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Sales Oliveira divulga programação natalina

A

Prefeitura de Sales Oliveira divulgou na
última segunda-feira (25) a programação
natalina do município. Os eventos começam
no próximo dia 30 na praça Santa Rita com a
inauguração dos enfeites de Natal, chegada
do Papai Noel e com shows de João Pedro &
Cristiano, Lucas & Luan, e os pratas da casa,
Augusto & Atílio.
Segundo o prefeito Dr. Edmar é uma satisfação conseguir realizar o evento pelo terceiro
ano consecutivo. “É com muita alegria que divulgamos a programação de Natal, esse ano
com algumas novidades, como os shows. Estamos fazendo tudo com muito carinho e amor
para proporcionar aos salenses um Natal ainda melhor. Gostaria de convidar todos para
participar e compartilhar esse evento conosco”, disse.
Confira a programação completa:
30/11 - Inauguração das Luzes de Natal; Chegada do Papai Noel; Shows com Augusto &
Atílio, João Pedro & Cristiano e Lucas & Luan;
01/12 - Papai Noel e Trenzinho;
06/12 - Apresentação do “Coral Harmonia &
Vozes’’;
07/12 - Papai Noel e Trenzinho;
08/12 - Apresentação do “Coral Sacrus Don”
com participação especial do Coral Santa Rita;
14/12 - Apresentação do coral “Cia Minaz” com

o espetáculo Luzes de Natal;
15/12 - Apresentação da Cia Circense “Estação
do Circo” e Papai Noel;
21/12 - Papai Noel;
22/12 – Papai Noel e Trenzinho.
Inauguração das luzes de Natal, a partir das
20h30. Demais eventos às 20h, na praça Santa
Rita. O evento é realizado pela Prefeitura, por
meio do Departamento de Cultura e Turismo.
As atrações são todas gratuitas.

Sales Oliveira é o 3º melhor município em Gestão
Fiscal da RMRP, segundo índice da Firjan

E

m meio a 34 municípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP), Sales Oliveira é a terceira melhor cidade em Gestão Fiscal,
segundo o índice da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro (Firjan). O estudo busca evidenciar e e propor soluções para os desafios
estruturais da Administração Pública que necessitam de atenção.
Por meio da análise de quatro indicadores —
autonomia, gasto pessoal, liquidez e investimentos —, chega-se em uma média e, a partir
deste número comparam com outros municípios de todo o Brasil. Os dados são extraídos
por meio do Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) enviadas pelas Prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (TSN).
Foram analisados 5.337 municípios do país
inteiro, a Capital da Palha, atingiu o valor máximo em duas categorias, que varia de 0 a 1.
Autonomia, que representa a capacidade do
município de financiar a estrutura administrativa e liquidez, que representa o cumprimento
das obrigações financeiras. A pontuação final
ficou em 0.75.

‘Meu Bairro em Foco’ realiza
atendimentos no Jardim Paraíso

O

projeto administrativo da Prefeitura de Sales Oliveira “Meu Bairro em Foco” realizou
no último sábado (23) atendimentos à população dos bairros Jardim Paraíso, Mário Piloto e
Residencial JB. Os departamentos da Administração estavam instalados na Praça da Capela
São José, onde receberam os munícipes.
O prefeito Dr. Edmar Gomiero esteve presente para ouvir críticas, sugestões e elogios da
população. Também participaram da ação a
primeira-dama, Renata Passalha Gomiero, o
presidente da Câmara Municipal, José Mario
Martins, e a vereadora Daniela Gomiero.
A Administração Municipal agradece a presença e participação de todos os envolvidos. Nos
próximos dias, serão divulgados a data e local onde serão feitos novos atendimentos por
meio da ação “Meu Bairro em Foco”.

Com este resultado, Sales Oliveira é a 45ª melhor do Estado de São Paulo, sendo classificada
como tendo uma Boa Gestão (de 0,6 a 0,8 pontos). Já na RMRP ficou com a terceira colocação,
atrás de Altinópolis (0,79) e Tambaú (0,82).
Segundo a Firjan, quase dois mil municípios
não se sustentam, já que a receita que arrecadam não paga a estrutura administrativa.

Prefeito Dr. Edmar e diretores municipais atendem
à população do Jardim Paraíso

Prefeito participa de reinauguração de agência 120 alunos do Ceac lançam livros em noite
de cooperativa de crédito, em Sales Oliveira
de autógrafos

C

erca de 120 alunos de cinco salas do Centro
Educacional de Atividades Complementares
(Ceac) lançaram na última sexta-feira (22) seus
próprios livros em noite de autógrafos com
seus familiares na EE Capitão Getúlio Lima.

Cerimônia de reinauguração da agência Sicoobcredicoonai

O

prefeito Dr. Edmar Gomiero e a primeira-dama, Renata Passalha Gomiero, participaram no último dia 18 da reinauguração da
Pais acompanham filhos em noite de autógrafos
agência Sicoob Credicoonai. A cerimônia contou
com a presença de autoridades do município e As obras foram desenvolvidas durante todo o
ano letivo pelas crianças com orientação dos
colaboradores da cooperativa de crédito.
professores. Recheados de experiências vividas
durante as atividades no projeto, os alunos de
A unidade foi inaugurada em 29 de julho de
6 a 10 anos eternizaram esses momentos nos
2009. Agora, a cooperativa municipal é uma
livros.
agência-modelo, sendo a primeira da Credicoonai a receber a nova ambientação padrão
Também foram publicados contos escritos
Sicoob, com um espaço mais acolhedor e conpelos próprios estudantes. A ação é uma
fortável para os clientes e servidores.
parceria entre o projeto de incentivo à leitura Estante Mágica, Ceac, e pais e/ou responTambém participaram o presidente do Sicoob,
Henrique Castilhano Vilares, o diretor adminis- sáveis dos alunos.
trativo, Celso Mól Mariano Júnior, o presidente
da Câmara Municipal, José Mário Martins, o ve- A noite também contou com apresentação de
música, fruto das aulas no Ceac. As crianças
reador Alan Felipe dos Santos, e o padre Franemocionaram os pais com apresentação da
co, que fez a benção da unidade.
canção Trem-Bala, de Ana Vilela.
Participaram do evento a diretora de Educação,
Andréia Balan Bianco, a coordenadora do Ceac,
Lídia Pulquério, e representando o prefeito Dr.
Edmar Gomiero, que estava em São Paulo buscando recursos para Sales Oliveira, o assessor
de gabinete Luis Carlos Silveira.

