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Educação promove 3ª edição do 
projeto “Mães Crecheiras”

A Secretaria de 
Educação de Fer-
raz de Vasconcelos, 
por meio da equipe 
da Educação Infantil, 
promoveu na manhã 
de hoje, 23 de maio, a 
3ª edição do projeto 
“Mães Crecheiras”, que 
tem como objetivo a 
troca de experiências 
entre mães e ainda 
esclarecer sobre o 
funcionamento das 
creches do município. 
O encontro ocorreu no 
anfiteatro do Palácio 
da Uva Itália, localizado 
na Vila Romanópolis. 

Em um primeiro mo-
mento, as participantes, 
que representaram 
várias unidades de 
ensino da cidade, se 
conheceram melhor 
em uma dinâmica de 
sentimentos, na qual 
elas puderam expres-
sar o que estavam 
sentindo naquele mo-
mento. Em seguida, as 
mães acompanharam 
um vídeo intitulado 
“O Começo da Vida”. 

Para inserir ainda 
mais as presentes no 
tema do evento, a equi-
pe da pasta ministrou 
sobre “A Importância 
dos Vínculos Afetivos 
na Primeira Infância”, 
além de ter aberto 
discussão sobre os 
momentos na creche e 
o valor de se aprender 
brincando dentro de 
sala de aula. Neste 
momento, as mães 
também puderam 
conhecer a rotina dos 
filhos dentro da uni-
dade escolar, como a 
hora da refeição, as 
atividades pedagó-

nossa rede. Hoje, elas 
puderam falar sobre 
seus sentimentos e 
ainda conhecerem 
mais da rotina na 
qual seus filhos es-
tão inseridos todos os 
dias. O nome disso é 
transparência e cui-
dado com as nossas 
crianças”, concluiu Zé 
Biruta. 

Vale lembrar que, 
em outras edições do 
“Mães Crecheiras”, a 
pasta recebeu retornos 
positivos por parte das 
participantes, e tam-
bém por isso, outros 
encontros seguindo 
este modelo deverão 
ser promovidos ainda 
neste ano.

Aurélio Alves

ENCONTRO

gicas, etc. 
Entre outros pontos, 

a principal proposta do 
encontro foi promover 
a aproximação das 
mães que têm seus 
filhos em creches, 
conscientizar a família 
sobre a relevância do 
desenvolvimento da 
criança nos primeiros 
anos de vida e refletir 
sobre o vínculo afetivo 
na infância, buscando 
compreender a inte-
ração educador-crian-
ça, família-criança e 
criança-criança. 

A titular da Edu-
cação ferrazense, 
Valéria Eloy da Sil-
va Kovac, ressalta 
que é fundamental 

a participação da fa-
mília do período de 
adaptação da criança 
na creche. “A escola é 
uma extensão da casa 
do aluno e quando a 
família participa desta 
transição, a criança 
se desenvolve muito 
melhor. Sabemos que 
é um longo caminho 
até a criança por si só 
querer ir para a creche, 
se sentir protegida e 
segura nela, mas é 
exatamente por isso 
que este encontro é 
tão importante, afinal 
a criação de vínculos 
vai muito mais da pre-
disposição do adulto 
de querer criar este 
contato, do que ao 

contrário”, disse. 
Segundo o prefeito 

de Ferraz, José Carlos 
Fernandes Chacon, o 
Zé Biruta, conversas 
desta natureza resul-
tam não apenas no 
avanço da criança no 
aprendizado e socia-
lização, mas também 
na tranquilidade das 
mães que depositam 
sua confiança nas 
professoras. “A gente 
vê muito o aspecto 
emocional da família 
sendo trabalhado tam-
bém. Nossa vontade 
é que a mãe esteja 
totalmente tranquila 
em deixar seu filho 
na creche, afinal ele é 
muito bem cuidado na 
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Processo:1004/2018, MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR ,             
CNPJ:31.077.747/0001-71. LOCAL FISCALIZADO: Rua Romão Nabas ,07 -JARDIM ROSANA / FERRAZ DE                       
VASCONCELOS-SP. FATO OCORRIDO: APRESENTAR ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.                 
Informo que em 29 de Abril de 2019, foi emitido o Auto de  Notificação nº22896. O autuado tem o prazo de                                     
08 (oito) dias para apresentar defesa e ou regularizar a empresa junto à municipalidade. O não                             
atendimento a esta notificação/interdição acarretará ao notificado sanções legais conforme disposto na                       
Lei 1408/1983 art.8º e 9º. 

