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Sales Oliveira inaugura Posto de Atendimento da OAB,
e atendimentos iniciam nessa terça (15)

A

conteceu na última sexta-feira (11) a inauguração do Posto de Atendimento da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) de Sales Oliveira. A sala é anexa ao prédio do
Departamento de Assistência Social, onde era a sede da Guarda Civil Municipal.
A unidade beneficiará as pessoas mais carentes do município, com serviços de assistência
judiciária gratuita. Atualmente, os cidadãos precisam se deslocar até o Fórum de Nuporanga, a
11 km de distância, para solicitar um advogado do Estado sem custos.
Sales Oliveira é a primeira cidade do estado de São Paulo a ter uma unidade de atendimento
jurídico sem possuir um Fórum na cidade, diferentemente dos outros municípios onde
existem uma circunscrição judiciária.
Participaram da solenidade o prefeito Dr. Edmar Gomiero, a primeira-dama, Renata Passalha
Gomiero, o vice-prefeito, Flávio Ramos Passaglia (Magal), o presidente 15ª subseção da OAB de
Orlândia, Eder Krebsky de Oliveira, e o presidente da Câmara Municipal, José Martins.
Também prestigiaram a solenidade o responsável da Comissão da Assistência Judiciária
(CAJ), da subseção de Orlândia, Gustavo Melo Cadela, e os vereadores Alessandro de Sousa
(Babinha), Alan Felipe dos Santos, Anderson Gonçalves Manço, Carlos André Gonçalves, Carlos
Eduardo Joaquim, Daniela Gomiero, Gabriel Sinfrônio e Luiz Roberto Saia.
O convênio firmado entre a Prefeitura de Sales Oliveira e o OAB-SP, por meio da 15ª subseção
de Orlândia, para implantar o posto no município atende uma indicação feita na Câmara
Municipal pelo vereador Gabriel.
O posto da OAB fica na rua Voluntário Nélio
Guimarães, 252, Centro. O atendimento é
de terça, das 10h às 12h, quarta, das 14h às
16h, e quinta-feira, das 10h às 12h, e já tem
início na próxima semana. Para ter acesso
ao serviço, os usuários passam por critérios
socioeconômicos.
Autoridades na inauguraçãodo posto da OAB

Prefeito Dr. Edmar assina convênio de R$ 345,9 mil para
reforma e ampliação do Velório Municipal

P

ara oferecer um espaço mais amplo e confortável aos familiares em um momento
de consternação, a Administração Municipal de Sales Oliveira conquistou a reforma
e ampliação do Velório Municipal Santa Rita no último dia 30.
O convênio de R$ 345,9 mil, com o governo do Estado, foi assinado pelo prefeito Dr.
Edmar Gomiero, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Também participaram da
cerimônia a primeira-dama, Renata Passalha Gomiero, e a vereadora Daniela Gomiero.
“Mais uma conquista da Administração Municipal, de todos os nossos servidores e da
população”, disse Dr. Edmar. “O prédio vai ter a atenção que merece. Vamos oferecer
mais comodidade aos munícipes num momento tão difícil, que é velar um ente querido”.
O Velório Municipal é de 1988. Desde então, há 31 anos, o prédio nunca recebeu obras
de reestruturação desse porte. As instalações já não acomodam mais satisfatoriamente
as pessoas. Agora, o próximo passo para o município é a licitação da obra.

Imagens meramente ilustrativas

Personagens infantis fazem alegria de crianças do
Coutinho e Emei

H

omem de Ferro, Galinha Pintadinha e Skye da Patrulha Canina. Os três
personagens infantis fizeram na última quarta-feira (9) a alegria das crianças do
Colégio Municipal José Coutinho Pereira e da Emei Waldir Turim.
O espetáculo circense, realizado pela PWA Kids, foi apresentado pelo Casquinha. Com
as mãos, o palhaço fez malabarismo com aros, claves e bolas e surpreendeu o público
ao realizar também com a boca, utilizando bolinhas de ping-pong.
A atividade contou com mágicas cômica e de escapismo, e brincadeiras de mortovivo e estátua, por exemplo. Além disso, muita dança e diversão ao som do fenômeno
global “Baby Shark”, “Amiguinho” e “Dig Dim”, da novela Carrossel.
A ação recreativa, que envolveu todos os alunos em um ambiente de descontração
e entretenimento, fez parte da Semana das Crianças e foi promovido pelo
Departamento de Educação de Sales Oliveira.

Escolas Coutinho e Emei recebem visita de personagens

Departamento de Saúde inicia campanha de vacinação
contra o Sarampo

O

Departamento de Saúde iniciou, no último dia 7, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A imunização será realizada no Centro de Saúde em crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias), das 7h às 16h.
O Dia D está marcado para o sábado 19. Aqueles que já tomaram duas doses não precisam de mais uma. Além disso, os programas Estratégias de Saúde da Família (ESFs)
estão realizando a checagem das carteiras de vacinação.
O Sarampo é uma infecção causada por um vírus, com alto grau de contagio, podendo ser transmitido a pessoas de todas as idades. O sintoma mais característico são as
manchas avermelhadas pelo corpo, mas elas só aparecem a partir do quarto dia.
A veiculação do vírus se dá por via respiratória, na qual uma pessoa pode disseminar o
agente causador para 90% das pessoas que conversa.
O método de prevenção mais eficiente é a vacinação, com uma eficácia superior a
95%. Segundo dados a taxa de procura pela imunização vem caindo, acompanhado
disso, os índices da doença vem aumentando.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, registrou 5.404 casos nos últimos 90 dias,
destes 97% (5.228) estão concentrados no estado de São Paulo.
No estado, em agosto morreram três pessoas por complicações da doença — o fato
não acontecia desde 1997 —, que não somente a morte pode causar cegueira, surdez
e problemas neurológicos. Até o momento já são nove óbitos, quatro deles bebês.

Regularize suas dívidas com o Refis 2019

O

Executivo Municipal, assim como o Estadual e o Federal, diferentemente das
empresas, não geram lucro. Os recursos adquiridos são vindos de impostos.
Recolhido este valor as quantias são distribuídas para as pastas, que aplicam nos
serviços públicos.
Se você está em débito com a Prefeitura que tal aderir ao Refis 2019?
As negociações tiveram início no último dia 7.

Você sabe o que é Refis?
Refis é um programa que permite o parcelamento de dívidas seja de pessoas físicas
ou jurídicas. Neste ano, se enquadram no mecanismo os débitos anteriores a 31 de
dezembro de 2018.

Como entro no programa?
Para aderir ao programa é necessário comparecer ao setor de Tributação, no Paço
Municipal até 27 de dezembro deste ano. Para mais informações ligue (16) 3852-0224
Tenho desconto?
Sim, há desconto. Com o pagamento à vista o munícipe é isento em 100% de juros e
multas. De duas a três parcelas, 80%; de quatro a seis parcelas, 60% e de sete a doze
parcelas, 20%.

