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EM 2023 SANTO ANASTÁCIO TERÁ 15 FERIADOS
E SETE PONTOS FACULTATIVOS

“Não é a carga que te coloca para baixo
e sim a maneira como você a carrega”
/XL]0XQL]

FRODERUDGRU

FAMÍLIA PIPA REALIZOU O 15º PROJETO NATALINO
“TRENÓ DA PIPA”

VEJA REPORTAGEM
E FOTOS NA
PÁGINA 07

‘FRANKLIN DA SEGURADORA’ ASSUME
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANASTÁCIO
O Vereador Franklin da Seguradora (PSB) inicia
hoje sua gestão como Presidente da Câmara Municipal de Santo Anastácio. O Vereador assinou o
termo de posse na manhã desta terça-feira, 03/01.
Bastante atuante em conquistas para o município, seu trabalho como vereador vem sendo destacado em busca de recursos e emendas parlamentares. Já são quase 3 milhões nesses dois anos
de mandato (2021-2022), que ele fez questão de
registrar em retrospectiva que logo mais será postada na página.
Nessa recém etapa, o novo presidente da
CMSA, agradeceu aos vereadores pela escolha
dele como presidente da Casa Legislativa e à toda

população pela confiança e receptividade por onde
quer que vá, reforçando seu compromisso com o
município e colocando-se à disposição para qualquer informação ou reivindicação.
“Junto com os demais vereadores, vamos em
busca de mais recursos, emendas e convênios
para o nosso município e para nossas entidades
assistências, afinal de contas, não é só fiscalizar, é
também colaborar para o crescimento e desenvolvimento de Santo Anastácio. Juntos Vamos Mais
Longe! ”, destacou o novo presidente, vereador
Franklin da Seguradora.
[Por Susana Bertolucci,
Assessoria Comunicação CMSA]

SANTO ANASTÁCIO ESTEVE PRESENTE NA
97° CORRIDA INTERNACIONAL
DE SÃO SILVESTRE
REPORTAGEM E FOTOS PG 09

A Prefeitura de Santo Anastácio publicou na
data de hoje, (4) no Diário Oficial do município, o
informativo que divulga o calendário de feriados
nacionais, estaduais e municipais e estabelece os
dias de ponto facultativo nas unidades administrativas municipais referente ao ano de 2023.
No total, serão 15 feriados e SETE dias com
ponto facultativo. Veja as datas a seguir:
Janeiro
01/01 (domingo) – Feriado Nacional
          (Confraternização Universal)
22/01 (domingo) – Feriado Municipal
          (Padroeiro de Santo Anastácio)
Fevereiro
20/02 (segunda-feira) – Ponto Facultativo
21/02 (terça-feira) – Feriado de Tradição
          (Carnaval)
22/02 (quarta-feira) – Ponto Facultativo
Abril
06/04 (quinta-feira) – Ponto Facultativo
          (Quinta-feira Santa)
07/04 (sexta-feira) – Feriado Nacional
          (Paixão de Cristo)
21/04 (sexta-feira)
          Feriado Nacional (Tiradentes)
Maio
01/05 (segunda-feira) – Feriado Nacional
          (Dia do Trabalho)

Junho
08/06 (quinta-feira) – Feriado Religioso
          (Corpus Christi)
09/06 (sexta-feira) – Ponto Facultativo
Julho
09/07 (domingo) – Feriado Estadual
          (Revolução Constitucionalista)
Setembro
07/09 (quinta-feira) – Feriado Nacional
          (Independência do Brasil)
08/09 (sexta-feira) – Ponto Facultativo
Outubro
12/10 (quinta-feira) – Feriado Religioso
          (Dia de Nossa Senhora Aparecida)
13/10 (sexta-feira)
          Ponto Facultativo
Novembro
02/11 (quinta-feira) – Feriado Nacional
          (Dia de Finados)
03/11 (sexta-feira) – Ponto Facultativo
15/11 (quarta-feira) – Feriado Nacional
          (Proclamação da República)
19/11 (domingo) – Feriado Municipal
          (Aniversário do Município)
Dezembro
08/12 (sexta-feira) – Feriado Municipal
          (Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição)
25/12 (segunda-feira) – Feriado Nacional (Natal).

SANTO ANASTÁCIO E RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS RECEBEM
CADEIRAS DE RODAS/BANHO
REPORTAGEM E FOTOS PG 06
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“DIA DO LEITOR”
Olá, Leitoras e leitores do “Oeste”.
Desejo a vocês um ótimo 2023. Amanhã, dia 07 de Janeiro, comemora-se
o dia do leitor. Para refletir sobre esta
data escolhi as seguintes frases do
Léxico de Ortopensatas:
* A verdade e a justiça são indispensáveis em tudo. Cabe a mim, autor, ser
verdadeiro quanto ao texto, e cabe a
você, pessoa leitora, ser justa quanto
à leitura interpretativa.
* Você, leitor ou leitora, é uma consciência complexa, diferente de todas
as outras, desenvolvida até aqui por seus próprios esforços, e,
assim, vai continuar pela eternidade afora. – “Já avaliou, em detalhes, os artigos do seu Código Existencial?”
* Cada livro pode representar uma viagem a pé, de carro, de
trem, de avião e até pela volitação, dependendo da consciêncialeitora viajante.
* A coriza pode ser o preço-extra que a leitora paga para haurir
as lições do livro antigo manchado e húmido, porém conteudístico quanto à erudição.
* Escrever é um processo centrífugo da consciência-escritora.
* Ler é um processo centrípeto da consciência-leitora.
* A analogia do beija-flor com as asas vibrando, suspenso no ar,
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Wagner Strachicini (colaborador)

é a habilidade de a consciência autora deixar as ideias em suspenso no texto, a fim de impelir e instigar a consciência leitora
a raciocinar mais.
* Os livros, inclusive antologias e dicionários, com predominância de máximas ou citações de mau humor, em geral podem até
fazer a pessoa leitora rir, mas apresentam energias conscienciais (ECs) patológicas (doentias).
* Você, consciência leitora, é única. Não existe outra consciência igual a você em qualquer conjunto de pensamentos/sentimentos/energias ou dimensão do Cosmos.
* Desejamos que a sua inteligência, caro leitor ou leitora, não
apenas queime um pouco, mas também que ilumine muito a todos nós.
* A expressão amai-vos uns aos outros é bem distinta da expressão amai-vos uns sobre os outros, contudo, esta segunda frase
reflete mais fidedignamente o real padrão médio da Humanidade
Terrestre, hoje, no caminho da evolução consciencial. A você,
pessoa leitora, vale o esforço de pensar sobre isso.
* Pensamentos escritos permanecem.
* Inexiste escrita irretocável.
* Escrita e riqueza. Quem escreve é o primeiro leitor, intérprete,
revisor, tradutor, critico, plagiador e usufrutuário do texto.
* Inexiste texto perfeito.
* Todo texto é passível de revisão, seja para correção ou aperfeiçoamento, mas a falta de palavra que deveria completar o senti-

do da frase é erro grave.
* Quem acessa algum ideário avançado precisa traduzi-lo para
os leitores.
* Em tese, ocorrem mais enganos por parte dos leitores do que
por parte dos autores, quanto às obras escritas.
* O melhor escritor não é autor de best seller, mas aquele que
consegue angariar leitores inteligentes, acima da mediocridade
da Socin Patológica, independentemente do número desses.
* A forma deve servir para ampliar o esclarecimento dos leitores.
A Estética é falar o cosmoético e não induzir o anticosmoético.
É preciso, racionalmente, escolher melhor as palavras ao abordar os temas pesados.
* Nenhuma pessoa leitora deve esquecer que os livros imortalizam sabedorias e, também imensas tolices, exigindo escolhas
atentas.
Bibliografia:
1. Vieira, Waldo; “Léxico de Ortopensatas”; Foz do Iguaçu, PR:
“Associação Internacional Editares”; 2014; páginas 306 a 855 do
Volume 1; transcrição com adaptação de neologismos

