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FERRAZ IMUNIZA MAIS DE QUATRO 
MIL NO DIA D CONTRA A GRIPE

A Vigilância Epi-
demiológica de Fer-
raz de Vasconcelos, 
órgão vinculado a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, divulgou 
hoje, 6 de maio, o 
balanço de vacinas 
aplicadas contra a 
gripe no Dia D da 
campanha, que 
ocorreu no último 
sábado, 4 de maio. Ao 
todo, 4.053 pessoas 
foram imunizadas, 
superando as expec-
tativas do órgão. A 
vacinação contra a 
H1N1 se encerra em 
31 de maio. 

O Dia D reuniu 
os grupos prioritá-
rios em 12 Unidades 
Básicas de Saúde 
(UBSs) da cidade, além 
de em três postos 
volantes, sendo um 
no Parque Doura-
do, outro no Núcleo 
Itaim e um último na 
Vila do Americano. 
Na oportunidade, 
foram imunizadas 
1.744 crianças, 632 
idosos, 33 gestantes, 
236 profissionais 
da saúde, 1.209 
doentes crônicos, 
23 puérperas e 176 
professores. 

Do começo da 
campanha até ago-
ra, Ferraz já aplicou 
31.799 doses con-
tra a gripe, o que 
corresponde à uma 
cobertura de 71,59%. 
A meta é vacinar 
44.062 ferrazen-
ses. Vale destacar 
que a dose deste 
ano previne contra 
a influenza A, nas 
variações H1N1 e 

os grupos prioritá-
rios e deixar Ferraz 
bem longe da gripe”, 
disse Priuli. 

A vacina contra a 
H1N1 é oferecida em 
12 postos de saúde 
de Ferraz e os in-
teressados podem 
receber a dose de 
segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 
horas, em sua UBS 
de referência. 

Aurélio Alves

SAÚDE

H3N2, e influenza B. 
De acordo com 

a coordenadora da 
Vigilância em Saúde 
de Ferraz, Karina Ren-
te Isidoro, a procura 
tem surpreendido a 
pasta e os números 
agradado as equi-
pes. “As pessoas 
têm nos procurado, 
não só nos dias em 
que fazemos ações 
fora das UBSs, mas 

também durante a 
semana nos postos 
de saúde de toda 
a cidade. Isso nos 
tem mostrado que 
estamos no caminho 
certo e que em breve 
atingiremos nossa 
meta”, afirmou Karina. 

O titular da Saúde 
ferrazense, Aloísio 
Lopes Priuli, explica 
sobre as próximas 
ações a serem desen-

volvidas pela pasta 
frente à H1N1. “Os 
grupos que estamos 
tendo menos procura 
são os professores, 
por isso agora tra-
balharemos dentro 
das escolas. Assim 
como determinou o 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta, vamos 
fazer o que for pos-
sível para imunizar 
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Notificação – Processo: 18069/2018 - Auto de Apreensão e Auto de Infração e
Imposição de Multa, Eduardo Madeira Figueiredo, Local do imóvel: Rua. Lutécia
nº 285 -Vila Jardim Dayse/ Ferraz de Vasconcelos - SP, FATO OCORRIDO:
Lançado Auto de Infração nº 1004 e encaminhado Guia de pagamento via correios.
Informo que o lançamento do Auto de Infração, bem como a carta encontra-se
encartada no processo para ciência do requerente. Notifica-se para ciência.

Notificação – Processo: 4025/2019 - Auto de Infração e Imposição de Multa,
Joice Borges Pereira, Local do imóvel: Rua Elysio Triunfini Hungria nº 91 - JArdim
Valentim/ Ferraz de Vasconcelos - SP, FATO OCORRIDO: Lançado Auto de
Infração nº 1054 e encaminhado Guia de pagamento via correios. Informo que o
lançamento do Auto de Infração, bem como a carta encontra-se encartada no
processo para ciência do requerente. Notifica-se para ciência.

Notificação – Processo: 5521/2019 - Auto de Apreenção e Imposição de Multa,
Carlos Eduardo de Paula, Local do imóvel: Rua Nair Santana nº 29 - Jardim
Helena/ Ferraz de Vasconcelos - SP, FATO OCORRIDO: Lançado Auto de Infração
nº 20435 e encaminhado Guia de pagamento via correios. Informo que o lançamento
do Auto de Infração, bem como a carta encontra-se encartada no processo para
ciência do requerente. Notifica-se para ciência.

Notificação – Processo: 5310/2019 - Auto de Infração e Imposição de Multa,
Samuel Malaquias da Silva, Local do imóvel: Rua Noventa e cinco nº 14 -
Guainazes/ Ferraz de Vasconcelos - SP, FATO OCORRIDO: Lançado Auto de
Infração nº 20434 e encaminhado Guia de pagamento via correios. Informo que o
lançamento do Auto de Infração, bem como a carta encontra-se encartada no
processo para ciência do requerente. Notifica-se para ciência.

Saúde 
faz visitas 

odontológicas 
nas escolas

A coordenação 
da Saúde Bucal 
de Ferraz de Vas-
concelos, iniciou 
hoje as visitas 
odontológicas 
nas escolas do 
município, essa 
ação faz parte 
do PSE - Pro-
grama Saúde 
na Escola.

A primeira 
visita aconteceu 
na Creche 8 de 
Março, na Vila 
Margarida, onde 
98 crianças de 
0 a 5 anos re-
ceberam um kit 
dental e sob a 
orientação de 
uma dentista e 
da coordena-

dora da saúde 
bucal, Carla 
Rosana Rocha, 
aprenderam 
como fazer a 
escovação dos 
dentes de forma 
saudável. Ainda 
no escovódromo 
puderam fazer 
a higiene bucal 
de forma cor-
reta. Segundo a 
coordenadora 
do programa 
a forma mais 
adequada que 
tem de diminuir 
a cárie é justa-
mente a ação 
preventiva. As 
ações vão con-
tinuar em todas 
as escolas do 

município. O 
prefeito José 
Carlos Fernan-
des Chacon, o 
Zé Biruta, disse 
que em todas 
as suas ges-
tões sempre 
deu prioridade 
à educação e 
prevenção. 

Aurélio Alves