 

 
  
AUTO DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6431/2019 -         
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DA PREFEITURA - ENDEREÇO DE AVISO:          
AVENIDA GOV. JANIO QUADROS/ESTAÇÃO GUIANETTI NETO FATO OCORRIDO:        
EXERCÍCIO DE COMERCIO E OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ESPAÇO PÚBLICO.         
INFORMAMOS QUE EM 22/05/2019 FOI EMITIDO O AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº           
23381. OS NOTIFICADOS TEM PRAZO DE 15 (QUINZE) PARA RETIRAR AS BANCAS            
E DESOCUPAR O LOCAL, O DESCUMPRIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO        
ACARRETARÁ MULTA CONFORME ARTIGO 8º E 9º DA LEI 1408/1983. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

Secretaria Municipal da Saúde 
                     Rua Santa Catarina, 35 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – Telefone 4678-2717 

 
Memorando nº225/SMS/2019 

 
Ferraz de Vasconcelos, 23 de maio de 2019. 

 
 

Ref.: Conselho Municipal de Saúde 

 
Solicito a Vossa Senhoria, os bons préstimos de divulgar a listagem           

dos candidatos a membros do Conselho Municipal de Saúde de Ferraz de            
Vasconcelosa, gestão 2019 a 2021 (Leis Municipais n°2791/2007 e         
3293/2016): 

 
Representantes do Poder Público:  
 
- Aloísio Lopes Priuli (Secretaria Municipal de Saúde); 

- Fabiano Augusto Batistela (Ouvidoria Geral do Município); 

- Luiz Fernando dos Santos (Secretaria Municipal de Saúde); 

- Amanda Rodrigues Maldonado (Secretaria Municipal de       
Administração). 

 
Conforme Resolução n°10/2019 – artigo 5, inciso III, segue os nomes           

dos servidores que se candidataram ao Conselho como Representantes dos          
Trabalhadores Municipais por ordem de admissão: 

 
- Márcia Barbosa Medeiros Soares – 01/06/2006; 

- Cláudio Rodrigues da Silva – 01/06/2007; 

- Érika Leite Pereira – 02/06/2008; 

- Gernan Alves dos Santos – 01/08/2008; 

- Valquíria Costa Tomaz – 02/05/2011; 
- José Rodrigues Lavoura Neto – 01/12/2011; 
- Elisama Rodrigues de Moraes – 01/02/2012; 
- Rafael Aires de Oliveira – 05/10/2012; 
- José da Silva – 02/05/2013; 
- Andreia Florentino dos Santos – 03/06/2013; 
- Arthur Claudino de Araújo – 18/03/2014; 
- Selma Marques da Silva – 08/09/2014; 
- José Paulo Clares de Souza – 02/03/2016. 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

Secretaria Municipal da Saúde 
                     Rua Santa Catarina, 35 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – Telefone 4678-2717 

Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 

Ilustríssimo Senhor 

Fernando Felipe 

Digníssimo Secretário Municipal de Comunicação 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

Secretaria Municipal da Saúde 
                     Rua Santa Catarina, 35 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – Telefone 4678-2717 

Reprentantes dos Prestadores de Serviços – Hospital Regional Dr.         
Osíris Florindo Coelho: 

 
- Paulo Antonio Homem Marques; 

- Vanderlei de Almeida Rosa; 

- Eleni Américo de Oliveira; 

- Andréia Aparecida Alves. 
 
Representantes dos Usuários do Sistema Único de Saúde: 

 
- Dulcileia da Silva Oliveira (Pastoral da Criança); 

- Edna Aparecida Vargem Ferreira (Pastoral da Criança). 
 
