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Celebração da Semana de Conscientização e Preservação do Bem Estar Animal
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Anderson Guimarães Oliveira
Anderson Guimarães Oliveira, nascido em 

21 de setembro de 1987, é natural de Bela Vista 
de Goiás, um pequeno município com pouco 
mais de 30 mil habitantes, situado a 45 
quilômetros da capital do estado de Goiás. É 
filho da Sra. Maria Romilda Guimarães de 
Oliveira e do Sr. Anivaldo Peres de Oliveira. Tem 
uma irmã, a Danielle.

Passou boa parte de sua infância em Bela 
Vista de Goiás, na fazenda dos avós maternos. 
Nessa época, conheceu a natureza de perto e 
aprendeu a ter respeito pelos animais. Como 
médico veterinário, procura a cada dia 

Fabricio Reis Gomes da Silva
Fabricio Reis Gomes da Silva nasceu em 24 

de dezembro de 1996, na cidade de São Paulo. 
É filho da Sra. Marisa Maria dos Reis e do Sr. 
Jorge Gomes da Silva. É irmão do Fábio. 
Mudou-se para Osasco em 2021, após ter sido 
aprovado no concurso público da prefeitura, 
realizado em 2019. Tem aproveitado bastante 
nossa cidade, onde está em companhia da 
noiva Fabiana.

Fabricio sempre teve o sonho de ser médio 
veterinário. Quando adolescente, chegou a 
frequentar cursos técnicos em mecânica no 
Senai, mas sua inclinação falou mais forte. 

Biografia

conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar o meio ambiente.
Anderson graduou-se em medicina veterinária pelo Instituto Unificado de Ensino Superior 

Objetivo, em 2011. Em 2020 concluiu mestrado em produção animal pela Universidade Brasil. 
Trabalhou, ainda, na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins e na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.

Mudou-se para Osasco por conta de sua aprovação no concurso público da Prefeitura de 
Osasco. Antes, trabalhou em cooperativas e na histórica Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, da Universidade de São Paulo, grande referência no ensino da agronomia no Brasil. Por 
seu trabalho e dedicação profissional, foi indicado pelo secretário municipal Fábio Grossi para 
representar a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, em especial, a área de bem-
estar animal de nossa cidade.

Anderson gosta de estudar, conviver com os amigos, cuidar do lado espiritual, além de 
frequentar parques, restaurantes, academias e, sempre que possível, viajar para conhecer novos 
lugares.

Formou-se em medicina veterinária em 2018 pelo Centro Universitário FMU, tornando-se um 
grande apaixonado pela carreira.

Antes de passar no concurso da Prefeitura de Osasco, atuou na área de segurança de 
alimentos. Também possui larga experiência em programas de qualidade e legislação sanitária. 
Fabricio tem se dedicado à sua profissão com grande responsabilidade, tanto que foi o próprio 
secretário, Fábio Grossi, que o indicou para participar do Programa Nossa História. Seu trabalho 
junto ao Executivo Municipal é focado em animais domésticos. Em suas funções atuais, participa 
da criação de novas políticas públicas e gestão das já existentes, sempre objetivando o bem-estar 
animal.



Darci Pereira da Silva
Darci Pereira da Silva nasceu em Londrina, no Paraná, em 7 

de outubro de 1953. É filho da Sra. Maria Lopes da Silva e do 
inesquecível Sr. José Pereira da Silva. A família é composta por 
mais sete irmãos, que são Maria Aparecida, o inesquecível 
Laércio, José, Jair, Florisvaldo, Geraldo e a caçula Geni de 
Fátima.

Quando criança, trabalhava na lavoura de café e algodão. A 
família mudou-se para a cidade de Mandaguari e, aos oito anos, 
Darci começou a trabalhar para ajudar no sustento da casa. 
Muito esforçado, todos os dias tinha que caminhar 12 
quilômetros para estudar. A vida, naquela época, não era fácil. 
Mas, com muita determinação, foi superando cada um dos 
obstáculos.

