaba-MG (a 143 km de Sales Oliveira). A ida ao local foi motivada pelo projeto
“Eras Geológicas”, desenvolvido na escola.

Prefeito Dr. Edmar visita obras em
andamento em Sales Oliveira

N

o último dia 30, o prefeito Dr. Edmar Gomiero e o diretor do Departamento de
Obras e Engenharia, Marco Aurélio Balúgoli,
visitaram obras em andamento no município.
Foram ao Centro Cultural Santa Rita, que está
passando pelo processo de reforma e ampliação e também conferiram ao lado a construção
da Biblioteca Municipal.

A primeira parada das crianças foi os dois museus um com réplicas reais de animais e outro
com amostras de solo pedras e insetos, pelo
qual a cidade é conhecida. Puderam ver fósseis, Logo após, se dirigiram ao Parque Permanente
utensílios antigos, dentre outros objetos que
de Exposição Sebastião Vigarani para acompapermitem um contato direto com o passado.
nhar a execução da reforma do local.
Um dos indícios da antiguidade que lá se encontrava era de dinossauros. Os animais surgiram há 250 milhões de anos, no período Mesozóico, tempo este marcado pelo surgimento
destes grandes animais e aparecimento dos
primeiros mamíferos.

Para o chefe do Executivo, essas obras são importantes para a população de Sales Oliveira.
“Estamos com obras em andamento na cidade e outras serão iniciadas em breve, além de
gerarmos emprego, iremos proporcionar mais
cultura e entretenimento para os munícipes.”

O conteúdo do projeto revela a ordenação dos
acontecimentos que envolveram o processo de
transformação da Terra e nos permite entender
o presente e, além disso, trabalha a interdisciplinaridade envolvendo História, Geografia e
Ciências. Para finalizar o projeto, haverá uma
exposição dos trabalhos.

Alunos do Colégio Coutinho visitam sítio paleontológico
de Peirópolis (MG)

Prefeito Dr. Edmar visita obras em andamento em
Sales Oliveira

Em Barrinha, alunos da Emei realizam passeio de lazer e ecoturismo

M

ais de 30 alunos da Emei Waldir Turim realizam no último 24 um passeio de lazer e
ecoturismo na Estância Fazendinha, em Barrinha (a 86,5 km de Sales Oliveira). Em dia de sol,
as crianças participaram de atividades e brincadeiras recreativas.
Tirolesa, trenzinho, piscina, teleférico, piquenique, roda de conversa e passeio de barco foram algumas das atrações que envolveram todos os estudantes. Além disso, também foram
oferecidos ao grupo almoço e café da tarde.
A viagem foi uma premiação do projeto Reviva
o Óleo, da empresa Brejeiro, após a escola atingir meta de recolhimento de óleo de cozinha
usado. A cada seis litros, os estudantes ganharam um frasco novo, e os mais engajados na
ação foram gratificados com o passeio.
Desenvolvida durante o ano letivo, a cam
panha de responsabilidade socioambiental tem
o objetivo de promover a integração entre a
escola e a família, visando conscientizar pais e
alunos sobre a importância da preservação do
meio ambiente.
A excursão escolar contou com o apoio da Prefeitura e foi acompanhada pela coordenadora
pedagógica Meire Elení Pereira, e pelos professores e funcionários monitores Ângela Maura
Garcia, Delma Gomes Gazola, Milene Argente
Alves e Ronaldo Bianchi Salviano.

Alunos da Emei realizam passeio à Estância Fazendinha, em Barrinha