SANTO ANASTÁCIO ESTEVE PRESENTE NA
97° CORRIDA INTERNACIONAL DA SÃO SILVESTRE

VEJA NA ÚLTIMA PÁGINA

Num clima de muita animação, 19 corredores das equipes de atletismo Anas4run e Runner’s de Santo Anastácio, participaram no último dia do ano, da ‘97° Corrida de São Silvestre’, que aconteceu na
capital paulista.
O grupo viajou com apoio da Prefeitura, por meio da Diretoria de
Esportes, que forneceu a passagem de ônibus de linha aos atletas.
Os esportistas saíram de Santo Anastácio no dia 29/12 e retornaram
em 31/12 após o término da prova.
O percurso foi de 15km, com descidas e subidas que desafiaram
o corredor. A largada aconteceu na Avenida Paulista, na altura do
cruzamento com a rua Augusta, em um roteiro que passou por importantes pontos do município, como a Praça Charles Miller (estádio

do Pacaembu), o Largo do Arouche e a Praça da República, antes
de retornar à Avenida Paulista e terminar em frente ao número 900,
sede da Fundação Cásper Líbero, instituição que leva o nome do
jornalista e idealizador da prova, em 1925.
Representaram o município de Santo Anastácio, os atletas, Gabriel Cirico, Eliziário Moreira, Lucas Amaral, Heloísa Lima, Paulo Cesar Shibuta, Álvaro S. Rodrigues, Márcio de Oliveira, Cleydson da
Fonseca, Simone Kupfer e Robson Rodrigues da Silva.
A corredora, Simone Gonçalves da Silva Kupfer, largou no pelotão
Premium e conseguiu um excelente resultado ficando em 39° lugar
na classificação geral e 5° lugar na categoria.
Alessandra Benelli - Assessora Imprensa PMSA

MORADORES IGNORAM REGRAS MUNICIPAL E JOGAM LIXOS EM LOCAIS PROIBIDOS
Alguns moradores ignoram as normativas do município, que
proíbe a população de jogar lixo ou entulho em terrenos baldios e
vias de pouco acesso.
Lembrando que o cidadão se identificado, está sujeito a multa.
Lei Complementar N10.
Segundo o secretário da Pasta, Sérgio Bomfim, todo descarte,
como móveis, madeiras, resíduos de materiais de construções,
galhadas, entre outros, se não postos em caçambas; devem ser
encaminhados ao aterro sanitário localizado na Rodovia Demétrio
Antônio Zacarias, no km 2,2 que está amplamente amparado para
comportar o montante necessário. “Além de duas caçambas disponíveis na parte externa do aterro, ainda existe a possibilidade
de a pessoa entrar no local caso precise se desfazer de um maior
volume”, explica.
DESCARTE IRREGULAR DE LIXO DÁ MULTA
Conforme Lei Municipal, o descarte de lixos e entulhos em lugares irregulares é proibido. A Fiscalização Urbana está orientada
a notificar os moradores que
agirem de forma ilegal e posteriormente aplicar multa, que
varia de 15 a 20 (UFM/janeiro
2023, valor R$ 42,64).
Alessandra Benelli
Assessora Imprensa PMSA

OH
SANTO
ANASTÁCIO
NÃO CONSIGO
TE
ESQUECER
OH
SANTO
ANASTÁCIO
TERRA BOA
DE VIVER!

PARÓQUIA DE SANTO ANASTÁCIO
“SANTA MARIA, MÃE DE DEUS”
Domingo passado (1º de janeiro) celebramos “Santa Maria, Mãe
de Deus”, consagrando o novo ano à Santíssima Virgem Maria e pedindo a proteção que nos será necessária. Pois bem, para entender
porque Maria é Mãe de Deus, precisamos do auxílio de São Luis
Maria Grignion de Monfort (1673-1716).
São Luis mostra que a primeira parte da “Ave Maria” nós a recebemos do próprio Deus, falando através do Arcanjo Gabriel (Lc
1,28-30) e do Espírito Santo que inspirou as palavras de Isabel à
Maria Santíssima, por ocasião de sua visita. (Lc 1,41-42) A segunda
parte foi dada pela Igreja que, no Concílio de Éfeso (431), condenou a heresia de Nestório e definiu em Jesus uma única Pessoa, na
qual habitam a natureza divina e humana. Logo, a Mãe de Jesus é
Mãe de Deus. (p. 94) Aqui nós temos um Dogma de fé, que o diabo
ataca fomentando a dúvida diante do Mistério. Tome cuidado para
não segui-lo.

São Luis Maria diz ainda que “por meio da Saudação Angélica,
Deus fez-se homem e uma Virgem fez-se Mãe de Deus, eis o novo
hino da lei da Graça, a alegria de anjos e homens, o canto que espalha terror entre os demônios e os humilha.” (p. 95)
Então, caro leitor, ciente desta verdade maravilhosa, comece o
novo ano com o firme propósito de rezar o Terço diariamente, oferecendo cinquenta Ave Marias em honra e louvor da Santíssima Mãe
de Deus. Receba em tua casa a Capelinha de Nossa Senhora Aparecida e não faltará a você e a tua família a proteção materna de
nossa Mãe e Rainha. Neste novo ano esteja com Deus e fique em
paz com tua estimada família. Diga com fé: Salve Maria Imaculada e
viva Cristo Rei, seu Filho.
Livro citado: O segredo admirável do Santíssimo Rosário. S Luis
Maria G de Monfort. Minha Biblioteca Católica, 2019.
                                                Pe. Lindolpho Antônio da Silva

INSCRIÇÕES ABERTAS:
ESCOLINHAS MUNICIPAIS
DE ESPORTES DA PREFEITURA
A diretoria de Esportes de Santo Anastácio, informa que as inscrições para as Escolinhas Municipais já estão com as vagas abertas
para o ano de 2023.
Veja qual a modalidade esportiva que mais lhe agrada e faça sua
inscrição.
“Quem pratica ESPORTE, vive mais e com melhor qualidade de vida”.

Sexta-feira, 06 de Janeiro de 2023
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PREFEITO DUCA BONILHA VISITA GRUPO DE EMPRESAS POTÊNCIA DO
MUNICÍPIO COM INTENÇÃO DE EXPANSÃO

