
JUSTIFICATIVA 

 

Ironalda Silva de Oliveira foi uma mulher de força, coragem e fé. 

Durante seus 50 anos, sua vida foi marcada por muitos sonhos, desafios e 

conquistas. Dona de um nome e uma vida singular, ela deixou um valioso legado, 

um lindo testemunho e belas lembranças. 

 

Nasceu no dia 3 de junho de 1959, na cidade Muzambinho, no Estado 

de Minas Gerais, ela teve uma origem simples. Seus pais, Jurandyr e Inez, 

trabalharam duro para criar os nove filhos, sete mulheres e dois homens. Ela era a 

caçula da família e, desde pequena, sempre tinha grande determinação para realizar 

seus sonhos. 

 

Ironalda estudou até o antigo colegial em Muzambinho e depois veio 

para São José dos Campos, onde a irmã Ironézia morava. Seu objetivo era estudar e 

conquistar o grande sonho de ser dentista. Então, prestou vestibular e começou a 

estudar Odontologia na Universidade de Taubaté (UNITAU). Foi uma aluna exemplar 

e dedicada. Muito inteligente, foi uma das melhores da turma e se formou em 1983. 

 

No mesmo ano, ela conheceu Vanderlei Serafim Ramos, que se tornou 

seu companheiro e, posteriormente, marido. Juntos, eles tiveram três filhos: 

Ludmila Oliveira Ramos, Bárbara Oliveira Ramos e Laurence Oliveira Ramos, que 

nasceram nos anos de 1986, 1987 e 1988, respectivamente. Sempre muito carinhosa 

e atenciosa, foi uma mãe especial, tinha gestos amorosos e conselhos sábios. 

 

A família sempre foi seu bem mais valioso, fazia questão de estar 

presente, trazendo alegria, amor e união entre os familiares. Sua casa estava sempre 

cheia, havia espaço e acolhimento para todos. Era uma pessoa muito alegre, 

espontânea e positiva, que celebrava a vida. Ela costumava dizer que “os momentos 

são únicos e não voltam jamais”. 

 

Em seus primeiros anos de profissão, Ironalda começou a atender em 

um consultório particular na cidade.  

 

Em 1987, passou no concurso e começou a trabalhar na Prefeitura 

de São José dos Campos como dentista, mantendo também seus atendimentos no 

consultório particular, nas horas livres. Estava sempre buscando se atualizar e fazia 

muitos cursos para se aperfeiçoar na sua área de atuação. 

 

No Posto de Saúde do Alto da Ponte, ela exerceu sua profissão até 

2008. Foram mais de 20 anos de dedicação, serviço e amor ao trabalho. Era muito 

conhecida e querida por todos. Tratava cada paciente com uma atenção e carinho 

especial, sem pressa, com qualidade e, acima de tudo, amor. Na região, ela era 



referência no tratamento de câncer bucal. Entre os colegas, era lembrada como uma 

profissional exemplar e muito humana. 

 

Dra. Ironalda tinha valores e princípios fortes, característicos de sua 

personalidade, e sempre procurava transmitir pensamentos positivos às pessoas. 

Tinha muita fé em Deus, esperança e perseverança em tudo que fazia. Estava sempre 

pronta a ouvir, entender e dar conselhos. Ela realmente se importava com cada 

pessoa e acreditava no lado positivo de cada um.  

 

Em junho de 2007, ela passou por um período de grandes provações, 

quando descobriu o câncer de mama. Fez cirurgia e tratamento com várias sessões 

de quimioterapia e radioterapia durante alguns meses. Foram dias desafiadores, 

mas ela enfrentou tudo com muita fé, coragem e otimismo. Acreditava que Deus 

estava no controle e tinha o melhor para ela. Mesmo passando por tamanha 

dificuldade na luta contra o câncer, muitas vezes, era ela quem confortava as 

pessoas.  

 

Após meses de tratamento, ela foi curada do câncer de mama. Porém, 

em 2008, a doença voltou como metástase, atingindo o fígado. Foi preciso enfrentar 

uma nova fase de tratamento, mas desta vez foi tudo mais agressivo e ela não 

resistiu. Deus a chamou para descansar no dia 27 de agosto de 2009, deixando 

muita tristeza e saudades para todos que conviveram com ela.  

 

Enquanto esteve aqui, Dra. Ironalda procurou fazer o seu melhor e 

viveu cada momento de maneira intensa e verdadeira. Nos seus lábios, havia sempre 

uma mensagem de paz e alegria. Ela usou a sua vida para transmitir mensagens de 

fé e otimismo, em todos os lugares e a todas as pessoas com quem tinha 

oportunidade de conversar. 

 

Ironalda foi muito preciosa para todos os que conviveram com ela. 

Quem a conheceu sabe que foi um privilégio estar ao lado de uma pessoa tão única 

e especial. A sua partida deixou um grande vazio, que hoje é preenchido com as boas 

lembranças que ela deixou por onde passou. Apesar do tempo, as memórias e o seu 

testemunho continuam vivos em muitos corações. 

 

Assim, diante de um exemplo a ser seguido, que conto com o apoio 

dos ilustres pares, para aprovar a presente propositura de denominação da UBS do 

Alto da Ponte. 

 

 