Prefeito Dr. Edmar reinaugura agência de crédito
Noite de autógrafos do Ceac

Em São Paulo, alunos da Capitão assistem ao
musical ‘Escola do Rock’ e se encantam com espetáculo

A

rte, cultura e educação. Foi o que o espetáculo “Escola do Rock, o Musical” proporcionou a mais de 80 alunos da Escola Estadual Capitão Getúlio Lima na noite do último dia 21, no
Teatro Santander, em São Paulo (a 365,9 km de
Sales Oliveira).

Para muitas crianças e adolescentes da escola,
esta foi a primeira vez que viajaram à capital e a
primeira vez que assistiram a um espetáculo. É o
caso da estudante Alana Kelles, 11 anos. “Até hoje,
o único teatro que visitei foi o de Sales [Centro
Cultural Santa Rita]”, disse.

A peça é baseada no filme da Paramount, de mesmo nome, lançado em 2003. A montagem brasileira traz o maior elenco musical já apresentado no
país. São 63 atores, sendo 21 adultos e 42 crianças
(elas se revezam em sessões semanais) que dão
luz à icônica classe de Horace Green.

Ela conta que estava ansiosa pela viagem e ficou
surpresa pela “grandiosidade” do teatro. E acredita que a mensagem da peça seja sobre superação. “Não podemos desistir das coisas que a
gente quer. Devemos persistir, e a gente chega no
lugar que quer”, completou.

Durante quase três horas, sem desafinar, os atores embarcam numa aventura eletrizante e cheia
de humor. Com coreografias arrojadas, cenários
grandiosos e em um show de luzes e som, quatro
crianças do elenco tocam instrumentos ao vivo:
guitarra, baixo, bateria e teclado.
A grandiosa produção chegou ao Brasil em agosto,
quatro anos após sua estreia na Broadway, nos Estados Unidos. A realização é do Atelier de Cultura,
em parceria com o compositor e produtor britânico Andrew Lloyd Webber. A peça fica em cartaz
até dezembro.
Os ingressos custam de R$ 75 a R$ 310. Mas alunos do ensino fundamental e médio de Sales Oliveira não pagaram para assistir ao espetáculo. As
entradas foram adquiridas por meio do empenho
da entusiasta cultural e parceira do município Olga
Paro, por meio da Lei Rouanet, e da vereadora
Daniela Gomiero.
Viagem ao teatro
Os estudantes foram acompanhados pelo prefeito
Dr. Edmar Gomiero, primeira-dama, Renata Passalha Gomiero, vereadora Daniela, diretora de Educação, Andréia Balan Bianco, coordenadora Keity
Cristina Falvo, professoras Carla Miotto Ramos,
Mara Regina B. Santos, Sandra Peron Borsatto e
Rosi Belotti.
A viagem faz parte da premiação da gincana folclórica e de cunho social da Escola Capitão, realizada
em setembro. Os alunos das equipes vencedoras
da competição recreativa foram contemplados
com o passeio ao teatro paulistano.

Espetáculo Escola do Rock

A aluna Ana Júlia Poloni, 13 anos, também ficou
feliz pela oportunidade única e conta que a peça
superou suas expectativas. Segundo ela, principalmente pelo som de 360 graus, com áudio imersivo que pode ser ouvido em qualquer direção que
a pessoa esteja.
Além da observação na qualidade técnica do equipamento, fez uma avaliação da arte cênica. “A mensagem que a peça passa é de sempre acreditar em
seus sonhos e nunca desistir. Os atores foram muito bons e o teatro foi fiel ao filme”, afirmou.
Escola do Rock, o Musical
“Não tem preço o brilho no olhar de cada um de
nossos adolescentes, o encantamento e a magia
que o espetáculo proporcionou a todos. É tudo
muito gratificante. Com certeza, essa forte experiência teatral ficará marcada para sempre em seus
corações”, disse o prefeito Dr. Edmar.

Baseado no filme “School of Rock” (2003), escrito por Mike White e estrelado por Jack Black,
Escola do Rock conta a história de Dewey Finn
(Arthur Berges), um cantor e guitarrista na casa
dos 30 e poucos anos, que ainda deseja se tornar uma estrela do rock.
Depois de identificar o talento musical em seus
alunos, ao fingir ser um professor substituto em
uma prestigiosa e conservadora escola, Dewey
forma um grupo do quinto ano, na tentativa de
ganhar o próximo concurso: a Batalha das Bandas.
Além desta peça, a Administração Municipal já
propiciou aos estudantes e a Melhor Idade do
município a oportunidade de assistir “O Homem de La Mancha” (2017), “A Noviça Rebelde”
(2018), “Peter Pan, o Musical” (2018), “O Fantasma da Ópera” (2018) e “Billy Elliot, o Musical”
(2019).

Teatro Santander

Alunos da Capitão, no Teatro Santander, em São Paulo