ADEUS ANO VELHO, FELIZ ANO!
Então todos costumam falar isto. E vão deixando as coisas do
ano que termina para trás. Apenas para trás, pois sempre ficará na
memória. Em todos os sentidos coisas boas e más.
E se as memórias pudessem serem colocadas em caixas?
Deveríamos ter duas caixas, uma para guardar as coisas boas e
outra que se colocasse as memórias ruins, trancar jogar a chave fora
e lançar a caixa no mar do esquecimento eterno.
Com a caixa das boas coisas, todas as vezes que nos sentissem
vontade, poderíamos ir até a mesma reabri lás  e vivermos intensamente tudo outra vez.
Como deveria ser imensamente prazeroso reavivar esses momentos, saudáveis de alegrias, conquistas,nascimento e uma gama
enorme de momentos inesquecíveis em nossa breve caminhada
neste planeta Terra.
Pena que nem todos seres humanos pensam assim, existem
aqueles que deveriam estarem na caixa do esquecimento eterno,
pois amam a guerra, miséria, preconceito, vivem promovendo a
anarquia mundial destrutiva e impiedosa São nomes que deveriam
ser imensuráveis pois o “QUANTO PIOR MELHOR “ é o seu lema
diário.
Por isso seria necessário a caixa do esquecimento eterno, para
que esses nomes fossem banidos do ano que fica para trás.
Mas ano novo, lembra coisas boas do velho ano, e você que está
lendo todo saudável, cheio de vida. Opa! Graças a Deus.
Reflitam quantas coisas boas lhe aconteceu neste ano que ficará
no passado. Ebenezer! até aqui lhe ajudou o Senhor. Quantas alegrias, conquistas, tudo bem podem ter exigido suor e lágrimas, mas
são suas conquistas. Não se chegará no ponto mais alto de uma
montanha sem esforço. Sorriam conseguimos, com esforço e honestidade.
Lembrai-vós de Jó, homem íntegro e temente a Deus, que com
seu brio não retrocedeu, e mesmo tendo que renascer das cinzas, foi
honrado por Deus em todos sentidos de sua vida.
Atente-vos o que passou, não volta mais, as boas coisas devem
serem lembradas, e usadas como aprendizado neste novo ano. Esqueçam as mazelas da vida, aconselho a não levar fardo pesado
para o novo ano, inclusive abandone a velha mala, sem alça cheia
de lodo.
Mentalmente crie uma enorme caixa do
esquecimento e na virada do ano lance no
profundo mar da eternidade. Adentre esse
novo ano trajando vestes reluzentes, deixe
resplandecer um brilho no teu rosto, que
ofusque toda a inveja e palavras de derrota
que lançarem em tua direção.
Ao virar desse ano, agradeça e coloque
você e sua família, seus propósitos junto
com esse novo ano nos braços do nosso PAI MAIOR, pois lembre-se
Ele é DEUS, nunca deixará você sozinho.
Vamos celebrar o novo ano, pedindo muita paz e um mundo melhor para todos nós.
FELIZ 2023....!!!
J.Cláudio. O.Garcia (BB) - colaborador
Teólogo - Servidor Público

GRANJEIE
SEUS
TALENTOS

Não vá só pelo caminho
Tendo seus braços e mãos vazias
Caminhe e comece á granjear, semear
Granjeie seus talentos, mesmo sendo pouquinhos
		
		
		
		

Use sempre seu pequeno ou grande talento
E faça alguém ser feliz no coração
Não dê atenção, à ingratidão
A quem te critica, mas não tem visão

Nem por isso pare de granjear seus talentos
Fazendo o bem e estendendo as mãos
A ingratidão é muda, surda e cega
Ela só vê o mal e quer te jogar no chão
		
		
		
		
		
		
		
		

Se tens em suas mãos, somente um
Não o escondas, nem o detém
Se tens cinco, multiplique e semeie
Se tens dez, faça mais por alguém
Multiplique os teus talentos
Não os guardem, semeie na multidão
Foi lhe dado para enriquecer
Tanto a ti, como aos tristes de coração

No finalzinho do ano passado, o prefeito Duca Bonilha fez uma
visita as empresas Oxetil, Mac e Clean, instaladas e em pleno funcionamento no município de Santo Anastácio.
Na oportunidade, o chefe do Executivo foi recebido pelo médico
infectologista e empresário majoritário do Grupo, considerado pela
Anvisa, a maior potência no ramo de estetização das linhas médicas
e industriais do País, Dr. Francisco Postigo.
Em conversa entre os gestores, o Dr. apresentou um novo projeto
sobre a instalação de mais uma empresa do Grupo, com 100% da
contratação de servidores na cidade. A primeira fábrica de embalagens em papel grau cirúrgico para materiais estéreis da região. Projeto este, que deixou o prefeito bem animado. Para essa realização,
Duca colocou a prefeitura em plena disposição e amparo de suas
necessidades a fim de que essa proposta seja realizada ainda neste
ano de 2023.
As empresas da Companhia instaladas em santo Anastácio, geram hoje mais de 140 empregos, com essa idealização, pelo menos
mais 20 servidores serão contratados inicialmente.
O Grupo atende com propriedade, seguindo à risca os protocolos de esterilização, todas as
linhas médicas e industriais...
certificado pelo ISO a mais de 12
anos, e agora certificando pela
bsi a ISO 13485 de exportação
para CE.
Alessandra Benelli
Assessora Imprensa PMSA

Eunice Cruz
CONSTELADORA
SISTÊMICA

(18) 99787-3470

Sexta-feira, 06 de Janeiro de 2023
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MANTENHA
SEU QUINTAL
SEMPRE
BEM LIMPO
A
COMUNIDADE
AGRADECE!
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Nossas
felicitações
aos
aniversariantes

8 DICAS PRÁTICAS PARA PROTEGER SUA CASA ENQUANTO VIAJA
Sasazaki oferece dicas para proteger casas e
apartamentos durante viagens e evitar aborrecimentos
Férias, Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado prolongado, trabalho... não importa a ocasião e o motivo da sua viagem, pois o que importa mesmo, é a
sua tranquilidade e a segurança do seu patrimônio.
Por isso, é muito importante lembrar os cuidados
com a casa para evitar aborrecimentos.
São procedimentos simples, mas que podem fazer a diferença, uma vez que o imóvel estará vazio.
Então, prevenir é a melhor atitude e alguns pontos
merecem uma atenção redobrada, entre eles, as
portas e janelas.
A Sasazaki, tradicional fabricante de portas e
janelas de aço e alumínio, dá oito dicas práticas
que podem contribuir para aumentar a segurança
e proteger o seu patrimônio:
1.   Certifique-se de fechar corretamente todas
as portas e janelas, travando os fechos e passando as chaves nas portas. Cadeados também são
bem-vindos.
2.   Nunca deixe as chaves penduradas pelo lado
interno das portas ou janelas. Mesmo que estejam

trancadas, tenha o costume de retirar as chaves e
guardá-las em locais específicos de conhecimento
de sua família.
3.   Verifique se as janelas e as portas estão bem
fixadas, sem avarias na alvenaria. Confira também
se algum trinco, tranca ou fechadura está avariado. Caso seja necessário, chame um profissional
para realizar a manutenção antes da viagem.
4.   As portas internas podem ser trancadas para
dificultar a circulação em caso de invasão.
5.    Nunca deixe cadeados pelo lado de fora
da esquadria: isso indica que não há ninguém na
casa.
6.   Portas com travas e fechaduras reforçadas
também são importantes para a maior segurança
do imóvel.
7.   Abandone o costume de deixar a chave da
porta de entrada embaixo do tapete ou em vasos
de plantas. Havendo necessidade, deixe uma cópia da chave com alguém de sua confiança.
8.   A Sasazaki recomenda a compra de portas e
janelas certificadas conforme as normas vigentes,
que possuem garantia de qualidade desde a matéria-prima e passam por testes para o bom funcionamento da esquadria.

A moça entra na Loja e pergunta para o vendedor:
- “posso experimentar esse biquíni na vitrine?
E o vendedor responde:
- “Poder, pode, mais você não acha melhor experimentar no provador?
-x-x-xUm sujeito, cambaleando pelo estacionamento,
estava cutucando a porta de cada carro com uma
chave.
Veio o guarda e lhe perguntou: -Qual é o problema,
meu amigo?
O sujeito responde: - Perdi meu carro…
– O guarda diz: - Aonde foi que você viu o carro
pela última vez?
- Foi aqui mesmo, na pontinha desta chave…
-x-x-xLogo pela manhã, dois caipiras se cruzam na pracinha e iniciam uma prosa:
- Bom dia, cumpadre.
— Dia, cumpradre! Tudo em riba?
— Mai o mêno, cumpadre.
— Uai, cumpadre. Aconteceu arguma coisa?
— Sempre, cumpadre, sempre!
— Mas, hómi... As vacas pararam de dar leite?
— Nada, cumpadre. Tudo estufada de tanto leite.
— As galinha pararam de botar?
— Nem! Tudo botando ovo pra mais de metro!
— Então é praga nas plantação?
— Que isso, as plantação rendendo!
— O que é então, cumpadre?
— A muié, cumpadre! Taí um bicho que não consigo entender!
— A comadre anda te aprontando?
— Briga por qualquer coisa! Sempre que nóis briga
ela ameaça de ir pra casa da mãe dela!
— Sério, cumpadre?? Mas o senhor é um homem
de sorte!
— Uai, sorte? Mas por quê, cumpadre?
— Porque lá em casa, toda vez que a gente briga...
a minha muié ameaça trazer a mãe dela pra nossa
casa!!

