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Saúde vai intensificar 
campanha contra o Sarampo 

A Secretaria de 
Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos vai inten-
sificar a campanha de 
combate ao Sarampo, 
devido ao surto que está 
ocorrendo em todo o 
Estado.

Apesar de já ter 
imunizado milhares de 
munícipes,  e de ter um 
caso já concreto,  de 
uma pessoa estar con-
tagiada com a doença, 
a Secretaria da Saúde 
vai reforçar a vacinação 
nas UBSs e também 
vai fazer mutirões nas 
estação da CPTM do 
centro da cidade.

O Secretário da 
Saúde Dr. Aloisio Priuli 
afirmou que por de-
terminação do prefeito 
José Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, a 
campanha deverá ser 
mais ostensiva de for-
ma que toda população 
seja imunizada. “ Temos 
consciência desse surto 
e resolvemos sair às 
ruas e também solici-
tar da população que 
tomem a vacina contra 
o Sarampo para que 
possamos combater 
a doença,” disse o se-
cretário. 

A coordenadora de 
Vigilância Sanitária, Karina 
Rente Isidoro, explica que 
no mês de março foi 
realizado um dia D de 
prevenção ao Sarampo 
na estação da CPTM e 
agora a Vigilância iniciará 
novamente uma grande 
campanha municipal de 
intensificação de vaci-
na contra o sarampo 
e essa ação começa  
hoje ( 22 de julho) e vai 
até 16 de agosto, nas 

unidade de saúde ( ver 
tabela abaixo). É neces-
sário que as pessoas 
levem a carteirinha de 
vacinação no Posto de 
Saúde. 

Já no dia 27 de Ju-
lho, a vacinação será 
na estação da CPTM 
no centro de Ferraz de 
Vasconcelos.

O CSll aplicará a 
vacina todos os dias 
das 8 horas às 15 horas.

Vale lembrar ain-
da, que o público alvo 
do dia D é de 15 a 29 
anos indiscriminado e 
as demais faixas só com 
avaliação da carteirinha 
de vacinação.

Aurélio Alves

Vale ressaltar que, o frasco da vacina SCR possui 10 doses 
que após aberta tem validade de 8 horas, visando o me-
nor desperdício,  segue as unidades básicas e os dias que 
serão feitas as aplicações: 

Santo Antônio ( Sexta-feira)
Bela Vista ( Quinta-feira)
Lázaro ( Quinta-feira)
Margarida ( Quarta-feira )
Nações ( Quinta-feira)
Yone ( Sexta-feira)
Vila São Paulo ( Quinta-feira)
Jamil ( Segunda-feira)
Rosana ( Segunda-feira)
CDHU ( Quinta-feira)
Castelo ( Sexta-feira)
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Ferraz de Vasconcelos, 19 de julho de 2019.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 01/2019/SME

HOMOLOGAÇÃO

Fica homologado o Resultado Final do Chamamento Público concernente ao Edital n.

01/2019/SME, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Seleção das Propostas para

celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil, tendo como meta o atendimento

de 100 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, consagrando-se como exatos e definitivos os

resultados abaixo:

Assim, define como vencedora a Associação Beneficente Nova Vida, apresentando-a

como apta para a execução da parceria.

As propostas habilitadas, mas não contempladas, serão classificadas a partir da

pontuação atribuída a proposta, sendo esta classificação utilizada para a convocação das

Organizações em caso de rescisão da parceria celebrada ou de eventual necessidade de troca

de Gestão de algum CEI parceiro do Município.

___________________________

Valéria Eloy da Silva Kovac

Secretária Municipal de Educação

Classificação Proposta n.º Entidade Nota

01 º 03 Associação Beneficente Nova Vida 14

02 º 10 Instituto Eunice Virginio - Ação e Desenvolvimento 11

Ferraz de Vasconcelos, 19 de julho de 2019.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 02/2019/SME

HOMOLOGAÇÃO

Fica homologado o Resultado Final do Chamamento Público concernente ao Edital n.