Darci conta que, em 1976, quando recém-casado, a geada 
“queimou” sua roça de café. Diante daquela situação, resolveu 
conversar com seu saudoso tio Duílio Botelho, que o convidou 
para morar em Osasco. Ele é muito grato ao tio pela 
oportunidade que teve de mudar de cidade, e de vida.

A princípio, fixou residência no Jardim Nova América. Como já 

Sente-se realizado por fazer parte de ações coletivas em prol do meio ambiente e, juntamente 
com sua equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tem enfrentado com êxito 
tanto os casos habituais envolvendo animais, como também as situações extremas, que por vezes 
são de difícil resolução. O próximo projeto no qual está engajado é a criação de um Centro de 
Triagem de Animais Silvestres, o que possibilitará a ampliação dos cuidados à fauna de nossa 
cidade e região.

havia trabalhado como pedreiro, se tornando um exímio profissional, aqui em Osasco não lhe 
faltava serviço. Tempos depois, passou a trabalhar como motorista na Vila Madalena, em São 
Paulo.  Foram 22 anos dirigindo para a família de um promotor público. Em abril de 2017, assumiu 
um cargo público a convite do prefeito Rogério Lins. Atualmente presta serviços na Secretaria de 
Habitação da prefeitura de Osasco e reside no Jardim Helena Maria.

Darci é casado com a Sra. Cleide Mara Simplone da Silva. O casal tem quatro filhos:  Sérgio, 
André, Flávia e Kelli. Seus netos são Guilherme, Gabriel, Ricardo, Gustavo, Gabriela, Enzo e 
Theo. No tempo livre, gosta de acompanhar o mundo esportivo e já tomou conta de alguns times de 
futebol de nossa cidade.



Nossa História faz reflexão sobre meio ambiente e 
bem-estar animal

57ª edição do programa recebeu servidores das secretarias de Meio Ambiente e da Habitação

Por Deniele Simões

A 57ª edição do Programa Nossa História, 
ocorrida na manhã desta quinta-feira (6), foi 
de reflexão e conscientização sobre a 
preservação do meio ambiente e o bem-
estar animal.

O ato cívico de hasteamento das 
bandeiras desta semana celebrou o Dia do 
Bem-Estar Animal, comemorado no dia 4 de 
outubro, em atenção à Lei 4.844/2017.

Os médicos veterinários da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos — 
Fabrício Reis Gomes da Silva e Anderson 
Guimarães Oliveira — hastearam, respectivamente, as bandeiras do estado de São Paulo 
e do Brasil. A bandeira de Osasco foi levada ao alto do mastro pelo servidor da Secretaria 
de Habitação, Darci Pereira da Silva.

Após o hasteamento, o poeta Luiz Tamborilando declamou a poesia Bandeira Nacional, 
que faz referência às cores da bandeira do Brasil e às riquezas naturais do país.

Bem-Estar Animal

Indicados pelo secretário de Meio 
Ambiente, Fábio Grossi, os dois veterinários 
falaram sobre o trabalho da Prefeitura em 
favor dos animais.

Fabrício destacou o serviço prestado 
pelos dois hospitais veterinários e 
adiantou que, em breve, a cidade poderá 
contar com outra unidade para ampliar o 
atendimento.

O veterinário Anderson ressaltou a 
campanha de castração, que neste ano vai 
atingir a marca de 5 mil procedimentos. “É 

um trabalho diversificado, embora muitos ainda vejam o setor como um depósito de 
animais”, justificou.

Em nome da Secretaria de Habitação, o servidor Darci agradeceu a organização do 
Nossa História pela oportunidade de participar do ato cívico e falou de sua relação com o 
município, iniciada há 55 anos. “É a cidade 
que me acolheu quando vim procurar o 
melhor para a minha vida”, disse.

Idealizador do Programa Nossa História, 
Sebastião Bognar encerrou o ato falando 
sobre a importância de celebrar o bem-estar 
animal. “Temos muito que aprender com os 
animais. Eles se respeitam, mesmo em 
espécies diferentes, e só se enfrentam 
quando se sentem ameaçados. Nós, seres 
humanos, precisamos adquirir esse 
respeito”, concluiu.