-x-x-xUm milionário adorava se exibir. Um dia, ele comprou uma grande limousine, muito bem equipada,
e achava que tinha de tudo. Ele andava pela cidade para se exibir, até que parou no sinal vermelho.
Ao seu lado, estava uma simples Kombi. Ele pediu
para o motorista abrir a janela e falou para o dono
da perua:
— Ei, você aí! Olha só a minha limousine, ela é
o máximo! Tem ABS, airbags para todos os dez
passageiros, controle de temperatura automático,
computador de bordo, vidros fotocromáticos e televisão de alta definição com antena parabólica.
O motorista da Kombi nem se espantou. Só respondeu:
— Mas tem DVD player que nem a minha Kombi?
O sinal fica verde e ele sai, deixando o milionário
arrasado porque não tinha esse item tão simples
na sua super limousine. Ele mandou o motorista
voltar imediatamente à concessionária para providenciar isso.
Dias depois, o ricaço reencontrou com a mesma
Kombi em um cruzamento. O motorista estava parado. Ele abriu o vidro e disse:
— Ei, olha só. Além de tudo aquilo, minha limousine tem DVD!
O dono da perua entra no seu veículo, dá a partida
e, antes de sair, ele diz:
— Mas tem minibar como a minha Kombi?
E vai embora. O milionário fica furioso. No mesmo
dia, manda instalar o minibar. Dias passam e ele
mal esperava para rever aquela Kombi. Até mandou seu motorista particular procurar por ela.
Um dia, vê a perua estacionada com os vidros fechados. Ele sai da limousine e bate nos vidros sem
parar, até que o dono da abre, com os cabelos molhados.
— Eu instalei o minibar na minha limousine! Agora
ganhei de você!
— O quê? E você me tirou do chuveiro por causa
disso??

Sexta-feira, 06 de Janeiro de 2023

DISQUE-CENSO ESTÁ DISPONÍVEL
PARA MORADORES DE SANTO ANASTÁCIO
Os moradores de domicílios de Santo Anastácio, que ainda não
responderam ao Censo 2022 já podem ligar para o Disque-Censo
137, que atende a todos os estados do país. A ligação é gratuita e
pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular.
O 137 é um telefone disponibilizado ao IBGE pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e configura um serviço de utilidade pública. As ligações são recebidas por atendentes de uma central
de atendimento específica para esse serviço. Para o atendimento, o
IBGE conta com 120 agentes censitários de pesquisa por telefone,
trabalhando todos os dias (incluindo fins de semana e feriados), das
8h às 21h30.
Com o Disque-Censo, o IBGE pretende oferecer um serviço à
população de forma que qualquer pessoa que não tenha sido recenseada reivindique esse direito e não fique de fora do Censo 2022,
garantindo uma cobertura ainda mais precisa do território.
Ao receber a ligação, os atendentes pedem que o morador se
certifique de que nenhuma outra pessoa que reside no domicílio respondeu ao Censo, pois basta que um morador forneça as informações por todos. Caso o morador confirme que ninguém no domicílio
respondeu, a ligação prossegue e o atendente solicita o endereço
para verificação.
A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa
ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e o
atendimento é encerrado. Caso o endereço não tenha sido visitado,
o atendente informará que um recenseador irá presencialmente ao
domicílio.
Alessandra Benelli
Assessora Imprensa PMSA
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RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS RECEBE CADEIRAS MOTORIZADAS E DE BANHO

Na última quarta-feira (04/01) a equipe do Centro Especializado
em Reabilitação (CER II) anexo à Lumen de Presidente Prudente,
esteve no Município de Ribeirão dos Índios para realizar a entrega
das cadeiras de rodas e de banho.
O CER II oferece e executa suas ações de reabilitação/habilitação
dentro da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e conta com
equipe multiprofissional e interdisciplinar nas áreas de Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Terapeuta Ocupacional, Psicologia, Enfermagem,
Serviço Social. Além de atendimento médico nas especialidades de
Ortopedia, Neuropediatria, Neurologia, Pediatria e Psiquiatria.
Agradecemos a Jania Medeiros (assistente social), Larissa Borba
(fisioterapeuta), o Senhor Prefeito Zé Mauri com sua esposa Primeira Dama Lúcia, ao Vice Prefeito Chiura, e aos Vereadores presentes
no momento Aparecido Fernando (Totó) e o Arlindo Gomes (Didi).
A Coordenadoria Municipal de Saúde agradece essa excelente Associação (LUMEN) pela parceria e trabalho realizado.

26 CADEIRAS DE RODAS/BANHO FORAM ENTREGUES PELO CER EM SANTO ANASTÁCIO

Cadeirantes de Santo Anastácio, receberam na manhã desta
quarta-feira (4), 26 cadeiras adaptadas, entre de rodas e banho.
A aquisição dos equipamentos faz parte de um Programa da Lumen de Presidente Prudente, mais precisamente do Centro Especializado em Reabilitação de Presidente Prudente/SP (CER II) em
parceria com a prefeitura municipal.
Através de um contato feito no meio do ano de 2022, com a secretária da Saúde de Santo Anastácio, foi realizado pela Pasta, um
minucioso diagnóstico das pessoas do município com alguma patologia, onde há perda de mobilidade, para requisitar o modelo de
cadeiras necessárias.
Segundo a secretária da Pasta, Selma Zambelli, os usuários passaram por avaliações para a produção das cadeiras de acordo com
as suas necessidades (correta para a sua lesão, para o seu corpo
e para as suas limitações), a fim de lhes proporcionar o maior nível
de independência possível, num processo que engloba avaliação,
confecção da cadeira, prova e entrega.
Os equipamentos serão recebidos em duas etapas, hoje recebe-

ram os materiais adaptados de locomoção, três alunos da APAE, cada
um recebeu uma cadeira de rodas adaptada à sua necessidade e
outra de banho. Para fazer a entrega e as devidas orientações de uso
aos pais e funcionários da entidade, a fisioterapeuta Larissa Borba e
a assistente social Jânia Medeiros, da Lumen, estiveram presentes.
Também acompanharam a entrega, a presidente do Fundo Social de
Santo Anastácio, Arary Marinelli Bonilha, a enfermeira coordenadora
do E.S.F Raquel Cralcev Vignoli e representando a direção da APAE,
a assistente social, Vivian Milani, que não mediram palavras para
agradecer esse repasse de extrema importância ao município.

