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DONA FIHICA SALES 

Fihica Sales é o apelido afetuoso que Cherubina Pimenta de Oliveira Salles recebeu na 
infância, e pelo qual ficou conhecida durante a sua vida toda, falecida em 08 de agosto de 
2001. 

Nascida em Itirapuã/SP, aos 12 de maio de 1920, Fihica Sales foi casada com Anedes 
Salles, com quem teve seis filhos. Fihica Sales foi costureira e Anedes sapateiro. 

Foi exemplo de mãe, em tudo era dedicada e muito atenciosa, colaborando na 
formação do caráter e na formação acadêmica de seus filhos: Eurípedes, Edson, Ena, Eunice, 
Edir e Ester. 

Depois de morar em Itirapuã/SP, chegou a cidade de Franca, e foi para Ipameri/GO e 
Araguari/MG. O casal também viveu em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, de 1954 até 
1965, quando a família se mudou para São Paulo no bairro do Itaim Paulista. No bairro, fixou 
residência em alguns endereços, como na Rua Durval Vilalva e Manoel de Castilho. 

Itaim Paulista foi o local escolhido por Dona Fihica Sales para colocar em prática toda a 
sua generosidade e espírito solidário, construindo laços muito fortes com a população local. 

Apesar das inúmeras tarefas na criação dos filhos e responsabilidades no lar, ela 
esteve sempre à frente das reivindicações de melhorias para o bairro; era o primeiro nome 
lembrado pelos moradores, quando precisavam de um interlocutor que pudesse ajudar na 
solução dos inúmeros problemas do bairro à época. 

Fihica Sales foi a porta-voz da comunidade, mais especialmente quando dois de seus 
filhos foram eleitos para exercer cargos públicos: Eurípedes Sales, Vereador e, posteriormente, 
Conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo e Edir Sales, que iniciou sua 
vida pública como Deputada Estadual e, atualmente, é Vereadora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

Dona Fihica não dava descanso a eles enquanto não visse resolvidos os problemas 
levados por ela, em atendimento à população que a procurava. Fihica fazia uma ação social 
muito grande distribuía agasalhos e mantimentos, era muito humana, seguia o mandamento de 
Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. 

Fihica Sales foi exemplo de luta, generosidade e doçura, permanecendo no coração de 
todos os que a conheceram e a admiraram. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
denominação em logradouro público livre e inominado no município de São Paulo. 
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