- Derli Bicudo Machado (Associação Capacitar Social); 

- Adriana Ferreira de Souza (Associação Capacitar Social). 
 
-José Juvenal dos Santos (Associação Juntos Podemos Vencer); 

- Davidson Jacob Rodrigues (Associação Juntos Podemos       
Vencer). 

 
- Davis S. Moura Greco (Obra Filantrópica Missionária de         

Assistência Social “Betel”); 

- Milton Donizete dos Reis (Obra Filantrópica Missionária de         
Assistência Social “Betel”). 

 
-Valter de Souza (Sindicato Nacional dos Aposentados); 

- Lourival Inácio da Silva (Sindicato Nacional dos Aposentados). 
 
- Daniel Balke (Associação Comercial) 

- Gilson Santos Cardoso (Associação Comercial). 
 
A data da posse será no dia 12/06/2019 às 09h00 na Secretaria            

Municipal de Saúde, sito à Rua Santa Catarina, 35 – Vila Romanópolis – Ferraz              
de Vasconcelos. 

 
Sem mais,  

      Atenciosamente. 

 

Aloísio Lopes Priuli 

 

Ferrazenses têm até dia 31 para 
se imunizarem contra a gripe

Dia 31 de maio 
é a última opor-
tunidade para 
quem ainda não 
se imunizou contra 
a gripe em Ferraz 
de Vasconcelos. 
Das 8 às 16 ho-
ras, as pessoas 
inseridas nos 
grupos de risco 
da Campanha 
podem receber 
a dose em todas as 
Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) 
da cidade. O mu-
nicípio já vacinou 
40.641 pessoas, 
o que representa 
88,85% da meta. 

O grupos priori-
tários são as pes-
soas a partir de 
60 anos, crianças 
de seis meses a 
seis anos de idade, 
trabalhadores da 
área de saúde, 
professores das 
redes pública e 
privada, mulheres 
gestantes e puér-
peras, indígenas, 
pessoas privadas de 
liberdade (incluin-
do adolescentes 
cumprindo medidas 
socioeducativas), 
profissionais do 
sistema prisional 
e portadores de 

doenças que au-
mentam o risco 
de complicações 
em decorrência a 
influenza. Segundo 
a Vigilância Epide-
miológica municipal, 
a dose este ano 
está prevenindo 
contra a influenza 
A, nas variações 
H1N1 e H3N2, e 
influenza B. 

Vale desta-
car que no ato 
da imunização, é 
necessário apre-
sentar carteirinha 
de vacinação, RG 
ou Cartão do 
Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
Para as crianças, 
é obrigatório que 
o responsável 
esteja munido 
da carteirinha 
de vacinação 
do menor. 

De acordo com 
o secretário mu-
nicipal de Saúde, 
Aloísio Lopes Priuli, 
apesar da cidade 
já ter alcançado 
88% da meta, os 
números ainda são 
baixos. “A Cam-
panha já está no 
final e para que 
ela seja conside-
rada satisfató-
ria, é preciso que 
pelo menos 95% 
de cada grupo 
prioritário tenha 

sido vacinado, e 
aqui no município, 
infelizmente, te-
mos grupos que 
apenas 50% fo-
ram receberam 
a dose. Nós pre-
cisamos que os 
moradores que 
estão inseridos 
nestes grupos nos 
procurem até o 
dia 31 sem falta”, 
disse Priuli. 

A pasta aguar-
da orientações do 
Ministério da Saúde 
para uma possível 
prorrogação da 
Campanha contra 
a H1N1. 

O prefeito José 
Carlos Fernan-
do Chacon, o Zé 
Biruta, alerta a 

população para 
que os prazos de 
aplicação da va-
cina não sejam 
perdidos. “A gente 
realizou o Dia D 
em maio, esta-
mos imunizando 
desde abril, mas 
se os ferrazenses 
não nos ajudarem, 
nunca atingire-
mos a meta. O 
interesse de cada 
morador é de ex-
trema importân-
cia. Estamos aqui 
para promover a 
proteção, o cuida-
do e esperamos 
que a população 
esteja disposta 
a aderir nossas 
ações”, afirmou 
Zé Biruta.  