Após; a equipe se dirigiu ao Abrigo de Idosos, onde foi recebida
pela coordenadora da entidade, Tilde Fabri Gomes. Lá mais 12 cadeiras (rodas e banho) também foram entregues e as orientações
repassadas aos enfermeiros e técnicos responsáveis.
As outras 8 cadeiras serão entregues a pacientes das ESFs do
município que se manifestaram diante ao programa.
De acordo com a assistente social da CER, em fevereiro a segunda remessa de cadeiras requeridas pela secretária da Saúde, devem
ser entregues em Santo Anastácio em fevereiro de 2023.
Alessandra Benelli - Assessora Imprensa PMSA

IGREJA PRESBITERIANA
EM SANTO ANASTÁCIO
SOBERANO DEUS
“José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para
a Judeia, à cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua
esposa, que estava grávida.” – Lucas 2.4-5

06 SEX
06 SEX
06 SEX
07 SÁB
07 SÁB
08 DOM
09 SEG
09 SEG
10 TER
11 QUA
12 QUI
12 QUI

Dia da Gratidão
Dia do Astrólogo
Dia de Reis
Dia da Liberdade de Cultos
Dia do Leitor
Dia do Fotógrafo
Dia do Astronauta
Dia do Fico
Dia de São Gonçalo de Amarante
Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
Dia Nacional do Empresário Contábil
Aniversário de Belém

Antes de Jesus nascer, José e Maria precisaram fazer uma viagem de, aproximadamente, 150 quilômetros. Por ser José da família
de Davi, era necessário sair de Nazaré, onde moravam, e ir até Belém, com o intuito de alistar-se, segundo determinação do imperador
César Augusto, que convocou toda a população para o censo.
O que nos chama a atenção nesses versos é como Deus dirige
toda a história, a fim de cumprir toda a sua palavra. Segundo a profecia de Miqueias 5.2, lemos: “E tu, Belém-Efrata, pequena demais
para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que
há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade”. Na sua Soberania, Deus inclina
o coração dos grandes governantes do império, de tal forma, que
promulgam uma lei, que serve para toda a população, para que José

e Maria saiam de Nazaré, viajem até Belém, e nessa cidade, completam-se lhes os dias de gravidez e o Salvador nasça, exatamente,
como a profecia havia sido proclamada há séculos antes.
O grande e maravilhoso Deus controla tudo e todos. Todos os
eventos da história acontecem para se fazer cumprir a sua vontade.
Nada nem ninguém se opõe ao que o Senhor tem para fazer. Um império se curva perante os propósitos de Deus. Os grandes pensam e
executam segundo a determinação do Senhor. É possível que para
toda essa multidão de pessoas, José e Maria eram apenas mais um
número do censo. No entanto, para Deus, eram o exato cumprimento de todo o seu desejo. Por isso, nunca se esqueça: Deus, em meio
a multidão, vê você. E o que ele tem para fazer na sua vida, vai acontecer. Ele pode mover todas as coisas para te abençoar. Acredite no
poder das suas mãos!
Reverendo Altieres Fernando Miola
Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio

@nofatonoticias
www.nofato.com.br
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FRANKLIN DA SEGURADORA ASSUME PRESIDÊNCIA E FAZ BALANÇO DOS QUASE 3 MILHÕES CONQUISTADOS
NESSES 2 ANOS DE MANDATO COMO VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO
RICARDO IZAR

CORONEL TADEU

RICARDO MADALENAL

ITAMAR BORGES
MELHOR CAMINHO

DERRETE E VEREADORES
MELHOR CAMINHO
CAMINHÃO BASCULANTE

MELHOR CAMINHO

PATRULHA RURAL

PATRULHA RURAL

PATRULHA RURAL ARADOR

PATRULHA RURAL
PATRULHA RURAL SEMEADOR

PATRULHA RURAL TRATOR

PATRULHA RURAL TRATOR
Neste primeiro biênio (2021 e 2022), o Vereador Franklin da Seguradora (PSB), destacou suas principais ações enquanto representante da população anastaciana.
Bastante atuante em conquistas para o município, seu trabalho
é destacado em busca de emendas parlamentares. Já são quase 3
milhões nesses dois anos de mandato (2021-2022)!
Durante o período, Franklin elaborou 5 Projetos de Lei, 1 moção,
89 Requerimentos e 36 Indicações em prol da saúde, habitação educação, segurança, esporte, meio ambiente, infraestrutura urbana e
rural, emendas, entre outros ofícios e proposituras ‘diretas’ que somam mais de 150 pedidos com intuito de melhorar a vida da população de Santo Anastácio.
RELEMBRE SUAS DIVERSAS CONQUISTAS
Emendas Parlamentares - Ao todo, foram quase R$ 3 milhões
de recursos, entre emendas, convênio e veículos, conquistados em
conjunto com os vários amigos deputados:
Federal Ricardo Izar
R$ 160 mil - para a Saúde
R$  50 mil -  para a Causa Animal – Castração - ONGs
R$ 145 mil - para o Abrigo de Idosos
R$ 100 mil - para a APAE
Deputado Estadual Ricardo Madalena
R$ 100 mil - para a Saúde
Deputado Federal Coronel Tadeu
R$ 200 mil - para a Saúde
Deputado Estadual Itamar Borges
R$ 200 mil - para Asfalto

R$ 830 mil - para o ‘Programa Melhor Caminho’ - em união com o  
Presidente do Sindicato Rural, Marcos Antonio de Almeida.
R$ 418 mil - ‘Patrulha Agrícola’ contendo um Trator Massey Ferguson
4410 vermelho, um Distribuidor de Calcário, um Arado, um Subsolador uma Grade Aradora, uma Plantadeira e uma Máquina de Passar
Veneno - também em união com o Presidente do Sindicato Rural,
Marcos Antonio de Almeida.
R$ 450 mil – ‘Caminhão Basculante’ – com o apoio do Presidente do
Partido MDB, Donizete de Jesus “Derrete” e dos demais vereadores,
Nivaldo Mariosa, Marcos Dione e Dú Félix. (O Caminhão chegou no
município dia 21 de dezembro 2022).
EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL DO VEREADOR
Mais de R$ 145 mil em emendas para a comunidade! Valor se
refere à sua emenda impositiva individual de vereador, que Franklin
repartiu às Entidades e associações locais entre os anos de 2021 e
2022. Além disto, ainda há o valor junto a toda bancada da Câmara
do repasse para a área da saúde, não somadas aqui, beneficiando
diretamente os anastacianos.
PROTEÇÃO ANIMAL  
R$ 50 mil para a Castração e mais Sacos de Ração conquistados
junto às empresas regionais para a Causa Animal beneficiando as
duas ONGs do município - APASA e AACUR. “Vamos continuar defendendo a causa animal trabalhando com ‘amor e carinho’ e é por
isso que as coisas dão certo”.
PROJETOS DE LEI
Dentre os Projetos de Leis, vale destacar o que ‘proíbe’ uso de

