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A Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos 
continua as obras 
na creche da Vila 
Santo Antônio, na 
Rua Tapiras, que 
ainda tem nome a ser 
definido, mas atenderá 
aproximadamente 120 
crianças que tenham 
entre 0 e 3 anos. A 
construção deve ser 
finalizada em até dois 
meses, de acordo com 
a Secretaria Municipal 

alunos e a demanda 
de crianças do bairro. 
“A obra é de extrema 
qualidade, com todas as 
salas necessárias para 
atender o cotidiano dos 
pequenos que estão 
em fase de crescimento 
e aprendizagem. Além 
disso, a abertura da 
nova unidade de 
ensino possibilitará 
a abertura de novas 
vagas na Educação”, 
afirmou Ferreira. 

Aurélio Alves

de Obras, Planejamento 
Urbano, Saneamento, 
Verde, Meio Ambiente 
e Habitação. 

Por meio de parceria 
com a iniciativa privada, 
foram investidos pelo 
mesmo R$ 800 mil na 
obra, que foi levantada 
do zero. Agora, os 
tralhados no local 
encontram-se em 
fase de acabamento, 
sendo que a parte de 
alvenaria e estrutural 

já foram finalizadas. 
A unidade contará 

com salas de aulas, 
solário, lactário, 
fraldário, sanitários 
para alunos, professores 
e para crianças com 
deficiência, área de 
banho e troca, berçário, 
copa, depósito para 
materiais de limpeza, 
lavanderia, cozinha, 
refeitório, despensa, 
área para carga e 
descarga, almoxarifado, 

secretaria, diretoria, 
sala de coordenação 
e pedagogia, sala dos 
professores, vestiário, 
playground, entre outros 
espaços, todos à luz 
das legislações vigentes. 

Segundo o titular 
do Obras ferrazense, 
Antônio Carlos dos 
Santos Ferreira, 
trata-se de uma 
obra sofisticada, que 
atenderá todas as 
necessidades dos 

Ferraz deve concluir creche em até dois meses
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VACINE-SE
!

Não deixe que as 
doenças já erradicadas 
no país voltem

4674-3458
Departamento de Vigilância em Saúde

secretaria municipal de saúde

DÚVIDAS
compareça à sua 
unidade de saúde 
e previna-se

Há muitos animais 
precisando de um 
lar e de carinho. 

Animais não são brin-
quedos e não são des-
cartáveis;

A vacinação antirrábica 
é obrigatória
e gratuita. Fique sempre 
atento a programação
do seu município.

Para evitar que seu animal fique doente 
ou possa transmitir doenças você deve:     
mantê-lo em local limpo;
proporcionar abrigo e alimentação ade-
quados;
vacinar e levar periodicamente seu 
animal a um veterinário.

Adote ao invés de comprar um animal, 
assim você ajuda os animais abandona-
dos e não estimula o comércio que, 
muitas vezes é praticado de modo 
abusivo e cruel;

Não deixe seu cão solto pelas 
ruas. 

Durante os passeios use 
sempre guias e coleiras.

A castração reduz o número 
de animais abandonados e o 
risco de  tumores;

Animais possuem comporta-
mentos diferentes e individu-
ais. Respeite a natureza do 
seu animal!    