02/2019/SME, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Seleção das Propostas para

celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil, tendo como meta o atendimento

de 125 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, consagrando-se como exatos e definitivos os

resultados abaixo:

Assim, define como vencedora a Associação Beneficente Braços Fortes, apresentando-a

como apta para a execução da parceria.

As propostas habilitadas, mas não contempladas, serão classificadas a partir da

pontuação atribuída a proposta, sendo esta classificação utilizada para a convocação das

Organizações em caso de rescisão da parceria celebrada ou de eventual necessidade de troca

de Gestão de algum CEI parceiro do Município.

___________________________

Valéria Eloy da Silva Kovac

Secretária Municipal de Educação

Classificação Proposta n.º Entidade Nota

01 01 Associação Beneficente Braços Fortes 14

02 02 Associação Beneficente Nova Vida 14

03 06 Instituto Eunice Virginio - Ação e Desenvolvimento 11

Notificação:23111, WAGNER FLORENCIO FERREIRA CNPJ: 29.248.405/0001-25 LOCAL             
FISCALIZADO: RUA GEORGES YOUSSIF IBRAHIM,72 - CIDADE KEMEL / FERRAZ DE VASCONCELOS-SP. FATO                         
OCORRIDO: NÃO POSSUI ALVARA DE LICENÇA VIGENTE. Informo que em 22 de JULHO de 2019, foi emitido                                 
o Auto de  Notificação nº23111. O autuado tem o prazo 10 (dez) 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 dispostonaLeI1408/19art.8º e 9º. 
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Os atletas que 
participaram dos 
63ª jogos regionais 
que aconteceu em 
São Sebastião, es-
tiveram ontem ( 
segunda-feira) no 
gabinete do pre-
feito José Carlos 
Fernandes Cha-
con, o Zé Biruta, 
para agradecer 
e apresentar os 
troféus das moda-
lidades vencedoras. 
O Secretário de 
Esportes, Juventude 
e Lazer, Francisco 
Pereira de Brito, o 
Dr. Tico, agradeceu 
a administração 
e ao Prefeito, 
pela confiança 
na delegação e 
pelo empenho 
em proporcionar o 
melhor aos atletas. 
“ Nossa  equipe 
representou com 
orgulho as cores da 
bandeira da nossa 
cidade, quero agra-
decer ao Prefeito 

e dizer que Ferraz 
de Vasconcelos é 
uma fábrica de 
atletas e que na 
classificação geral o 
município ficou em 
13ª colocação com 
71 pontos. Obriga-
do aos atletas e 
comissão técnica 
e a todos os en-

volvidos, se hoje 
Ferraz tem esporte 
é pela determina-
ção dessa equipe,” 
finalizou o secretário. 
O prefeito Zé Biruta, 
falou da importân-
cia do esporte na 
vida das pessoas 
e agradeceu a todos 
pelas disputas nos 

Atletas da cidade visitam o prefeito 

jogos regionais. “ 
Parabéns a vocês 
todos e obrigado por 
defenderem nossa 
cidade a altura nas 
disputas esporti-
vas,” disse Zé Biruta. 
O voleibol feminino 
foi campeão dos 
jogos, assim com 
o xadrez também 

feminino ficou em 
primeiro lugar; as 
modalidades de 
Taekwondo, vô-
lei masculino e 
Jiu-jitsu ficaram 
em segundo lugar; 
ginástica rítmica, 
tênis feminino, 
taekwondo e be-
ach soccer fica-

ram em terceiro 
lugar; basquete 
masculino, futebol 
feminino, ficaram 
em quarto lugar; 
handebol mas-
culino, quinta co-
locação; Bocha e 
xadrez masculino 
em sexto lugar; 
e ciclismo em oi-
tava colocação. 
Em novembro 
será realizado 
os jogos aber-
tos do interior, 
a sede será na 
cidade de Marí-
lia, e as equipes 
classificadas de 
Ferraz de Vas-
concelos serão 
representadas nas 
modalidades de 
Basquete Masculino, 
Ginástica Rítmica, 
Taekwondo mas-
culino e feminino, 
Tênis feminino, 
Voleibol femini-
no e masculino e 
Xadrez masculino 
e feminino.

Aurélio Alves