fogos de artifícios com barulho’ aos arredores da Santa Casa - Hospital Anita Costa. Propôs também a alteração na Lei municipal n.
1.266/89, que  ‘Antecipa o Título Gratuito e Perpétuo de um Jazigo’
ao Servidor Público em caso de fatalidade na família. Franklin também é autor do importante Projeto ‘Conservador das Águas’, dando
aos proprietários rurais de Santo Anastácio a chance de melhorarem
a qualidade e quantidade das águas no município e assim receberem apoio financeiro.
APOIO RURAL
A chegada da Patrulha Rural no valor de R$ 418 mil, contendo um
Trator Massey Ferguson 4410 vermelho, um Distribuidor de Calcário,
um Arado, um Subsolador, uma Grade Aradora, uma Plantadeira e
um Pulverizador, tem a finalidade de ajudar a Associação dos Produtores Rurais de Santo Anastácio. Os implementos já estão no município e começaram a chegar em junho de 2022.
OUTROS PEDIDOS  
Franklin ainda encaminhou diversos Requerimentos, Ofícios e Indicações com pedidos para Santo Anastácio, visando:
- A doação de um Ônibus para a Secretaria Municipal de Assistência
Social – Conquistado!
- Pediu a construção de um campo de futebol society com grama
sintética e cercado de alambrado;
- Pediu recursos para construção de uma nova Unidade Básica de
Saúde – UBS;
- Pediu recursos para a pavimentação de 1.200 metros da Estrada
Municipal do Matadouro - EAS040, ligando Santo Anastácio até o
Dispositivo Dismo Ravazi da Rodovia Raposo Tavares;
- Pediu duas Academias da Melhor Idade;
- Pediu uma unidade do Projeto Areninhas;
- Pediu recursos para fomentar o esporte no município;
- Pediu a inclusão do município no ‘Programa Habitacional da Fecomércio’ para construção de casas aos comerciários;
- Pediu um Caminhão Pipa; uma Pá-Carregadeira, uma Moto Niveladora e uma Retroescavadeira;
- E participou de diversas reuniões e encontros municipais, regionais
e estaduais em busca de recursos e projetos para o município.
“O trabalho Legislativo foi intenso e todos os vereadores foram
atuantes neste biênio. Debatemos temas importantes, cobramos por
serviços que precisavam melhorar, votamos projetos necessários
para o desenvolvimento da cidade.  Não conseguimos resolver tudo,
mas, aos poucos estamos caminhando para que a população tenha
uma cidade melhor em todos os sentidos. Juntos Vamos Mais Longe!”, encerrou  Franklin que assumiu neste dia 3º de janeiro, o cargo
de Presidente da Câmara Municipal para 2023.
[Por Susana Bertolucci, Assessoria Comunicação CMSA]
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SANTO ANASTÁCIO ESTEVE PRESENTE NA
97° CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE
Num clima de muita animação, 10 corredores das equipes de atletismo RUNNER’S ANASTÁCIO e ANAS4RUN , participaram no último
dia do ano, da ‘97° Corrida de São Silvestre’, que aconteceu na capital
paulista. O grupo viajou com apoio da Prefeitura, por meio da Diretoria
de Esportes, que forneceu a passagem de ônibus aos atletas. Os esportistas saíram de Santo Anastácio no dia 29/12, seguindo numa caravana com mais 10 cidades dos estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul, e  retornaram em 31/12 após o término da prova.
O percurso foi de 15km, com cerca de 35 mil atletas inscritos, num
percurso de muitas descidas e subidas que desafiaram o corredor. A
largada aconteceu na Avenida Paulista, na altura do cruzamento com
a rua Augusta, em um roteiro que passou por importantes pontos do
município, como a Praça Charles Miller (estádio do Pacaembu), o
Largo do Arouche e a Praça da República,  a famosa e temida Brigadeiro Luis Antônio,antes de retornar à Avenida Paulista e terminar em
frente ao número 900, sede da Fundação Cásper Líbero, instituição
que leva o nome do jornalista e idealizador da prova, em 1925.
Representaram o município de Santo Anastácio, os atletas, Gabriel Cirico, Eliziário Moreira, Lucas Amaral, Heloísa Lima, Paulo Cesar Shibuta, Álvaro S. Rodrigues, Márcio de Oliveira, Cleydson da
Fonseca, Simone Kupfer e Robson Rodrigues da Silva.
A corredora, Simone Gonçalves da Silva Kupfer, largou no pelotão
Premium e conseguiu um excelente resultado ficando em 39° lugar
na classificação geral e 5° lugar na categoria.

O anastaciano Alex Cocão que hoje reside em Presidente Prudente, participou pela primeira vez da São Silvestre. Percorreu os
15 kms da prova com muita alegria e irreverência e claro levando o
nome da cidade em sua bandeira do Grêmio Prudente, time o qual
simpatiza e acompanha de perto.
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POLÍCIA AMBIENTAL EM AÇÃO
HOMEM COMETE MAUS-TRATOS EM
CADELA E É AUTUADO

03/01, uma equipe da Polícia Ambiental foi até uma residência na
Vila Alegrete em Martinópolis atender uma denúncia de maus tratos
a animal doméstico (cachorro). No local havia uma cadela da raça
Pitbull que estava em situação de maus tratos, sem água e alimentação disponíveis, aparentando magreza excessiva, desnutrição e
infestado de parasitas. Diante dos fatos foi elaborado em desfavor
do tutor do animal (um homem de 23 anos) um Auto de Infração
Ambiental no valor de R$ 3.000,00 por praticar ato de maus tratos
a animais domésticos, infringindo o artigo 29 da Resolução SIMA
nº 05/21 e artigo 32 da Lei Federal 9.605/98. Cabe ressaltar que
o envolvido também irá responder criminalmente pelo fato ocorrido.
Foi efetuado contato com o Delegado de plantão e a ocorrência será
apresentada via ofício. A cadela foi apreendida e ficou depositada no
abrigo Recanto Bicho Feliz em Martinópolis, onde recebeu atendimento de médico veterinário e assim que estiver em condições será
encaminhada para adoção.

HOMENS SÃO AUTUADOS EM PANORAMA POR PESCA PREDATÓRIA EM
PERÍODO DE PIRACEMA
03/01, durante Policiamento Náutico no Rio Paraná em Panorama, uma equipe da Polícia Militar Ambiental constatou que dois homens estavam pescando irregularmente peixes nativos das espécies
Traíra e Piranha totalizando 05 quilos. Devido à época ser destinada
para a reprodução natural dos peixes nativos da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraná, conhecido como período de “Piracema”, sendo proibido a captura e o transporte de peixes nativos.
Diante do constatado foram elaborados dois Autos de Infração
Ambiental em desfavor dos pescadores de 50 e 63 anos de idade no
valor de R$1.100,00 cada, por pescar em período no qual a pesca
seja proibida, incorrendo no disposto do Art. 35 da Resolução SIMA
nº 05/21.
Os peixes foram apreendidos e por estarem vivos foram devolvidos ao habitat natural. Os envolvidos também irão responder criminalmente pelo ato, sendo que a ocorrência será apresentada via
ofício a Delegacia de Polícia local pelo cometimento de Crime Ambiental capitulado no Art. 34 da Lei Federal n⁰ 9.605/98.

HOMEM É MULTADO POR MANTER AVES EM CATIVEIRO
04/01, durante patrulhamento preventivo com vistas a ilícitos ambientais pelo Bairro Jardim Primavera em Presidente Prudente, uma
equipe da Polícia Militar Ambiental visualizou em uma residência
duas aves silvestres da espécie coleirinho em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.
Em contato com o morador (um homem de 51 anos) disse que
mantinha as aves em cativeiro a título de estimação e diante do constatado foi elaborado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental
no valor de R$ 1.000,00 por ter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem a devida autorização, infringindo o artigo 25, parágrafo 3º
e Inciso III da Resolução SIMA nº 05/2021.
As aves silvestres foram apreendidas e por apresentarem estado
bravio, foram soltas em seu habitat natural.

500 M DE REDE DE PESCA SÃO RECOLHIDOS NO RIO PARANÁ EM PANORAMA

Ontem, 05/01, durante Policiamento Náutico no Rio Paraná em
Panorama, uma equipe da Polícia Militar Ambiental recolheu 10 redes de pesca que totalizaram 500 metros de comprimento que estavam armadas no ambiente aquático em período proibido para a
utilização dos petrechos - Piracema.  As redes foram apreendidas e

