
1Quarta-feira, 7 de novembro de 2018 ATOS OFICIAIS

Boletim Oficial do Município
Ferraz de Vasconcelos

Edição digital: 187

Quarta-feira, 
7 de novembro de 2018

Ano: 2

Esporte ferrazense visita São Carlos para
82ª edição dos Jogos Regionais do Interior

A equipe da Se-
cretaria de Juventu-
de, Esporte, Turismo e 
Qualidade de Vida de 
Ferraz de Vasconcelos 
realizou na manhã de 
hoje, 5 de novembro, 
uma visita à cidade de 
São Carlos, no interior 
paulista, para vistoriar 
o alojamento que os 
atletas ferrazenses 
utilizarão durante o 
82� Jogos Abertos 
do Interior, que ocorre 
entre os dias 14 e 24 

muito bem organizados 
e tenho certeza que 
a competição segui-
rá esta linha. Nossa 
expectativa é ótima e 
esperamos boas colo-
cações, principalmente 
com o nosso xadrez”, 
disse Brito. 

Na ocasião, tam-
bém esteve presente o 
prefeito de São Carlos, 
Airton Garcia Ferrei-
ra, e o secretário de 
Esportes da cidade, 
Edson Ferraz.

Aurélio Alves

VISTORIA

de novembro. Além 
disso, os servidores 
também participaram 
do Congresso Técnico 
da competição. 

De acordo com a 
pasta, a vistoria nos 
alojamentos focou con-
dições de segurança, 
acomodação e até de 
alimentação. Os detalhes 
foram resolvidos e o 
local já aguarda pela 
delegação que che-
gará a São Carlos no 
próximo dia 13. Durante 

o Congresso Técnico, 
houve a divulgação da 
programação oficial, 
sorteio dos grupos e 
demais questões que 
precisavam ser resol-
vidas antes do início 
dos Jogos. 

Neste ano, Ferraz 
levará uma delegação 
de 70 pessoas. Os 
atletas competirão nas 
seguintes modalida-
des: basquete mas-
culino adulto, ciclismo 
masculino, boxe, vôlei 

feminino adulto, xadrez 
masculino e feminino 
sub-20, e taekwondo 
feminino adulto. A ci-
dade classificou estes 
esportes nos Jogos 
Regionais que ocor-
reram em julho. 

Segundo o titular da 
pasta, Francisco Pe-
reira de Brito, a visita 
já revela um pouco de 
como será 82� edição. 
“O clima estava ma-
ravilhoso. A vistoria e 
o  Congresso foram 
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Ferraz realiza mais de mil 

atendimentos no “Outubro Rosa”

A Secretaria de 
Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos divulgou 
hoje, 5 de novembro, 
o balanço de aten-
dimentos realizados 
durante a campanha 
“Outubro Rosa” na 
cidade. Apenas a 
coleta de papani-
colau, foram 694. A 
pasta também rea-
lizou outros exames, 
além de palestras e 
intervenções. 

No decorrer do 
mês, foram feitos 
900 testes rápidos 
de HIV, Sífilis e das 
hepatites B e C. Fo-
ram 84 mamografias, 
115 ultrassons das 
mamas, 101 ultras-
sons transvaginais, 
cinco palestras em 
empresas da ci-
dade, bem como 
orientação e rodas 
de conversas nas 

das ferrazense que 
trabalham durante a 
semana e não conse-
guem chegar à uma 
unidade de saúde 
em seu horário de 

Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) e 
outros equipamentos. 
As consultas gine-
cológicas também 
foram intensificadas. 

As palestras e 
orientações focaram 
a prevenção e o 
autocuidado, com 
o tema “Aprenda 
a Gosta de Você”. 

Ainda de acordo com 
a pasta, os atendi-
mentos durante os 
finais de semanas 
também tiveram boa 
adesão por parte 

funcionamento. 
Segundo o titular 

da Saúde ferrazense, 
Aloísio Lopes Priuli, 
a campanha foi um 
sucesso e atingiu 
seu objetivo. “Foi um 
mês produtivo, onde 
conseguimos des-
pertar a sensibilidade 
no cuidado com a 
saúde da mulher, 
fazendo com o que 
elas se gostassem 
mais e se preocu-
passem mais com 
si mesmas. A rede 
municipal de saú-
de vestiu uma só 
camisa, focando a 
excelência no aco-
lhimento, prevenção, 
diagnóstico e acom-
panhamento, assim 
como determinou o 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta”, afirmou 
Priuli. 


