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Prefeitura de Sales Oliveira antecipa primeira parcela do 13º salário

O

s servidores da Prefeitura de Sales Oliveira receberam a primeira parcela
do 13º salário antecipada. O valor foi creditado na conta no último dia 17.
A ação segue determinação do prefeito Dr. Edmar Gomiero, por priorizar o
compromisso com os funcionários públicos.
“Mesmo com todas as dificuldades, mas trabalhando com respeito e responsabilidade com a máquina pública, conseguimos antecipar para este mês a
primeira parte do 13º salário de nossos servidores”, afirma Dr. Edmar.
A ação vai beneficiar mais de 380 funcionários ativos. Cerca de 120 aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Sales Oliveira (IPSMSO), receberam no dia 18. A segunda parcela será paga
em dezembro.

Grupo Viva Melhor faz hidroginástica no Centro de Lazer

C

erca de 20 integrantes do Grupo Viva Melhor, do Fundo Social de Solidariedade (FSS), fizeram no último dia 16 aula de hidroginástica na piscina do
Centro de Lazer do Trabalhador Ângelo Turim.
A atividade física atende ao pedido da Melhor Idade. Agora, todas às quartas-feiras os participantes do Grupo Viva Melhor terão aulas gratuitas no local.
Entre os benefícios do exercício aeróbico estão condicionamento cardiovascular, ativação da circulação sanguínea, fortalecimento do sistema respiratório e
da musculatura, coordenação motora e equilíbrio.

Grupo da Melhor Idade na piscina do Centro de Lazer

Em dois dias, Carreta da Hanseníase atende 120 pessoas
em Sales Oliveira
Carreta da Hanseníase atendeu na última segunda e terça-feira (21 e 22)
cerca de 120 pessoas em Sales Oliveira. O veículo esteve estacionado em
frente ao Ginásio Municipal de Esportes Durval Borsato.

A

Além de realizar consultas com o objetivo de diagnosticar precocemente a doença e informar a população sobre os aspectos sociais e clínicos, os profissionais que receberam treinamento, estão capacitados e continuarão realizando
atendimentos nas ESF (Estratégia Saúde da Família).
O diretor de Saúde, André Luiz Bianco, esteve presente durante os dois dias
acompanhando os atendimentos. A ação foi realizada pelo Departamento
de Saúde de Sales Oliveira em parceira com os Governos Estadual e Federal.
Agora, a carreta segue para o estado do Espírito Santo.

Atendimentos realizados pela equipe

Sales Oliveira realiza ‘Dia D’ de vacinação contra o sarampo

O

Departamento de Saúde de Sales Oliveira realizou no último sábado (19)
o Dia D de vacinação contra o sarampo no Centro de Saúde. O alvo era
crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

O prefeito Dr. Edmar Gomiero, a primeira-dama, Renata Passalha Gomiero, e
o diretor de Saúde, André Luiz Bianco, fizeram questão de acompanhar o trabalho da equipe e parabenizaram todos os funcionários pelo empenho e dedicação.
A campanha nacional de imunização começou no último dia 7 e segue até 25
de outubro, o Centro de Saúde continua aplicando as doses das 7h às 16h,
leve a caderneta e o cartão SUS.

Crianças vacinadas

Na Emei, pais e professores realizam oficinas de artesanato e de
temperos naturais

C

erca de 20 pais e professores da Emei Waldir Turim realizaram na última
segunda-feira (21), na escola, oficias de artesanato e de temperos naturais.
As atividades foram promovidas pela empresa de educação ambiental Daidea, durante o horário de Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC).
Coordenado pela artesã Daniela Gléria, o grupo criou quadros decorativos,
com retalhos de madeira de palete, para decorar a casa.
Também aprenderam a fazer duas receitas de sal e margarina aromatizados,
com a sugestão de não usar na cozinha temperos artificiais prontos, como
Sazón e Knorr.
A Emei agradece todos os pais e professores
envolvidos nas oficinas e a gestora de Meio
Ambiente e Qualidade, responsável pela empresa de reciclagem inteligente, Michelle Miele.
O trabalho desenvolvido pela escola integra o
projeto Desafio Ambiental Daidea, desenvolvido durante o ano letivo pela unidade escolar,
com participação da comunidade.

Pais e professores realizando atividades