JUCESP INICIA 2023 COM MAIS
SERVIÇOS DIGITAIS
Usuários podem agora concluir seus atendimentos de forma
mais rápida e prática pelo app Poupatempo Digital,
disponível para os sistemas Android e iOS
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora possui
serviços disponíveis no aplicativo Poupatempo Digital, oferecendo,
assim, mais rapidez e praticidade aos cidadãos nos atendimentos
autônomos online. Os serviços são: consulta do nome empresarial,
emissão de ficha cadastral simples e emissão de certidão simplificada. Ao todo, 72% de seus serviços estão disponíveis online pelo
sistema Via Rápida Empresa Digital.
No primeiro, o usuário poderá fazer pesquisa de empresas pelo
nome, razão social ou Nire (Número de Identificação do Registro de
Empresas). Com a emissão da ficha cadastral simples, é possível
consultar a situação atual da empresa, dados recentes e extratos
dos últimos cinco arquivamentos registrados. Já na emissão de certidão simplificada, o usuário pode emitir a certidão com extrato de

informações atualizadas constantes de atos arquivados.
O app Poupatempo Digital, desenvolvido pela Prodesp, está disponível para os sistemas Android e iOS. Para baixar, basta entrar na
loja de aplicativos do celular (Google Play ou App Store) e buscar por
“Poupatempo Digital”.
Ao baixá-lo, é possível efetuar o cadastro e ter acesso a quase
230 serviços online exclusivos na plataforma. Aqueles que já utilizam o site do Poupatempo poderão usar o mesmo login e senha.
“O Poupatempo Digital é o primeiro projeto a utilizar o LoginSP, um
autenticador desenvolvido pela Prodesp que possibilita ao cidadão
ter nome de usuário e senha únicos para acessar diversos serviços
online do Estado”, afirma o diretor Murilo Macedo.
Proteção ao CPF
A Jucesp também lançou o Serviço de Proteção ao CPF (Cadastro da Pessoa Física) com o objetivo de prevenir fraudes. O cidadão
pode acessar o Integrador Estadual e solicitar o bloqueio de seus
dados pessoais, impedindo, assim, sua utilização indevida por terceiros. O serviço está disponível no Portal Integrador Estadual VRE
REDESIM https://vreredesim.sp.gov.br.
Para solicitar o bloqueio do CPF, o cidadão deverá pagar uma
taxa de R$ 3,77. Essa interrupção no acesso aos dados é válida por
um mês, mas pode ser renovada por mais um mês, mediante novo
pagamento no mesmo valor, e assim sucessivamente. Não haverá
cobrança do serviço para casos em que o cidadão tenha seus documentos roubados, furtados ou extraviados, desde que apresente
boletim de ocorrência ou declaração de pobreza.
Programa Poupatempo
O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado

depositadas na sede da Base Operacional de Panorama e ficaram à
disposição da justiça e os peixes por estarem vivos foram devolvidos
ao habitat natural. A ocorrência será apresentada via ofício na Delegacia de Polícia local pela prática de crime ambiental capitulado no
artigo 34 da Lei Federal 9.605/98.

SEJA RESPONSÁVEL
CUIDE DO MEIO AMBIENTE
A COMUNIDADE AGRADECE

pela Prodesp. Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo ampliou a
quantidade de serviços online, oferecendo um vasto leque para que
os cidadãos possam concluir seus atendimentos de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade. De forma remota a população
conta com mais de 245 serviços no site (www.poupatempo.sp.gov.
br), aplicativo de celular Poupatempo Digital, assistente virtual, o P,
que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.
Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda. Além disso,
oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais
e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da
pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, Banco
do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.

VIAGEM DE FÉRIAS: LEVAR OU NÃO O CACHORRO?

Consultora em comportamento canino traz recomendações
que prezam pelo bem-estar do peludo e,
consequentemente, de seus donos
Viagem em família pode ser uma ótima oportunidade para relaxar
e recarregar as energias. Com programação fechada, hospedagem
e transporte garantidos, vem a dúvida: e o cachorro? Levar ou não?
E, se ficar, qual a melhor opção?
Segundo Camilli Chamone, geneticista, consultora em bem-estar e
comportamento canino e, também, criadora da metodologia neuro compatível de educação para cães no Brasil, são muitas as variáveis para
responder a estas questões, mas todas giram em torno de um foco:
prezar pela segurança e pelo bem-estar do animal. E isso passa por,
obrigatoriamente, conhecer suas particularidades e necessidades.
“Para tomar essa decisão, tente responder: sair de casa será melhor, para o meu cachorro, do que ficar? Só leve se a resposta for

positiva”, enfatiza.
Alguns pontos importantes para esta decisão envolvem logísticas,
como duração da viagem, meio de transporte e local de destino.
“Cães não devem ser transportados em bagageiros de ônibus,
pois são pouco ventilados. E, no avião, só se, além de tolerarem calor, já serem habituados a usar a caixa de transporte. Já para viagem
em cabine, precisam ser calmos e educados, até para não incomodarem as outras pessoas”, pontua a consultora.
Além disso, se já apresentam comportamentos agressivos, o ideal
é não arriscar uma mudança de ambiente, pois isso poderá causar
mais transtornos do que benefícios – para eles e para seus donos.
Caso a escolha seja por inserir o peludo na viagem, é fundamental
que o lugar seja condizente com suas necessidades naturais, incluindo, por exemplo, contato com sol, terra, mato e cachoeiras, permitindo que fareje prolongadamente as árvores e brinque tranquilo. Por
isso, destinos que envolvam a natureza, com passeios, são boas opções. “Se o local não for apropriado e ele ficar trancado, sozinho, em
quarto de hotel, melhor não submetê-lo a esse estresse”, pontua.
E, se a escolha for por não levá-lo, Chamone aponta três caminhos com foco em seu bem-estar: hospedar em um hotel para cães,
com supervisão contínua de profissionais; manter em casa, com uma
pessoa de confiança; ou deixar na casa de familiar ou amigo.
Em todos os casos, se o animal não conhece as pessoas ou o ambiente no qual ficará neste período, é imprescindível passar por uma
adaptação – algo a ser feito com, no mínimo, 30 dias de antecedência.
“O desenvolvimento cognitivo de um cachorro é o mesmo que
o de uma criança de dois anos de idade. Logo, o que faríamos se
precisássemos deixar nosso filho de dois anos na casa de alguém?
Com certeza, não seria com um desconhecido”, exemplifica.
Segundo a consultora, os cães não têm noção da impermanência.
Com isso, entendem que o cenário vivido no momento é definitivo.
“Eles não têm a percepção de que o dono vai voltar; por isso, é comum que, ao serem colocados em locais totalmente desconhecidos,

entrem em luto e em um quadro grave de sofrimento. Eles entendem
que foram abandonados ali”, pontua.
Por isso a necessidade da adaptação gradual, ou seja, levar o
cachorro no local que vai ficar aos poucos, bem antes da viagem
ocorrer. “Comece deixando-o ali por algumas horas. Depois, por um
período; dali mais uns dias, por mais tempo, e assim sucessivamente. Com isso, ele já vai se habituando ao novo ambiente”.
No caso de hoteizinhos, é preciso identificar os que entendem de
comportamento canino, pois recebem outros animais por ali e precisam saber gerenciar o convívio entre eles.
Caso a opção seja por deixá-lo na casa de amigos ou familiares
na qual ele já está habituado a ir, esse cuidado pode ser dispensado,
pois já é um lugar seguro e conhecido. A mesma lógica serve para o
animal que permanecer em sua própria casa.
No entanto, seja qual for a opção, Chamone aponta a importância
de manter a rotina, pois cães são muito apegados a ela – se muda
de uma hora para outra, pode gerar estresse, afetando até o funcionamento do seu sistema imunológico.
“Não raro, cachorros afastados de forma abrupta de casa e das
pessoas nas quais convivem desenvolvem doenças de pele, otite,
infecção intestinal e vômitos. Manter rotina e fazer adaptação gradual (quando necessário) são ações que evitam o sofrimento desse
baque emocional e, consequentemente, não compromete o funcionamento do sistema imunológico”, ressalta.
Assim, se o animal passeia todo dia – algo, inclusive, ideal para
sua saúde física e mental –, é recomendável, por exemplo, contar
com um serviço de dog walker. “Também é essencial propiciar o enriquecimento do ambiente – além de passeios, brinquedos interativos
ou um osso para roer; assim, o cão se mantém entretido e sem tempo ocioso”.
Com esses cuidados, é possível curtir plenamente a viagem em
família, com ou sem o peludo, com a certeza de que, independentemente da escolha, o bem-estar e a segurança estarão garantidos.
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O COTIDIANO DA MARAVILHOSA SANTO ANASTÁCIO
NAS LENTES MÁGICAS DE LUKAS SANTOS (COLABORADOR)

DE VOLTA AO PASSADO
RESGATANDO NOSSA HISTÓRIA
UM PASSEIO PELO TEMPO
FOTOS HISTÓRICAS

1966 -

PONTO DE TAXI NA PRAÇA ATALIBA LEONEL

CUIDAR DA SAÚDE E BELEZA É FUNDAMENTAL
OS QUATRO PRINCIPAIS CUIDADOS COM A PELE DURANTE O VERÃO
A dermatologista Dra. Judith Cavalcante dá dicas sobre como
manter a pele saudável nos dias mais quentes
Os dias mais quentes são convidativos para atividades ao ar livre,
como uma boa caminhada, piscina ou praia, entre outras opções. No
entanto, o cuidado com a pele deve ser intensificado neste período
para evitar insolação, queimaduras, manchas e, principalmente, o
câncer de pele. A dermatologista e consultora da Philips, Dra. Judith
Cavalcante, alerta que a radiação solar é a grande responsável pelos
sinais do envelhecimento na pele, causando perda da espessura,
elasticidade e firmeza, resultando em rugas e flacidez.  
De acordo com a especialista, o verão requer quatro cuidados
fundamentais com a pele, seja do rosto ou do corpo. São eles:
Proteção solar: Use filtro solar com FPS mínimo de 30 e reaplique a cada 3 horas. Dê atenção especial para áreas mais
expostas ao sol: rosto, colo, ombros, mãos e pernas. Associe o
filtro sempre com outras medidas: roupas e chapéus com proteção solar ou, se preferir, opte por espaços com sombra, além de

evitar exposição prolongada ao sol, especialmente entre às 10h
e 16h.
Hidratação: Uma pele hidratada reage melhor às agressões do
ambiente, como a radiação solar ou excesso de cloro da piscina. Isso
inclui o uso de loções/cremes hidratantes, também no pós-sol, além
do aumento do consumo de água. Por sua textura fluida, os hidratantes em loção são uma boa opção por serem rapidamente absorvidos
e não deixarem a pele grudenta.
Limpeza: A limpeza da pele durante o verão é importante para
remover adequadamente o filtro solar, sal, cloro e impurezas acumuladas ao longo do dia. Entretanto, deve ser suave para garantir
a manutenção da camada protetora da pele e ajudar a manter a hidratação. Os óleos de banho, por exemplo, promovem uma higiene
suave e removem os resíduos de protetor solar por meio da limpeza
óleo a óleo.
Água termal: Além de refrescar a pele do calor, a água termal tem
ação calmante. O produto pode ser aplicado no cabelo e no corpo
para potencializar a hidratação.

VERÃO X DEPILAÇÃO
Para aqueles que optam por se depilar durante o verão, a dermatologista reforça que não é recomendado a retirada dos pelos corporais e faciais imediatamente antes de se expor à praia ou piscina,
por exemplo. Mesmo os métodos de depilação mais gentis podem
gerar pequenas irritações ou arranhões na pele, sendo foco para
infecções.
“Após a depilação, devemos esperar no mínimo 24 horas para
nos submetermos a esses ambientes, pois a recuperação da pele
após o procedimento pode ser mais lenta pela umidade do ambiente,
alta temperatura e atrito com a areia”, explica. A especialista orienta
ainda que as áreas da pele irritada também têm maior risco de manchar quando expostas ao sol, sendo necessário optar por métodos
mais suaves para a retirada dos pelos, a fim de evitar alergias e
arranhões.
Dra. Judith Cavalcante é consultora de Philips e médica
dermatologista credenciada pela Sociedade Brasileira
de Dermatologia (SBD) e Associação Médica Brasileira (AMB).
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JORNAL O OESTE PAULISTA

INFORMA

Quer receber este jornal toda
semana pelo seu ZAP?
Salve o número abaixo na relação de seus
zaps. Nos dê um “oi” pelo zap
(18) 99133-0067 - GRATUITO
FALECIMENTOS

Maria Anete Santos Lima
61 anos
Falecimento - 23/12

Loan Aparecido dos Santos
31 anos
Falecimento - 25/12

Apparecida Trassi Paiva
86 anos
Falecimento - 26/12

Maria Teresa Rapchan

73 anos
Falecimento - 26/12

Paulo Brasil Tolosa

84 anos
Falecimento - 31/12

Edemaria Ferreira da Silva
47 anos
Falecimento - 01/01

Idalva Pacanheli Eraclide
90 anos
Falecimento - 02/01

Ivone Garcia Sala

81 anos
Falecimento - 03/01

Andrea Oliveira de Souza
39 anos
Falecimento - 04/01

Arlindo Pereira dos Santos
81 anos
Falecimento - 04/01

Santiago Maximiano Marques
39 anos
Falecimento - 05/01

PROTEJA O MEIO AMBIENTE

VENDE-SE

NA AREA RURAL
- 01 CHÁCARA NA CIDADE DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
- 01 CHÁCARA: RUA ANTONIO STOCCO
NA CIDADE DE SANTO ANASTÁCIO
01 BARRACÃO: RUA PARANÁ , 05
VILA MORENO EM SANTO ANASTACIO
CHÁCARA - ESTRADA DO SALTINHO
ÁREA URBANA - EM SANTO ANASTÁCIO
RUA ENGENHEIRO MAYLASKI, 137, CENTRO
RUA RUA JOÃO SALUM, 625
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 141
TERRENOS EM SANTO ANASTACIO
- LUIZ L. TORQUATO, 512 -  JARDIM MARINGA
- SANTOS DUMONT, CENTRO
- RUA CONSTITUIÇÃO, VILA PRADO
- RUA DR COSTA MANSO, COLINA
- RUA ALCINO PILOTO, COLINA

ALUGA-SE
CASAS RESIDENCIAIS
EM RIBEIRÃO DOS INDIOS
RUA EUGÊNIO VOLPE, 1OO - CENTRO
APARTAMENTOS
NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 7899
APTO 34 BLOCO 04
CASAS RESIDENCIAIS EM SANTO ANASTÁCIO
- RUA AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1589 CENTRO
- RUA ENGENHEIRO WENDELL, 487 VILA PRADO
- RUA CANARIOS, 82 VITORIA REGIA
- RUA BRASIL, 235 NOSSO TETO
- RUA JOAQUIM NABUCO, 45 CENTRO
- RUA RAIF DIB TAYAR, 469 VILA GONÇALVES
- RUA LUIZ OLIVEIRA NETTO, 830 VILA JARDIM
- RUA ALOISIO DE CAMPOS NETO, 65 JARDIM MARINGA
- RUA TRÊS, 16 VILA MORENO
- RUA HERALDO MACIEL SANCHES, 159 CENTRO
- RUA FRANCISCO BRESSA, 321 VILA ORIENTE
- RUA JOÃO LOPES SANCHES, 165 SANTA HELENA
- RUA ARARAS, 42 VITORIA REGIA
- RUA JOÃO SALUM, 490 CENTRO
- RUA JOAQUIM NABUCO, 1136 CENTRO
- RUA OLAVO BILAC, 501 VILA GONÇALVES
- RUA JULIO PRETES, 140 VILA ORIENTE
               - RUA JOÃO BAPTISTA MENDES, 235 CENTRO
- RUA ARAPONGAS, 60 - VITÓRIA RÉGIA
- RUA OSVALDO CRUZ, 136 - CENTRO
- RUA MANOEL RAMIRES REINA, 453
RUA RAIF DIB TAYAR, CENTRO
FAUSTINO ANTONIO DEPIERI, 185 - JDM MARINGÁ
EDÍCULA NO JARDIM MARINGÁ
RESIDÊNCIA RUA DOMINGOS RIBAS, 45 - NOSSO TETO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 141
RUA ARARAS, 36

